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«ЖЫВІ, БЕЛАРУСЬ,
КВЕТКА Ў САДЗЕ ГАСПОДНІМ…»
Напрыканцы 2019 года ў Літаратурным музеі Янкі
Купалы ў Мінску прайшла вечарына, прысвечаная 80-гадоваму юбілею манаха Жыровіцкага Свята-Успенскага
манастыра Іаана. На імпрэзе былі людзі, што ведаюць яго
як паэта Алега Бембеля (псеўданім — Зьніч), які піша духоўныя вершы.
Манах Іаан нарадзіўся 16 снежня 1939 года ў сям’і
славутага скульптара Андрэя Бембеля. Вучыўся ў Беларускім політэхнічным інстытуце, але зразумеў, што гэта не
яго, кінуў з сярэдзіны чацвёртага курса. У 1959—1963 гадах вучыўся ў Мінскім музычным вучылішчы. У 1969 годзе скончыў Беларускую дзяржаўную кансерваторыю
па спецыяльнасці фартэпіяна. Потым захапіўся філасофіяй, скончыў аспірантуру Інстытута філасофіі і права
АН БССР (1971—1974). Напісаў дысертацыю. Працаваў
на тэлебачанні (1983—1984) і ў Акадэміі навук БССР
(1984—1986).
У 1982 годзе Алег Бембель прыняў таінства Хрышчэння, у пачатку 1990-х быў сярод заснавальнікаў брацтва ў гонар Віленскіх мучанікаў у Мінску. Цяпер ён — ганаровы братчык, натхняльнік і ўдзельнік многіх брацкіх
спраў.
У 1996 годзе Алег Бембель прыехаў у Жыровічы.
Боскім шляхам прайшоў ад смяротна хворага паслушніка
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Алега да інака Мікалая і манаха Іаана. І вось ужо трэці
дзясятак гадоў ён дзякуе Богу за падоўжанае жыццё.
Манах Іаан жыве ў манастыры, выконвае манастырскія паслушэнствы, але адначасова працягвае займацца творчасцю — выдае «Жыровіцкі лісток», ладзіць
літаратурныя сустрэчы з паломнікамі, бывае частым госцем у слонімскіх школах і мясцовым аграрным каледжы.
Манах Іаан (Зьніч) з’яўляецца аўтарам кніг вершаў
«Саната ростані», «Рэха малітвы», «Малітвы за Беларусь»,
«Між тэктанічных пліт…», «За мурам», «Крэсіва» і іншых.
У сваёй творчасці манах Іаан па-хрысціянску асэнсоўвае лёсы чалавека і чалавецтва, грамадстваў і краін, спалучае патрыятычны пафас з духоўнай лірыкай. Многія яго
вершы нешматслоўныя, кампактныя, але праз іх манах
Іаан як паэт выяўляе сваю чулую душу, імкненне да дабра,
да святла, да Бога.
Протаіерэй Сергій Лепін

...КАСАВІНКА I МЫ...
...побач з Хрыстом...— ...і так далёка...—
памёр разбойнік на крыжы...—
...у болю й злосці...— як і жыў...—
без пакаяння й без выроку...
...другі...— ў апошнюю хвіліну...—
цаною здрады сябрукам...—
ды згубным дэманскім шляхам...—
знайшоў да Бога пуцявіну...
...а трэці...— ...пушчаны на волю...—
замест распятага Хрыста...
ён — намі... незаўважна стаў...—
г і с т о р ы я й...
і н а ш а й д о л я й...
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