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ДУ ХОЎ НАЯ ЛЯ ЧЭБ НІ ЦА
Ай цу Ва ле ры я ну са Смі ла віч даў 

на гэ та бла га сла вен не яшчэ Міт ра-

па літ Фі ла рэт. У Смі ла ві чы час та 

ар га ні зу юц ца па лом ніц кія па езд кі, 

нех та едзе ту ды сва ім хо дам. Маў-

ляў, ці ка ва па гля дзець, як ба цюш ка 

чар цям хвас ты на круч вае. У се ці ве 

шмат вод гу каў з на го ды ўба ча на-

га — ад эк заль та ва на-за хоп ле ных 

да кры тыч на-не да вер лі вых. І гэ та 

так са ма па да гра вае ці ка васць.

Звя зац ца з хра мам у го нар Ге-

ор гія Пе ра ма га нос ца, дзе слу жыць 

ай цец Ва ле ры ян, мож на па тэ ле фо-

не, які ня цяж ка знай сці ў ін тэр нэ це. 

На бі раю ну мар. Спа чат ку спра цоў-

вае аў та ад каз чык, які пад каз вае 

час най блі жэй ша га ма леб ну — ад-

чыт кі. На рэш це, труб ку бя рэ ай цец 

Мі ка лай. У ад каз на маё «ха чу пра 

вас рэ пар таж на пі саць» чую су хое: 

«Нам рэ кла мы не трэ ба». Па ві сае 

ня ём кая паў за. «Але ж я не ма гу 

вам за ба ра ніць пры ехаць», — змяк-

ча ец ца су раз моў нік. І я еду.

БЕ ЛАЕ І ЧОР НАЕ
Да па чат ку служ бы яшчэ га дзі на, 

але на род па кры се па чы нае пад-

цяг вац ца. Пад ка ці ла ся мей ства на 

кру тым аў то, вый шлі на ву лі цу і па-

ча лі апра на цца па ка но не. Дзяў чы-

на за вя за ла хуст ку, звер ху джын саў 

на цяг ну ла спад ні цу. За ўва жаю цы-

ган ку ў бліс ку чай жоў тай хуст цы. 

Яна нер во ва хо дзіць пе рад ага ро-

джай хра ма, ка гось ці вы гля дае. Па-

мя та ю чы свой ко ліш ні, амаль што 

дзі ця чы, во пыт ста сун каў з гэ ты мі 

«эк стра сэн са мі», тры ма ю ся да лей 

ад жан чы ны. А вось ху дар ля вая 

дзяў чы на ў доў гай шэ рай су кен цы, 

што дзя жу рыць ка ля дзвя рэй хра ма, 

ад ра зу бач на, рэ гу ляр на на вед вае 

та кія мес цы. «Па дай це, коль кі не 

шка да», — пра цяг вае яна ру ку. І я 

не ма гу ад мо віць, бо за мест паль-

цаў у яе ка ро цень кія кук сы.

Хут ка па ча так служ бы, а ай ца Мі-

ка лая яшчэ ня ма. Пад ма нуў? «Ну 

што вы, ка лі ска заў, то прый дзе, 

ча кай це», — пад ба дзёр вае ра бот-

ні ца хра ма. Сло ва за сло ва, і вы-

свят ля ец ца, што за вуць жан чы ну 

Ва лян ці на, што яна мая зям ляч ка 

з Ма гі лё ва, што на ват жы вём у ад-

ным ра ё не. «Як я сю ды тра пі ла? — 

па ціс кае яна пля чы ма. — Ды вось 

ад ной чы ака за ла ся па між жыц цём 

і смер цю. Спа чат ку ля чы ла ся ў ад-

ной баль ні цы, по тым у дру гой — 

ні чо га не да па ма га ла, на ад ва рот, 

ста на ві ла ся горш. Са бра ла ма нат кі 

і сю ды. Ба цюш ка не пра гнаў, дзя куй 

яму за гэ та. Ня су па слу шэн ства пры 

хра ме. Кі ну ла сваю ква тэ ру без на-

гля ду, да чу, на якой зда роўе па да-

рва ла, — і ву чу ся іс на ваць у гэ тым 

све це па-но ва му. Толь кі тут я ўба-

чы ла, што ён па дзя ля ец ца на бе лы 

і чор ны...»

АЙ ЦЕЦ МІ КА ЛАЙ
Ён з'яў ля ец ца, ужо ка лі я амаль 

страч ваю над зею. Усмі ха ец ца: 

«Ну што, не пе ра ду ма лі пі саць рэ-

пар таж?» Ра зам за хо дзім у храм, 

а по тым у ней кі ма лень кі па кой чык, 

збо ку ад іка на ста са. У ім шмат ікон 

і кніг. На ста ле ля жыць вя лі кае рас-

пяц це. Свя шчэн нік па каз вае па ба-

ках кры жа цём ныя кру жоч кі. «Гэ та 

мо шчы свя тых, — удак лад няе ён. — 

Пас ля ад чыт кі лю дзі пры клад ва юц-

ца да яго. Хтось ці ро біць гэ та з лёг-

кас цю, не ка то рыя на ад ва рот».

Про та і е рэй Мі ка лай Літ він чык — 

бла га чын ны Чэр вень ска га ра ё на, 

на ста я цель двух хра маў ве лі ка-

му ча ні ка Ге ор гія Пе ра ма га нос ца і 

Ка зан скай Бо жай Ма ці га рад ско га 

па сёл ка Смі ла ві чы. Ён да па ма гае 

ай цу Ва ле ры я ну.

— У ба цюш кі ёсць ду хоў ны ай-

цец, яко му сён ня бо лей за 90 га-

доў, — Пётр Ку чар, — рас каз вае 

ён. — З яго ўсё па ча ло ся. Ён сам 

зай маў ся ма літ вай аб ня ду жых і 

ай ца Ва ле ры я на бла сла віў. Аў тар 

гэ та га ма леб на міт ра па літ Пётр Ма-

гі ла, які жыў у ХVІІ ста год дзі. Той 

са мы зна ка мі ты рэ фар ма тар, які 

за сна ваў Кі еў скі ка ле гі ум — Кі е-

ва-Ма гі лян скую ака дэ мію, — ад ну 

са ста рэй шых вы шэй шых школ ва 

Ус ход няй Еў ро пе. У пе ра кла дзе з 

грэ час ка га ма ле бен аб ня ду жых 

на зы ва ец ца эк зар цыз мам. Або, 

ка лі ка заць прос ты мі сло ва мі, ад-

чыт кай. Спа чат ку ай цец Ва ле ры ян 

зай маў ся гэ тым пры хра ме Кас мы 

і Да мі я на ў га рад скім па сёл ку Сноў 

Ня свіж ска га ра ё на, а ў 1992 го дзе 

пе ра ехаў у Смі ла ві чы — ад пра ві-

лі ад наў ляць, які та ды быў яшчэ ў 

сце нах бы лой мэб ле вай кра мы. Ну, 

а я пры ехаў сю ды праз не каль кі га-

доў. З ба цюш кам мы па зна ё мі лі ся 

яшчэ ў Ня свіж скім ра ё не, і ён мя не 

сю ды па зваў. Ра зам з ім і да па мо-

гай ін шых клі ры каў па бу да ва лі ўжо 

сем хра маў.

ПРА НЕ ЗРА ЗУ МЕ ЛАЕ
— А ча му ў нас у кра і не так 

ма ла эк зар цыс таў? — пы та ю ся ў 

ба цюш кі.

— Кож ны свя шчэн нік па ві нен 

зай мац ца сва ёй спра вай. Гэ та цяж-

кі крыж, не кож ны змо жа яго нес ці. 

Трэ ба вес ці вель мі ас ке тыч ны лад 

жыц ця, аб мя жоў ваць ся бе ва ўсім. 

Больш ма ліц ца, чы таць Псал тыр і 

Еван гел ле.

— Праў да, што пад час служ-

бы не зра зу ме лыя рэ чы ад бы ва-

юцца?

— Не ка то рыя ўяў ля юць са бе, 

што тут чэр ці па хра ме ска чуць, ба-

яц ца зай сці, каб на яго не за ско чы-

лі (усмі ха ец ца). Ні чо га та ко га ў нас 

ня ма. Бы вае, што ча ла век ста іць, 

а по тым з раз ма ху па дае на пад-

ло гу і па чы нае біц ца ў кан вуль сі-

ях. Не ка то рыя на огул страч ва юць 

пры том насць. Лю дзі кі да юц ца да-

па маг чы, але ба цюш ка про сіць не 

ча паць. Та кія рэ чы — нар маль ная 

з'я ва, на тое гэ та і ад чыт ка. По тым 

ча ла век сам па ды мец ца, яму бу дзе 

ўжо ляг чэй.

— І ад ной ад чыт кі да стат ко ва?

— Па-роз на му бы вае. Але так 

хут ка ні чо га не ро біц ца. Вы ж пра-

сту ду ты дзень ле чы це, а тут ду ша. 

Тым больш што ду хоў ныя хва ро бы 

ў нас час цей за ўсё хра ніч ныя.

— А ад куль гэ тыя хва ро бы 

бяруц ца?

— Ня пра віль ны лад жыц ця. Да 

нас пры хо дзяць, ка лі аб бе га лі ўсіх 

ба бу лек ды эк стра сэн саў. А ў Еван-

гел лі га во рыц ца, што мы па він ны 

да ве рыц ца во лі Гос па да. Усё ад Бо-

га. Ён не пя рэ чыць, ка лі ча ла век 

неш та вы ра шыў зра біць. Гэ тым во-

раг і ка рыс та ец ца. Мож на іс ці вуз кім 

шля хам, ма ліц ца, па сціц ца, пра ца-

ваць, сям'ю да гля даць. А дру гі хо ча 

піць, гу ляць, ве ся ліц ца. Ча ла век па-

ру шае ду хоў ную раў на ва гу, і во раг 

уся ля ец ца ў яго.

ЧА МУ ХВА РЭ ЮЦЬ ДЗЕ ЦІ
Па чы на ец ца ма ле бен, ай цец 

Ва ле ры ян чы тае ма літ ву, і хут ка з 

пры тво ра да но сіц ца ней кае ска вы-

тан не... Не вы трым лі ваю і іду гля-

дзець. Хлоп чык га доў трох кру ціц ца 

ў ру ках ма ці, як ву жа ка і ка мусь-

ці кры чыць: «Ад пус ці! Пай шлі ад-

сюль». Ма ла дая ма ці, уся пун со вая 

ад на пру гі, толь кі мац ней пры ціс кае 

да ся бе дзі ця.

У храм за хо дзіць сям'я з хлоп чы-

кам га доў шас ці-ся мі. На яго тва ры 

па вяз ка, як у хво рых на грып. Хлоп-

чык ста іць амаль у мя не за спі най і, 

ка лі ён па чы нае вы да ваць дзіў ныя 

гу кі, я ад не ча ка нас ці ўздрыг ваю. 

Хо чац ца ады сці па да лей. Але ў яго 

та кі не шчас лі вы твар, што мне ста-

но віц ца со рам на за сваё ма ла душ-

ша.

Паў га дзі ны ма леб на пра ля та юць 

вель мі хут ка. Са мае ці ка вае, што 

пас ля яго на ду шы са праў ды ста но-

віц ца спа кой на і ўтуль на. Част ка лю-

дзей разы хо дзіц ца, але боль шасць 

вы строй ва ец ца ў дзве чар гі — да 

ай ца Ва ле ры я на і да ай ца Мі ка лая. 

Ся род тых апош ніх за ўва жаю тую 

са мую жан чы ну з дзі цем, што ба-

чы ла ў пры тво ры. Хлоп чык сці шыў-

ся і стом ле на пры нік да ма ці га ла-

вой. Тут жа і пад ле так з па вяз кай 

на тва ры — ста іць по бач са сва і мі 

баць ка мі. На огул, сем' яў з дзець мі 

вель мі шмат. Ай цец Мі ка лай да зва-

ляе па пры сут ні чаць на пры ёме, каб 

мож на бы ло па на зі раць за раз мо-

вай збо ку.

У па кой чык за хо дзіць ма ла ды 

ча ла век. Дзміт рый пры ехаў з Рэ-

чыц ка га ра ё на, ужо не пер шы раз. 

З раз мо вы са свя шчэн ні кам зра-

зу ме ла, што хло пец мае моц ную 

за леж насць ад ін тэр нэ ту і не мо жа 

са ма стой на па зба віц ца ад дрэн най 

звыч кі.

— Доў га не на блі жаў ся да кам-

п'ю та ра, а ня даў на зай шоў у ін тэр-

нэт — Ня дзель ную шко лу на ве даць, 

і тут паль цы са мі па ча лі ціс каць не 

тыя кла ві шы. Каб не спа ку шац ца, 

вы клю чыў усё і доў га не мог апа-

мя тац ца. Спа чат ку на ду шы бы ло 

дрэн на, але па чы таў Псал тыр, і па-

ляг чэ ла.

Пас ля Дзміт рыя за хо дзіць сям'я 

з ма лень кай дзяў чын кай. Ма лая па-

чы нае пра ніз лі ва пі шчаць. Ба цюш-

ка ці ха чы тае над ёй ма літ ву, і яна 

су па кой ва ец ца, пры слух ва ец ца. 

По тым зноў па чы нае стаг наць. Ба-

цюш ка пыр скае свя той ва дой і ад-

пус кае. Ма ці ка жа, што ў дзяў чын кі 

быў вель мі моц ны спа лох.

Чар го вы хво ры — Дзя ніс, яко му 

ўся го два га ды восем ме ся цаў. Пі-

шчыць, нер во ва смя ец ца, каш ляе. 

Сям'я пры еха ла са Стоўб цаў. Па-

куль ма ці з Дзя ні сам раз маў ля юць 

са свя шчэн ні кам, пы та ю ся ў баць кі 

хлоп чы ка: «Ён у вас толь кі ў хра ме 

так пла ча?» «Не, — кру ціць га ла вой 

ма ла ды ча ла век. — Яшчэ і ў баль ні-

цы. Мы вось толь кі ад туль. Хва рэе 

сын, а на што — не ве да ем».

— Ча му па ку ту юць на шы дзе-

ці? — пы та ю ся ў ба цюш кі, ка лі вы-

хо дзіць апош ні на вед валь нік.

— Гэ та ўсё на ступ ствы жыц ця 

баць коў і дзя доў — зло ўжы ва лі, гра-

шы лі. Вось дзе ці і рас плач ва юц ца. 

Цяпер мод на ста ла скла даць ра да-

во ды, але вель мі ка рыс на ве даць 

яшчэ і тое, чым зай ма лі ся ва шы 

прод кі. Ка лі яны бра лі ха бар, кра-

лі або за бі ва лі, не трэ ба здзіў ляц-

ца, ад куль ня шчас ці сып люц ца. На 

ўсё ёсць пры чы ны. Да ём у пер шую 

чар гу ду хоў ныя па ра ды. Га лоў нае, 

каб у сям'і бы лі мір, спа кой і лю боў. 

А ця пер у мо дзе па за шлюб ныя су-

вя зі, якая ж гэ та па ва га да сям'і? 

Ча ла век бя жыць ад ад каз нас ці, жы-

ве для ся бе, а гэ та са мы вя лі кі грэх. 

Та му і дзе ці на шы па ку ту юць. Лю-

дзі час та скар дзяц ца, што да поў на-

чы за снуць не мо гуць, ней кія свае 

спра вы ў га ла ве «пра круч ва юць». 

Трэ ба па ма ліц ца, та ды і сон бу дзе 

мац ней шы. Пра жыў дзень — і дзя-

куй Бо гу. Пра чнуў ся — дзя куй Бо гу. 

Ма літ ва па він на быць перш за ўсё. 

Ча ла век скла да ец ца з це ла і ду шы. 

Це ла да гля да ем, а ду шу іг на ру ем. 

Вось усё і на за па шва ец ца. А ду шу 

трэ ба ля чыць па ка ян нем.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

«ЦЕ ЛА ДА ГЛЯ ДА ЕМ, 
А ДУ ШУ ІГ НА РУ ЕМ»

Што шу ка юць сем'і, якія едуць да ай ца Ва ле ры я на ў га рад скі па сё лак Смі ла ві чы?
Сён ня, зда ец ца, увесь свет пе ра вяр нуў ся з ног на га ла ву. Рэд кія 

на ві ны абы хо дзяц ца без па ве дам лен ня пра жах лі вае за бой ства 

або ня шчас ны вы па дак. Сын па ды мае ру ку на баць ку, дзяў чын ка 

вы скок вае з акна дзя вя та га па вер ха, ма ці вы кід вае на смет ні цу 

но ва на ро джа нае дзі ця. І гэ та толь кі бач ная вяр шы ня ай сбер га. 

Ка лі хва рэе це ла, не трэ ба тлу ма чыць, ку ды іс ці. А ка лі ча ла век 

знеш не зда ро вы, але ўнут ры яго тво рыц ца неш та не зра зу ме лае? 

Тое, што пры му шае яго ра біць усе гэ тыя страш ныя кро кі? Пра та кіх 

заў сё ды ка за лі, быц цам бы ў іх «ня чыс цік уся ліў ся». І лі чы ла ся, 

што да па маг чы спра віц ца з ім мо гуць толь кі эк зар цыс ты — тыя, 

хто вы га ня юць ня чыс та га. Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» меў маг чы-

масць па на зі раць, як з гэ тым спраў ля ец ца адзі ны дзе ю чы ў кра і не 

пра ва слаў ны эк зар цыст.

Ці ка вае по бач

Пом нік 
свя то му 

Ва лян ці ну
У Сма ля ві чах 
уста ноў ле ны 
пом нік свя то му 
Ва лян ці ну — 
за ступ ні ку ўсіх 
за ка ха ных 

Брон за вая скульп ту ра 

ўлад ка ва ная 

на ўзвыш эн ні 

ў скве ры ка ля кас цё ла 

з ад най мен най 

наз вай і ўяў ляе са бой 

фі гу ру, якая быц цам 

бла слаў ляе вер ні каў 

і за ка ха ных. 

Ва кол кам па зі цыі доб ра-

ўпа рад ка ва ная тэ ры то рыя, 

уста ноў ле ны лаў кі, раз бі ты 

квет ні кі, вы са джа ны дэ ка-

ра тыў ныя кус ты. Гэ ты сквер 

даў но стаў лю бі мым мес-

цам ад па чын ку мяс цо вай 

мо ла дзі, сю ды пры хо дзяць 

ма ла да жо ны, тыя, хто хо ча 

па брац ца шлю бам, каб па-

пра сіць у свя то га ся мей на-

га даб ра бы ту, зго ды і мі ру. 

Асаб лі ва шмат ту рыс таў і 

гас цей ка ля пом ні ка ча тыр-

нац ца та га лю та га пад час 

Дня свя то га Ва лян ці на. Яны 

пры яз джа юць не толь кі з 

Мін ска, але і з усёй кра і ны.

Скульп ту ра ўста ноў ле на 

на срод кі вер ні каў пры хо да 

свя то га Ва лян ці на. Аў тар 

яе — скульп тар Яра слаў Фі-

лі по віч, які зра біў ак цэнт на 

твар і ру кі свя то га, ства рыў 

воб раз чыс та га і аду хоў ле-

на га ча ла ве ка.

— Пры хо дзя чы ў сквер, 

за ка ха ныя па ры, перш за 

ўсё ві та юц ца з за ступ ні-

кам, па ціс ка юць яму ру ку, 

про сяць па слаць ім доў гае 

і шчас лі вае жыц цё, па слух-

мя ных дзе так, — ка жа ад на 

з пры ха джа нак.

Пом нік свя то му Ва лян-

ці ну ў Сма ля ві чах — прак-

тыч на адзі ны ў кра і нах СНД. 

А вось пом ні каў за ка ха ным 

у рэс пуб лі ках бы ло га Са-

вец ка га Са ю за ня ма ла. 

Та кія да вя ло ся па ба чыць у 

Адэ се, Хар ка ве, Санкт-Пе-

цяр бур гу.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
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А.Ай цец Мі ка лай дае ду хоў ную па ра ду.


