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Феномен ушанавання прападобнай Еўфрасінні По-
лацкай (1104–1173 гг.) з’яўляецца важным факта-
рам у фарміраванні культурнай прасторы краіны. 
Выбітная дзейнасць ігуменні пакінула аб ёй памяць 
у першую чаргу як аб заснавальніцы манастыра, які 
атрымаў назву Спаса-Еўфрасіннеўскі. Такім чынам, 
вытокі шанавання прападобнай Еўфрасінні Полацкай 
трэба шукаць у манастырскай традыцыі, якая склала-
ся з цягам часу. 

Спаса-Еўфрасіннеўскі жаночы манастыр у г. Полац-
ку адыгрывае важную ролю ў культурна-канфесійным 
жыцці краіны на працягу гісторыі свайго існавання. Ма-
настыр становіцца галоўным цэнтрам ушанавання памяці 
святой з канца ХІІ ст. Характэрныя этапы ў гісторыі 
існавання манастыра з’яўляюцца непасрэдным адбіткам 
становішча культу полацкай святой у той ці іншы перыяд. 
Так, можна вызначыць наступныя перыяды: 

1) заснаванне Спаса-Еўфрасіннеўскага манастыра 
і яго станаўленне да XVI ст.;

2) езуіцкі перыяд у гісторыі Спаса-Еўфрасін-
неўскага жаночага манастыра (1582–1820 гг.); 

3) піярскі перыяд у гісторыі Спаса-Еўфрасін-
неўскага жаночага манастыра;

4) Спаса-Еўфрасіннеўскі жаночы манастыр пад 
юрысдыкцыяй Праваслаўнага духоўнага ведамства 
(1832–1917 гг.);

5) савецкі перыяд у гісторыі Спаса-Еўфрасін-
неўскага жаночага манастыра (1917–1989 гг.);

6) перыяд адраджэння і сучаснага развіцця Спаса-
Еўфрасіннеўскага жаночага манастыра (пачынаючы 
з 1989 г.).

Згодна з іншай перыядызацыяй, гісторыя Спаса-
Еўфрасіннеўскага манастыра зведала манастырскі 
і безманастырскі перыяды. Так, безманастырскі пе-
рыяд быў уласны для езуіцкага, піярскага і савецкага 
перыядаў (за выключэннем 1943–1960 гг. – часовага 
перыяду аднаўлення дзейнасці манастыра). 

На 1 студзеня 1960 г. у Полацкім манастыры 
налічвалася 50 насельніц [1, л. 7]. Згодна з меркаван-
нем упаўнаважанага Савета па справах РПЦ Віцебскай 
вобласці А. Кладава, тагачасны стан Полацкага жа-
ночага манастыра можна прызнаць слабым і занядба-
ным: «На сённяшні дзень манастыр існуе толькі за 
кошт Спаса-Праабражэнскай манастырскай царк-
вы, якая адначасова выконвае функцыі прыходскай. 
Такім чынам, манастыр доўга існаваць не можа» [1, 
л. 99]. Вынік уражвае сваёй алагічнасцю і нестасаван-
нем прадстаўленых фактаў. Так, у пісьме ад 15 люта-
га 1960 г. да ўпаўнаважанага Савета па справах РПЦ 
пры Савеце Міністраў СССР па Віцебскай вобласці 
тав. Кладаву ўпаўнаважаны Савета па справах РПЦ 
пры Савеце Міністраў СССР па БССР Г. Сямёнаў 
загадаў глыбей вывучыць дзейнасць жаночага мана-
стыра і звярнуць асаблівую ўвагу на Дзень памяці пра-
падобнай Еўфрасінні – 5 чэрвеня [1, л. 101]. Даходы 
ад манастырскай дзейнасці склалі: у 1957 г. – 100 тыс. 
руб., у 1958 г. – 107 тыс. руб., у 1959 г. – 116 тыс. руб. 
Сам факт, што царкоўны даход манастырскай царк-
вы павялічваўся разам з колькасцю праведзеных трэб 
(хрышчэнне, пахаванне і інш.), сведчыў аб захаванні 
традыцый Полацкага манастыра, а не аб яго заняпадзе.

У мясцовым перыядычным друку 1959–1960-х гг. 
з’явіўся шэраг артыкулаў, накіраваных на дыскрэды-
тацыю насельніц Спаса-Еўфрасіннеўскага манастыра. 
У абласной газеце «Віцебскі рабочы» і полацкай гарад-
ской газеце «Сцяг камунізма» былі апублікаваны «вы-
крывальныя» нататкі і зацемкі, прысвечаныя «цемра-
шальскай» дзейнасці насельніц Полацкага манастыра, 
яго негатыўнаму ўплыву на жыццё грамадзян, а таксама 
аб архаічных перажытках у шанаванні «гнілых рэштак 
шкілета» Еўфрасінні Полацкай. У згаданых артыкулах 
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падаецца інфармацыя аб полацкіх манашках, якія нахаб-
на ашукваюць людзей, спекулююць свечкамі, абразамі 
і лампадным алеем дзеля асабістага ўзбагачэння. 

Пасля з’яўлення падобных матэрыялаў гарадская 
адміністрацыя выдала распараджэнне аб закрыцці ма-
настыра св. Спаса. Вядома, што ўлады не раз імкнуліся 
спыніць дзейнасць Спаса-Еўфрасіннеўскага мана-
стыра, аднак безапеляцыйна закрыць яго доўгі час не 
адважваліся. Меркавалася, што манастыр паступова 
спыніць сваё існаванне натуральным ходам па прычыне 
смерці насельніц. Таму смерць настаяцельніцы Еляўферыі 
ў кастрычніку 1959 г. стала адпраўной кропкай у закрыцці 
абіцелі. Па другой версіі манастыр здолеў «пратрымац-
ца» да 1960 г. дзякуючы непасрэднаму хадайніцтву па-
трыярха Алексія І (1877–1970 гг.), які падтрымліваў 
ігуменню Еляўферыю на працягу ўсяго яе манастырска-
га кіравання. На наш погляд, адхіленні ад планавага вы-
канання пастаўленых мэт не былі пажаданыя для пар-
тыйнага актыву нават у выпадку заступніцтва патрыяр-
ха. 16 кастрычніка 1958 г. Савет Міністраў СССР прыняў 
пастанову «Аб манастырах у СССР», згодна з якой бы-
ло прадугледжана значнае скарачэнне іх колькасці. Так, 
да лістапада 1959 г. было закрыта 13 праваслаўных 
манастыроў, а на пачатак 1960 г. была запланавана 
ліквідацыя яшчэ 17.

Афіцыйнай прычынай забароны дзейнасці Спаса-
Еўфрасіннеўскага манастыра сталі яго «антысанітарнае 
становішча і шкодніцкі ўплыў на выхаваўчую работу ся-
род моладзі» [2, л. 101]. Адзначалася, што на свята пра-
падобнай Еўфрасінні (5 чэрвеня) штогод збіраецца 
вялікая колькасць вернікаў, якія гіпатэтычна могуць 
пакутаваць ад цяжкіх інфекцыйных захворванняў і тым 
самым падвяргаць неапраўданай рызыцы здароўе мяс-
цовых жыхароў. 

Насельніцам Спаса-Еўфрасіннеўскага манастыра бы-
ло прапанавана пераехаць у Жыровіцкі Свята-Успенскі 
мужчынскі манастыр у Гродзенскай вобласці. 11 з 50 ма-
нашак прынялі гэтыя ўмовы, астатнія размясціліся не-
падалёк ад Спасскага манастыра і амаль штодзень 
прыходзілі на малітву да святых мошчаў Еўфрасінні. Так, 
Спаса-Еўфрасіннеўскі манастыр быў зняты з дзяржаўнай 
рэгістрацыі і ў чарговы раз перастаў існаваць. 

Полацкі выканкам на чале са старшынёй М. Кляпац-
кай ад 19 чэрвеня 1961 г. «безвозмездно» перадаў жаночы 
манастыр на баланс гарадской бальніцы імя Леніна (за-
раз Полацкая цэнтральная гарадская бальніца па вуліцы 
П. Броўкі) для выкарыстання пад інфекцыйнае і скур-
нае аддзяленні без права забудовы тэрыторыі [3, л. 11]. 
Галоўнаму ўрачу гарадской бальніцы А. М. Палыгалінай 
было даручана неадкладна прыступіць да каардынацыі 
рамонта манастырскіх будынкаў і ўвесці ў эксплуата-
цыю філіял медыцынскай установы да 1 студзеня 1962 г. 
У сувязі з адсутнасцю неабходных грашовых сродкаў
і праектнай дакументацыі на пераабсталяванне мана-
стырскіх памяшканняў пад лячэбныя ўстановы рашэн-
не выканкама гарадскога Савета дэпутатаў ад 19 ліпеня 
1961 г. было скасавана 13 верасня 1961 г. [4, л. 68].

Архітэктурныя помнікі Спаса-Еўфрасіннеўскага 
ансамбля былі пераведзены на баланс гарадской каму-
нальнай гаспадаркі. Пасля гэтага ў выканкам паступіла 
хадайніцтва Полацкага педагагічнага вучылішча аб 
перадачы ў часовае карыстанне часткі тэрыторыі бы-

лога манастыра для «навучальна-вопытных мэт» [4,
л. 221]. Мясцовыя ўлады пагадзіліся перадаць наву-
чальнай установе зямельны надзел (15 тыс. м2) зачы-
ненага Спаса-Еўфрасіннеўскага манастыра. Для забес-
пячэння цэласнасці архітэктурных помнікаў манастыр-
скага ансамбля гарадскі выканкам забараніў дырэкцыі 
педвучылішча праводзіць работы, звязаныя з разрыц-
цём культурнага слою ў тых месцах, дзе непасрэдна 
размешчаны архітэктурныя помнікі.

Такім чынам, з 1960 г. манастыр канчаткова 
пазбаўляецца дакладнага плана развіцця. За часы савец-
кай улады планаванне манастырскай забудовы рабілася 
хаатычна і несвядома. Нягледзячы на папярэджанні 
навукоўцаў аб захаванні архітэктурных помнікаў, на 
манастырскіх могілках былі разбіты агароды, а по-
бач з царквой Спаса размясцілі прыбіральню. Мясцо-
выя жыхары пачалі самавольна ўзводзіць гаспадарчыя 
і жыллёвыя пабудовы на тэрыторыі былога манастыра, 
у выніку чаго навакольная тэрыторыя была ператвора-
на ў гаспадарчы сметнік. 

Натуральна, што ў такіх умовах культ прападоб-
най Еўфрасінні Полацкай у безманастырскі перыяд 
знаходзіўся пад забаронай, аднак сцвярджаць аб агульным 
знікненні шанавання нельга. Згодна з рашэннем выканка-
ма гарадскога Савета дэпутатаў ад 10 ліпеня 1960 г., мо-
шчы прападобнай Еўфрасінні падлягалі чарговаму выняц-
цю з манастыра з іх наступным размяшчэннем у Полацкім 
гісторыка-краязнаўчым музеі [2, л. 102]. Запланаванае за-
сталося на паперы, і манастырская рэліквія была пакінута 
ў Спаса-Праабражэнскай царкве на ўтрыманні прыхад-
ской абшчыны амаль да адкрыцця абіцелі ў 1990 г. Увесь 
час (кастрычнік 1943 г. – канец 1980-х гг.) мошчы прапа-
добнай Еўфрасінні спачывалі ў драўлянай грабніцы на 
левым баку перад алтаром Спаса-Праабражэнскага хра-
ма. Напрыканцы 1980-х гг. была выраблена дубовая ра-
ка з навесам, аздобленая дэкаратыўнай разьбой. У гэтай 
рацы мошчы Еўфрасінні былі размешчаны да 2007 г. каля 
алтара Спаса-Праабражэнскай царквы.

Вядома, што афіцыйнае ўшанаванне Дня памяці 
прападобнай Еўфрасінні (5 чэрвеня) у вызначаны пе-
рыяд адсутнічала. Аднак штогод 5 чэрвеня пры зачы-
неных дзвярах Спаса-Праабражэнскай царквы мошчы 
святой былі адкрыты для пакланення. 

У 1976 г. былі распачаты пэўныя спробы па 
добраўпарадкаванні былой манастырскай тэрыторыі. 
Ва ўмовах неабходнасці правядзення больш актыўнай 
навукова-атэістычнай прапаганды пасля закрыцця 
Полацкага манастыра ўлады вырашылі скарыстаць 
асаблівасці будынка Свята-Крыжаўзвіжанскага сабора 
(выдатны помнік манументальнай архітэктуры руска-
візантыйскага стылю быў разлічаны на 1,5 тыс. чала-
век), каб адкрыць там планетарый. Таксама планавала-
ся ўзвесці браму і правесці касметычны рамонт Свята-
Еўфрасіннеўскай цёплай царквы з мэтай адкрыць музей 
помнікаў старажытнарускага мастацтва [5, л. 42–44]. 

Згодна са спісам маёмасці, які быў складзены 
24 верасня 1984 г., у Спаса-Праабражэнскай царк-
ве захаваліся наступныя іконы Еўфрасінні Полацкай: 
ікона прападобнай Еўфрасінні Полацкай (алей, палатно; 
220х97 см), напісаная ў ХІХ ст.; фрагмент палатна іконы 
Еўфрасінні Полацкай пачатку ХХ ст. (палатно, алей; 
74х45 см); цалкам захаваная ікона ігуменні Еўфрасінні 
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(62х45 см); бляшаны абразок ігуменні Еўфрасінні пачат-
ку ХХ ст. (56х40 см) з кулявымі прабоінамі; ікона до-
брай захаванасці, выкананая на палатне, прымацаваным 
да дошкі (138х86 см) у шырокіх межах ХХ ст. [6, л. 16–
19]. Як бачна, тагачасная манастырская іканаграфія пра-
падобнай Еўфрасінні не была развіта, захоўваліся толькі 
дарэвалюцыйныя іконы манастыра.

Згодна з перспектыўным планам рэстаўрацыі, 
аднаўлення і прыстасавання помнікаў культуры г. По-
лацка на 1988–2000 гг. у Спаса-Праабражэнскай царкве 
павінен быў уладкавацца музей старадаўняга жывапісу 
і архітэктуры. Пачатак капітальнай рэстаўрацыі 
царквы быў прымеркаваны да 1988 г. (планавае за-
канчэнне работ – 1990 г.). Непасрэдна ў карыстан-
не прыхадской абшчыны была запланавана перада-
ча Свята-Еўфрасіннеўскай цёплай царквы [7, л. 61–62]. 
Запланаваныя мерапрыемствы засталіся на паперы. 
24 мая 1989 г. цёплая царква была перададзена з ба-
ланса Полацкага гісторыка-археалагічнага запаведніка 
на баланс Мінскага епархіяльнага ўпраўлення Рускай 
праваслаўнай царквы [8, л. 40]. Са свайго боку гарадскі 
выканкам прасіў вярнуць грошы Полацкаму гісторыка-
археалагічнаму запаведніку за рамонт цёплай царк-
вы агульнай сумай у 100 тыс. руб. і выдаткаваць сродкі 
ў памерах 50 тыс. руб. для будаўніцтва жылля тым лю-
дзям, што яшчэ пражывалі на тэрыторыі манастырска-
га комплексу [8, л. 40]. Агульны аб’ём работ патрабаваў 
значных выдаткаў. Адзначым, што Беларускі Экзар-
хат перавёў вялікую на той час грашовую суму, каб 
выкупіць у дзяржавы аб’екты манастырскага комплексу, 
а між тым апошнія ў свой час будаваліся на народныя 
ахвяраванні і былі ўласнасцю манастыра. 

Рашэннем Полацкага гарадскога савета дэпутатаў ад 
30 мая 1990 г. будынкі Спаса-Еўфрасіннеўскага манасты-
ра былі перададзены Беларускаму Экзархату з умовай іх 
далейшага выкарыстання па прамому прызначэнню [9, 
л. 136]. Ва ўмовах рэгістрацыі манастырскаму комплек-
су была адведзена тэрыторыя ў адпаведнасці з межамі, 
вызначанымі праектам рэгенерацыі гістарычнай забу-
довы г. Полацка, за выключэннем тэрыторый, занятых 
жылымі дамамі № 99 і 101 па вуліцы Фрунзе. 

На наш погляд, прычына захавання цэласнасці ан-
самбля ў савецкі перыяд крыецца ў Спаса-Праабражэн-
скай царкве, якая па-ранейшаму заставалася галоўнай 
у манастырскім ансамблі. За часы савецкай улады 

ўнікальны помнік сакральнага дойлідства набывае 
своеасаблівы імунітэт – статус Усесаюзнай значнасці. 
Менавіта таму ў захаванні Спаса-Праабражэнскай царквы 
ігумення Еляўферыя бачыла пазнейшае адраджэнне з ня-
быту астатніх храмавых помнікаў і манастыра ў цэлым. 

Вядома, улады не пагаджаліся на рамонтна-
рэстаўрацыйныя работы цёплай царквы і Свята-
Крыжаўзвіжанскага сабора і адмаўлялі старажытным 
помнікам у арыгінальнасці і спецыфіцы іх архітэктурнага 
вырашэння. Аднак большае, на што змаглі адважыцца, – 
гэта закрыць манастырскі комплекс у ліпені 1960 г., але 
не зруйнаваць дашчэнту яго складаючыя. 

Можна зрабіць наступныя высновы: нягледзячы на 
тое, што з другой паловы 1960 г. Спаса-Еўфрасіннеўскі 
жаночы манастыр афіцыйна спыніў сваё існаванне, 
мошчы прападобнай былі пакінуты ў Спаса-Праабра-
жэнскай царкве. Сама царква перайшла на ўтрыманне 
прыхадской абшчыны і не спыніла сваю дзейнасць, 
што станоўча паўплывала на далейшае развіццё культу 
прападобнай Еўфрасінні. 
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Анатацыя

Культ прападобнай Еўфрасінні Полацкай як складаная шматгранная з’ява сацыяльна-культурнага і рэлігійнага 
жыцця беларускага грамадства мае шэраг аспектаў, якія шчыльна знітаваны паміж сабой: агіяграфія, гімнаграфія, 
іканаграфія, храмавае будаўніцтва і г.д. На працягу доўгага храналагічнага перыяду шанавання Еўфрасінні Полац-
кай (з канца ХІІ ст. і па сённяшні дзень) можна прасачыць перамены ў гісторыі культу і вылучыць yласцівыя рысы 
на розных этапах яго існавання. У прапанаваным артыкуле аўтар скіраваў сваю ўвагу на гісторыі ўшанавання пра-
падобнай у так званы безманастырскі перыяд (1960–1989 гг.). 

Summary

The cult of St. Euphrosyne as a complex multifaceted phenomenon of socio-cultural and religious life of the Belarusian 
society has a number of aspects that are closely linked: hagiography, hymnography, temple construction, etc. For a long 
chronological period honoring Euphrosyne (from the late 12th century to the present day) can be traced to changes in the 
history of the cult and highlight the characteristics at different stages of its existence. In the proposed article the author 
focused on the history of the veneration of the saint in the without-convent period (1960–1989). 
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