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— За да чу па раз віц ці ту рыз му ў гэ тым рэ гі ё не нам па-

ста віў кі раў нік дзяр жа вы пад час на вед ван ня Па лес ка га 

дзяр жаў на га ра ды я цый на-эка ла гіч на га за па вед ні ка, — па-

ве да міў на мес нік на чаль ні ка Дэ парт амен та па лік ві да-

цыі на ступ стваў ка та стро фы на Чар но быль скай АЭС 

МНС Пётр НІ КА ЛА ЕН КА. — Мно гія ту рыс тыч ныя кам па ніі 

звяр та юц ца да нас з прось бай аб маг чы мас цях на вед ван ня 

за па вед ні ка ў ту рыс тыч ных мэ тах. Але, згод на з іс ну ю чым 

за ка на даў ствам, гэ та ка тэ га рыч на за ба ро не на. Каб вы ра-

шыць гэ та пы тан не (і шмат спа да рож ных аб раз віц ці ін шых 

ві даў дзей нас ці за па вед ні ка) мы ўнес лі пра па но вы ў пра ект 

но ва га ўка за. Ён ужо пад рых та ва ны, уз год не ны з усі мі за-

ці каў ле ны мі ве дам ства мі і на кі ра ва ны на пад пі сан не кі раў-

ні ку дзяр жа вы. Мы спа дзя ём ся, што па но вым да ку мен це 

бу дзем пра ца ваць ужо з па чат ку на ступ на га го да. Праў да, 

пас ля пад пі сан ня Ука за трэ ба бу дзе пры няць яшчэ за кон, 

які рэ гу люе на вед ван не тэ ры то рыі за па вед ні ка.

— Як мож на бу дзе та ды тра піць на тэ ры то рыю за-

па вед ні ка?

— Пра ду гледж ва ец ца два шля хі: на ўпрост — праз ар га-

ні за цыю на вед ван ня зо ны не па срэд на ад мі ніст ра цы яй за-

па вед ні ка, а так са ма пры да па мо зе пры цяг нен ня для гэ тых 

мэт ту рыс тыч ных фір маў.

— Гэ та бу дзе эк стрэ маль ны ту рызм?

— Ні я кай на ват па тэн цый най не бяс пе кі пры на вед ван ні 

за па вед ні ка не бу дзе. Бу дуць ад пра ца ва ны та кія схе мы 

марш ру таў, якія пра ля га юць па тэ ры то рыі за па вед ні ка з 

най мен шым уз роў нем за брудж ван ня, які ні ў якай ме ры не 

па гра жае зда роўю лю дзей. На прык лад, мы сён ня зна хо-

дзім ся ў экс пе ры мен таль на-гас па дар чай зо не за па вед ні ка. 

Тут уз ро вень за брудж ван ня (фон) не вы со кі. На пло шчах 

гэ тай зо ны цал кам пры воль на па су цца та бу ны ко ней, тут 

уста ноў ле ны на шы пчаль ні кі. Мёд, атры ма ны тут, пра вя ра-

ец ца на спе цы яль ным аб ста ля ван ні. Жорст ка пра вя ра ец ца. 

Пчо лы і мёд, які мож на ўжы ваць, — гэ та па каз чык бяс пе кі 

тэ ры то рыі. Вя до ма, пры пэў ных аб ме жа ван нях.

— Які гэ та бу дзе ту рызм: пе шы, спар тыў ны, мо жа 

быць на ко нях, спе цы яль ных ма шы нах?

— Бу дуць раз гля дац ца роз ныя ва ры ян ты. З ча сам яны 

бу дуць мя няц ца ў за леж нас ці ад по пы ту. Але, яшчэ раз пад-

крэс лю: тут ту рызм ні ко лі не ста не эк стрэ маль ным, бо зда-

роўе лю дзей для нас за ста ец ца га лоў ным пры яры тэ там. Та му 

асноў ныя марш ру ты бу дуць пра ля гаць па ас фаль та ва най 

да ро зе, дзе менш пы лу, дзе яго ляг чэй за ўсё змыць. Та кая 

да ро га ў нас пра кла дзе ная да са май Пры пя ці, дзе бы ла пе-

ра пра ва на тэ ры то рыю Укра і ны.

— На Укра і не марш ру ты та ко га ту рыз му пра ля га юць 

не па срэд на це раз го рад-пры від, тое мес ца, дзе вы бух-

нуў атам ны рэ ак тар. Пус ты го рад з шмат па вяр хо вы мі 

да ма мі, мёрт вы го рад...

— У нас та ко га эма цы я наль на га аб' ек та ня ма. На Укра і не 

гэ та хут чэй за ўсё і бу дзе эк стрэ маль ным ту рыз мам, амаль 

за ба ро не ная за баў ка. У нас кі ру нак трош кі ін шы — па ка заць, 
як пры ро да раз ві ва ец ца ў та кой мяс цо вас ці без ча ла ве ка. 
Тут у вя лі кай кан цэнт ра цыі зна хо дзяц ца амаль усе чыр ва-

на кніж ні кі кра і ны. У за па вед нік хо чуць тра піць усе тыя, хто 

ўсур' ёз за хап ля ец ца су свет най фаў най. Для іх наш за па-

вед нік ка зач нае мес ца, бо тут вель мі шмат пту шак жы ве па 

сва іх спе цы яль ных за ко нах, якія вы клю ча юць су тык нен не 

з ча ла ве кам. Вы ве да е це, на ват бус лы ў дзі кай пры ро дзе 

па вод зяць ся бе зу сім па-ін ша му, яны ў за па вед ні ку вель мі 

ба яц ца лю дзей... Сю ды лю дзі бу дуць пры яз джаць спе цы-

яль на, каб фа та гра фа ваць жы вёл. Тут па за кі ну тых вёс ках 

хо дзяць ла сі, а за дзі ка мі па лю юць ве лі зар ныя ваў кі. І ўсё 

гэ та, ка лі па шан цуе, мож на ўба чыць на свае во чы.

— Маг чы ма, з ча сам да зво ляць не толь кі фо та па ля-
ван не, але і са праўд нае?

— Усё маг чы ма. Але вы ра зу ме е це, што гэ та бу дзе па-

ля ван не без тра фе яў. Так, фа та гра фія за бі та га зве ра — не 

больш за тое. Та му што мя са дзі ка, зда бы та га тут, бу дзе 

«фа ніць», як і ро гі але ня аль бо ла ся — за кры тая зо на ўсё ж... 

Але да вай це не бу дзем па пе ра дзе во за іс ці. Спа чат ку трэ ба 

каб быў пры ня ты но вы да ку мент аб раз віц ці ра ды я цый на-эка-

ла гіч на га за па вед ні ка, а по тым бу дзем бу да ваць пла ны.

Сяр гей КУР КАЧ



З ду хоў ным ухі лам
Жы ро віц кі ма нас тыр на-

гад вае дзяр жа ву ў дзяр жа-

ве. Тут свой не та роп кі ўклад. 

Га лоў нае мес ца зай ма юць 

хра мы — іх на тэ ры то рыі 

ма нас ты ра ча ты ры. Га лоў-

ны — Свя та-Ус пен скі са бор 

са зва ні цай. Гэ та, мож на ска-

заць, сэр ца ма нас ты ра — тут 

за хоў ва ец ца тая са мая цу-

да дзей ная іко на Ма ці Бо жай 

Жы ро віц кай, якая двой чы 

з'яў ля ла ся ў гэ тых мяс ці нах. 

Апош ні раз — 500 га доў та-

му. Кож ны на вед валь нік хра-

ма аба вяз ко ва па ды хо дзіць 

да яе і за паль вае свеч ку.

Да рэ чы, на мес цы з'яў лен-

ня іко ны па бу да ва на царк ва, 

якая так і на зы ва ец ца — Яў-

лен ская. За ха ваў ся і той 

ста ра жыт ны ка мень, на якім 

з'я ві ла ся пе рад дзець мі Ба-

га ро дзі ца, — ён уста ноў ле ны 

ў ал та ры. Па сут нас ці з та го 

ча су па чы на ец ца і гіс то рыя 

ма нас ты ра, які ў 2020 го дзе 

ад зна чыць 500-га до вы юбі-

лей. Між ін шым, ужо сфар-

мі ра ва ны арг ка мі тэт пад рых-

тоў кі свя та, які ўзна ча ліў Па-

тры яр шы Экзарх Па вел.

Трэ ба ска заць, што да гэ-

тай да ты Жы ро віц кі ма нас-

тыр па ды хо дзіць ад ноў ле ны. 

Але бу даў ні чыя ра бо ты тут 

цяг ну лі ся амаль 30 га доў. 

На па чат ку гэ та быў толь кі 

ра монт, але з ча сам ён пе ра-

рос у тры ва лую рэ кан струк-

цыю з ту рыс тыч ным ухі лам. 

Да рэ чы, эк скур сіі тут ар га-

ні зу юц ца кож ную га дзі ну з 

9 да 16.

Знач на ад ноў ле ным вы-

гля дае бу ды нак Мін скай 

ду хоў най се мі на рыі. Сту-

дэн таў-се мі на рыс таў у ры-

зах мож на су стрэць і на 

тэ ры то рыі ма нас ты ра. У іх 

ёсць свой ін тэр нат, так зва-

ны брац кі кор пус, — цаг ля-

ны трох па вяр хо вы бу ды нак, 

так са ма з ра мон там. Але яго 

жыц цё сха ва на ад чу жых ва-

чэй. За кры тай з'яў ля ец ца і 

са ма се мі на рыя.

Хлеб наш 
на дзён ны...

А ўся го Жы ро віц кі комп-

лекс на ліч вае ка ля двух 

дзя сят каў аб' ек таў. Мно гія 

ма юць бы та вое пры зна-

чэн не. На прык лад, да мы 

для па лом ні каў і ту рыс таў. 

Да рэ чы, ім не прый дзец ца 

кла па ціц ца аб ежы, бо лі та-

раль на ў цэнт ры, не да лё ка 

ад ува хо да, мес ціц ца тра пез-

ная. Тут пра па ну юць пе чы-

ва, са ла ты, паў на вар тас ныя 

абе ды, праў да без мяс но га. 

На прык лад, у дзень на ша га 

пры ез ду па лом ні каў час та-

ва лі ка пус тай на рыб ным 

бул ё не і пло вам з га род ні-

ны. Быў так са ма кам пот са 

све жай ват руш кай.

Вя лі кі вы бар пра па ну юць 

цар коў ныя лаў кі: іко ны, ду-

хоў ная лі та ра ту ра. Але ёсць 

тут і мёд з улас ных па сек, і 

збо ры тра ваў мяс цо вых па-

слуш ніц, і ма зі-крэ мы ад роз-

ных хва роб. Усё гэ та вар та 

ўжы ваць з ма літ вай.

Усе па бу до вы вель мі ар-

га ніч ныя і ства ра юць адзі ны 

ар хі тэк тур ны ан самбль. І гэ та 

пры тым, што шэ раг аб' ек таў 

бу да ва лі ся ня даў на. Та таль-

ная рэ кан струк цыя знач на 

па леп шы ла быт ма нас кай 

аб шчы ны. Увай шлі ў строй 

кар пу сы, пры зна ча ныя для 

пры ёму і аб слу гоў ван ня ту-

рыс таў, не каль кі тра пез ных і 

ін шыя гас па дар чыя аб' ек ты. 

Ства ра юц ца ўмо вы для пра-

жы ван ня шмат дзён ных ту-

рыс таў і па лом ні каў. Усё гэ та 

ста ла маг чы мым, дзя ку ю чы 

пры ня тай не каль кі га доў та му 

дзяр жаў най пра гра ме раз віц-

ця ту рыз му, у якую ўвай шоў 

і Жы ро віц кі ма нас тыр. Ця-

пер Жы ро ві чы — не толь кі 

ма нас тыр скае пад вор'е, але 

і аб' ект ту рыз му ў Бе ла ру сі. 

Ён — уні каль ны і як пом нік 

ар хі тэк ту ры ХVІІ—ХVІІІ ста-

год дзяў, дзе сыш лі ся кла сі-

цызм, ба ро ка і ра ка ко.

Бе ла рус кія свя ты
У той дзень — 6 ве рас ня — 

у ма нас ты ры ад да ва лі да ні ну 

па мя ці бе ла рус ка му свя то му 

Се ра фі му Жы ро віц ка му. Свя-

точ ны ма ле бен ад слу жыў Гу-

рый, ар хі епіс кап На ва груд скі і 

Лід скі. Лі тур гію су пра ва джаў 

муж чын скі хор се мі на рыс таў.

Свя ты Се ра фім — асо ба, 

якая тут вель мі ша ну ец ца. 

Ме на ві та ў Жы ро ві чах у па-

чат ку 20-х га доў мі ну ла га 

ста год дзя ён пры няў ма нас-

кі сан. І ў пер шы год вай ны 

па кі нуў ма нас тыр, каб па ды-

маць раз бу ра ныя пры хо ды. 

Ак тыў ную ра бо ту ён вёў у 

ра ё не Мін ска, а ў ста лі цы 

на ват ад крыў царк ву. Мі сі я-

нер ства пры вя ло яго ў 1944 

го дзе ў Грод на. Але тут яго 

арыш та ва лі і аб ві на ва ці лі ў 

шпі ён скай дзей нас ці су праць 

са вец кай ула ды. Толь кі праз 

год быў вы не се ны аб ві на ваў-

чы пры га вор, згод на з якім 

яго на пяць га доў вы сла лі 

ў ла гер. Як свед чаць ві да-

воч цы, Се ра фі ма ча каў там 

вель мі жу дас ны скон. У 1999 

го дзе ён быў ка на ні за ва ны і 

пры лі ча ны да 23 но вых му-

ча ні каў. Па мяць аб ду хоў-

ным па дзвіж ні ку ўша на ва лі 

і па лом ні кі, якія пры бы лі з 

роз ных кут коў Бе ла ру сі.

«Жы вая» ва дзі ца
Да рэ чы, па лом ні кі, якія 

пры бы ва юць у ма нас тыр на 

не каль кі дзён, так са ма ня-

суць па сіль ны по слух. Гэ та 

мо жа быць да па мо га на кух-

ні, пра пол ка ага ро да, збор 

ягад, до гляд жы вё лы. У ма-

нас ты ра вя лі кая гас па дар ка. 

Ёсць на ват свой ва да ём, дзе 

вы рошч ва юць ры бу. Па лі за-

ся ва юць збож жа вы мі куль ту-

ра мі, буль бай, ага род ні най. 

Ёсць свае птуш ка фер ма, 

сві на комп лекс, па ро дзіс тыя 

ко ні. Пла ну юць на ват ар га-

ні за ваць для ту рыс таў вер-

ха выя шпа цы ры.

Не так даў но ма нас ты ру 

быў пе ра да дзе ны ста ры сад, 

яго рас чыс ці лі, ар га ні за ва-

лі са праўд ны заа сад. Сю ды 

час та пры вод зяць дзя цей, 

дзе яны мо гуць уба чыць лі су, 

мядз ве дзя, стра у са, ла няў і 

ін шых жы вёл.

На ўрад ці хто-не будзь з 

ту рыс таў і па лом ні каў аб мі не 

і свя тыя кры ні цы. У Жы ро-

ві чах іх тры. Ад на ад кры та 

толь кі для свя та роў і ма на-

хаў, бо зна хо дзіц ца за ал та-

ром Яў лен скай царк вы. Ка-

жуць, што гэ та тая кры ні ца, 

якая пра бі ла ся з-пад ка ра-

нёў іг ру шы, на якой з'я ві ла ся 

цу да дзей ная іко на.

Яшчэ ад на кры ні ца зна хо-

дзіц ца пад вы со кі мі ця ніс ты мі 

дрэ ва мі. Гэ та вель мі ста ра-

жыт ны ру чай, яко му га доў 

200. У на ро дзе яго на зы ва-

юць Даль ні і тра піць да яго 

мож на па цэнт раль най ву лі цы 

па сёл ка. Па ва ду трэ ба спус-

ціц ца з па гор ка, дзе ста іць 

ней кая асаб лі вая ці шы ня. Тут 

аб ста ля ва на ку паль ня, але 

яна ад на, та му час та бы ва-

юць чэр гі. Вось і наш аў то бус 

на кі ра ваў ся да ін шай кры ні-

цы — Бліж няй, якая бы ла 

асвя чо на ў 2006 го дзе. Чар гі 

амаль ня ма — на тэ ры то рыі 

кры ні цы дзве ку паль ні. Праў-

да, ва да тут да во лі ха лод ная, 

але не пра ніз вае на скрозь, а 

ні бы та агорт вае цяп лом. Ды 

і на двор'е гэ та му спры яе. Ка-

жуць, што трэ ба па бы ваць на 

абедз вюх кры ні цах, каб вы-

браць «сваю». Не ка то рыя 

з на шай гру пы за ста лі ся на 

даль няй, ста ра жыт най, хоць 

там і бы ла чар га.

І ўсё ж, каб ад чуць спа-

кой і ад па чыць ду шой, трэ ба 

ехаць сю ды на не каль кі дзён. 

Мес ца ў ма нас тыр скай гас-

ці ні цы мож на за бра ні ра ваць 

у Па лом ніц кім цэнт ры. А за 

час зна хо джан ня да па маг чы 

па сіль най пра цай. Да рэ чы, 

пры ма нас ты ры пра цуе рэ-

абі лі та цый ны цэнтр «Анас-

та сіс», у якім да па ма га юць 

спра віц ца з ал ка голь най і 

нар ка тыч най за леж нас цю.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Ёсць па тэн цы ялЁсць па тэн цы ял  

У ся рэ дзі не ве рас ня ў Хой ні ках — 

плюс 25—27 гра ду саў, гэ та нор ма. Вее су хі вет рык. 

Мне, жы ха ру ста лі цы, ён зда ец ца га ра чым. Яшчэ 

20—25 хві лін на кам фар та бель ным аў то бу се, 

і мы пад' яз джа ем да Па лес ка га ра ды я цый на-

эка ла гіч на га за па вед ні ка. Ахо ва, ка лю чы дрот, 

шлаг ба ум... На тэ ры то рыі за па вед ні ка ці каў лю ся 

фо нам на ва коль най ра ды я цыі. Пер шы на мес нік 

ды рэк та ра гэ тай за кры тай зо ны Ге надзь Га по нен ка 

па-ва ен на му ко рат ка ад каз вае: 0,46 мік ра зі вер та 

ў га дзі ну. Бяс печ ным лі чыц ца ўзро вень ра ды я цыі да 

ве лі чы ні, пры бліз на 0,5 мік ра зі вер та ў га дзі ну 

(да 50 мік ра рэнт ген у га дзі ну). Зна чыць, зна хо дзіц ца 

тут мож на без праб лем. Але ту рыс таў па куль сю ды 

не пус ка юць. Праў да, хут ка сі ту а цыя зме ніц ца.

Жы ро ві чы: пах вос ку і хле ба
Як ста ра жыт ная свя ты ня су стра кае па лом ні каў і ту рыс таў на пя рэ дад ні свай го 500-год дзя

Ня даў на мне да вя ло ся па бы ваць з гру пай гро дзен-

скіх па лом ні каў у Жы ро віц кім Свя та-Ус пен скім ма-

нас ты ры. Па езд ка бы ла ар га ні за ва на ў дзень па мя ці 

бе ла рус ка га свя то га Се ра фі ма Жы ро віц ка га. Зран ку 

поў ны аў то бус вы ехаў з Грод на ў на прам ку ад на го з 

са мых зна ка мі тых ма нас тыр скіх комп лек саў кра і ны, 

це раз які пра ля гае не адзін ту рыс тыч ны марш рут.

КО НІ, ЛА СІ, ПЧО ЛЫ І МЁД...
ЗА БА РО НЕ НАЯ ЗО НА СТА НЕ ДА СТУП НАЙ ДЛЯ ТУ РЫС ТАЎ?


