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Хра мы, са бо ры, цэрк вы, кас цё лы, ба зі лі-
кі, кір хі — не злі чо ная коль касць куль та-
вых збу да ван няў, якія з'яў ля юц ца га лоў-
ны мі сла ву тас ця мі та го ці ін ша га мес ца. 
Ураж вае не толь кі іх пры га жосць, але і 
здоль насць вы ста яць: усе за хоп ні кі, каб 
па зба віць на род ду хоў най апо ры, заў сё-
ды імк ну лі ся раз бу рыць іх у пер шую чар-
гу. У Мін ска — свая кар та го на ру, на якой 
маг ло б быць знач на больш аб' ек таў, ка лі 
б не ня го ды гіс то рыі. «Звяз да» да ве да-
ла ся, якія ар хі тэк тур ныя скар бы стра ці ла 
ста лі ца ў мінулым стагоддзі, што ста ла ся 
з на мо ле ны мі мес ца мі і якія сля ды згуб-
ле най ве лі чы яшчэ мож на ад шу каць у 
пей за жах су час на га го ра да.

АД МА НА ХАЎ — 
АФІ ЦЭ РАМ. ПАС ЛЯ — 
МУ ЗЫ КАМ?

У час Вя лі кай Ай чын най вай ны ні адзін 
ста ліч ны храм не быў цал кам раз бу ра ны: усе 
па шко джан ні мож на бы ло лік ві да ваць з да-
па мо гай рэ стаў ра цыі. Ад нак лік ві да ваць вы-
ра шы лі не раз бу рэн ні, а са мі, бес ка рыс ныя 
ў гэ ты пе ры яд з пунк ту гле джан ня пра мо га 
пры зна чэн ня, збу да ван ні.

Так, у 1950 го дзе быў зні шча ны кас цёл 
свя то га Та ма ша Аквін ска га, які зна хо дзіў ся 
ка ля су час на га бу дын ка Па ла ца Рэс пуб лі кі 
з бо ку ву лі цы Эн гель са і быў га лоў ным хра-
мам кляш та ра да мі ні кан цаў. Як рас-
казаў эк скур са вод Аляк сей За вад-
скі, яго па бу да ва лі ў са мым па чат ку 
XVІІ ста год дзя — у 1605 го дзе. Не па-
да лёк, у вус ці Свіс ла чы, зна хо дзі ла-
ся за ста ва, дзе сплач ва лі так зва ны 
«ка пыт ко вы збор» за пра ва ўез ду ў 
го рад. На гэ тыя па да ткі і па бу да ва лі 
вы тан ча ны, пры го жы, але ў той жа 
час вель мі ўма ца ва ны кас цёл. Бо, 
акра мя сва ёй га лоў най функ цыі, ён 
вы кон ваў яшчэ і аба рон чую: таў шчы-
ня сцен скла да ла 3 мет ры, бы лі на-
ват спра ек та ва ны спе цы яль ныя бай-
ні цы для гар мат. Кас цёл ува хо дзіў у 
аба рон чы пе ры метр: за мест га рад-
скіх сцен вы ка рыс тоў ва лі ся доб ра 
ўма ца ва ныя ка мен ныя хра мы, якія 
зна хо дзі лі ся ў роз ных кан цах го ра да. І гэ тая 
функ цыя бы ла зу сім не фар маль най: пры 
да сле да ван ні кас цё ла на яго тэ ры то рыі вы-
яві лі вя лі кую коль касць ча ла ве чых па рэшт-
каў, па шко джа ных ха лод най і аг ня стрэль най 
збро яй. У XІX ста год дзі да мі ні кан цы за пад-
трым ку паў стан ня 1831 го да стра ці лі мес ца 
на ба жэн стваў і кас цёл быў пры ста са ва ны 
пад афі цэр скі клуб.

Ужо ў са вец кія ча сы, у 1926 го дзе, бу ды-
нак у сты лі ба ро ка ўнес лі ў спіс гіс та рыч ных 
каш тоў нас цяў. Ме на ві та та му за па шко джан ні, 
на не се ныя яму пад час вай ны, бы лі вы пла ча-
ныя ня мец кія рэ па ра цыі. Ад нак на ад наў лен не 
хра ма гэ тыя гро шы так і не пай шлі: змя ніў ся 
план го ра да, на Цэнт раль най (ця пер Каст рыч-

ніц кай) пло шчы па ві нен быў з'я віц ца ма ну мент 
Ста лі ну, а кас цёл, на дум ку пра ек ці роў шчы каў, 
быў не леп шым для яго фо нам. Та му за ад ну 
ноч ар хі тэк тур ны пом нік зні шчы лі, а ўся го праз 
не каль кі га доў так са ма пад по кры вам цем ры 
пры бра лі і по стаць «пра ва ды ра на ро даў». На 
шчас це, цал кам аца ле лі пад зем ныя збу да ван ні 
кас цё ла, якія са мі па са бе так са ма з'яў ля юц ца 
каш тоў нас цю. Пры ўзвя дзен ні Па ла ца Рэс пуб-
лі кі яны бы лі за кан сер ва ва ны, так што пры жа-
дан ні храм мож на ад на віць на тым жа мес цы. 
Да рэ чы, пра ект ужо іс нуе. Ён рас пра ца ва ны 
Гра мад скім аб' яд нан нем «Бе ла рус кае доб ра-
ах вот нае та ва рыст ва ахо вы пом ні каў гіс то рыі 
і куль ту ры». Адзін з ва ры ян таў — за дзей ні чаць 
яго пад свец кія мэ ты, у пры ват нас ці, як «ба зу» 
для Прэ зі дэнц ка га сім фа ніч на га ар кест ра.

ТУ ТЭЙ ШЫЯ: 
ІЎ ДЗЕІ І МУ СУЛЬ МА НЕ

Да рэ чы, з'я ва, ка лі на мес цы раз бу ра на-
га хра ма так і не ўзні кае но вае збу да ван не, 
да во лі рас паў сю джа ная. Так, да гэ та га ча су 
пус туе тэ ры то рыя, якую ра ней зай ма ла Ха-
лод ная сі на го га: яна з'я ві ла ся ў Мін ску ў кан цы 
XVІ ста год дзя і доў гі час лі чы ла ся са мым 
ста рым му ра ва ным бу дын кам у го ра дзе. 
У 1965 го дзе яна бы ла зні шча на, за ста лі ся 
толь кі рэшт кі пад мур ка пад зям лёй, бо ні бы та 
за мі на ла бу даў ніц тву но вай ма гіст ра лі — дуб-
лё ра га лоў на га пра спек та, з той жа пры чы ны 
быў зне се ны і цэ лы ра ён — ста рая Ня мі га.

Сі на го га ў га тыч ным сты лі атры ма ла та кую 
наз ву з-за сва ёй знач нас ці. Звы чай на іў дзеі 
дзя лі лі ся на пры хо ды па пра фе сій най пры кме-
це, але іс на ва ла не каль кі га лоў ных сі на гог, дзе 
ўсе збі ра лі ся ра зам толь кі пад час вя лі кіх свят. 
Ха лод ная — бы ла ад ной з іх: у ас тат ні час яна 
не аба гра ва ла ся, та му тэм пе ра ту ра тут бы ла 
са праў ды ніз кай. Уся го ж у па чат ку XX ста-
год дзя на тэ ры то рыі Мін ска бы ло 83 сі на го гі. 
Ад ной з са мых ці ка вых з ар хі тэк тур на га пунк ту 
гле джан ня з'яў ля ла ся ха раль ная сі на го га на 
ця пе раш няй ву лі цы Ва ла дар ска га. Яе па бу-
да ва лі ў 1906 го дзе ў не ты по вым для Бе ла ру сі 
маў ры тан скім сты лі. Фар маль на ў са вец кі час 
яна не бы ла зні шча на, ад нак цал кам стра ці-
ла сваё рэ лі гій нае пры зна чэн не: спа чат ку тут 

раз мяс ціў ся самы вялікі на той момант 
кі на тэ атр, а пас ля — дра ма тыч ны тэ атр, 
які ця пер но сіць імя М. Гор ка га. Як ад зна-
чыў Аляк сей За вад скі, ад не звы чай на га 
сты лю за раз ні чо га не за ста ло ся, а вось 
аб праў дзі вым пры зна чэн ні бу дын ка ўсё 
ж мож на зда га дац ца: на гэ та па каз ва юць 
тры ха рак тэр ныя акны, раз ме шча ныя на 
дру гім па вер се.

А вось та та рам, якія, як і яў рэі, па ся лі-
лі ся на тэ ры то рыі Бе ла ру сі па за пра шэн ні 
вя лі ка га кня зя Ві таў та, доў гі час не да-
зва ля ла ся бу да ваць му ра ва ныя хра мы. І 
та му пер шая му ра ва ная мя чэць з'я ві ла ся 
ў Мін ску толь кі ў па чат ку XX ста год дзя — 
у 1901 го дзе. Яна вы ста я ла ў вай ну, але 
ста ла ах вя рай но вай га рад ской за бу до-
вы: не аб ход на бы ло ўлад ка ваць рэ ста ран 
ка ля гас ці ні цы «Юбі лей ная». Ад ноў ле на 
мя чэць толь кі ле тась — праз паў ста-
год дзя: прак тыч на ў тым жа вы гля дзе, 
толь кі па вя лі ча ная ў 4 ра зы, ад нак на но вым 
мес цы — па ву лі цы Гры ба е да ва. Ту ды ж бы лі 
пе ра не се ны ка мя ні, якія за ста лі ся ад раз бу ра-
най «па пя рэд ні цы».

ГІС ТО РЫЯ Ў РУ І НАХ
На тэ ры то рыі Бе ла ру сі ўжы ва лі ся прад стаў-

ні кі як роз ных рэ лі гій, так і роз ных хрыс ці ян скіх 
кан фе сій. У ся рэ дзі не XІX ста год дзя на су праць 
ця пе раш ня га ўні вер са ма «Цэнт раль ны» бы ла 
па бу да ва на лю тэ ран ская кір ха ў кла січ ным 

сты лі. Яна моц на па цяр пе ла пад час 
вай ны, і яе вы ра шы лі не ад наў ляць. 
Зноў ус пом ні лі аб мін скіх лю тэ ра нах 
ле тась, ка лі пад час да рож ных ра бот на 
ву лі цы К. Лібк нех та знай шлі па рэшт кі 
з мо гі лак ра ё на Ня мец кай сла ба ды, 
якія зраў ня лі з зям лёй у 1970-я. Не-
ка то ры час га рад скія ўла ды не маг лі 
пры няць ра шэн не, што ра біць з астан-
ка мі, ад нак пас ля ад вя лі ім мес ца на 
Паў ноч ных мо гіл ках, дзе ця пер уста-
ля ва ны па мят ны знак.

Да рэ чы, з мо гіл ка мі су сед ні чаў 
кляш тар бе не дык ці нак, які зна хо дзіў-
ся там, дзе ця пер Генп ра ку ра ту ра і 
кі на тэ атр «Пе ра мо га». Ка лі не кро паль 
быў за чы не ны ў кан цы XVІІІ ста год-
дзя, то бу дын ку кляш та ра прый шло ся 

«за снуць веч ным сном» у 1960-я. У XVІ ста-
год дзі на гэ тым мес цы раз мя шчаў ся каль він-
скі збор — пер шы пра тэ станц кі храм Мін ска. 
Ад сюль пай шла і на доў га за ма ца ва ла ся і наз-
ва ву лі цы — Збо ра вая, ця пер — Ін тэр на цы я-
наль ная.

Яшчэ да вай ны ў 1936 го дзе бы ла зні шча-
на Ка зан ская царк ва, якая зна хо дзі ла ся на 
су час най пло шчы Мяс ні ко ва. У на ро дзе яна 
атры ма ла ін шую наз ву — Чы гу нач ная, яе па-
бу да ва лі пры пад трым цы прад стаў ні коў гэ тай 
транс парт най сфе ры. Гэ та быў адзін з пер шых 
маш таб ных пад ры ваў гіс та рыч ных бу дын каў 
на тэ ры то рыі Бе ла ру сі, та му да яго пра вя дзен-
ня рых та ва лі ся грун тоў на: за пра сі лі спе цы я ліс-
таў з Маск вы і зла дзі лі «па ка заль ны вы ступ» 

для кі раў ніц тва рэс пуб лі кі, якое на зі ра ла за 
пра цэ сам з бал ко на До ма ўра да. Тэ ры то рыя, 
якая вы зва лі ла ся, пус туе па сён няш ні дзень, 
ад нак уба чыць царк ву на свае во чы мож на і 
ця пер: яе «бліз ня ты» ў не аві зан тый скім сты лі 
ўпры гож ва юць ву лі цы Віль ні, Ры гі і Та лі на.

А ві зіт най карт кай Мін ска «для сва іх» да гэ-
та га ча су за ста юц ца рэшт кі Ар хі рэй ска га пад-
вор ка. За До мам афі цэ раў пры та іў ся бу ды нак 
бы ло га цар коў на-гіс та рыч на га му зея, які ад-
мет ны на яў нас цю дзвюх ве жаў: пра ва слаў на га 
і ка та ліц ка га ты пу. Комп лекс з'я віў ся ў Мін ску ў 
па чат ку XІX ста год дзя пас ля да лу чэн ня бе ла-
рус кіх зя мель да Ра сій скай ім пе рыі і ства рэн ня 
мяс цо вай епар хіі. Пас ля рэ ва лю цыі не ка то ры 
час тут раз мя шчаў ся ўрад Бе ла ру сі. У 1934 
го дзе ў су вя зі з уз вя дзен нем До ма афі цэ раў 
пад во рак прак тыч на цал кам быў зне се ны, ад-
нак пад му рак і не каль кі сцен ста лі ас но вай для 
но ва га збу да ван ня.

Да р'я КАС КО. kasko@zvіazda.by
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З АГНЮ ДЫ Ў ПО ЛЫ МЯ

У Жа бін цы ад кры лі пер шы ў ра ё не 
дом ся мей на га ты пу. Сю ды пе ра еха-
ла сям'я Але ны і Вік та ра Яну шаў з 
пя ця ры мі дзець мі ва ўзрос це ад 8 да 
14 га доў. На ва сел ле ад зна чы лі пе рад 
са мы мі Ка ля да мі.

Але пры ём ныя дзе ці з'я ві лі ся ў гэ тай 
сям'і даў но. Але на Вік та раў на і Вік тар Ры-
го ра віч вы га да ва лі абедз вюх сва іх да чок. 
Ад на з іх ужо пра цуе на стаў ні цай, дру гая 
ва ўні вер сі тэ це атрым лі вае спе цы яль насць 
пе да го га-псі хо ла га. Дзяў чын ка Са ша з'я ві-
ла ся ў іх до ме, як толь кі пай шла ў пер шы 
клас, за раз Аляк санд ра ву чыц ца ў шос тым. 
По тым узя лі Рус ла на, ця пер яму 14 га доў, 
за тым — Юру. Та кім чы нам сям'я функ цы-
я на ва ла як пры ём ная з 2010 го да. Муж і 
жон ка Яну шы ма юць свой дом. Але ў ім 
яны змаг лі пры няць толь кі тра іх дзя цей. А 
вя лі кая сям'я ста ла маг чы май з уз вя дзен-
нем но ва га двух па-
вяр хо ва га пра стор-
на га до ма. Ня даў на 
іх ся мей ны ка лек тыў 
вы рас — яго па поў ні-
лі Ма ша і Ар цём.

І ўжо на ва год нюю 
ёл ку пры бі ра лі ўсе ра-
зам у до ме па ву лі цы 
17 Ве рас ня. Каб свя та 
ў гэ тай ха це атры ма-
ла ся цёп лым і кам-
форт ным, па ста ра лі ся 

бу даў ні кі Жа бін каў скай ПМК-10. Яе на чаль нік 
Мі ка лай Шпа коў скі ўру чыў на ва сё лам сім ва-
ліч ны ключ.

Як звы чай на і бы вае, на на ва сел ле пры-
еха ла шмат гас цей. Вя до ма, з па да рун ка-
мі. Стар шы ня Брэсц ка га аб лас но га Са ве та 
Сяр гей Ашмян цаў па да рыў сям'і два ве ла-
сі пе ды, стар шы ня Жа бін каў ска га рай вы кан-
ка ма Дзміт рый Га ра дзец кі — ноў тбук. Бы лі 
так са ма прэ зен ты ад спон са раў, гра мад скіх 
ар га ні за цый. Ад ным сло вам, дзе ці шмат ча-
го смач на га і ці ка ва га знай шлі пад ёл кай на 
ся мей ным ра ніш ні ку, які да па маг лі пра вес ці 
са праўд ныя Дзед Ма роз са Сня гур кай.

А да рос лыя тым ча сам па ра да ва лі ся, што 
яшчэ не каль кі хлоп чы каў і дзяў чы нак, якія па 
роз ных пры чы нах за ста лі ся без баць коў ска га 
кло па ту, знай шлі ся мей нае цяп ло. І як па ве да-
мі ла Але на Януш, хут ка ў до ме ся мей на га ты пу 
ста не больш дзя цей. Мес ца тут хо піць усім.

Да рэ чы, у ад ным з са мых ма лень кіх ра ё-
наў кра і ны — Жа бін-
каў скім — 15 дзя цей 
вы хоў ва ец ца ў пры-
ём ных сем' ях, яшчэ 
18 — у апя кун скіх. 
І вось ця пер з'я віў ся 
дом ся мей на га ты-
пу. Уся го ў Брэсц кай 
воб лас ці па бу да ва на 
45 та кіх да моў, дзе пра-
жы ваюць 286 дзя цей.
Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. 

yackevіch@zvіazda.by

Та тар ская мя чэць.

Лю тэ ран ская кір ха.

На Но вы год іш лі даж джы,
Ды не бы ло ад іх ка рыс ці.
На двор'е, як, брат, ні ка жы,
Ужо не тое, што ка лісь ці.

Уль тра па ляр ных ма ра зоў
Ра ней вят рыс ка 

не пры но сіў.

Ха лод ных, не вя до мых
слоў

Ўсё больш у ме тэа пра гно зе.

Даў ней шых вёс наў 
не ві даць,

Вят ры, аб ло кі не та кія.
Але на вош та на ра каць —

Мы са мі ўжо даў но не тыя...

Ад но ад стра ты збе раг лі:
Ў ня бё сах сту дзень скіх, 

ня змен на,
Дзе лёс ні вёў нас 

па зям лі —
Шу ка ем зор ку Віф ле е ма.

Як у XX ста год дзі 
цяр пе лі за рэ лі гію... 

бу дын кі

Кас цёл свя то га Та ма ша Аквін ска га.

ДОМ, ДЗЕ АДА ГРЭ ЮЦ ЦА СЭР ЦЫ
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