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Уз ры ва лі, па лі лі, 
ра ман ту юць

Лі чыц ца, што храм у Рай цы бу да ваў ся на 
ўзор царк вы на вост ра ве Свя той Але ны. Са-
праў ды, гле дзя чы на здым кі абод вух хра маў, 
мож на ўба чыць су па дзен ні ў зуб ча тых ве жах, 
ку ран тах, пад пор ных эле мен тах, ад ноль ка вых 
фор мах вок наў.

Пад час вай ны ў ал тар ную част ку хра ма 
тра піў сна рад. А ка лі ня мец кі снай пер з да ху 
царк вы, ад куль ві даць увесь аб сяг, аб стрэль-
ваў са вец кія вой скі, пар ты за ны вы ра шы лі 
спа ліць яе. Пе рад гэ тым мяс цо вым да зво лі-
лі вы нес ці цар коў ныя рэ чы, іко ны і ін шае на-
чын не. Але ўсе дэ ка ра тыў ныя ўпры га жэн ні, 
разь ба, ка ля ро выя віт ра жы, фрэс кі бы лі зні-
шча ны аг нём. Пас ля храм па ці ху раз бу раў ся, 
а ў 50-х га дах аб ры ну лі ся скля пен ні. У 1959-м 
па за га дзе мяс цо вых улад сце ны царк вы бы лі 
раз бу ра ны. З ад на го бо ку сця на аб ва лі ла ся 
да ка мен на га фун да мен та, з дру го га — бы ла 
цал кам зруй на ва ная.

У 2000-м храм па кры се ста лі ад наў ляць, а 
ў 2003-м — па ча лі ся пер шыя на ба жэн ствы. 
Праз дзе сяць га доў тут з'я віў ся но вы на ста я -
цель — ай цец Аляк сей. У той час ма ла ды 
свя тар жыў у На ва груд ку, за 26 кі ла мет раў 
ад Рай цы, і на ня дзель ныя служ бы да бі раў ся 
аў та сто пам, вы яз джа ю чы ў шэсць ра ні цы. 
Так ён ад слу жыў год. Пас ля пе ра браў ся ў 
вёс ку за пяць кі ла мет раў ад Рай цы і жыў у 
ха лод ным до ме ра зам з трох га до вай дач-
кой Са фі яй і ма туш кай, якая бы ла на сё мым 
ме ся цы. По тым год сям'я свя та ра зды ма ла 
жыл лё ў Ка рэ лі чах, дзе і на ра дзі ла ся ма-
лод шая дач ка Ган нач ка. Дом у Рай цы ай цу 
Аляк сею, які ўжо на быў сваё аў то, да лі толь кі 
паў та ра го да на зад.

— Ця пер заўж ды ўсіх пад бі раю на тра се, 
бо па мя таю, што та кое ха дзіць у ма ра зы, — 
ка жа ён.

Ай цец Аляк сей ма рыць ка лі-не будзь ад на-
віць храм поў нас цю, а па куль сам ко сіць тра ву 
ва кол, раз бі вае квет ні кі, афор міў на ся бе крэ-
дыт на вок ны для царк вы, мо ліц ца і ве рыць у 
за ступ ніц тва свя той Вар ва ры.

Кос ці ў па ха валь ні 
і пад зем ны ход

Ацяп лен ня ў хра ме не бы ло ні ко лі, бо ён 
за дум ваў ся перш за ўсё як ра да вы ма гіль ны 
склеп, што зроб ле ны ў ал тар най част цы. 
У па ха валь ню звон ку мож на тра піць праз тры 
акны, якія ця пер за кла лі цаг лі на мі, каб не ла зі-
лі дзе ці і жы вё лы. Іс нуе ўва ход у склеп і знут ры 
царк вы, але яго да гэ туль не знай шлі.

— Го да паў та ра на зад я на ма гаў ся рас-
чыс ціць склеп, ад нак па куль гэ та не рэ аль-
на, бо на 70—80% ён за сы па ны смец цем, 
а апы нуц ца там мож на толь кі праз гэ тыя 
не вя лі кія вок ны, — рас каз вае ай цец Аляк-
сей. — Там мы знай шлі рэшт кі фі гу ры Бо жай 
Ма ці, якая ка лісь ці ста я ла на да ху хра ма, а 
ся род смец ця да гэ туль зна хо дзім ча ла ве чыя
кос ці — астан кі па ме шчы каў-ула даль ні каў. 
У сце нах за ста лі ся ні шы, дзе ста я лі тру ны. Ця-
пер іх ня ма, бо ў са вец кі час дзе ці ка та лі ся на 
іх з гор кі. А ў кан цы 50-х адзін са школь ні каў 
за лез праз шчы лі ну ў сця не ў склеп. На стаў-
нік фіз куль ту ры, які шу каў яго, рас каз ваў, 
што прай шоў па ту нэ лі мет раў 50, перш чым 
знай шоў хлоп чы ка.

На ста я цель спа дзя ец ца, што ка лі-не будзь 
удас ца пе ра па ха ваць астан кі ў ні шах, — прос-
та яшчэ не на ды шоў час для гэ та га.

Столь на ма літ ве 
і ад ноў ле ная ве жа

Са мая ста ра жыт ная част ка хра-
ма — пры твор, які не быў раз бу ра-
ны. Тут за ста ла ся скля пе ніс тая ары-
гі наль ная столь з ад ту лі най, праз 
якую на верх па ды ма лі зва ны. Та ды 
яны бы лі та кія гуч ныя, што бы ло 
чу ваць за сем кі ла мет раў ад Рай-
цы на во кал. Ку ран ты на ве жы, якія 
не ка лі пра ца ва лі і на ват бі лі бой, ця-
пер — му ляж.

— Раз бу ра ную цэнт раль ную 
част ку хра ма ад на ві лі не ў тым вы-
гля дзе, як даў ней. Пад ло га бы ла 
ка мен ная з ма люн кам у вы гля дзе 
кры жа, а не драў ля ная, як ця пер. 
За мест скля пен няў — драў ля ная 
столь, — па каз вае ай цец Аляк сей 
унут ра нае ўбран ства хра ма. — На-
ват іка на стас па куль не за кон ча ны. 
Тое, што ця пер у хра ме, — гэ та ас-
но ва. Мяс цо вы іка на пі сец пі ша іко ны 

свя тых у поў ны рост, якія ўста вяць у ні шы. 
Па куль там ін шыя іко ны. Сам іка на стас бу дзе 
ўпры го жа ны гіп са вай леп кай, паў ка ло на мі і 
ін шы мі дэ ка ра тыў ны мі эле мен та мі, а на вер се 
з'я віц ца крыж.

Да ра біць іка на стас нель га, па куль не 
зро бяць столь. Ця пер гэ та прос та сай дынг, 
пры бі ты цві ка мі да крок ваў і бэ лек. Унут ры 
царк вы доб ра чу ваць, як па га ры шчы хо дзяць 
га лу бы.

— Столь тры ма ец ца, на пэў на, на ма літ-
вах. У доб ры ве цер яна ха ду ном хо дзіць. Ужо 
і па даў ка ва лак — яго на зад пры бі лі. З гэ тай 
жа пры чы ны не мо жам за няц ца і ра мон там 
сцен. Ка лі пры ха джа не пы та юц ца, ка лі ў нас 
скон чыц ца ра монт, я су ця шаю іх і ка жу, што 
да ма ёй пен сіі ён аба вяз ко ва за вер шыц ца, а 
свя шчэн нік ідзе на спа кой у 75 га доў, я так 
і пла ную, — і смут куе, і жар туе ай цец Аляк-
сей. — Ка лі я тра піў сю ды ўпер шы ню, храм 
быў ве ліч ны, але ўвесь ней кі аб шар па ны звон-
ку і знут ры. Каб кры ху рэ абі лі та ваць яго, па чаў 
пра сіць да па мо гі ва ўсіх ін стан цы ях. Пасля 
таго, як зра бі лі фа сад і зня лі рыш та ван ні, ба-
чыў, як лю дзі спы ня лі ся ўра жа ныя. Та ды яны 
па ве ры лі, што храм ажы вае.

Акра мя фа са да ў хра ме ад ра ман та ва лі зва-
ні цу, на якой пра ця каў дах. Што вяс ны та лы 
снег сця каў з ве жы і бег па ўнут ра най сця не 
хра ма. Свя тар Аляк сей Шыш кір ка жа, што з 
ве жай вель мі да па мог стар шы ня мяс цо ва га 

СПК «Сві ця зян ка» Ула дзі мір Га ла вач:

— Прый шоў да яго па ра іц ца, якую цэг лу 

трэ ба куп ляць. А ён мя не ў ма шы ну па са дзіў, 
на склад пры вёз і пы тае «столь кі хо піць»? І цэ-
мен там да па ма гае, і транс пар там — усё ле та 
вось смец це бу даў ні чае вы во зі лі.

Дах у ве жы пе ра кры лі, атын ка ва лі яе ўнут-
ры, аба бі лі зуб цы бля хай. Ця пер яна га то вая 
пры няць зва ны — па куль служ бы пра хо дзяць 
без іх.

— Ве ру, што і зва ны ў нас з'я вяц ца. А мо жа, 
гэ та бу дуць бі лы — спе цы яль ныя плас ці ны, 

што бы лі на Ста ра жыт най Ру сі ра ней за зва-

ны. У іх больш мяк кі і пя ву чы звон. І бу дзем мы 
адзі ны мі ў Бе ла ру сі з бі ла мі, а зва ніць у іх змо-
гуць усе ах вот ныя, — ма рыць на ста я цель.

Двух па вяр хо ва му бу дын ку ка ля пад нож-
 жа га ры, на якой ста іць храм, — так са ма 

200 га доў. Гэ та бы лы пры-
чта вы дом, дзе жыў спа-
чат ку ка та ліц кі слу жы цель, 
пас ля — пра ва слаў ны з 
сям' ёй. У 1900-х гадах тут 
жы лі пса лом шчык і дыя кан. 
У кан цы 50-х — бы ла шко-
ла, пас ля біб лі я тэ ка. По тым 
у па мяш кан ні ха це лі зра-
біць бар ці ка фэ, пры тым 
што лі та раль на за не каль-
кі дзя сят каў мет раў ад сюль 
мо гіл кі. Мяс цо выя па пра сі лі 
вяр нуць бу ды нак царк ве, 
і яго пер шы па верх пе ра ра-
бі лі ў храм, які ў 1994 го дзе 
асвя ці лі як храм Пра аб ра-
жэн ня Гас под ня га.

Спа чат ку на дру гім па-
вер се ніж няй царк вы на ста-
я цель ха цеў зра біць му зей, 
ад нак, ка лі тут па ча лі ра біць 
ра монт, вы свет лі ла ся, што 
ўсе бэль кі пад стол лю гні-
лыя, пад ло га пад пра сто лам — так са ма. Па-
чаў ся ка пі таль ны ра монт: уцяп ля юц ца сце ны, 
столь, за ка за ны но выя вок ны, бу дзе зроб ле на 
ацяп лен не.

— Ка лі скон чым да зі мы, бу дзем слу жыць 
тут, а ў верх нім хра ме зой мем ся стол лю, — 
спа дзя ец ца свя тар.

На дру гім па вер се бу дын ка ён мяр куе ла-
дзіць за ня ткі ня дзель най шко лы і ра ніш ні кі.

За ня ткі для ду шы
Шко лу, дзе ця пер зай ма ец ца дзе сяць дзе-

так, на ста я цель ства рыў два га ды та му. Да 
ха ла доў ву чац ца ў не вя лі кім па кой чы ку пры
хра ме, дзе ў лет ні час хрыс цяць не маў лят. 
А ўзім ку ма лыя двой чы на ты дзень пры хо дзяць 
да ха ты да ай ца Аляк сея.

— Мы рас кла да ем па ся род па коя вя лі кі 
стол і быц цам апы на ем ся ў цар коў на-пры ход-
скай шко ле, — смя ец ца ён. — Мы ма лю ем, 
ле пім, рых ту ем ся да кан цэр таў, рэ пе ці ру ем 
спек так лі.

Бат ле еч ны тэ атр — так са ма за ду ма на ста я-
це ля. Бат лей ку ра біў мяс цо вы май стар, ля лек 
уруч ную шы лі і рас піс ва лі жы ха ры. Ак цё ры, 
якім ад 7 да 12 га доў, са мі вод зяць пер са на жаў 

пад фа наг ра му сва іх га ла соў. Яны вы сту па юць 
на ра ніш ні ках у сад ках, у царк ве на Ка ля ды 
ра бі лі па ста ноў ку для пры ха джан. На Вя лік-
дзень пад рых та ва лі ўжо два спек так лі. Ай цец 
Аляк сей ста ра ец ца ра біць так, каб ім бы ло 
ці ка ва зай мац ца ў шко ле:

— Я ў дзя цін стве так са ма на вед ваў ня-
дзель ную шко лу і, вяр та ю чы ся да до му, рас-
каз ваў усё, пра што да вед ваў ся, ма ме. Яна га-
ва ры ла, што ра зам са мной ву чы ла ся і неш та 
за па мі на ла. Ду маю, што ця пер і сэр цы баць коў 
вуч няў на шай ня дзель най шко лы ста нуць кры-
шач ку блі жэй шыя да Бо га.

Яшчэ ад но доб рае па чы нан не свя та ра — 
му зей ны па кой, які ад кры лі сё ле та ў хра ме да 
яго 200-год дзя. Па куль ён змя шча ец ца пе рад 
ува хо дам на ве жу, але з ця гам ча су пе ра е дзе 
вы шэй — на мес ца над ува хо дам у храм, дзе 
ка лісь ці ста яў хор пеў чых.

У му зеі са бра ныя экс па на ты, якія знай шоў 
на ста я цель. Гэ та ста рыя здым кі хра ма і яго 
ўла даль ні каў, прад ме ты цар коў на га ўжыт ку: 
ка дзіль ні ца, ма лі тоў нік, цар коў ная пя чат ка, 
лжы ца — лы жач ка для пры час ця, сты хар дыя-
ка на, які ка лісь ці вёў тут служ бы, — адзен не 
руч ной ра бо ты з за ла той ніт кай.

Адзін з экс па на таў — ка ва лак вы гну тай 
цаг лі ны, аб па ле най па асаб лі вай тэх на ло гіі і 
та кой моц най, што яе скла да на раз біць на ват 
пер фа ра та рам па бе то не.

— Дзя ку ю чы іх ня роў на сці, ка лі цаг лі ны кла-
лі ад на да ад ной у скля пен ні, яны доб ра тры-
ма лі ся. На не ка то рых за ха ва лі ся на ват ад біт кі 
паль цаў іх вы твор цы, — пра во дзіць для мя не 
аса біс тую эк скур сію на ста я цель.

Ёсць тут і част ка скульп ту ры Бо жай Ма-
ці — дак лад ней, ка вал кі ка ме ню з яе ста пой і 
част кай ру кі. Ін шыя фраг мен ты, якія скла да на 
апа знаць, ля жаць на ву лі цы, ка ля сця ны хра-
ма. Ад на віць фі гу ру ўжо не маг чы ма.

Ка лі рэ стаў ра ва лі іка на стас, знай шлі ка мен-
ную пад ло гу, не вя ліч кі фраг мент якой, не за-
кры ты драў ля ны мі дош ка мі, за ха ваў ся ў му зеі. 
Сто я чы на аку рат ных чыр ва на ва тых квад ра тах, 
кож ны з вуг лоў якіх аздоб ле ны ма ле неч кі мі шэ-
ры мі ром бі ка мі, скла да на па ве рыць, што гэ та 
не су час ная вы ява, а 200-га до вая клад ка.

— Вя ліз ныя ка мя ні, што за ста лі ся ў фун да-
мен це хра ма, цяг ну лі сю ды з уся го на ва кол ля. 
Прос та на мес цы аб чэс ва лі, а клад ку за меш-
ва лі на ку ры ных яй ках. Тая клад ка жаў та ва та-
га ко ле ру і мац ней шая за су час ную. Фраг мент 
яе так і па кі нем на сця не ка ля му зей на га па коя 
пас ля ра мон ту, — ка жа свя тар.

Вя сёл ка над хра мам
1 лі пе ня свя тая Вар ва ра вяр ну ла ся ў свой 

храм — да 200-год дзя царк вы па бла сла вен-
ні ар хі епіс ка па На ва груд ска га і Сло нім ска га 
Гу рыя сю ды пе рад алі част ку мо шчаў свя той. 
Пас ля гэ та га 40 дзён слу жы лі ма леб ны, каб 
вы ка заць ёй удзяч насць за го нар мець та кую 
свя ты ню. Ця пер кап су ла з мо шча мі зна хо дзіц-
ца ў спе цы яль ным каў чэ гу, вы раб ле ным мяс-
цо вым разь бя ром.

— На пя рэ дад ні на вя чэр няй служ бе мы ма-
лі лі ся свя той Вар ва ры. Ішоў лі вень з сон цам, 
пас ля яко га над хра мам з'я ві ла ся вя сёл ка. На 
на ступ ны дзень, ка лі мо шчы бы лі ўжо ў царк-
ве, — так са ма бы ла вя сёл ка. Так што гэ та 
асаб лі вая мі ласць для нас, — ус па мі нае ай цец 
Аляк сей. — Ця пер пры ха джа не звяр та юц ца да 
свя той з са мы мі на дзён ны мі праб ле ма мі і жыц-
цё вы мі пы тан ня мі, і яны здзяйс ня юц ца. Пас ля 
яны пры хо дзяць рас ка заць мне пра гэ та.

Свя тар упэў не ны, што ўсі мі дзі во са мі храм 
аба вя за ны свя той Вар ва ры. «Гэ тае мес ца пад 
яе по кры вам, яна ўжо тут най пер шая кі раў ні ца 
ў ад наў лен ні царк вы, а не я», — ка жа ён.

Падрабязней пра царкву і больш здым-
каў — на сай це zvіazda.by.

Іры на СІ ДА РОК. sіdarok@zvіazda.by(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

ХРАМ БЕЗ ЗВА НОЎХРАМ БЕЗ ЗВА НОЎ

Храм Свя той Вар ва ры ста іць на га ры і ні бы лу нае ў аб ло ках.

На гэ тым здым ку 1910-х гадоў на шчад кі Яна Зай кі, ар хі тэк та ра, які бу да ваў храм, 
пас ля ча го яму да лі мя нуш ку «ар хі тар». Гэ так са ма ста лі зваць яго на шчад каў. 
Край ні зле ва (з ву са мі), мяр ку юць, яго сын. Лі чыц ца, што тут ёсць і на шчад кі 

ўла даль ні ка ся дзі бы Фран ціш ка Ду ні на-Ра ец ка га, за кошт яко га і з'я віў ся храм.

Каў чэг з мо шча мі Свя той ве лі ка му ча ні цы Вар ва ры.

Гэ ты ка ва лак ста ра жыт най клад кі ў царк ве 
за ста нец ца не кра ну тым на ват пас ля ра мон ту сцен.

Вяс ной, ка лі ай цец Аляк сей ка паў но вую клум бу, 
ён знай шоў плі ту з ро да вай па ха валь ні Ра ец кіх, 

дзе на поль скай мо ве на пі са на «свет лай па мя ці Бар ба ры». 
Тут жа цар коў ныя да ку мен ты, за поў не ныя Аляк санд рам 

Ва ла со ві чам, які даў ней быў свя та ром хра ма.


