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Еха ла на раз мо ву. Імк ну ла ся зла-
віць ад каз з ма лень ка га цём на га 
ка мень чы ка, на якім пра сту па ла 
вы ява, а слё зы не да ва лі па ба чыць 
яе. Але ж яна ды ха ла са мной, жы-
ла са мной цэ лае ім гнен не, ка лі 
мае дум кі рас тва ры лі ся ў пра сто-
ры, дзе бы лі толь кі мы з Ма ці і Яе 
вя лі кім Дзі цят кам. Раз мо ва скла-
ла ся — маўк лі вая. Я ёй: пра сэр ца 
і ду шу, якая не на мес цы; пра лю-
дзей, якім не жы вец ца спа кой на, 
па куль не па зба вяць ка гось ці ра-
дас ці; пра не спра вяд лі васць і вай-
ну, якой па ты хае ў па вет ры; пра 
цу ды, якім са ма дзі ві ла ся не раз. 
А по бач та кіх маўк лі вых — чар га. І 
ва ўсіх спа дзеў, што Яна вы слу хае і 
па чуе. Што су па ко іц ца ду ша, скон-
чыц ца не спра вяд лі васць, а лю боў 
пе ра мо жа.

У Жы ро ві цы па гэ та едуць. І ўжо не 
ад но ста год дзе цу да твор ны аб раз Пра-
свя той Ма ці Бо жай Жы ро віц кай мае вя-
лі кую сі лу вы слу хоў ваць і да па ма гаць. 
Бы лі і ёсць тыя, хто за ха цеў ды хаць і 
жыць з ім у ад ной пра сто ры. Дзя ку ю чы 
ім у Бе ла ру сі больш за пяць ста год дзяў 
ёсць Свя та-Ус пен скі муж чын скі ма нас-
тыр у Жы ро ві цах, што на Сло нім шчы-
не.

— Гэ та най буй ней шы ма нас тыр у 
Бе ла ру сі, — га во рыць На тал ля Ага рэ-
лы ша ва, якая су пра ва джае гру пу па-
лом ні каў з Мін ска. — Ён пра ва слаў ны, 
але на ле жаў у роз ныя ча сы ін шым хрыс-
ці ян скім кан фе сі ям, якія ша на ва лі аб раз 
Жы ро віц кай Бо жай Ма ці. Ма нас тыр ні-
ко лі не за кры ва ўся, на ват у га ды га нен-
няў на царк ву ў са вец кі час. Ні бы та са ма 
Пра чыс тая Дзе ва ахі ну ла яго сва ім ахоў-
ным по кры вам — і ні хто ні чо га не змог 
зра біць. Тут да гэ туль за хоў ва юц ца

СЛЯ ДЫ БА ГА РО ДЗІ ЦЫ
Яна з'я ві ла ся са ма: цу да твор ны аб-

раз лю дзі атры ма лі ў 1470 го дзе (гэ тая 
па дзея свят ку ец ца што год 20 мая). На-
пры кан цы XV ста год дзя на мес цы су-
час ных Жы ро віц і да лё ка на во кал быў 
гус ты лес. Ён на ле жаў пра ва слаў на му 
шлях ці цу Аляк санд ру Сол та ну. Ад ной-
чы яго па сту хі за ўва жы лі не звы чай нае 
ззян не, якое сы хо дзі ла з дзі кай гру шы. 
Ка лі па ды шлі блі жэй, уба чы лі на га лін-
ках не вя ліч кі аб раз, ве лі чы нёй з дзі ця-
чую да лонь, з вы явай Пра свя той Ба-
га ро дзі цы з дзі цят кам Ісу сам на ру ках. 
Зна ход ку ад нес лі Аляк санд ру ў ма ён так. 
Ён, уба чыў шы аб раз, вя лі ка га зна чэн ня 
яму не на даў. Па клаў у ку фэ рак у сва ім 
па коі. На на ступ ны дзень за пра сіў да 
ся бе гас цей, і па між ін шым вы ра шыў 
па ка заць зна ход ку. Але яго здзіў лен ню 
не бы ло мя жы, ка лі ў ку фэр ку аб ра за 
не знай шоў. Праз не ка то ры час па стуш-
кі зноў знай шлі яго на ра ней шым мес-
цы. Та ды Аляк сандр зра зу меў, што гэ та 
знак Бо жы, даў абя цан не па бу да ваць 
храм на гэ тым мес цы. Пер шы храм быў 
драў ля ны...

Праз брам ку з аб ра зом трап ля еш ва 
ўтуль ны дво рык. Ці ха. Жыц цё ра на па-
чы на ец ца ў хра ме. Але зу сім не та кое 
жыц цё, у якім пры су цэль най за па тра ба-
ва нас ці мо жаш усё роў на па чу вац ца не-
пры ка я ным. Толь кі трап ля еш у са бор — 

за блы та ныя дум кі сціш ва юц ца, не сту-
ка юць ма ла тком у скронь. Яны ўзнес лі ся 
пад вы со кі ку пал і про сяць па лёг кі для 
сва ёй гас па ды ні. У ве лі чэз ным са бо ры 
ма лі тоў ны го лас знут ры пра бі вае бра-
ню, якая ахоў ва ла твой ад чай — і ён 
ад сту пае. Азі ра еш ся: ня ўжо з кож ным 
ад бы ва ец ца неш та па доб нае?

На бо га слу жэн ні ся род лю дзей у чор-
ных ра сах па знаю ад на го ма на ха. По-
тым, у два ры, пра шу яго ўдак лад ніць 
гіс то рыю Жы ро віц ка га цу ду — хто лепш 
за на сель ні каў ма нас ты ра яго ад чу вае? 
Брат Іа ан (Бем бель), у мі ры вя до мы як 
па эт Зніч, аў тар цу доў ных вер шаў пра 
Бе ла русь, пры ня ўшы ве ру ўсім сэр цам, 
прый шоў у ма нас тыр. Ён па каз вае на 
га лоў ны са бор і тлу ма чыць:

— Пра стол Ус пен ска га са бо ра зна хо-
дзіц ца на мес цы з'яў лен ня аб ра за, там, 
дзе рас ла дзіч ка. З-пад гру шы, дзе быў 

яў ле ны цу да твор ны аб раз, ста ла біць 
кры ні ца. Ця пер вы ток кры ні цы зна хо-
дзіц ца ў спе цы яль на аб ста ля ва ным 
ка ло дзе жы, пад ал та ром Ус пен ска га 
са бо ра. Ме на ві та ў гэ тым са бо ры і зна-
хо дзіц ца цу да твор ны аб раз Жы ро віц кай 
Бо жай Ма ці, але толь кі ў лет ні пе ры-
яд (кра са вік—ліс та пад). На Ка зан скую 
(4 ліс та па да) яго пе ра но сяць у царк ву 
Свя то га Мі ка лая, а ў вя лі кім хра ме за-
ста ец ца ко пія. Але на ват ад яе за свед ча-
ны цу ды! Іх тво рыць ве ра і Ма ці Бо жая, 
якая ўсіх чуе...

Амаль ад ра зу пас ля з'яў лен ня аб ра за 
Пра свя той Ба га ро дзі цы ў Жы ро ві цы ста лі 
сцяг вац ца лю дзі. Нех та тут за во дзіў сем'і 
(і ўзнік ла па се лі шча), нех та пры свя чаў ся-
бе слу жэн ню Бо гу ў ма нас кім зван ні. Усе, 
хто з ве рай і ма літ вай пры хо дзі лі да Жы-
ро віц кай Бо жай Ма ці, атрым лі ва лі аца-
лен не ад ду шэў ных і ця лес ных хва роб. Да 
цу да твор на га аб ра за пры хо дзі лі на ват ка-
ра лі Рэ чы Па спа лі тай, ша на ва лі яго і маг-
на ты — та кія, як Са пе гі, Ра дзі ві лы. Най-
больш па ча се ма нас тыр на ле жаў уні я там 
(у пры ват нас ці, ба зыль я нам). Вер ні кі-ка-
та лі кі пры зна ва лі спра вы Ба га ро дзі цы, 
за свед ча ныя ў Жы ро ві цах. Па ста но вай 
па пска га ка пі ту ла бы ло пры ня та ра шэн-
не пра ка ра на цыю аб ра за Жы ро віц кай 
Бо жай Ма ці, што і ад бы ло ся ў 1730 го дзе. 
І, на прык лад, у кас цё ле свя то га Анд рэя ў 
Сло ні ме ёсць спіс Жы ро віц ка га аб ра за — 
ён там у ка ро не.

Аб раз Жы ро віц кай Бо жай Ма ці — са-
мы ма лень кі з ба га ро дзіч ных, яго па-
мер — уся го 56 на 44 мі лі мет ры. Але 
і ма лень кі (праў да, у вя лі кім акла дзе) 
ся род ба га тых рос пі саў ба роч на га хра-
ма, ён ад ра зу пры цяг вае ўва гу. Гэ та 
не вя ліч кая рэ льеф ная вы ява Пра свя-
той Ба га ро дзі цы з Дзі цят кам на ру ках, 
вы ра за ная на яш ме. У іка на гра фіі та кая 
вы ява ад но сіц ца да ты пу «За мі ла ван не» 
(ка лі шча ка Ба га ро дзі цы пры хі на ец ца да 
шча кі дзі ця ці). За свед ча на, што пер ша-
па чат ко ва ад аб ра за іш ло яр кае свят ло 
і тон кі во дар. Але іко на па цям не ла і па-
бляк ла пас ля па жа ру, які зда рыў ся ў 
ся рэ дзі не ХVІ ста год дзя.

— Пас ля па жа ру аб раз лі чыў ся стра-
ча ным. Але Ба га ро дзі ца не па кі ну ла 
свай го ўлю бё на га мес ца і праз не ка то ры 
час з'я ві ла ся пе рад ся лян скі мі дзець мі: 
ста я ла на вя лі кім ка ме ні і тры ма ла іко-
ну ў ру ках, — рас па вя дае эк скур сан там 

сту дэнт 5 кур са Мін скай ду хоў най се мі-
на рыі Ула дзі мір Ізю маў. — Ка лі на по кліч 
дзя цей прый шлі да рос лыя, то знай шлі 
на ка ме ні аб раз, а по бач га рэ ла свеч-
ка. Ка мень, на якім ста я ла Ба га ро дзі-
ца, ага ра дзі лі, і з ця гам ча су на гэ тым 
мес цы бы ла па бу да ва на царк ва ў го нар 
На ра джэн ня Пра свя той Ба га ро дзі цы, у 
на ро дзе вя до мая як Яў лен ская. Ця пер 
ка мень з'яў ля ец ца ас но вай пра сто ла ў 
гэ тай царк ве.

Храм быў зу сім ма лень кі, але ра ней 
у ім зна хо дзі ла ся па ха валь ня. Да гэ туль 

тут спа чы ва юць мо шчы ар хі епіс ка-
па Мінск ага Мі ха і ла Га лу бо ві ча. Яшчэ 
76 ча ла век, якія спа чы ва лі ў Яў лен скай 
царк ве, ця пер па ха ва ны на ма нас тыр-
скіх мо гіл ках — вось дзе ле пей за ўсё 
ад чу ва еш, што і пас ля смер ці мож на 
ра біць свае

СПРА ВЫ ДЗЕ ЛЯ ЖЫЦ ЦЯ
Свя та-Ус пен скі Жы ро віц кі ма нас тыр 

вя до мы сва і мі стар ца мі. Асаб лі ва жы-
вая па мяць пра тых, хто ады шоў не так 
даў но. У 2006 го дзе па кі нуў гэ ты свет 
апош ні ста рац ма нас ты ра ар хі манд рыт 
Міт ра фан (Іль ін), які пра жыў тут 58 га-
доў. Быў на дзе ле ны да рам прад ба чан-
ня, шмат хто пры жыц ці да яго пры хо-
дзіў па па ра ду. І ця пер ля яго ма гіл кі 
мо ляц ца і па кі да юць за піс кі з прось ба мі 
аб да па мо зе: у ма на хаў асаб лі вая мі сія 
слу жэн ня лю дзям.

Пра гэ та ду ма еш і ка лі пе ра во дзіш 
по гляд на Жы ро віц кія мо гіл кі, што ад-
кры ва юц ца ўда ле чы ні на ўзгор ку, по бач 
з хра мам Ге ор гія Пе ра мож ца. У гэ тым 
драў ля ным зя лё ным хра ме слу жаць па 
су бо тах. Пас ля кож най служ бы — па-
ні хі да, ка лі мо ляц ца за спа чы лых. Так 
пай шло з XVІІ ста год дзя, пас ля эпі дэ-
міі ха ле ры. Бра ты пе ра ся лі лі ся ў ін шы 
ма нас тыр, каб вяр нуц ца, ка лі хва ро ба 
ад сту піць. Але па ўлас ным жа дан ні тут 
за стаў ся іе ра ма нах Мі ка лай Аку не віч. 
Ён пры ча шчаў тых, хто па мі раў, ад пя ваў 
іх. Пад час эпі дэ міі па ха ваў больш за 600 
ча ла век. Нёс свой крыж.

З дум ка мі пра свой крыж у Жы ро ві цы 
еха лі і едуць па лом ні кі. Не здар ма ў нас 
ка жуць: «Як тры во га, дык да Бо га». Іду 
па шы ро кай лес ві цы — ледзь не на ўсю 
шы ры ню са бо ра. Улас на дзе ля яе Кры-
жаў здзві жан скі храм і быў па бу да ва ны 
на пры кан цы XVІІІ ста год дзя. Але ўжо 
на вер се ра зу ме еш, што не іс ці па ёй 
трэ ба — кла няц ца. Гэ та ко пія лес ві цы з 
па ла ца По нція Пі ла та, па якой Ісус Хрыс-
тос па ды маў ся на суд — 28 пры сту пак. 
Ары гі нал лес ві цы зна хо дзіц ца ў Ры ме, 
дзе і ў на шы дні вер ні кі па ды ма юц ца па 
пры ступ ках на ка ле нях. Ары гі нал з мар-
му ру, але па кры ты ду бам, каб мар мур 
не сці раў ся. Ка лі Збаў ца па ды маў ся, на 
пры ступ ках за ста ла ся яго кроў, та му ў 
лес ві цы зроб ле ны спе цы яль на вы ем кі, 
да якіх лю дзі ця пер пры клад ва юц ца. У 
нас у Жы ро ві цах вы ем кі так са ма бы лі — 
яны ад зна ча ны квад ра ці ка мі. Ра ней на 
кож най з іх зна хо дзі лі ся каў чэ гі з мо шча-
мі ўгод ні каў Бо жых, і ка лі пры хо дзі лі ў 
храм вер ні кі, яны на ка ле нях па ды ма лі-
ся па пры ступ ках, чы та ю чы асаб лі выя 
ма літ вы. Але ў ХІХ ста год дзі час цін кі 
мо шчаў з пры сту пак да ста лі і змяс ці лі 
ў спе цы яль ны крыж-ма шча вік, які зна-
хо дзіц ца ў га лоў ным са бо ры па пра вы 
бок ад цар скай бра мы — у ад ва рот ным 
ба ку ад цу да твор на га аб ра за. Але ж на-

ват яму вы паў свой ня прос ты шлях, ка лі 
асоб ныя ма на хі ра та ва лі і ах вя ра ва лі 
са бой дзе ля ве ры.

У гіс то рыі ма нас ты ра бы лі мо ман ты, 
ка лі аб раз Бо жай Ма ці па кі даў гэ тае мес-
ца. На прык лад, пад час Пер шай су свет-
най вай ны ён быў вы ве зе ны ў Маск ву і 
зна хо дзіў ся ў са бо ры Ва сі лія Бла жэн на га. 
Пас ля за крыц ця са бо ра быў пе ра ве зе ны 
ў пад мас коў ны Ка ця ры нін скі ма нас тыр. 
Да до му вяр нуў ся ў 1922 го дзе — рас па-
вя да юць, што жы ро віц кі ар хі манд рыт Ці-
хан (Ша ра паў) вы вез яго ў сло і ку з ва рэн-
нем. Дру гі раз аб раз па кі даў ма нас тыр 
ра зам з на шым бе ла рус кім пра па доб ным 
па кут ні кам ар хі манд ры там Се ра фі мам 
Жы ро віц кім (Шах му цем): у цяж кія ча сы 
вай ны ма на хі ха дзі лі з хрэс ны мі ха да мі, 
зай ма лі ся мі сі я нер ствам, ад чы ня лі хра-
мы, хрыс ці лі лю дзей. Але пас ля вай ны 
Се ра фім Жы ро віц кі быў рэ прэ са ва ны, 
за гі нуў у ла ге ры і ця пер услаў ля ец ца ў 
лі ку бе ла рус кіх свя тых.

У са вец кі час шмат якія ма нас ты ры 
ў Бе ла ру сі за кры ва лі ся. Жы ро віц кі вы-
ста яў і на ват па бла сла вен ні та га час на га 
міт ра па лі та Фі ла рэ та даў пры ту лак сёст-
рам з за кры тых жа но чых ма нас ты роў 
Грод на і По лац ка. І ця пер мож на ба чыць 
ма на хінь, якія да жы ва юць тут свой век 
у ма літ вах да Пра чыс тай...

Ця пер у Жы ро віц кім ма нас ты ры ка ля 
40 ма на хаў і больш за паў сот ні па слуш-
ні каў. Кло па таў у су час ных на сель ні каў 
шмат: ма нас тыр ская гас па дар ка вя лі кая 
(са жал кі з ры бай, зям ля, на якой тую ж 
буль бу вы рошч ва юць, ага род ні ну, са да-
ві ну). Але ж га лоў ней шыя за зям ныя — 
спра вы ма лі тоў ныя. Мо ляц ца за тых 
лю дзей, хто пры яз джае сю ды, і за тых, 
хто не про сіць аб ма літ вах, на огул — за 
ўвесь свет...

Ма літ ва тут су пра ва джае ўсіх: і ма-
на хаў, і гас цей (для іх ёсць Дом па лом-
ні ка), якія імк нуц ца да кра нуц ца да цу-
ду, па глы біц ца ў яго. На ват лі та раль на. 
У Жы ро ві цах дзве кры ні цы: ста рая за 
1,5 кі ла мет ра ад ма нас ты ра, але зда-
лёк ві даць бла кіт ны ку пал над но вай 
ку паль няй, якую асвя ці лі ў го нар Бо жай 
Ма ці. Ва да — ад на, як і зям ля, з якой 
яна вы ця кае.

Бы ло ха лад на ва та. Над зеў шы чыс-
тую ка шу лю, хрыс ціш ся і, каб не мерз-
нуць, ху цень ка — з га ла вой... Ва да 
апя кае. Адзін раз, дру гі, трэ ці. Це ла не 
ад чу ва еш — ні бы та і ня ма яго. А ёсць 
толь кі іс ная сут насць — дзі віш ся, на-
коль кі праз рыс та-зі хат лі вай яна мо жа 
быць, і ледзь не ўзля та еш над зям лёй, 
на верх, пас ля та го, як усё цяж кае і штуч-
нае па та ну ла ў ле дзя ной ва дзе. І вось у 
гэ ты мо мант пры хо дзіць не ча ка нае цяп-
ло, ні бы та нех та аба грэў і па дзя ліў ся 
сва і мі бяс кон цы мі сі ла мі.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК

�

Вы то кіВы то кі  ��

ПРЫ ЦЯГ НЕН НЕ

Жы ро ві цы сён ня пры цяг ва юць вя-
лі кую коль касць ма ла дых лю дзей. 
Тут зна хо дзяц ца Мін ская ду хоў ная 
се мі на рыя і ака дэ мія. У 1945 го дзе 
ўла ды да зво лі лі ад крыць па стыр ска-
ба га слоў скія кур сы, якія паз ней бы лі 
пе рай ме на ва ныя ў Мін скую ду хоў ную 
се мі на рыю. Ад нак у тыя га ды абі ту ры-
ен ты і се мі на рыс ты су ты ка лі ся з псі ха-
ла гіч най апра цоў кай, па гро за мі, та му 
да пер ша га вы пус ку да цяг ну лі ўся го 
6 ча ла век. Се мі на рыя бы ла за кры та. 
Ад ра джэн не яе па ча ло ся ў 1989 го-
дзе. Ста тус вы шэй шай на ву чаль най 
уста но вы се мі на рыя атры ма ла ў 1992 
го дзе. Сён ня тут на ву ча ец ца ка ля 200 
ча ла век. Ёсць за воч нае ад дзя лен не, 
на якім ву чац ца ў асноў ным свя та ры. 
На пер шым па вер се се мі на рыі бы ла 
па бу да ва на царк ва трох свя ці це ляў: 
Ва сі лія Вя лі ка га, Гры го рыя Ба га сло ва і 
Іа а на Зла та вус та, так зва ны се мі нар скі 
храм. На дру гім па вер се — кан цы ля-
рыя, ад мі ніст ра цыя і біб лі я тэ ка. На трэ-

цім — ву чэб ныя кла сы для сту дэн таў 
се мі на рыі дзён най фор мы на ву чан ня 
і ака дэ мія. На чац вёр тым па вер се — 
ін тэр нат для за воч ні каў. Для сту дэн-
таў се мі на рыі і ака дэ міі ня даў на па-
бу да ва лі но вы ін тэр нат — на ўзроў ні 
3-зор ка ва га га тэ ля: 4 ча ла ве кі на блок. 
Сту дэн ты пла цяць за ін тэр нат, але ж і 
сты пен дыю атрым лі ва юць.

Рэ генц кае ву чы лі шча бы ло ад кры та 
ў 1996 го дзе. У ім на ву ча юц ца і дзяў-
ча ты, атрым лі ва юць сту пень рэ ген та 
цар коў на га хо ру і вы клад чы ка За ко на 
Бо жа га. Як ні дзіў на, але ў бе ла рус кія 
Жы ро ві цы прый шоў Ба лон скі пра цэс: 
на ву ча юц ца 4 га ды за мест 5. Пас ля ба-
ка лаў ры я ту ідзе ма гіст ра ту ра, ака дэ-
мія і г.д., як у дзяр жаў най ВНУ. Толь кі 
ак цэнт ро біц ца на ба га слоў скіх дыс-
цып лі нах, хоць ву чаць і тое, што ёсць 
у свец кіх ВНУ: фі ла со фію, гіс то рыю, 
шмат моў. Ін шая спра ва, што кож ны 
дзень тут па чы на ец ца а 8-й ра ні цы з 
ма літ ваў у се мі нар скім хра ме.

Ве ра і ве ды
Ус пен скі са бор Жы ро віц ка га ма нас ты ра зда лёк ві тае гас цей.

Шлях да Бо га яў лен скай царк вы і Кры жаў здзві жан ска га хра ма.

Бо жы цуд: вы ява ў ка ме ні.

Брат Іа ан (Бем бель) рас па вя дае пра Жы ро віц кі цуд.

У 17 га доў Ра і са атры ма ла па са-
ду тэх ніч на га сак ра та ра ў рай ка ме 
кам са мо ла го ра да Паў ла ва Гор каў-
скай воб лас ці. Праў да, для гэ та га 
да вя ло ся пай сці на пад ман — су-
сед-мі лі цы я нер да па мог дзяў чы не 
атры маць паш парт як паў на лет няй. 
Пра ца спа да ба ла ся. Трэ ба бы ло 
ха дзіць па роз ных кам са моль скіх 
ар га ні за цы ях і ад бі раць ак тыў ную 
мо ладзь. Паз ней яна да ве да ла ся, 
што та кая мо ладзь бы ла па трэб на 

для служ бы ў ор га нах дзяр жаў най 
бяс пе кі. Па коль кі і са мой Ра і се іні-
цы я ты вы бы ло не зай маць, то яна 
так са ма апы ну ла ся на служ бе ў 
НКУС — пра ца ва ла пе ра клад чы-
кам у пад раз дзя лен ні па цэн зу ры 
ва ен най ка рэс пан дэн цыі. Праз год 
служ бы яе ра зам з гру пай з 25 ча-
ла век на кі ра ва лі ў ка ман дзі роў ку 
ў вы зва ле ныя ад фа шысц кіх аку-
пан таў ра ё ны Бе ла ру сі.

— Ка лі еха лі ў Бе ла русь, не-
па да лё ку ад Бран ска на ля це лі 
ва ро жыя са ма лё ты і наш по езд 
тра піў пад аб стрэл. Гэ та бы ло 
вель мі страш на, — рас каз вае 
Ра і са Аляк санд раў на. — Бег чы 
ж ня ма ку ды... Ва го ны бы лі за-
сла ны са ло май. Не ка то рыя дзяў-
ча ты за соў ва лі га ла ву ў гэ тую са-
ло му і ры да лі ад дзі ка га стра ху... 
Мы цу дам вы жы лі та ды...

Кры чаў да мо ман ту іх пры ез ду 
быў прос та зруй на ва ны. Ні да моў, 

ні да рог. Жыць ня ма дзе. Ка ман-
дзір вы даў ла па ты і за га даў ка-
паць са бе зям лян кі. «Столь» да-
па маг лі зра біць сал да ты, з па жа-
ры шчаў пры цяг ну лі ней кія лож кі, 
печ-бур жуй ку — не як жы лі. Што-
дня раз бі ра лі за ва лы, пры бі ра лі 
ка мя ні, ачы шча лі ву лі цы... Ва ўсім 
го ра дзе ўца ле ла ўся го не каль кі 
бу дын каў, у тым лі ку не вя ліч кая 
царк ва, якую па ча лі вы ка рыс тоў-
ваць для су до вых па ся джэн няў.

— Не як там пра хо дзіў ад кры ты 
пра цэс над па лі ца ем з лі ку мяс-
цо вых жы ха роў. На ро ду са бра-
ла ся шмат... Мі лі цыя не ве да ла, 
як лю дзей су па ко іць, — та кая ня-
на вісць да гэ та га па лі цая бы ла. 
Ра за рваць яго ха це лі. Зда ро вы, 
вы со кі, ду жы хло пец, га доў 27... 
Рас стра ляў больш за 30 мір ных 
жы ха роў. Ка за лі, што ся мё ра 
дзя цей за ка лоў шты ком у лож ку. 
Пра цэс доў жыў ся тры дні, і ў вы ні-

ку пры га ва ры лі зло дзея да смер ці 
праз па ве шан не. На род абу раў ся 
та ко му мяк ка му па ка ран ню...

Паз ней у Го ме лі ў скла дзе 
гру пы пе ра клад чыц Рая жы ла 
ў бу дын ку, дзе пад час аку па цыі 
раз мя шча ла ся ня мец кая ва ен ная 
ка мен да ту ра. Яна ўпер шы ню па-
ба чы ла па лон ных ня мец кіх сал-
дат. Гля дзе ла на зда ро вых ма ла-
дых лю дзей і не маг ла да ра ваць, 
ду ма ла пра без аба рон ных жан-
чын і дзя цей, якіх гэ тыя хлоп цы 
прый шлі за бі ваць.

У Ма гі лё ве, ад ра зу пас ля вы-
зва лен ня го ра да, дзяў ча ты з гру-
пы Ува раў скай атры ма лі рас па ра-
джэн не ўзяць удзел у транс пар-
ці роў цы це лаў за бі тых ня мец кіх 
сал дат. Тру паў бы ло так мно га, 
што на сі лак не ха па ла, і дзяў ча ты 
ця га лі іх на пля чах... Там, у Ма гі-
лё ве, Ра і су пе ра вя лі ў контр раз-
вед ку, пры сво і лі ёй зван не лей тэ-

нан та, і яна пра цяг ва ла служ бу на 
па са дзе опер упаў на ва жа на га.

Пас ля ад ступ лен ня нем цаў на 
вы зва ле ных тэ ры то ры ях хут ка па-
ча лі збі рац ца ў бан ды па ма га тыя 
ды аген ты. Раз гар ну ла ся маш таб-
ная ба раць ба з бан ды тыз мам.

— Я ўдзель ні ча ла ў та кіх апе-
ра цы ях. Ад ной чы апе ра тыў ні кі 
да ве да лі ся, што кі раў нік ад ной з 
банд ноч чу на ве да ец ца да сва ёй 
ка хан кі. Мя не ўклю чы лі ў оперг ру-
пу для во быс ку за тры ма най: жан-
чын па він ны аб шук ваць жан чы ны. 
За се лі ў за са дзе. Нас «за сяк лі», 
ад нак ні адзін, ні друг бок не ха-
це лі стра ляць, каб не вы явіць ся-
бе цал кам. Та му бан ды ты па ча лі 
ад бі вац ца па ле на мі з вог ні шча. 
Ой, як жа тра пі ла ў мя не ад но па-
ле на — не жар тоў на па цяр пе ла я 
та ды... Ну, га лоў нае, што не ку ля 
і што бан ды та ды яго па ма га тых 
усё ж за тры ма лі...

У цём ны час су так апе ра тыў-
ні кам за ба ра ня ла ся ха дзіць па 
тра ту а рах — толь кі па пра ез най 
част цы. Ня мец кія па ма га тыя ха-
ва лі ся ў пад ва лах да моў і кі да лі 
з акен цаў вя роў кі з пят лёй. Хто 
ту ды сту піў, та го за цяг ва лі ў пад-
вал і за бі ва лі. Дый ня рэд ка прос-
та стра ля лі з-за до ма.

Пас ля пе ра во ду ў Мінск Ра і су 
зноў ча ка ла цяж кая фі зіч ная пра-
ца: што дня і ўсе вы хад ныя да во-
дзі ла ся пры бі раць го рад. Ні хто не 

ле на ваў ся. На ват 7-га до выя дзе ці 
пад бя га лі да да рос лых і хоць бы 
па ад ным ка ме ні пе ра но сі лі.

— Ка лі 16 лі пе ня 1944 го да 
ў Мін ску ад быў ся пар ты зан скі 
па рад, у па вет ры лун аў во дар 
са праўд на га свя та! Дзяў ча ты з 
упраў лен ня НКУС па він ны бы лі 
ста яць у ачап лен ні. Так ха це ла ся 
апра нуць што-не будзь свя точ нае, 
а ні чо га ж не бы ло! Але ж на пя-
рэ дад ні атры ма лі мы гу ма ні тар-
ную да па мо гу ад аме ры кан цаў. 
Гэ ты бы лі пе ра важ на кан сер вы, 
але трап ля ла ся і адзен не. Мне 
да ста ла ся су кен ка — бла кіт ны 
«сон ца-клёш»! Вось дзе бы ло 

шчас це — змя ніць ва ен ную фор-
му на гэ тую су кен ку! Праў да, пры-
га жосць аца ні лі не ўсе. Ка лі мі ма 
нас іш лі ка ло ны пар ты зан, адзін з 
іх пра ца дзіў у мой бок «Пад сціл ка 
ня мец кая... Ві даць, не га ла да ла ў 
аку па цыі...» Я не па крыў дзі ла ся, 
толь кі па ма ха ла ўслед і па сла ла 
па вет ра ны па ца лу нак...

Пры го жая су кен ка ака за ла ся 
«не шчас лі вай». На чар го вую га-
да ві ну Пе ра мо гі Рая зноў апра-
ну ла яе для пра гул кі з ка ле га мі 
па пар ку імя М. Гор ка га. Шмат 
тан ца ва лі, пас ля рас се лі ся на тра-
ве — жар та ва лі, смя я лі ся. Хлоп цы 
за пус ка лі ней кія са лю ты, і рап там 
адзін з фе ер вер каў упаў на па-
дол бла кіт на га клё ша. Су кен ка 
за га рэ ла ся, і ад на віць яе ўжо не 
ўяў ля ла ся маг чы мым.

P.S. Ка пі тан за па су Ра і са Аляк-
санд раў на Ува раў ская вый шла на 
пен сію ў 1987 го дзе. Ка жа, што 
асаб лі вас ці служ бы ў ор га нах у 
мір ны час — вя лі кі сак рэт.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.
Фо та прэс-служ бы КДБ

�

Не сак рэт ны ўспа мінНе сак рэт ны ўспа мін  ��

Бла кіт ная су кен ка для РаіЗда ец ца, гэ та было 
ўчора — яе та нец 
у вызваленым Мін ску 
ў блакіт най сукен цы фасону 
«сонцаклёш»... 90-га довая 
Раіса Аляксандраўна 
УВАРАЎСКАЯ, ве тэран 
Вялі кай Ай чын най 
і органаў дзяр жаў най 
бяспе кі, заплюшч вае во чы 
і паглыбля ец ца ва ўспаміны. 
Кар цін кі з ня даў ня га 
былога зноў пры му ша юць 
перажыць і страх, і ра дасць.

Ка ман дзір вы даў ла па ты 
і за га даў ка паць са бе 
зям лян кі. «Столь» 
да па маг лі зра біць 
сал да ты, з па жа ры шчаў 
пры цяг ну лі ней кія 
лож кі, печ-бур жуй ку — 
не як жы лі.

Спра вы ду хоў ныяСпра вы ду хоў ныя  ��

ПЕР ШЫ 
ВЯ ЛІК ДЗЕНЬ
Па тры яр шы Эк зарх усяе Беларусі Мітрапаліт 
Мінскі і Слуцкі ПАВЕЛ сваю сустрэчу 
з жур на ліс та мі пры свяціў святу Пасхі, 
якое ён упер шы ню адзначае на беларускай зям лі

Прад стаў ні коў больш за тры дзя-
сят кі вы дан няў бе ла рус кі ар хі па-
стыр па ві таў пас халь ным вок лі чам 
«Хрыс тос уваск рос!» і, па чуў шы ад-
па вед ны ад каз, пра па на ваў па чаць 
раз мо ву свя точ ным пес на пен нем.
Міт ра па літ Па вел пры знаў ся, што 
спа чат ку меў на мер та кую су стрэ-
чу пра вес ці на со ты дзень свай го 
слу жэн ня на Бе ла ру сі, але да та гэ та 
прый шла ся на Вя лі кі пост, та му зно-
сі ны з жур на ліс та мі бы лі ад кла дзе-
ны на Ве лі код ны пе ры яд.

АР ХІ ПА СТЫР СКІ КРЫЖ
Уча раш няя двух га дзін ная раз мо ва з жур на ліс та мі ад бы ла ся на 

на ступ ны дзень пас ля вяр тан ня Па тры яр ша га Эк зар ха з па езд кі 
па Ту раў скай епар хіі. «Так зда ры ла ся, што ў пер шыя дні свай го 
пры зна чэн ня сю ды я на ве даў Ма гі лёў скую епар хію, по тым — Гро-
дзен скую, пас ля — Ві цеб скую, і вось — Ту раў скую. І толь кі ўчо ра 
мы за ўва жы лі, што не зна рок атры маў ся крыж: ус ход кра і ны — за-
хад — поў нач — поў дзень», — за ўва жыў ар хі па стыр, да даў шы, 
што вер ні кі ні чо га не лі чаць вы пад ко вым.

Бе ла рус кае Па лес се вы клі ка ла доб рыя ўра жан ні ў міт ра па лі та 
Паў ла, ня гле дзя чы на тое, што мно гія тэ ры то рыі, якія ён на ве даў, 
па цяр пе лі ад ава рыі на Чар но быль скай АЭС. «Мя не ўвесь час 
здзіў ляе на строй у лю дзей, дух на ша га на ро да, — ска заў ён. — 
Наш на род не пе ра мож ны. За ход ня му ча ла ве ку гэ та вель мі цяж ка 
зра зу мець».

Па тры яр шы Эк зарх за пэў ніў так са ма, што мае на мер на ве даць 
усе бе ла рус кія епар хіі, пры хо ды і ма нас ты ры.

«З ДЗЯР ЖА ВАЙ У АЗА РТНЫЯ ГУЛЬ НІ НЕ ГУ ЛЯЮ»
На пы тан не жур на ліс таў, ці со чыць ён за чэм пі я на там све ту 

па ха кеі, які пра хо дзіць гэ ты мі дня мі ў Мін ску, ула ды ка ад ка-
заў дып ла ма тыч на: «Я «хва рэю» за тых, хто пе ра ма гае. Мне 
па да ба ец ца пры го жы ха кей, пры го жы фут бол, ха ця мой лю бі мы 
спорт — ва лей бол, у які я вель мі час та гу ляў, ка лі быў сту дэн-
там се мі на рыі і ду хоў най ака дэ міі. Ця пер, ка лі ёсць маг чы масць, 
я гля джу сну кер. Сам ка лісь ці за хап ляў ся гуль нёй у біль ярд. 
Мне не па да ба ец ца тое, што сён ня, на жаль, у спор це вель мі 
вы раз на пры сут ні чае біз нес. Я так са ма не пры хіль нік та го, каб 
лю дзі ста ві лі пад нож кі, пры мя ня лі фі зіч ную сі лу там, дзе гэ та 
не трэ ба».

Эк зарх па ра іў ні ко му не гу ляць у аза ртныя гуль ні. Ён на ват 
су праць ла та рэй ных гуль няў. «Ка лі мне пра па ну юць ку піць ла-
та рэй ны бі лет, я ка жу, што з дзяр жа вай у аза ртныя гуль ні не 
гу ляю», — па жар та ваў ён.

ПА ДЗЕІ ВА УКРА І НЕ — АГУЛЬ НЫ БОЛЬ
Міт ра па літ Мін скі і Слуц кі Па вел ус пры мае па дзеі ва Укра і не 

як агуль ны боль сла вян скіх на ро даў. «У нас агуль ная ве ра, рэ лі-
гія, куль тур ная ас но ва. Па лі ты ка нас па дзя лі ла, але ўсе мы ма ем 
агуль ныя ка ра ні. Мы адзін на род», — ад зна чыў ула ды ка. Ён вы-
ка заў над зею, што сі ту а цыя ва Укра і не бу дзе хут ка ўрэ гу ля ва на 
мір ным шля хам.

Прад ста я цель Бе ла рус кай пра ва слаў най царк вы згод ны з мер-
ка ван нем, што пры чы най та го, што ад бы ва ец ца ва Укра і не, па слу-
жы ла ка руп цыя, а так са ма па дзел гра ма дзян на тых, хто жа дае 
іс ці «на за хад» і тых, хто жа дае іс ці «на ўсход». Пры гэ тым Эк зарх 
пад крэс ліў, што лю дзі жа да юць прос та мір на жыць і пра ца ваць, 
і мно гім з іх усё ад но, якая ўла да бу дзе ў кра і не. «Па ны б'юц ца, 
а лю дзям да во дзіц ца ўсё гэ та рас хлёб ваць. Га лоў нае, каб лю дзі 
жы лі ў мі ры і зго дзе», — лі чыць міт ра па літ.

Па яго сло вах, у сі ту а цыі, якая скла ла ся, за да ча Царк вы — 
ма ліц ца, а дып ла ма ты і па лі ты кі па він ны сес ці за стол пе ра моў і 
зра біць усё маг чы мае для та го, каб спы ніць гвалт ва Укра і не.

ЖАН ЧЫ НА З БА РА ДОЙ — 
СКА ЖЭН НЕ БО ЖА ГА ВОБ РА ЗА

Міт ра па літ Па вел па прось бе жур на ліс таў пра ка мен та ваў з 
пунк ту гле джан ня Царк вы вы ні кі між на род на га пе сен на га кон-
кур су «Еў ра ба чан ня-2014», дзе пе ра мог спя вак з Аў стрыі, які 
вы сту пае пад псеў да ні мам Кан чы та Вурст і вя до мы пуб лі цы як 
жан чы на з ба ра дой.

«Я па гля дзеў — на ват не ве даю, як ска заць, — на гэ та га ці 
на гэ ту... Гэ та ж па ро дыя. Я, як епіс кап, ад ра зу ж угледж ваю 
пад спуд ную дум ку: ар тыс та па спра ба ва лі зра біць па доб ным на 
вы яву Хрыс та. І вось гэ та «яно» сён ня за хап ляе лю дзей, зай мае 
пер шае мес ца. Гэ та на ват ка мен та ваць ня зруч на», — ска заў міт-
ра па літ Па вел.

«Я ні ко лі ні ко га не рэ ка мен да ваў бы на кі роў ваць на гэ ты фо рум, 
ка лі там пры зна ец ца за вяр шы ню дас ка на лас ці згуб ле ная і зня ве-
ча ная вы ява Бо жая ў ча ла ве ку», — ска заў прад ста я цель БПЦ.

Ён так са ма вы ка заў сваё мер ка ван не з на го ды кан цэр та поль-
скай гру пы «Бе ге мот» у рам ках іх ту ра «Са та ніст»: «На 27 мая пла-
ну ец ца рок-кан цэрт ней кай гру пы — па-мой му, «Бе ге мот». Нель га 
да пус каць вы ступ лен ні груп са та нін скай скі ра ва нас ці. Трэ ба ра біць 
усё, каб са та нізм не прай шоў», — пад крэс ліў ар хі па стыр.

З КА ТА ЛІЦ КАЙ ЦАРК ВОЙ — 
ДОБ РЫЯ ЎЗА Е МА АД НО СІ НЫ

«З Рым ска-ка та ліц кай царк вой у Бе ла ру сі ў нас вы бу доў ва-
юц ца доб рыя ад но сі ны. Гэ та шмат вя ко вая тра ды цыя, — ска заў 
жур на ліс там кі раў нік Бе ла рус кай пра ва слаў най царк вы. — Мы 
не ўмеш ва емся ў спра вы адзін ад на го».

Пры гэ тым прад ста я цель БПЦ на га даў, што сё ле та на па ча так 
чэр ве ня за пла на ва на пра вя дзен не ў Мін ску пра ва слаў на-ка та ліц-
ка га фо ру му, які ўяў ляе са бою не фар маль ную пля цоў ку для зно сін 
іе рар хаў дзвюх кан фе сій. 

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА
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