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— Як мяс цо вы пад ка жы це: што 

тут аба вяз ко ва трэ ба ўба чыць ці 

зра біць?

— Усё за ле жыць ад та го, з 

якой мэ тай ча ла век пры яз джае. 

Ту рыс там лепш за ўсё за мо віць 

эк скур сію і па зна ё міц ца з ар хі тэк-

ту рай ма нас ты ра — яна са праў ды 

ўні каль ная і ха вае шмат та ям ніц. 

Ёсць тыя, хто імк нец ца ў Жы ро ві-

цы, каб вы ра шыць жыц цё выя пы-

тан ні: на прык лад, з пэў най прось-

бай да цу да дзей най іко ны ці каб 

аку нуц ца ў кры ніч ную ва ду. І гэ та 

так са ма трэ ба. Але я раю ўсім пра-

ва слаў ным вер ні кам не спя шац ца 

і не пе ра тва раць свой ві зіт у фар-

маль ны ры ту ал. Лепш вы лу чыць 

цэ лы дзень, мо жа, на ват не адзін, 

і аба вяз ко ва сха дзіць на спо ведзь 

і пры час це. У чым сут насць жыц ця 

з пунк ту гле джан ня хрыс ці я ні на? 

Пе ра тва рыць жыц цё ча со вае ў 

веч нае. Як гэ та зра біць? Па ад каз 

ча ла век і ідзе ў царк ву, якая да-

па ма гае да лу чыц ца (пры час ціц ца) 

да Хрыс та сва ім двух ты ся ча га до-

вым до све дам і та ін ства мі. Глы бо-

кія ўнут ра ныя ад но сі ны ча ла ве ка з 

Бо гам, у якіх ён для ся бе ад кры вае, 

па сло ве са мо га Хрыс та, шлях, іс-

ці ну і жыц цё, — вось і ад каз на

веч нае пы тан не «На вош та жы ву?» — 

дзе ліц ца ма нах. — Асаб лі васць

на ша га ма нас ты ра ў тым, што тут 

да во лі вя лі кая коль касць кам пе-

тэнт ных свя та роў, якія кож на му 

пры ха джа ні ну мо гуць удзя ліць 

столь кі ча су, коль кі па тра бу ец ца, 

пад ра бяз на ад ка заць на пы тан ні. 

У нас, на прык лад, усе ма юць ба-

га слоў скую аду ка цыю. Ёсць тыя, 

хто спе цы я лі зу ец ца на асоб ных 

праб ле мах. Ча му б не ска рыс тац-

ца маг чы мас цю звяр нуц ца да іх? 

Вы ра та ван не ду шы мож на па раў-

наць з рэ стаў ра цы яй іко ны. Ка лі за 

спра ву возь мец ца той, хто толь кі 

па гар таў са ма ву чы цель, хут чэй за 

ўсе ні чо га пут на га не атры ма ец ца. 

Ін шая спра ва — во пыт ны май стар, 

які пе ра няў сак рэ ты рэ стаў ра цыі 

ад па пя рэд ні каў...

На спо ведзь у той дзень я не 

тра пі ла, але яс на, што на ступ ная 

па езд ка ў ма нас тыр дак лад на бу-

дзе не на ту рыс тыч ным аў то бу се.

Што раў ня ла ка ра лёў 
і жаб ра коў

Зу сім ма лень кая і не пры кмет-

ная на пер шы по гляд Жы ро віц кая 

іко на Бо жай Ма ці — не ру кат вор-

ная вы ява на не вя лі кім ка ме ні — 

пры цяг вае да ся бе сот ні ты сяч

вер ні каў што год. У цу да дзей най 

сі ле аб раз ка лю дзі пе ра кон ва юц ца 

на пра ця гу амаль 550 га доў. Іко на 

вяр та ла да жыц ця, вы леч ва ла без-

на дзей на хво рых, да ры ла дзе так, 

але са мае га лоў нае — бы ла і за-

ста ец ца за ступ ні цай ма нас ты ра. 

Ня гле дзя чы на раз бу раль ныя вой-

ны, страш ныя эпі дэ міі, глуп ства і 

праг насць да ма тэ ры яль ных каш-

тоў нас цяў, ма нас тыр ні ко лі не за-

чы няў свае дзве ры. Што свед чыць 

не толь кі пра не па рыў насць хрыс-

ці ян скай ве ры на бе ла рус кай зям-

лі, але і пра за ха ван не ду хоў най і 

куль тур най спад чы ны на цыі.

— Ма нас тыр, а пас ля і се мі-

на рыя пры ім пры цяг ва лі най ра-

зум ней шых лю дзей свай го ча су — 

пер шых асоб кра ін, ву чо ных,

дзея чаў куль ту ры. Усё гэ та знай-

шло ад бі так у гіс то рыі, з якой ця-

пер мож на блі жэй па зна ё міц ца ў 

не вя ліч кім се мі нар скім му зеі, — 

рас каз вае Пі ліп Юна шаў, які як раз 

і на ву ча ец ца на 4-м кур се Мін скай 

ду хоў най се мі на рыі.

Экс па зі цыя пры ем на здзіў ляе 

шы ры нёй кан цэп цыі. Аб' ек тыў на 

ад люст роў вае гіс то рыю ма нас ты-

ра ад са ма га за сна ван ня: па чы-

нае са зна хо джан ня цу да дзей най 

іко ны пра ва слаў ны мі, рас кры вае 

ня прос ты ўні яц кі пе ры яд, не ха-

вае пад ра бяз нас цяў су праць ста-

ян ня рэ лі гіі і атэ із му ў ХХ ста год-

дзі і пра цяг вае па паў няц ца 

не звы чай ны мі экс па на та мі 

на ша га ча су.

— Вось хрыс ці ян скія на-

цель ныя кры жы кі да ман-

голь ска га пе ры я ду Ру сі, а 

тут іко ны, ха рак тэр ныя для 

За ход няй Еў ро пы. Ёсць ста-

ра жыт ныя кні гі на кла січ ных 

мо вах — грэ час кай і ла цін-

скай, а так са ма ўні каль ныя 

фа лі ян ты на цар коў на сла-

вян скай, ся род якіх — асоб-

нік «Апост ала» Іва на Фё да-

ра ва, вы да дзе ны ў Льво ве 

ў 1574-м, — рас каз вае пра 

ар тэ фак ты Пі ліп. — Ка лі 

лас ка, драў ля ная скульп ту-

ра «Па ку ту ю чы Хрыс тос» ся-

рэ дзі ны XVІІІ ста год дзя. Гэ та 

ка та ліц кая тра ды цыя. По бач 

з ёй — узор пра ва слаў най 

лам па ды з да роў ным над-

пі сам: «В па мять чу дес но го 

спасения их Величества го су-

да ря императора и его семьи 

17 ок тяб ря 1888 го да». Аляк-

сандр ІІІ ледзь не за гі нуў пры 

кру шэн ні цяг ні ка.

Кож ная рэч не вы пад ко-

вая, мае да чы нен не да ма-

нас ты ра, а ўсе ра зам яны 

рас кры ва юць ня прос тыя між кан-

фе сій ныя ста сун кі ў гіс то рыі бе-

ла ру саў.

— А гэ та што на сце нах? — пы-

та ю ся ў се мі на рыс та, па зі ра ю чы 

на за гад ка вы драў ля ны дэ кор, ад 

яко га па вя вае мі нуў шчы най.

— Фраг мен ты іка на ста са 

1730 го да з Ус пен ска га са бо ра. У 

нас ні чо га не зні кае бяс след на, — 

за ўва жае хло пец. — Хоць, на жаль, 

спро бы раз бу рыць ма нас тыр бы лі. 

На прык лад, у ся рэ дзі не XVІІ ста-

год дзя, ка лі абі цель пе рай шла ў 

ва ло дан не ўні я таў, яе ата ка ва лі 

вой скі Баг да на Хмяль ніц ка га. На-

па мін пра гэ та — гар мат ныя яд ры 

ў экс па зі цыі. Пер шая і Дру гая су-

свет ныя вой ны так са ма па кі ну лі 

свой след. Лі та раль на дня мі бу даў-

ні кі знай шлі на тэ ры то рыі ня мец-

кую гра на ту. Чу лі? Ад нак дзіў ная 

рэч: як ні імк ну лі ся за хоп ні кі ўза-

рваць хра мы ма нас ты ра, ні чо га не 

атры ма ла ся.

Вар та за зна чыць, што Жы ро-

віц кая іко на Бо жай Ма ці аб' яд ноў-

вае хрыс ці ян роз ных кан фе сій. Па-

кла ніц ца свя ты ні пры яз джа юць як 

пра ва слаў ныя, так і ка та лі кі. Пры-

хо ды ў яе го нар іс ну юць у Еў ро-

пе, Паў ноч най Аме ры цы і на ват 

Аў стра ліі. Сла ва пра цу да дзей ную

іко ну распаўсюдзілася амаль ад ра-

зу пас ля яе з'яў лен ня. Пра сіць у яе 

вы ра та ван ня ці за ступ ніц тва заў-

сё ды іш лі не толь кі бе ла ру сы, але і 

рус кія, па ля кі, лі тоў цы, укра ін цы.

— Пе рад Жы ро віц кай іко най 

усе роў ныя: на ка ле ні апус ка лі ся 

прос тыя лю дзі і ка ра лі. Пас ля ві зі-

ту ў ма нас тыр Ула дзі сла ва ІV і яго 

жон кі Цэ цы ліі з'я ві ла ся па мят ная 

дош ка, час цін ка якой за хоў ва ец ца 

ў му зеі, — рас каз вае Пі ліп.

Ня гле дзя чы на тое, што Жы ро-

ві цы заў сё ды бы лі мес цам пра він-

цый ным, ні ко му і ў га ла ву не пры-

хо дзі ла пе ра нес ці іко ну, на прык-

лад, у ста лі цу. Дзе з'я ві ла ся —

там і па він на быць. Але ў 1915 

го дзе, пад час Пер шай су свет най 

вай ны, пры на блі жэн ні фрон ту яе 

вы му ша на пе ра вез лі ў Маск ву. 

Не ўза ба ве ад бы ла ся рэ ва лю цыя, 

якая пры нес ла з са бой атэ іс тыч-

ныя ідэі. Зда ва ла ся, што свя ты ню 

да до му ні хто не вер не і яна знік не 

ў кру га зва ро це бяз бож ніц тва.

— Вы на ход лі вы жы ро віц кі ар-

хі манд рыт Ці хан Ша ра паў зра біў 

муд ра: са мае да ра гое па клаў у... 

сло ік з ва рэн нем і без праб лем да-

ста віў іко ну ў ма нас тыр.

Але коль кі цу да дзей ных бе ла-

рус кіх ікон за ста лі ся за мя жой ці 

знік лі бяс след на? Дзя ся так мож на 

пры га даць без пад рых тоў кі, а ка лі 

за лез ці ў гіс та рыч ныя да ку мен-

ты і па пра ца ваць з ад мыс ло вай 

лі та ра ту рай, то вы свет лім, што 

іх бы ло знач на больш. Вяр тан не 

на Ра дзі му — мэ та не да ся галь ная. 

Вось мы і аказаліся ў становішчы, 

ка лі бе ла рус кія пры хо ды вы му ша-

ныя на бы ваць на за меж ных аў кцы ё -

нах спі сы са сва іх жа свя ты няў.

Як у ХХІ ста год дзі 
вяр та юць да жыц ця ХІХ

— Кра са віц кай ноч чу 1863 го-

да жы ха ры Жы ро віц пра чну лі ся 

ад яск ра ва га по лы мя, якое аха пі-

ла два да мы па блі зу абі це лі. Ва 

ўспа мі нах так і за пі са на: «Іск ры 

ва лі лі ся на ста ры дах ма-

нас тыр скай гас ці ні цы і на 

дом з усі мі пры бу до ва мі, 

які не ка лі на ле жаў ар хі-

епіс ка пу М[іха і лу]. Дрэ вы, 

якія аба ра ня лі гэ ты дом, 

даў но зга рэ лі, плот так-

са ма, па лы хаў ужо і дах 

над ка ло дзе жам. На бя ду 

на ро ду са бра ла ся шмат, 

але не бы ло ні я ка га па-

рад ку. <...> Не ба чы ла ся 

ні я кай над зеі ад ста яць 

ма нас тыр і яго хра мы». 

Та ды іе ра ма нах Мі ка лай 

узяў цу да дзей ную іко ну 

Ба га ро дзі цы, абы шоў

дом ар хі епіс ка па Мі ха і ла і 

ру шыў праз увесь ма нас-

тыр, чы та ю чы ма літ ву. 

Услед за ма на хам ве цер 

змя ніў на пра мак і агонь 

су ці шыў ся... Сён ня мы з 

ва мі ста ім пе рад гэ тым 

са мым до мам, які ўца леў 

той ноч чу, — рас каз вае 

про та ды я кан Ге ор гій.

Не маг чы ма па ве рыць у 

тое, што драў ля най двух-

па вяр хо вай па бу до ве, якая 

зна хо дзіц ца аку рат ад ра зу 

за ме жа мі ма нас ты ра, ка-

ля дзвюх со цень га доў.

— Дак лад ная да та ўзвя дзен ня 

па куль не вя до мая. Мяр ку ем, што 

не паз ней за 1830-я га ды. Пры гэ-

тым дом ня дрэн на за ха ваў ся, — клі-

рык за пра шае за зір нуць унутр. — 

Зір ні це на сце ны — ста ра даў няя 

дран ка і ка ва ныя цві кі. А якое ма-

сіў нае і тры ва лае дрэ ва! З бе ла-

рус кіх ля соў у наш час та кое не 

вы пі шаш, толь кі з Сі бі ры. Столь — 

скля пе ніс тая. Ця пер за та кую ма-

ла хто бя рэц ца. Усё гэ та ха раст во 

ад кры ла ся пад час рэ кан струк цыі, 

якую мы рас па ча лі зу сім ня даў на.

Пас ля  ва йны тут жы лі звы чай ныя 

лю дзі, з ча сам дом прый шоў у ава-

рый ны стан. Вы нік — жыль цоў рас-

ся лі лі. Паў ста ла пы тан не: прай сці-

ся па ім буль до зе рам ці за ха ваць. 

Дзя ка ваць Бо гу, абы шло ся! Інакш 

атры ма ла ся б вар вар ская сі ту а-

цыя, ка лі ся дзі ба пе ра жы ла па жа-

ры і вой ны, а мы сва і мі ж ру ка мі 

яе зні шчы лі.

Га лоў ная каш тоў насць до-

ма — тут жы лі ар хі ерэі. Пра гэ та 

свед чаць пісь мо выя кры ні цы. Вя-

до ма, што ў пер шай па ло ве ХІХ 

ста год дзя ме на ві та гэ ты бу ды нак 

лі чыў ся най леп шым у мяс тэч ку. 

Бал кон на дру гім па вер се на да-

ваў ра ман тыч нас ці, а ў фрук то вым 

са дзе ня рэд ка мож на бы ло па чуць

му зы ку: ігра лі се мі на рыс ты і спя -

ва лі пеў чыя. Ар хі епіс кап Мі ха іл 

тры маў у до ме ка лек цыю кар цін, 

на якую пры хо дзі лі па гля дзець 

жы ро віц кія гос ці. Ці ка ва, што яна 

не бы ла стра ча на, прос та ўла ды ка 

рас па ра дзіў ся, каб пас ля яго смер-

ці прад ме ты мас тац тва рас пра да лі 

на ка рысць Жы ро віц ка га жа но ча га 

ву чы лі шча, якое ён за сна ваў.

— На ват за сто га доў дом не 

стра ціў свай го шар му. Ра за браў шы 

но выя сце ны, зроб ле ныя апош ні мі 

ўла даль ні ка мі до ма, атры ма ла ся 

част ко ва ўзна віць пер ша па чат ко-

вую пла ні роў ку, — дзе ліц ца про-

та ды я кан Ге ор гій і ап ты міс тыч на 

за зна чае: — Пра цы яшчэ не па ча ты 

край, але ка лі ўзя лі ся за спра ву, то 

аба вяз ко ва да вя дзём яе да кан ца. 

У пла нах — вяр нуць бы лую пры га-

жосць ар хі ерэй ска му до мі ку ў Жы-

ро ві чах і за сна ваць тут му зей.

Да лу чыц ца да доб рай спра вы 

мо жа це і вы. Рэ кві зі ты:

р а з  л і  к о  в ы  р а  х у  н а к 
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фі лі ял № 402 ААТ «ААБ Бе ла-

рус банк» у Ваў ка выс ку. BІC 

AKBBBY21402. УНН 500241964. На-

ва груд ская епар хія Бе ла рус кай Пра-

ва слаў най Царк вы з па зна кай «На 

ад наў лен не ар хі ерэй ска га до ма».

Ган на КУ РАК, фота аўтара 

і Анатоля Клешчука.

Сло нім скі ра ён.

МЕС ЦА ВЕ РЫМЕС ЦА ВЕ РЫ

У экс па зі цыі му зея ёсць ра ры тэт ны ін стру мент — 
фіс гар мо нія па чат ку ХХ ста год дзя. Аба вяз ко ва пра сі це 

эк скур са во да пра дэ ман стра ваць яе ў спра ве.

 Да вед ка
Свя та-Ус пен скі муж чын-

скі стаў ра пі гі яль ны ма нас-

тыр у Жы ро ві цах за сна ва ны 

ў 1520 го дзе ме на ві та на тым 

мес цы, дзе з'я ві ла ся цу да дзей-

ная іко на Бо жай Ма ці. Сён ня ар-

хі тэк тур ны ан самбль уклю чае 

Яў лен скую і Кры жаў зві жан скую 

цэрк вы, Ус пен скі са бор і пры лег-

лы да яго зі мо вы Ні коль скі храм, 

а так са ма зва ні цу, бу ды нак Мін-

скай ду хоў най се мі на рыі, жы лы 

ма нас тыр скі комп лекс і ін шыя 

па бу до вы. Акра мя та го, не па-

да лёк зна хо дзяц ца драў ля ная 

Юр' еў ская царк ва на мо гіл ках і 

дзве свя тыя кры ні цы.


