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ШКО ЛА 
БА РА ВІ КОЎ СКА ГА

Хрыс тос ся дзіць на аб ло-

ках, а ва кол яго са бра лі ся пра-

ро кі. Гэ тая фрэс ка над ал та-

ром вы гля дае най больш яр ка, 

на ват зда ец ца, што на пі са на 

яна зу сім ня даў на. На ста я цель 

хра ма ай цец Ула дзі мір ка жа, 

што апош нім ча сам фар бы 

на ёй ста лі больш са ка ві тыя. 

Яр чэй ста но вяц ца і не ка то рыя 

ін шыя фрэс кі. На ват лі та ры, 

якія пад сло ем вап ны ра ней 

бы ло не маг чы ма пра чы таць, 

ста лі вы раз ныя. Ён чы тае і 

тлу ма чыць ста ра даў ні над піс 

на сця не:

— Мы па він ны бо лей гля-

дзець на свой унут ра ны свет, 

на сваю ду шу. Мы ж час цей 

ба чым гра хі бра та свай го, а 

ўлас ныя не за ўва жа ем.

Гіс то рыя хра ма па чы на-

ец ца ў кан цы XVIII ста год-

дзя. Пас ля па дзе лу Рэ чы 

Па спа лі тай у ве рас ні 1772 

го да Пра пой ская во ласць 

бы ла да лу ча на да Ра сій скай 

ім пе рыі і па до ра на Ка ця ры-

най ІІ кня зю Аляк санд ру Га-

лі цы ну. У 1793 го дзе па яго 

рас па ра джэн ні і бы ла па бу-
да ва ная царк ва Рас тва Пра-
свя той Ба га ро дзі цы. Фрэс кі, 
які мі яна ўпры го жа на, зу сім 
не па доб ныя на ма люн кі 
мяс цо вых мас та коў, тут ад-
чу ва ец ца вы тан ча ны густ, 
пра фе сій ная ма не ра. Ад іх 
нель га ад вес ці во чы, яны 
чымсь ці на гад ва юць кар ці-
ны з Трац ця коў кі або Эр мі-
та жу.

Бу даў ніц тва хра маў Рас-
тва Пра свя той Ба га ро дзі цы 
ў Слаў га ра дзе і Іо сі фаў ска-
га са бо ра ў Ма гі лё ве прый-
шло ся пры бліз на на адзін і 
той жа пе ры яд. Вя до ма, што 
май стар рас піс ваў сце ны 
Іо сі фаў ска га са бо ра. Маг-
чы ма, быў ён і ў Пра пой ску. 
У кан цы 60-х га доў ХХ ста-
год дзя ву чо ныя Мі ніс тэр ства 
куль ту ры БССР пі са лі, што 
больш дэ та лё ва гіс то рыю 
бу даў ніц тва хра ма трэ ба вы-
ву чаць у мас коў скіх ар хі вах 
кня зя Аляк санд ра Га лі цы на. 
На той мо мант бы ло вя до ма 
толь кі, што мас та коў пры-
во зі лі з Маск вы і гэ та бы лі 
май стры шко лы Ба ра ві коў-
ска га. Уліч ва ю чы, што Іо сі-
фаў скі храм у Ма гі лё ве быў 
уза рва ны ў са вец кі пе ры яд, 
храм Рас тва Пра свя той Ба-
га ро дзі цы стаў адзі ным у 
Бе ла ру сі мес цам, дзе та кі 
рос піс яшчэ за ха ваў ся. Рус-
кі мас так, май стар парт рэ-
та, ака дэ мік Ім пе ра тар скай 
Санкт-Пе цяр бург скай ака дэ-
міі мас тац тваў Ула дзі мір Ба-
ра ві коў скі на ра дзіў ся ў сям'і 

іка на піс цаў і ас но вам гэ та га 

мас тац тва на ву чыў ся яшчэ ў 

дзя цін стве. Ка лі яго рос пі сы 

тра пі лі на во чы ім пе ра тры-

цы Ка ця ры ны Вя лі кай, яна 

за пра сі ла яго ў Пе цяр бург. 

Рэ лі гій ны жы ва піс Ба ра ві-

коў ска га мож на ўба чыць на 

сце нах Ка зан ска га са бо ра і 

царк вы на Сма лен скіх мо гіл-

ках у Пе цяр бур гу.

Пра слаў га рад скі храм 

згад ваў у сва ім «Во пы це апі-

сан ня Ма гі лёў скай гу бер ні» 

Аляк сандр Дэ мба вец кі, які 

быў яе гу бер на та рам у кан цы 

XIX ста год дзя. Ён пі саў, што 

гэ тая куль та вая па бу до ва 

з'яў ля ец ца га лоў ным упры-

гож ван нем мяс тэч ка. Храм 

ста яў на ўзвыш шы, і яго бы ло 

ві даць за 34 кі ла мет ры.

ТА ЯМ НІ ЧЫ ГЕРБ 
РО ДУ ГА ЛІ ЦЫ НЫХ

Увесь аль бом за поў не ны 

чор на-бе лы мі фо та здым-

ка мі на сцен на га рос пі су. 

Ён амаль цал кам пры све ча-

ны апі сан ню фрэ сак слаў га-

рад скай царк вы, але ў кан цы 

ёсць і не каль кі фо та здым каў 

рос пі су хра ма ў аг ра га рад ку 

Вей на Ма гі лёў ска га ра ё на.

На жаль, у Слаў га ра дзе 

за ха ва ла ся не вель мі шмат 

з та го, што сфа та гра фа ва на 

і апі са на. Як раз там, дзе сён-

ня пра да юць свеч кі, на сця-

не вель мі вы раз на пра сту-

пае сю жэт аб не мі ла сэр ным 

даў жні ку. Па мя та е це? Гэ та 

прыт ча пра ча ла ве ка, які па-

пра сіў ца ра ад тэр мі на ваць 

яго доўг, і той даў зго ду. Але 

сам пра сі цель не па жа даў 

да ра ваць сва ім даў жні кам. 

Гэ тую прыт чу Хрыс тос рас-

ка заў апост алу Пят ру, ка лі 

той спы таў ся, коль кі ра зоў 

мож на да ра ваць бра ту.

— А вось прыт ча пра 

ба га цея і бед на га Ла за ра, 

да лей — пра па ца лу нак 

Іу ды, — па каз вае ай цец Ула-

дзі мір на аца ле лыя фрэс кі, а 

я са ма са бе ду маю, як гэ та 

сён ня ак ту аль на.

За ха ва ла ся фрэс ка, дзе 

пер ша свя шчэн нік да пыт вае 

Хрыс та. Ва кол на арыш та-

ва на га на пі рае на тоўп, які 

пра гне кры ві. Зда ец ца, на ват 

тут чу еш іх кры кі — «Ра за п-

ні!» Але са мая яр кая — усё ж 

та кі фрэс ка над ал тар най 

част кай, дзе пра ро кі па кла-

ня юц ца Гос па ду.

Стар шы на ву ко вы су-

пра цоў нік Слаў га рад ска-

га ра ён на га гіс то ры ка-

края знаў ча га му зея Ве ра 

СТА СЕН КА, якая час та сю-

ды пры во дзіць эк скур сіі, з 

за хап лен нем ад зна чае, як 

вы раз на пра яві лі ся гэ тыя 

ма люн кі за апош ні час. Мне 

па да ец ца, што я ба чу вы яву 

Ка ця ры ны Вя лі кай, але мой 

гід па праў ляе, што гэ та — 

На дзея, а вунь там ёсць 

яшчэ Ве ра і Лю боў. Вель мі 

доб ра за ха ва ла ся фрэс ка, 

дзе Бо жая ма ці Ма рыя ві та-

ец ца з ма ці Іа а на Па пя рэд-

ні ка — Елі за ве тай. На дум ку 

ма ёй па ва дыр кі, на хра ма-

вых сце нах за ха ваў ся і герб 

ро ду Га лі цы ных.

— Я мяр кую, што гэ та ён і 

ёсць, — па каз вае яна на вы я-

ву пад стол лю. — Пры чым 

не Аляк санд ра, яко му бы ло 

па да ра ва на гэ тае мяс тэч-

ка, а яго стры еч на га бра та 

Дзміт рыя, які жыў у Фран-

цыі. Вунь і лі та ра Д пра сту-

пае. Аляк сандр пі саў Дзміт-

рыю ў Фран цыю, што ка лі б 

Пра пойск быў не за 600 

вёрс таў ад Маск вы, ён бы і 

не знай шоў леп ша га мес ца 

для ад па чын ку. Яму вель мі 

тут па да ба ла ся.

Ве ра Ста сен ка знай шла 

ў ар хіў ных за пі сах, што ме-

на ві та Дзміт рый да па ма гаў 

бу да ваць Аляк санд ру царк-

ву. А па мёр ён у 1793 го дзе, 

ка лі яна ўжо бы ла па бу да ва-

на. Хут чэй за ўсё, у па мяць 

аб па мер лым і на ма ля ва лі 

гэ ты герб, лі чыць су пра цоў-

ні ца му зея.

— Я ўвесь час ча ка ла, ка-

лі пра явіц ца гэ тая фрэс ка, 

каб ра за брац ца, што да ча-

го, — ка жа яна. — Спа чат ку 

ду ма ла, што гэ та лі та ра А, 

але за раз, ка лі над піс стаў 

больш вы раз ны, бач на, што 

гэ та Д. Ця пер зра зу ме ла, 

ад куль тут на сце нах над піс 

пра Дзміт рыя Рас тоў ска га.

ХРАМ, 
ЯКІ ЗБІ РА ЛІ СЯ 
ЗРА БІЦЬ МУ ЗЕ ЕМ

У ад дзе ле ідэа ла гіч най 

ра бо ты, куль ту ры і па спра-

вах мо ла дзі Слаў га рад ска га 

рай вы кан ка ма за хоў ва юц ца 

два вя лі кія та мы з над пі сам: 

эс кіз ны пра ект. Мі ніс тэр-

ства куль ту ры БССР двой чы 

ра бі ла спро бу вяр нуць гэ ты 

пом нік ар хі тэк ту ры да жыц-

ця. Ёсць пра ект ны эс кіз 1969 

го да з пад ра бяз ны мі схе ма-

мі, апі сан ня мі і пла на мі, дзе 

па зна ча на, што храм па ві нен 

быць вер ну ты да пер ша па-

чат ко ва га вы гля ду. А ка лі 

гэ та ад бу дзец ца, ад крыць у 

ім му зей. Рэ стаў ра цый ныя 

ра бо ты пла на ва ла ся па чаць 

ужо ў 1969 го дзе і вес ці на 

пра ця гу на ступ най пя ці год-

кі — да 1975 го да. Але неш та 

гэ та му пе ра шко дзі ла. Дру гі 

раз па спра ба ва лі аж но праз 

20 га доў — у 1989 го дзе, з 

ты мі ж мэ та мі. Пры чым пад 

ад мі ніст ра цый ны бу ды нак 

пла на ва ла ся ад вес ці бы лую 

цар коў на пры ход скую шко лу, 

што ста іць по бач з царк вой, 

а храм па ві нен быў стаць вя-

лі кай экс па зі цый най за лай.

У да ку мен тах га во рыц-

ца, што слаў га рад скі храм 

уні каль ны тым, што «ня се 

но выя ры сы куль ту ры бу даў-

ніц тва кан ца XVIII — па чат ку 

XIX ста год дзя, з воль най 

трак тоў кай кла січ ных пры ё-

маў і фор маў». У яго ін-

тэр' еры бы ло рас пі са на 

ўсё — і сце ны, і ку пал. Кар-

ні зы акон ных слу поў сва ім 

рос пі сам імі та ва лі леп ку. 

Рэ стаў ра цый ныя ра бо ты 

пла на ва ла ся пра во дзіць 

у май стэр нях Мі ніс тэр ства 

куль ту ры БССР. Ве ра Ста-

сен ка мяр куе, што част ка 

фрэ сак і за раз за хоў ва ец ца 

дзесь ці там. У хра ме пра-

ду гледж ва ла ся ства рыць 

па вет ра нае ацяп лен не, каб 

тэм пе ра ту ра зі мой не зні-

жа ла ся больш чым да плюс 

18 гра ду саў, а ле там не 

па ды ма ла ся вы шэй за 25. 

У цэнт ры за лы па він на бы ла 

з'я віц ца вя лі кая жы ран до ля, у 

якой свеч кі імі та ва лі б лям пы 

на паль ван ня. Тут збі ра лі ся 

ад на віць стра ча ную він та вую 

лес ві цу на хо ры, ме та ліч ныя 

дэ та лі і кры жы. Пла на ва ла ся 

так са ма рэ стаў рыра ваць зва-

ні цу, якая па фор ме паў та рае 

храм, але ў па мен ша ных па-

ме рах, і цар коў на пры ход скую 

шко лу.

Але хут ка пач нец ца рас-

пад Са вец кай дзяр жа вы, і 

пра пом нік ар хі тэк ту ры зноў 

за бу дуц ца.

ГІС ТО РЫЯ 
ПАД ПА ГРО ЗАЙ

У Слаў га рад скім рай вы-

кан ка ме ідэю рэ стаў рыра-

ваць храм лі чаць не рэ аль най. 

Бо на ват немаг чы ма ўя віць, 

коль кі гэ та бу дзе каш та ваць. 

Але ні хто не спра ча ец ца, што 

ён — са мая га лоў ная слаў-

га рад ская жам чу жы на, якую 

трэ ба ра та ваць. Вось толь кі 

хто возь ме на ся бе вы дат кі?

— Хто за хо ча да па маг чы, 

да па мо жа, — уз ды хае ай цец 

Ула дзі мір. — Шмат хто пры-

яз джае сю ды, у тым лі ку і ра-

сі я не. Усе ў за хап лен ні, але 

да лей гэ тага спра вы не ідуць. 

Ка лі тое бу дзе трэ ба Гос па ду, 

спон сар зной дзец ца. Мы ж не 

ве да ем, як зра біць вон ка вы 

ра монт: ня ма гро шай. Зва ні-

цу не аб ход на ра ман та ваць. 

Вяс ной пры яз джа лі бу даў ні кі 

з Ма гі лё ва і на лі чы лі за вон-

ка вы ра монт хра ма і зва ні цы 

52 ты ся чы руб лёў. Для нас 

гэ та вя лі кія гро шы. Вяс ной 

бу дзем пра сіць у мяс цо вай 

бу даў ні чай ар га ні за цыі выш-

ку і неш та ра біць. Во сен ню 

зай мац ца гэ тым бес сэн соў-

на. Кож ны год бе лім, пад маз-

ва ем, але за зі му ўсё аб сы-

па ец ца. Храм утрым лі ва ем 

вы ключ на на тыя гро шы, што 

пры но сяць пры ха джа не. 

А іх, на жаль, не хапае.

Ай цец Ула дзі мір пра цуе ў 

пры хо дзе ўжо ка ля 10 га доў 

і ро біць усё, што мо жа, каб 

за ха ваць мес ца для ма літ вы. 

Зі мой храм не ацяп ля ец ца, а 

та го цяп ла, якое ён на за па-

швае за ле та, ха пае да Рас-

тва, ка жа свя шчэн нік. Ка лі 

вель мі хо лад на, служ бы ідуць 

у цёп лым хра ме — бу дын ку, 

што ста іць по бач. У са вец кі 

час там пры ма лі бу тэль кі, а 

даў ней, як рас каз ва юць мяс-

цо выя ста ра жы лы, у ім бы лі 

кня жац кія стай кі. Вер ні кі пра 

гэ та ве да юць і не вель мі ах-

вот на ту ды ідуць.

Ці ка ва, што фрэс кі над-

звы чай стой ка пе ра но сяць 

вы пра ба ван не на двор' ем. 

За ўвесь час сва ёй служ бы 

ў хра ме ай цец Ула дзі мір не 

за ўва жыў, каб яны са пса ва-

лі ся. На ад ва рот, ста но вяц ца 

ўсё яр чэй.

Са слаў га рад скім хра мам 

звя за на шмат ле генд. Рас-

каз ва юць, што пад пад мур-

кам быў склеп і на ват пад-

зем ны ход. Ай цец Ула дзі мір 

згад вае, што ён чуў на конт 

гэ та га ад пры ха джан.
— З пра ва га бо ку бы ла 

па ха ва на дзяў чын ка — дач-
ка фун да та раў, на ват ста яў 
пом нік, — ка жа ён. — Ка лі 
гру ка еш ло мам, са праў ды 
ад чу ва еш, што ўні зе пус тэ-
ча. Там яшчэ рас ла бя ро за. 
Ка лі храм пе рад алі вер ні-
кам, бя ро зу зрэ за лі, а ка лі 
яе вы кар ча ва лі, ад крыў ся 
ўва ход пад ал тар ную част-
ку. Там бы лі па ха ван ні. Ад на 
жан чы на, якая тут пра ца ва-
ла, але ўжо па мер ла, рас-
каз ва ла, што ла зі ла ту ды і 
ба чы ла іх. Ка жа, што ад туль 
ішоў моц ны пры ем ны пах. 
По тым гэ ты ход за ва лі лі. 
Я сам не ба чыў, рас каз ваю 
тое, што чуў. Не мая гэ та 
спра ва на огул. Я тут сам на 
па слу шэн стве ў Бо га.

Зра зу ме ла, што без удзе-
лу дзяр жа вы тут не абы сці ся. 
І Ве ра Ста сен ка спа дзя ец ца, 
што гро шы на рэ кан струк-
цыю аба вяз ко ва зной дуц ца. 
Маг чы ма, ка лісь ці Слаў га-
рад так са ма ста не ста лі цай 
Дня бе ла рус ка га пісь мен-

ства. А ча му б не? Тут на ра-

дзі лі ся вя до мы кам па зі тар 

Во сіп Ан то на віч Каз лоў скі, 

ду хоў ны пра па вед нік Іван 

Іва на віч Гры га ро віч, ле та-

пі сец ігу мен Арэст, парт рэ-

тыст Фё дар Ту лаў. Цэнт рам 

ду хоў на га жыц ця з'яў ля ец ца 

ўні каль ны пом нік пры ро ды 

рэс пуб лі кан ска га зна чэн ня 
«Бла кіт ная кры ні ца». Мож на 
лі чыць, што ад сюль так са-
ма па чы на ла ся хры шчэн не. 
Кры ні ца та ды ста ла чымсь ці 
па доб ным на Іар дан у Із ра-
і лі — тут хрыс ці лі па ган цаў. 
Ну а ду хоў ным цэнт рам у ту-
тэй шых мяс ці нах, без умоў-
на, з'яў ля ец ца храм Рас тва 
Пра свя той Ба га ро дзі цы. 
Бо на ват тыя адзін ка выя 
фрэс кі, якія яшчэ аца ле лі, 

кра са моў на свед чаць, што, 

акра мя гро шай і ўла ды, ёсць 

яшчэ моц ны дух і ве ра.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ, 

фо та аў та ра.

г. Слаў га рад.

Фрэс кі шу ка юць спон са ра
У слаў га рад скім хра ме Рас тва Пра свя той Ба га ро дзі цы 

знікае ўні каль ны насценны рос пі с
У храме знайшоўся фота аль бо м, якому болей 40 га-

доў. Ву чо ныя Мі ніс тэр ства куль ту ры БССР за фік са ва-

лі ў ім усе фрэс кі, якія за ха ва лі ся на той мо мант. Іх тут 

па зна ча на 57. За раз гэ тых фрэ сак знач на па мен шы-

ла ся, але апош нім ча сам вер ні кі ста лі за ўва жаць, што 

іх кон ту ры ста лі больш яр кі мі і кант рас ны мі. Царк ва, 

ні бы жы вая, ста ла на гад ваць, што ў нас яшчэ ёсць 

шанц вы ра та ваць гэ тую пры га жосць.

Стар шы на ву ко вы 
су пра цоў нік 

Слаў га рад ска га 
ра ён на га гіс то ры ка-

края знаў ча га 
му зея Ве ра СТА СЕН КА 

паказывае герб 
Дзмітрыя Галіцына.

Такім быў храм у 1989 годзе.

Са мая яр кая — фрэс ка над ал тар най част кай, 
дзе пра ро кі па кла ня юц ца Гос па ду.


