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Ма нас тыр 
на мес цы па кут

На 70 дзе ся ці нах зям лі ў На він ках 
мін скае зем ства вы ра шы ла ад крыць 
пра цоў ную ка ло нію для ду шэў нах-
во рых. Бу даў ніц тва яе па ча ло ся ў 
1914 го дзе, а ў 1918-м, ужо са вец кая, 
яна ад кры ла ся. Пра жыц цё ка ло ніі 
да Дру гой су свет най вай ны звес-
так ня шмат, ад нак вя до ма, што ў 
1941 го дзе хво рых са гна лі ў лаз ню і 
зра бі лі там га за вую ка ме ру...

— Да нас пры хо дзі лі лю дзі, якія 
ма юць до ступ да сак рэт ных да ку-
мен таў, і свед чы лі, што ў па лях ка ля 
Цнян ска га ва да схо ві шча бы лі і рас-
стрэ лы рэ прэ са ва ных, — рас каз вае 
сяст ра мі ла сэр нас ці Тац ця на ХА-
МЯН КО ВА, якая за пра сі ла на эк скур-
сію па ма нас ты ры.

Гіс то рыя сяст рын ства, а по тым і 
ма нас ты ра па ча ла ся з та го, што ў 
1994 го дзе ў па сё лак На він кі, каб 
на ве даць хво рых у Рэс пуб лі кан скім 
цэнт ры псі хіч на га зда роўя, ста лі пры-
яз джаць пры ха джан кі Свя та-Пет ра-
Паў лаў ска га са бо ра. Ах вот ніц нес ці 
тут слу жэн не ста на ві ла ся ўсё больш, і 
ў 1996 го дзе бы ло ство ра на сяст рын-
ства ў го нар пра па доб на му ча ні цы вя-
лі кай кня гі ні Елі са ве ты.

22 жніў ня 1999 го да лі чыц ца днём 
на ра джэн ня ма нас ты ра: у гэ ты дзень 
яго афі цый на за рэ гіст ра ва лі, та ды ж 
ад быў ся пер шы по стрыг ма на хінь у 
гэ тых сце нах. Ця пер іх тут слу жыць 
больш як 100. Пра цяг вае пра ца ваць 
і сяст рын ства (да рэ чы, ад но з са мых 
вя лі кіх у СНД — больш за 300 сяс цёр 
мі ла сэр нас ці).

Ма на хі ні жы вуць у кел лях, раз-
ме шча ных у кар пу сах. Да юць за рок 
бяс шлюб нас ці, а ка лі прый шлі ў ма-
нас тыр у ста лым уз рос це, ста сун кі 
з сям' ёй мі ні ма лі зу юц ца, іх час та ту 
вы зна чае ду хоў нік. У ма на хінь ня ма 
сва ёй ма ё мас ці, уся яна агуль ная. 
Сёст ры да юць абя цан не без умоў на-
га па слу шэн ства ігу мен ні і ду хоў ні ку. 
У кож най з на сель ніц ма нас ты ра сваё 
ма лі тоў нае пра ві ла, якое па вя ліч ва-
ец ца ў за леж нас ці ад чы на. Апроч 
та го, ма на хі ні ра зам з сёст ра мі мі ла-
сэр нас ці на вед ва юць больш за дзве 
ты ся чы хво рых у рэс пуб лі кан скім 
цэнт ры псі хіч на га зда роўя і ін шых 
уста но вах. Пер шыя дзве пры ступ кі 
ў ма наст ве — пра цаў ніц тва і па слу-
шэн ства. Ка лі на гэ тым эта пе сяст ра 
ра зу мее, што па мы лі ла ся з вы ба рам, 
мае пра ва пай сці з ма нас ты ра. Гэ так-
са ма і ў сяст рын стве — ёсць пэў ны 

вы пра ба валь ны тэр мін, за які трэ ба 
вы зна чыц ца, пой дзеш ты гэ тым шля-
хам ці не...

Да ско ну ма ліц ца 
за за бой цу

Сяст ра Тац ця на пра во дзіць нас у 
царк ву, асве ча ную ў го нар свя то га 
Мі ка лая Цу да твор ца. У па мяш кан-
ні вя лі кая коль касць ста ра жыт ных 
аб ра зоў, якія па да ра ва лі. Не ка то-
рыя аб ра зы — у ся рэб ра на-за ла тых 
акла дах. Іх зра бі лі з каш тоў ных пры-
на шэн няў ад удзяч ных вер ні каў за 
аца лен не ад хва роб. Упры га жэн няў 
бы ло так шмат, што ўсе яны не маг лі 
змяс ціц ца на іко нах, та му вы ра шы лі 
пе ра пла віць іх на акла ды.

Мі ка ла еў ская царк ва ад мет ная 
тым, што ў ёй чы та ец ца круг ла су тач-
ная (за вы клю чэн нем бо га слу жэн няў) 
ма літ ва за ўвесь свет — «Ня ўсып ны 
псал тыр».

Ад на з най ша ноў ных ікон у хра-
ме — аб раз Бо жай Ма ці «Не ўпі валь-
ная Ча ша», пры да па мо зе якой мно-
гім уда ло ся аца ліц ца ад ал ка голь най, 
нар ка тыч най і ін шых за леж нас цяў.

З царк вы Мі ка лая Цу да твор ца, не 
вы хо дзя чы на ву лі цу, мы па ды ма ем-
ся ўго ру па лес ві цы ў Елі са ве цін скі 
храм. Пра па доб на му ча ні ца вя лі кая 
кня гі ня Елі са ве та на ра дзі ла ся 151 год 
та му ў Гер ма ніі ў пра тэ станц кай сям'і 
Люд ві га ІV, гер ца га Дарм штац ка га, 
і прын цэ сы Алі сы, дач кі анг лій скай 
ка ра ле вы Вік то рыі. Сям'я бы ла шмат-
дзет най, і хоць жы ла ба га та, дзе ці 
вы хоў ва лі ся ў стро гас ці і па ша не да 
пра цы. У 20 га доў Елі са ве та аб вян-

ча ла ся з кня зем Сяр ге ем Аляк санд-
ра ві чам Ра ма на вым, пе ра еха ла жыць 
у Ра сію і праз сем га доў вы ра шы ла 
пры няць пра ва слаў ную ве ру.

Вя лі кім уда рам для кня гі ні ста ла 
смерць му жа, у ка рэ ту яко га тэ ра-
рыст кі нуў бом бу. Елі са ве та знай-
шла ў са бе муж насць лі та раль на 
па част ках са браць астан кі Сяр гея 
Аляк санд ра ві ча і па ха ваць яго. Кож-
ны дзень кня гі ня пры хо дзі ла на ма гі-
лу му жа. Больш за тое, яна прый шла 
да тэ ра рыс та, пра сі ла па спа вя дац ца 
і па ка яц ца, бо яму вы нес лі смя рот ны 
пры суд (які аса біс та пра сі ла ім пе ра-
та ра ад мя ніць). Абя ца ла да ско ну ма-
ліц ца за за бой цу...

Пас ля гэ та га свец кае жыц цё кня-
гі ні ста ла не маг чы мым. Яна на бы ла 
ма ён так у цэнт ры Маск вы і ства ры-
ла там Мар фа-Ма ры ін скі ма нас тыр 
мі ла сэр нас ці, на ста я цель ні цай яко га 

не ўза ба ве ста ла. Ад нак ужо на сту пі-
лі ча сы баль ша віц ка га тэ ро ру, зма-
га лі ся не толь кі з ца рыз мам, але і з 
Бо гам. Па на ста я цель ні цу прый шлі 
ўна чы, не да лі раз ві тац ца з сёст ра мі. 
Пас ля — Сі бір, за кі ну тая ву галь ная 
шах та, ку ды скі ну лі кня гі ню, іна кі ню 
Вар ва ру, якая доб ра ах вот на пай шла 
з ёй на па кут ніц кую смерць, пяць 
кня зёў з До ма Ра ма на вых і част ку 
пры слу гі. У шах ту з людзь мі кі да лі 
гра на ты, але ні вод ная з іх не ра за рва-
ла ся. Свед кі тых па дзей за пэў ні ва лі, 
што не каль кі дзён з шах ты да но сіў ся 
ма лі тоў ны спеў.

Мо шчы кня гі ні і іна кі ні атры ма ла ся 
вы вез ці з Ра сіі і па ха ваць у Іе ру са лі-
ме, як ма ры ла вя лі кая кня гі ня Елі са-
ве та. На той мо мант прай шло два га-
ды пас ля іх смер ці. Тлен не не кра ну ла 
іх мо шчы, ад іх раз лі ваў ся во дар ці то 
лі лей, ці то мё ду і яз мі ну...

Па чаць пі саць іко ны 
мо жа кож ны...

Пра ма нас тыр скія хра мы мож на 
рас каз ваць вель мі доў га. Цэ лыя гіс-
то рыі ма юць не толь кі цэрк вы, але і 
мно гія аб ра зы ў іх. Ад нак мы вы ра-
шы лі за зір нуць у ку точ кі, якія не на-
ві да во ку для звы чай на га на вед валь-
ні ка — май стэр ні. Іх тут больш за 30, 
пра цу юць у іх лю дзі як са спе цы яль-
най аду ка цы яй, так і без яе. Боль-
шасць з май стэр няў ад ра джа юць 
цар коў нае мас тац тва — іка на піс ная, 
іка на клад ная, швей ная, за ла та швей-
ная, сце на піс ная, ма за іч ная, па апра-
цоў цы дрэ ва, ме та лу, шкла...

Храм скла да на ўя віць без вы яў 
свя тых, та му най перш сяст ра Тац ця на 
пра во дзіць нас у іка на піс ную май стэр-
ню. Ад мет на, што фар бы пры на пі сан ні 
ікон вы ка рыс тоў ва юц ца толь кі на ту-
раль ныя, іх зда бы ва юць з мі не ра лаў і 
рас лін, як і сот ні га доў та му. Пры ма-
нас ты ры ёсць свая іка на піс ная шко ла. 
Аказ ва ец ца, лю бы, хто мае мі ні маль ны 
мас тац кі до свед і здоль ны пе ра сту піць 
праз свой твор чы эга ізм, мо жа прай сці 
тут на ву чан не і па чаць пі саць іко ны.

— Мы зна хо дзім ся ў пра цоў ным 
па мяш кан ні най леп шай у све це ма за-
іч най май стэр ні, — прэ зен туе сяст ра 

Тац ця на на ступ ную сла ву тасць ма-
нас ты ра.

Пра гэ ты аб са лют на не пе ра боль-
ша ны ста тус свед чыць вый грыш пра-
ек та па ўпры гож ван ні са бо ра Са вы 
Серб ска га ў Бялг ра дзе. А гэ та ні 
мно га ні ма ла — чац вёр тая па ве лі-
чы ні пра ва слаў ная царк ва ў све це! 
Бе ла рус кім май страм трэ ба бу дзе 
вы клас ці ў ёй ты ся чы квад рат ных 
мет раў ма за і кі.

Са ма яна, між ін шым, вы раб ля-
ец ца па ста ра жыт най тэх на ло гіі са 
смаль ты, якую драб няць на спе цы-
яль ным пры ста са ван ні — смаль та ко-
ле — на ка вал кі па трэб на га па ме ру. 
Для кож най бу ду чай ма за іч най вы явы 
скла да ец ца па літ ра, по тым рых ту ец ца 
эс кіз, пас ля ча го на плас ты лін на бі-
ра ец ца чар на вік. Яго аб горт ва юць у 
плён ку, вя зуць на аб' ект, дзе кож ны 
ка ва ла чак смаль ты ўруч ную пін цэ там 
пры ма цоў ва ец ца да па верх ні. Гэ та па 
ста ра жыт най тэх на ло гіі. Кры ху інакш 
ро бяць па тэх на ло гіі су час най: ма за і ку 
пры клей ва юць спе цы яль ным кле ем 
пры да па мо зе бу даў ні чай сет кі, і ўжо 
ў та кім «са бра ным» вы гля дзе пры во-
зяць на аб' ект і за ма цоў ва юць.

Прык лад пра цы ту тэй шых май-
строў, вы ка на най ме на ві та ста ра-
жыт ным спо са бам, мож на ўба чыць 
на тэ ры то рыі ма нас ты ра — у хра ме 
ў го нар Ма ці Бо жай Дзяр жаў най. Ці-
ка ва, што са мы да лё кі за каз з ма за іч-
най май стэр ні Свя та-Елі са ве цін ска га 
ма нас ты ра ад пра віў ся ў Паўд нё ва-
Аф ры кан скую Рэс пуб лі ку.

Пры ма нас ты ры дзей ні чае пра ва-
слаў ная гім на зія ў го нар пра па доб-
най Еў фра сін ні По лац кай, ёсць дзі-
ця чы са док, цэнтр ду хоў на-твор чай 
асве ты, дзе ма лень кія на вед валь ні кі 
зай ма юц ца іко на пі сам, цар коў ны мі 
спе ва мі, му зы кай, ру ка паш ным бо ем, 
шах ма та мі, ха рэа гра фі яй, тэ ат раль-
най дзей нас цю і шмат чым ін шым.

А по бач з ма нас тыр скім комп лек-
сам да бу доў ва ец ца Дом па лом ні ка, 
у якім бу дзе ста лоў ка для ўсіх ах вот-
ных і фі табар, у якім пра па ну юць ка ву 
з жа лу доў і зёл ка вую гар ба ту.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.
seradzyuk@zvіazda.by
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На шы свя ты ніНа шы свя ты ні  ��

НАЙ ЛЕП ШЫЯ Ў СВЕ ЦЕ МА ЗА І КІ 
І КА ВА З ЖА ЛУ ДОЎ

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па зна ё мі ла ся з ці ка він ка мі Свя та-Елі са ве цін ска га ма нас ты ра

АднаўленнеАднаўленне  ��

МО ЛІМ СЯ 
ПРА ВЯР ТАН НЕ 

ХРА МА
У Мі ніс тэр стве куль ту ры Бе-
ла ру сі да лі зго ду на ад наў лен-
не раз бу ра на га ў са вец кі час 
кас цё ла ў цэнт ры Ві цеб ска. 
Пры го жы храм быў па бу да ва-
ны ў XVІІІ ста год дзі. Яго фо-
та зды мак мож на ўба чыць на 
мно гіх да рэ ва лю цый ных фо та 
і тво рах мас та коў мі ну ла га і 
па за мі ну ла га ста год дзяў. Кас-
цёл зна хо дзіў ся праз да ро гу 
ад Рын ка вай пло шчы і сім ва ла 
го ра да — ра ту шы. На яго мес-
цы ў 1980-я га ды раз мяс ці лі 
фан тан...

Да рэ чы, бу ды нак заў сё ды быў 
ка та ліц кім хра мам і ні ко лі не пе ра да-
ваў ся пра ва слаў най царк ве. Кас цёл 
за чы ні лі ў 1940 го дзе. Да Вя лі кай Ай-
чын най там пра ца ваў атэ іс тыч ны му-
зей. Ці ка ва, што ся род му зей ных экс-
па на таў за хоў ва лі ся мо шчы свя той 
Еў фра сін ні По лац кай. А каб пе ра ка-
наць на род, што Бо га ня ма, у кас цё ле 
па ве сі лі сла ву ты ма ят нік Фу ко. Ра бі лі 
гэ та ў якас ці дэ ман стра цыі кру чэн ня 
на шай пла не ты... Пад час вай ны храм 
быў не вель мі раз бу ра ны. Зні шчы лі 
бу ды нак у па чат ку 1960-х.

— Каб кас цёл у го нар Свя то-
га Ан то нія быў ад ро джа ны, ро бім 
кро кі. На сён ня ма гу ска заць, што 
ў Мі ніс тэр стве куль ту ры ажыц цяў-
лен не гэ тай ідэі пад тры ма лі. Да дзе-
на зго да на тое, каб кас цёл быў ад-
бу да ва ны (з ну ля. — Аўт.). Ця пер на 
са мым вы со кім уз роў ні ўла ды мы 
па ста ра ем ся атры маць пад трым ку, 
каб гэ ты пра ект быў ажыц цёў ле-
ны. І мо лім ся, каб гэ ты пры го жы 
храм за няў сваё мес ца там, дзе ён 
ста яў, — ад ка заў на пы тан не ка-
рэс пан дэн та «Звяз ды» епіс кап Ві-
цеб скі Алег БУТ КЕ ВІЧ.

Пра не аб ход насць ад наў ляць 
ві цеб скія хра мы га ва рыў яшчэ не-
каль кі га доў та му та ды стар шы ня 
Ві цеб ска га абл вы кан ка ма, ця пе-
раш ні кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ-
зі дэн та Аляк сандр КО СІ НЕЦ.

Ме на ві та гэ ты ка та ліц кі храм вя-
до мы і тым, што там у 1899 го дзе 
па бы ваў пісь мен нік І.А.Бу нін. Ён 
на пі саў пра гэ та ў ад ным са сва іх 
тво раў. «...Як уз ру шыў мя не ар ган, 
ка лі я ўпер шы ню (у юнац кія га ды) 
увай шоў у кас цёл, хоць гэ та быў 
уся го толь кі кас цёл у Ві цеб ску!»

Па куль што зра зу ме ла, што ад-
наў лен не гэ та га кас цё ла — спра ва 
ча су. У больш хут кай перс пек ты ве 
рэ аль на даць дру гое жыц цё ін ша-
му хра му — у ві цеб скім ба та ніч ным 
са дзе. Уз ве дзе ная ў XІX ста год дзі 
на пры ват ныя гро шы бы лая кап лі ца 
бы ла пе ра бу да ва на. Доў гі час бу ды-
нак не экс плу а та ваў ся. І ў Ві цеб скім 
дзяр жаў ным уні вер сі тэ це, яко му на-
ле жыць ба та ніч ны сад і па бу до вы ў 
ім, вы ра шы лі яго раз бу рыць. Але 
гэ тае ра шэн не ад мя ні лі...

— І я ха цеў бы аса біс та па дзя ка-
ваць кі раў ніц тву ВНУ, Мі ніс тэр ству 
аду ка цыі і мяс цо вай ула дзе за тое, 
што раз бу раць бу ды нак не бу дуць, — 
пра цяг нуў епіскап. — Ця пер вя дзём 
пе ра мо вы аб яго пе ра да чы.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. 
рukshаnskі@zvіаzdа.bу
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Кас цёл Свя то га Ан то нія.

Дзве ры ма нас тыр скіх цэрк ваў ад чы не ны з ся мі ра ні цы да ве ча ра, 
прый сці па ма ліц ца сю ды мож на ў лю бы час. Тут ста яць свеч кі, 
ся дзяць, ста яць, пла чуць, раз ва жа юць, на ват спяць — ні хто і не па-
ду мае па пра кнуць. Ма нас тыр пры мае сот ні па лом ні каў, якія пры хо-
дзяць сю ды не толь кі для та го, каб па кла ніц ца мяс цо вым свя ты ням, 
рас крыць сваю ду шу Бо гу і атры маць су ця шэн не. Мно гія тут цал кам 
мя ня юць свой лёс і зна хо дзяць са праўд ны па ра ту нак — хто ў ма літ-
ве, хто ў пра цы, хто ў да па мо зе хво рым.

Уся гэтая прыгажосць зроблена са шкла.

Інтэр'ер Елісавецінскага храма.


