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ГІЫТАННІАТРЫБУЦЫІАБРАЗА БАГАРОДЗІЦЫ «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 3 КАЛЕКЦЫІ 
БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА МУЗЕЯ НАРОДНАЙ АРХІТЭКТУРЫIПОБЫТУ (2008 г.)

У 2005 г. у рэстаўрацыю паступіў абраз «Нечаянная радость» (уліко- 
вае абазначэнне НД 5971), які экспанаваўся ў інтэр'еры архітэктурнага 
помніка «Школа» з в. Калодчына. Для выбару правільнай праграмы рэс- 
таўрацыі неабходна максімальна дакладная атрыбуцыя помніка. Паводле 
звестак з кнігі ўліку навукова-дапаможнага фонду абраз датаваны кан- 
цом XIX ст. і атрыбутаваны наступным чынам:

Абраз «Нечаканая радасць Прачыстай Багародзіцы»: выкананы на ад- 
ной дошцы з верхняй уразной шпонкай. Багародзіца ў левай частцы аб- 
раза з Хрыстом на руках, які правай рукой бласлаўляе. Справа ад іх по- 
стаць укленчанага чалавека на прыступках пабудовы з вітым слупам-ка- 
лонаю і невялікім акенцам. Абраз пад акладам з белага металу, на якім 
выціснута адзенне персанажаў. Выява пабудовы: німбы над галовамі Ба- 
гародзіцы і Хрыста ў выглядзе зорных прамянёў, раслінна-геаметрычны 
арнамент па краях і кутах, і надпіс кірылічнымі літарамі пад выявай Бага- 
родзіцы.

Тэхніка выканання: дрэва, алей, метал. Памеры: 31x25 см.
Захаванасць: адзінкавыя трэшчыны і сколы дошкі, фарбавага слою; 

аклад часткова дэфармаваны, са слядамі паціны, а па краях і на задняй 
сценцы адтуліны ад цвікоў і сляды шашаля.

Акт № 21 ад 27.03.1996 г. Набыты галоўным захавальнікам Малюшы- 
най В. А. у Пекарчыка В. Г. г. Мінск.

Пры візуальным аглядзе былі выяўлены неадпаведнасці:
— дошка склеена з чатырох частак;
— дошка замацавана дзвюма ўразнымі тарцовымі шпонкамі;
— жывапіс тэмперны;
— аклад: латунь, серабрэнне, ручная чаканка;
— неапісаныя надпісы з тыльнага боку, на акладзе.
Пасля вывучэння даступных іканаграфічных крыніц і падчас візуаль- 

нага і мікраскапічнага абследавання ўдалося высветліць наступнае.
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/. Удакладненне іканаграфіі
Абраз «Нечаянная радость» мае амебейную (колавую) кампазіцыю — 

ікона ў іконе: у верхнім правым куце змешчаны абраз Багародзіцы, які 
адносіцца да іканаграфічнага тыпу Адзігітрыя. Хрыстос на абразе Бага- 
родзіцы трымае рукі не ў жэсце бласлаўлення, як падаецца ва ўліковых 
дакументах, а ў жэсце адарацыі (лат. айотаііо «пакланенне»), які азначае 
малітоўны зварот да Бога.

Гэты адзін з абразоў Багародзіцы, які напісаны на падставе літаратур- 
най крыніцы — казання свяціцеля Дзмітрыя Растоўскага, якое ўвайшло ў 
кнігу «Руно орошенное». Цудадзейны арыгінал абраза вядомы з 1835— 
37 гг. або з 1838 г.

2. Тэхніка выканання
Аснова: 4 склееныя бярозавыя дошкі, 2 тарцовыя ўразныя шпонкі. 

Драўніна рыхлая, трэшчыны ў месцах склейкі, па вуглах, на тарцах, у 
месцах страты ляўкасу. Дошка дэфармаваная: велічыня прагібу з тыльна- 
га боку 1 см, вертыкальная зона дэфармацыі даўжынёй 10 см (у месцы 
выявы ўкленчанага чалавека). Сляды былой жыццядзейнасці жукоў-та- 
чыльшчыкаў. На тыльным баку абраза надпісы (прадрапаны: «Нлья Нн- 
колаев»; тушшу: № 86 (правы верхні вугал) і па сярэдзіне поля ў разбіўку: 
4 нечаяну 20 р чек(л) і інш.), якія патрабуюць асобнага даследавання.

Ляўкас: аўтэнтычны — мел з глютынавым клеем. Дробныя страты па 
апушцы і палях. У ніжняй частцы абраза — панаўленне грунту, якое за- 
кранае палі, апушку, срэднік, часткова пазём. У зоне панаўлення грунт у 
адрозненні ад аўтэнтычнага буйназярністы, шэры, са шматлікімі дроб- 
нымі стратамі. Кансістэнцыя рыхлая, паверхня няроўная, крохкая.

Фарбавы слой: тэмперны жывапіс. На выяве ўкленчанага чалавека 
рэзкі ізлом даўжынёй 10 см з дробнымі стратамі ляўкасу і фарбы. Верты- 
кальныя трэшчыны на верхнім полі абраза.

АхоЎнае пакрыішё: паверхня абраза і панаўлення пакрыта сінтэтыч- 
ным лакам. Пакрыццё няроўнае, збеглае ў плямы.

Аклал: мае абарваны надпіс: «человекь некій беззаконннкь но нмеа- 
ше правнла молнтнса кь Пр. Богороднце н п...»

3. Мікраскапічнае даследаванне
Несупадзенне прорысу і жывапісу, адсутнасць крыжа ў німбе Хрыста, 

а таксама несупадзенне надпісу на абразе і акладзе, адсутнасць залачэн-
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ня, адсутнасць прабелаў у далічным, вахрэння і двіжкоў на лічным 
пісьме, папера ў якасці павалокі дазваляюць меркаваць, што гэты аб- 
раз — рамесніцкі выраб.

У зоне панаўлення былі зроблены тонкія папярэчныя зрэзы. Даследа- 
ванне ў адбітым святле з выкарыстаннем бінакулярнага мікраскопа 
МБС-1 і лічбавай камеры Ыікап паказала наступнае: месцамі пад паперай 
назіраюцца слаі панаўлення грунту. Таксама на верхняй граніцы панаў- 
лення можна ўбачыць слаі аўтэнтычных фарбы і лаку, запісаныя пазней- 
шай таніроўкай і сінтэтычным лакам. У якасці павалокі выкарыстана тэк- 
стыльная папера — пад мікраскопам добра відаць рознакаляровыя тэк- 
стыльныя валокны. Гэта пацвярджае папярэдняе меркаванне пра 
рамесніцкае паходжанне абраза, бо толькі рамеснікі-іканапісцы XVIII— 
XIX стст. наклейвалі тэкстыльную паперу, болып танную, замест ільня- 
ной тканіны, да сярэдзіны XIX ст.

Улічваючы час з'яўлення цудатворнага абраза (1835—1838) і пашырэн- 
не яго копій, а таксама час выкарыстання тэкстыльнай паперы ў якасці 
павалокі, можна выказаць меркаванне пра змену даціроўкі і аднесці ства- 
рэнне абраза да часовага прамежку з 1838 па 1850-я гг.
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