
12 верасня 2020 г. ЛЮСТЭРКА 3

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Упер шы ню на рэс пуб лі кан скім кон кур се бу-

дуць прад стаў ле ны та кія кам пе тэн цыі, як «тэх-

на ло гіі пра ек та ван ня бу дын каў» і «па чат ко вая 

аду ка цыя». Так са ма прой дуць спа бор ніц твы для 

асоб з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі па ча ты рох 

кон курс ных кам пе тэн цы ях ІnclusіonSkіlls: «тэх на-

ло гія мо ды», «вэб-ды зайн і рас пра цоў ка», «гра-

фіч ны ды зайн» і «сіс тэм нае ад мі ніст ра ван не». 

У рам ках WorldSkіlls Belarus бу дуць прад стаў ле-

ны пяць дэ ман стра цый ных кам пе тэн цый: «по-

лі ме ха ні ка і аў та ма ты за цыя», «пра мыс ло вы 

ды зайн», «акват ро ні ка», «рас пра цоў ка ма біль-

ных пра грам» і «юве лір ная спра ва». А ў рам ках 

JunіorSkіlls ад бу дуц ца спа бор ніц твы па дзе вя ці 

кон курс ных кам пе тэн цы ях ся род вуч няў уста ноў 

агуль най ся рэд няй аду ка цыі. Яны аб' яд на юць 

116 удзель ні каў у дзвюх уз рос та вых ка тэ го ры ях: 

10—13 і 14—17 га доў.

А ўся го ў Рэс пуб лі кан скім кон кур се бу дуць 

спа бор ні чаць ка ля 350 кан кур сан таў з усіх рэ-

гі ё наў Бе ла ру сі. Па сло вах рэк та ра Рес пуб лі-

кан ска га ін сты ту та пра фе сій най аду ка цыі 

Ва ле рыя ГА ЛУ БОЎ СКА ГА, у лі ку ўдзель ні каў 

кон кур су ўсё больш сту дэн таў уста ноў вы шэй-

шай аду ка цыі. У пры ват нас ці, ка ля 40 з іх прад-

стаў ля юць БНТУ. І гэ та су па дае з ары ен ці ра мі 

раз віц ця аду ка цыі і яе аб наў лен ня, у тым лі ку 

для ВНУ. «Га вор ка ідзе аб фар мі ра ван ні пры-

клад ных ква лі фі ка цый, аб тым, што спе цы я ліс ту 

з вы шэй шай аду ка цы яй не аб ход на ва ло даць 

яшчэ і на вы ка мі, якія да зво ляць яму ге не ры-

ра ваць но выя ідэі ў ін жы нер ных, бу даў ні чых і 

ін шых на прам ках, — ад зна чыў рэк тар РІ ПА. — 

Акра мя та го, у нас прад стаў ле на пяць кам пе-

тэн цый з воб лас ці future skіlls — кам пе тэн цый 

бу ду чы ні: гэ та акват ро ні ка, рас пра цоў ка ма-

біль ных пра грам, bіm-тэх на ло гіі пра ек та ван ня 

бу дын каў, тэх на ло гія пра мыс ло ва га ды зай ну і 

по лі ме ха ні ка і аў та ма ты за цыя».

— Рэс пуб лі кан скі кон курс WorldSkіlls Belarus, 

які пра во дзіц ца па між на род ных стан дар тах, — 

адзін з дзейс ных ме ха ніз маў аб наў лен ня змес ту 

пра фе сій най аду ка цыі, — упэў не на на чаль нік 

цэнт ра між на род на га су пра цоў ніц тва Рэс-

пуб лі кан ска га ін сты ту та пра фе сій най аду ка-

цыі, асіс тэнт тэх ніч на га дэ ле га та WorldSkіlls 

Belarus На тал ля ШАЎ ЧЭН КА-СА ЎЛА КО ВА. — 

Тыя стан дар ты, што прад стаў ле ны на кон кур-

сах, по тым бя руц ца за асно ву пры рас пра цоў цы 

аду ка цый ных і пра фе сій ных стан дар таў, пад-

штур хоў ва юць да з'яў лен ня ва ўста но вах аду ка-

цыі но вых спе цы яль нас цяў. Узяць для пры кла ду 

ві зу аль ны мер чан дай зінг: у Бе ла ру сі спа чат ку 

быў кон курс, бы ла пад рых та ва на экс перт ная 

су поль насць, а ўжо толь кі по тым з'я ві ла ся гэ тая 

спе цы яль насць. Та кія пры кла ды ёсць, і мы гэ ты 

во пыт маш та бі ру ем.

Кон курс WorldSkіlls Belarus з кож ным се зо-

нам на бі рае аба ро ты. На гэ ты раз у яго рам-

ках бу дуць прад стаў ле ны ўжо 47 кам пе тэн цый. 

Пры чым аб наў ля ец ца не толь кі іх коль касць, але 

і змест кон курс ных за дан няў. Апош нія рас пра-

цоў ва юц ца га лоў ны мі экс пер та мі, якія бя руць за 

асно ву стан дар ты між на род ных спа бор ніц тваў 

WorldSkіlls і як раз кам пе тэн цыі future skіlls — гэ-

та тыя на він кі, якія мы бу дзем упер шы ню прэ-

зен та ваць на рэс пуб лі кан скім чэм пі я на це.

На тал ля Шаў чэн ка-Са ўла ко ва кан ста туе 

рост уз роў ню пад рых тоў кі кан кур сан таў з кож-

ным чэм пі я на там. «Па ста ян на пра во дзіц ца па-

вы шэн не ква лі фі ка цыі экс перт най су поль нас ці, 

у тым лі ку з пры цяг нен нем са цы яль ных парт-

нё раў. Ста жы роў кі ар га ні зу юц ца на рэ аль ных 

вы твор час цях і прад пры ем ствах. У Бе ла ру сі 

рэа лі зу ец ца пра гра ма па ма дэр ні за цыі сет кі рэ-

сурс ных цэнт раў, і яны так са ма пры рэа лі за цыі 

сва іх біз нес-пра ек таў аба пі ра юц ца на стан дар ты 

WorldSkіlls, бя руць за асно ву інф ра струк тур ныя 

ліс ты з пе ра лі кам аб ста ля ван ня, ма тэ ры я лаў, 

якія пры мя ня юц ца ў све це. Та кім чы нам на ву-

чэн цы ўжо за раз ма юць маг чы масць на ву чац ца 

на рэ аль ных су час ных вы твор чых тэх на ло гі ях 

і аб ста ля ван ні з вы ка ры стан нем су час ных ма-

тэ ры я лаў. Ад па вед на, май стры вы твор ча га на-

ву чан ня ма юць маг чы масць, вы ка рыс тоў ва ю чы 

сет ка выя фор мы ўза е ма дзе ян ня па між уста но-

ва мі аду ка цыі, пры яз джаць у рэ сурс ныя цэнт-

ры, пра хо дзіць ста жы роў кі і па вы шаць уз ро вень 

ква лі фі ка цыі», — рас ка за ла яна.

Акра мя та го, пад час пад рых тоў кі да рэс пуб-

лі кан ска га кон кур су экс пер ты, якія прад стаў-

ля лі Бе ла русь на між на род ных чэм пі я на тах, 

ста жы ру юц ца. «Улет ку пра хо дзі лі так зва ныя 

Skіll Camp, якія ар га ні зу юц ца між на род най аса-

цы я цы яй WorldSkіls Іnternatіonal: там між на род-

ныя экс пер ты аб мяр коў ва лі пы тан ні пад рых тоў-

кі ўдзель ні каў, за дан ні, кры тэ рыі ацэн кі. Та му 

фак тыч на ідзе ўцяг ван не на шых экс пер таў у 

між на род ную су поль насць, і ад туль чэр па ец ца 

ін фар ма цыя для кон курс ных за дан няў», — да-

да ла на чаль нік цэнт ра.

Рэс пуб лі кан скі кон курс WorldSkіlls Belarus 

2020 прой дзе ў Ганд лё ва-вы ста вач ным цэнт ры 

Кі тай ска-Бе ла рус ка га ін дуст ры яль на га пар ку 

«Вя лі кі ка мень». Ура чыс тыя цы ры мо ніі ад крыц-

ця і за крыц ця ад бу дуц ца на «Чы жоў ка-арэ не».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

КЛУБ 
«ЗА ЛА ТЫЯ РУ КІ»

Мін скі Свя та-Аляк санд ра-Не ўскі 

храм — адзін з не шмат лі кіх пом ні каў 

ар хі тэк ту ры ста лі цы, які за ха ваў ся да 

на шых дзён у пер ша род ным вы гля дзе. 

Царк ва вы ста я ла ў вай ну, у эпо ху ва яў-

ні ча га атэ із му і з 1898 го да прак тыч на 

ні ко лі не бы ла за чы не на для вер ні каў. 

Сён ня храм пе ра жы вае рэ кан струк-

цыю. Бу даў ні чыя ра бо ты вя дуц ца ў 

пе ра пын ках па між на ба жэн ства мі — 

царк ва на Вай ско вых мо гіл ках не за-

кры вае свае дзве ры для пры ха джан 

на ват «на ра монт».

СТА РОН КІ ГІС ТО РЫІ
Сён ня храм у імя свя то га бла га вер на га 

вя лі ка га кня зя Аляк санд ра Не ўска га зна хо-

дзіц ца ў цэнт ры Мін ска. А ка лісь ці тут бы ла 

ўскра і на. Вай ско выя мо гіл кі, па ся род якіх 

ста іць царк ва, ўзнік лі кры ху ра ней. Па блі зу, 

за паў кі ла мет ра ад мес ца бу ду ча га хра ма, 

зна хо дзіў ся ва ен ны шпі таль, і ка лі паў ста-

ла пы тан не, дзе ха ваць сал дат і афі цэ раў, 

якіх ме ды кі не здо ле лі вы ра та ваць, га рад-

скія ўла ды вы дзе лі лі ўчас так у прад мес ці 

Доў гі Брод.

Храм по бач з вай ско вы мі мо гіл ка мі быў 

асве ча ны ў 1898 го дзе ў па мяць за гі ну лых 

на по лі біт вы пад час рус ка-ту рэц кай вай ны. 

З яго бу даў ніц твам звя за на ле ген да. Спра ва 

ў тым, што ўзво дзі ла ся царк ва не толь кі на 

срод кі з га рад ско га бюд жэ ту, але і на ах-

вя ра ван ні. Гро шы ўно сі лі сва я кі за гі ну лых 

сал дат і афі цэ раў, і 20 000 руб лёў на па бу-

до ву хра ма ўнес ла Ма рыя Кекс голь мская. 

Па вод ле ле ген ды, пад час ва ен ных дзе ян няў 

рус кія сал да ты (ся род якіх, зрэш ты, бы лі 

прад стаў ле ны прак тыч на ўсе на цы я наль-

нас ці, якія ўва хо дзі лі ў Ра сій скую ім пе рыю 

XІX ста год дзя) па да бра лі ма лень кую дзяў-

чын ку, ту рэц кую сі ра ту. Дзі ця ста ла «дач кой 

пал ка», хрыс ці лі яе Ма ры яй. А ка лі дзяў чы-

на вы рас ла, то за ста ла ся жыць на сва ёй 

но вай ра дзі ме. Як яна апы ну ла ся ў Мін ску, 

ле ген да за моўч вае.

— Гэ та не больш чым пад ан не, — ка жа 

на ста я цель хра ма про та і е рэй Мі ка лай 

КОР ЖЫЧ. — Гіс та рыч ных да ку мен таў, якія 

па цвяр джа юць яго, мы не знай шлі. Дак лад на 

тое, што храм бу да ваў ся як пом нік во і нам, 

якія ад да лі сваё жыц цё ў рус ка-ту рэц кай вай-

не 1877-1878 га доў. Пра гэ та на гад ва юць 

дзве ме ма ры яль ныя дош кі, уман ці ра ва ныя ў 

цэнт раль ны неф. На іх вы гра ві ра ва ны ім ёны 

118 во і наў 30-й ар ты ле рый скай бры га ды і 

119-га пя хот на га Ка ло мен ска га пал ка, якія 

за гі ну лі пры ўзяц ці Плеў ны ў Бал га рыі. Ся-

род гэ тых лю дзей ёсць і вы хад цы з на шай 

бе ла рус кай зям лі — гэ та ві даць на ват па 

проз ві шчах: Мас то віч, Ана ніч, Са чук...

Ка ля хра ма так са ма раз ме шча ны па ха-

ван ні ге ро яў Плеў ны: ге не рал-лей тэ нан та 

Жыр жын ска га, ге не рал-ма ё ра Быр дзі на, 

пад пал коў ні каў Дех ця ро ва, Жа жэ ра і Аб-

ра ма ва. Гэ та пер шыя ма гі лы на Ва ен ных 

мо гіл ках, а на сён няш ні дзень ста ра жыт ны 

не кро паль на ліч вае ка ля сямі ты сяч па ха-

ван няў.

Бу даў ніц тва мінск ага Свя та-Аляк санд-

ра-Не ўска га хра ма рас па ча ло ся вяс ной 

1896 го да і за вяр шы ла ся за два га ды да 

на ды хо ду бур на га двац ца та га ста год дзя. 

Бу ды нак спа лу чаў у са бе ры сы ўзо рач ча і 

рус ка га ба ро ка, яго ар хі тэк та рам быў Вік-

тар Стру еў, які паз ней атры маў вя до масць 

дзя ку ю чы пра ек там цэрк ваў у Зем бі не, Лу-

нін цы, Люб чы, Ба ры са ве.

— Спа чат ку бы ла па бу да ва ная цэнт раль-

ная част ка хра ма, ба ка выя па мяш кан ні пры бу-

доў ва лі ся кры ху паз ней, — тлу ма чыць ай цец 

Мі ка лай. — Па за вяр шэн ні ўсіх ра бот царк ва 

ста ла пя ці гла вай. Яна бы ла ба га та ўпры го жа-

на фа сад ным дэ ко рам і шмат лі кі мі ма за і ка мі. 

І ўнут ра нае ўбран не, і знеш ні вы гляд царк вы 

бы лі ты по выя для та го ча су: так бу да ва лі пра-

ва слаў ныя хра мы ў ХІХ ста год дзі.

У пер шыя га ды са вец кай ула ды царк ва 

Аляк санд ра Не ўска га цу дам па збег ла за-

крыц ця. Яна бы ла адзі ным дзе ю чым пра-

ва слаў ным хра мам у ста лі цы БССР аж да 

1938 го да, ка лі ор га ны НКВД арыш та ва лі яе 

на ста я це ля, а на дзве ры па ве сі лі за мок.

— І та ды пры ха джа не ста лі збі рац ца на 

ган ку хра ма, — рас каз вае су раз моў нік. — 

Лю дзі ма лі лі ся і пад трым лі ва лі адно ад на-

го.

Не ве ра год на, але ў 30-я га ды храм па-

збег ра ба ван ня. Сёе-тое, вя до ма, знік ла, 

але ста ра жыт ная цу да твор ная іко на Мін-

скай Ма ці Бо жай за ха ва ла ся да на шых 

дзён. Як і драў ля ная пе ра нос ная цэр каў-

ка, якой ка рыс таў ся Ка ло мен скі полк для 

ма літ ваў пад час ва ен ных дзе ян няў у Тур-

цыі. За раз цэр каў ку ўба чыць нель га, яна 

зна хо дзіц ца на рэ кан струк цыі. Але пас ля 

за вяр шэн ня бу даў ні чых ра бот гэ ты ра-

ры тэт зой ме год нае мес ца ў аб ноў ле ным 

хра ме — у ле вым ку це бу дын ка, дзе яна 

ста я ла заў сё ды.

Ва ен нае лі ха лец це не зраў ня ла храм з 

зям лёй. Пад час бам бё жак цэнт раль ны ку-

пал пра бі ла фу гас ная бом ба, але не вы бух-

ну ла. Вы бу хо вай хва ляй ад ін ша га сна ра да 

быў са рва ны га лоў ны ку пал, а па жар па-

шко дзіў дах.

— Пад хра мам зна хо дзі ла ся па мяш кан не 

для пе чаў. Ця пер, ка лі не аб ход насць у пяч-

ным ацяп лен ні ад па ла, мы вы ка рыс тоў ва ем 

іх для гас па дар чых па трэб. А ў га ды вай ны 

тут мін ча не — і вер ні кі, і атэ іс ты — ха ва лі ся 

ад бам бё жак, — ка жа су раз моў нік.

Ад ра зу пас ля аку па цыі Бе ла ру сі ня мец-

ка-фа шысц кі мі за хоп ні ка мі па ча лі ад кры ва-

цца цэрк вы. І ў хра ме Аляк санд ра Не ўска га 

ад на ві лі ся служ бы. З тых ча соў царк ва не 

за кры ва ла ся. У 1950—1980-я га ды яна бы-

ла ад ным з двух дзе ю чых у Мін ску пра ва-

слаў ных хра маў. Дру гі быў ка фед раль ны 

Свя та-Ду хаў са бор.

РЭ КАН СТРУК ЦЫЯ 
НА АХ ВЯ РА ВАН НІ?

Пер шыя ад наў лен чыя ра бо ты бы лі па-

ча ты ў бу дын ку хра ма ў 1982 го дзе. Да 

1983 го да рэ стаў ра та ры ад на ві лі цэнт-

раль ны ку пал і кры жы, па за ла ці лі ку па лы, 

па фар ба ва лі сце ны. У 1985 го дзе ўнут ры 

хра ма бы лі ад ноў ле ныя на сцен ныя рос пі сы і 

зноў рас пі са ны ку пал. Мно гія ка рэн ныя мін-

ча не па мя та юць гэ тыя рос пі сы. Сён ня іх ужо 

не ўба чыш. Сце ны хра ма бу дуць рас пі са ны 

на но ва, за ха ва юц ца толь кі пер ша па чат ко-

выя сю жэ ты фрэ сак.

— Якасць вы ка нан ня рос пі су ў са вец кія 

ча сы вы ма га ла жа даць леп ша га, — ад зна-

чае про та і е рэй Мі ка лай Кор жыч. — Цар коў-

на му мас тац тву та ды не ву чы лі, та му ўсё 

ра бі ла ся на эн ту зі яз ме. Гэ та быў так зва-

ны тра фа рэт ны рос піс, які ма ла ад па вя дае 

за ду ме бу даў ні коў хра ма. Ця пер пла ну ец-

ца вяр нуць пер ша па чат ко вае аб ліч ча хра-

ма — унут ры і звон ку. На жаль, фа та гра фій 

унут ра на га ўбран ства гэ та га хра ма кан ца 

па за мі ну ла га ста год дзя не за ха ва ла ся. Але 

за ха ва лі ся ўзо ры па доб ных пра ва слаў ных 

хра маў ХІХ ста год дзя ў Маск ве і Санкт-Пе-

цяр бур гу. На іх і аба пі ра ец ца на ву ко вае кі-

раў ніц тва рэ кан струк цыі.

Дах царк вы быў аб ноў ле ны ў 2015 го дзе 

на ах вя ра ван ні юры дыч ных і фі зіч ных асоб. 

Зва ні ца — яшчэ ра ней, да ста га до ва га юбі-

лею хра ма, у 1998 го дзе: унут ры яе ўста ля-

ва лі шэсць но вых зва ноў. У 2018 го дзе бы-

ла рэ стаў ры ра ва на ма лень кая хрыс ціль ная 

царк ва, па бу да ва ная ка ля хра ма ў 1991-м.

За раз ра бо ты вя дуц ца ўнут ры хра ма Аляк-

санд ра Не ўска га: акра мя рос пі су сцен і ку па-

ла за ста ло ся за вяр шыць па крыц цё пад ло гі 

ка мен ны мі плі та мі і аздаб лен не на ту раль ным 

ка ме нем па нэ ляў, тлу ма чыць су раз моў нік. 

Цэнт раль ная част ка іка на ста са па куль зна-

хо дзіц ца на рэ стаў ра цыі. За вер ша цца ра бо-

ты аб наў лен нем асвят ляль ных эле мен таў — 

па ні ка дзіл, бра, цар коў ных люст раў.

Ай цец Мі ка лай ка жа і пра не аб ход насць 

доб ра ўпа рад ка ван ня Ва ен ных мо гі лак, якія 

акру жа юць храм. Ста ра даў нія мо гіл кі па 

ўсім све це даў но ўжо ста лі ту рыс тыч ны мі 

аб' ек та мі. Ёсць ту рыс тыч ны па тэн цы ял і ў 

ад на го з двух са мых ста рых не кро па ляў 

у ме жах Мін ска (ра зам з Каль ва рый скім). 

Афі цый на Вай ско выя мо гіл кі бы лі за кры тыя 

для па ха ван няў у 1959 го дзе. Але яшчэ ў са-

вец кія га ды тут у асноў ным ха ва лі зна ка мі-

тас цяў і чле наў іх сем' яў — дзея чаў куль ту ры 

і мас тац тва, за слу жа ных ра бот ні каў на ву кі. 

Са мыя зна ка мі тыя па ха ван ні Ва ен ных мо гі-

лак — Ян кі Ку па лы і Яку ба Ко ла са, яны раз-

ме шча ны ў паў ноч най част цы не кро па ля, не-

па да лёк ад па ха ван няў во і наў-вы зва лі це ляў 

Мін ска, за гі ну лых у 1944-м. На Вай ско вых 

мо гіл ках знай шлі апош ні пры ту лак пісь мен-

ні кі і паэ ты — цвет бе ла рус кай лі та ра ту ры 

са вец ка га пе ры я ду. За сна валь ні кі Ку па лаў-

ска га тэ ат ра Ула дзі мір Кры ло віч і Еў сціг ней 

Мі ро віч. На ву ко вец, які ста яў каля вы то каў 

На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі, — 

ака дэ мік Усе ва лад Іг на тоў скі. Су пра цоў ні ца 

ААН Рут Уо лер, якая пра ца ва ла ў скла дзе 

мі сіі, што да па ма га ла ад наў ляць Бе ла русь 

пас ля Вя лі кай Ай чын най вай ны.

На доб ра ўпа рад ка ван не Вай ско вых мо-

гі лак не так даў но гро шы вы дзя ляў го рад, і 

не вя лі кая част ка не кро па ля ўжо пры ве дзе-

на ў па ра дак. Але знач ная пло шча па куль 

зна хо дзіц ца ў за пус цен ні.

— Ня даў на ха цеў па ды сці да ма гі лы Кузь-

мы Чор на га — ледзь не па ра ніў са бе на гу, — 

на ра кае ай цец Мі ка лай. — Гэ тае за пус цен-

не — спад чы на са вец кіх ча соў: раз ня ма 

веч на га жыц ця, зна чыць, і да мо гі лак мож на 

ста віц ца прос та як да ўты лі за та ра. З ся мі ты-

сяч па ха ван няў тры з па ло вай на сён няш ні 

дзень не ідэн ты фі ка ва ныя.

Свя тар спа дзя ец ца, што з ча сам і храм, 

і не кро паль бу дуць ад ноў ле ны ў комп лек-

се — так, каб за ста лі ся за да во ле ныя і гіс-

то ры кі, і прад стаў ні кі сфе ры куль ту ры, і 

пры ха джа не.

Ка лі бу дзе за вер ша на рэ кан струк цыя, 

на ста я цель хра ма ад ка заць па куль не мо-

жа. Спра ва ў тым, што ра бо ты вя дуц ца на 

ах вя ра ван ні. І ня даў на свя тар звяр нуў ся з 

прось бай аб са дзей ні чан ні ў Са вет Рэс пуб-

лі кі На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі.

— Срод кі на рэ кан струк цыю хра ма ўжо 

вы дзе ле ныя з рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту, 

але да ця пе раш ня га ча су не вы зна ча ны за-

каз чык ра монт на-рэ стаў ра цый ных ра бот, не 

за бяс пе ча на рас пра цоў ка на ву ко ва-пра ект-

най і каш та рыс най да ку мен та цыі па аб' ек-

це, — ка жа Мі ка лай Кор жыч.

Пы тан не ўзя та на кант роль Са ве там 

Рэс пуб лі кі. Ёсць на дзея, што ў най блі-

жэй шы час яно бу дзе вы ра ша на, і адзін 

з двух пом ні каў да рэ ва лю цый на га пра-

ва слаў на га дой лід ства, што за ха ва лі ся 

ў бе ла рус кай ста лі цы, зда бу дзе дру гое 

на ра джэн не.

Дзі я на РО НІ НА.

Уладзімір ДРАЖЫН, старшыня папячыцельскага савета 
царквы Аляксандра Неўскага:

— У 2014 годзе, калі я вярнуўся з працы Надзвычайным і 
Паўнамоцным паслом Рэспублікі Беларусь у Літве і Фінляндыі, мяне 
запрасіў Уладыка Філарэт на сустрэчу і запрапанаваў узяцца за 
рэканструкцыю храма Аляксандра Неўскага, які размешчаны на 
Ваенных могілках. Я пагадзіўся і вось з 2014 года сістэмна займаю-
ся гэтай справай, у тым ліку пошукам сродкаў як спонсарскіх, так 
і дзяржаўных. На сённяшні дзень мы ўжо ўключаны ў дзяржаўную 
інвестыцыйную праграмму на 2020-2021 гады, нам удалося сабраць і 
грошы ад спонсараў. Кожны год мы знаходзім да 200 000 беларускіх 
рублёў. І там ужо шмат зроблена на сённяшні дзень, напрыклад, 
перакрыты дах, заменены званы на званніцы, заменены вокны і 
дзверы, зроблены цеплавузел, капітальна адрамантаваны прыхадскі 
дом з хрысцільным храмам і дзве часоўні, заменены ацяпленне, 
праводка, ператынкаваны сцены і столі ды многае іншае. А цяпер 

там працягваюць працу рэстаўратары і будаўнікі, кладуць гранітную 
падлогу. Потым пойдзе новы этап, які дапаможа распачаць роспіс 
інтэр’ераў і тыя работы, якія яшчэ чакаюць свайго часу. Я штоме-
сяца праводжу там пасяджэнне нашага апякунскага савета і лічу, 
што гэтую справу мы зробім, бо ў верасні 2021 года спаўняецца 
800 гадоў з дня нараджэння князя Аляксандра Неўскага, збіральніка 
славянскіх земляў. У Расіі выдалі ўказ, дзе акрэслена ўсё, што трэба 
зрабіць да гэтай вялікай даты. І мы таксама павінны не заставацца 
ўбаку, таму што царква Аляксандра Неўскага ў Мінску – гэта самы 
старэйшы храм. У гады вайны там мелі прытулак яўрэі і беларусы, 
якіх хацелі ў якасці палонных адправіць у Германію. Але немцы мелі 
такую асаблівасць, што на акупаваных тэрыторыях яны ў храмы не 
ўваходзілі. Дзякуючы гэтаму там шмат людзей уратаваліся. І цяпер 
у крыпце ўстаноўлена мемерыяльная дошка, якая нагадвае пра тыя 
падзеі. Шмат зроблена, але, спадзяюся, нам дазволяць гэтую справу 
давесці да добрага выніку.

Спад чы наСпад чы на

ДРУ ГОЕ НА РА ДЖЭН НЕ ХРА МА

«За пус цен не — спад чы на са вец кіх 
ча соў: раз ня ма веч на га жыц ця, 
зна чыць, і да мо гі лак мож на ста віц ца 
прос та як да ўты лі за та ра».

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Пар ты за наў у нас, вя до ма, не 

знай шлі, ча паць не ста лі, але 

за бра лі ка ро ву і сві ней. Ця пер 

на ват і не ве даю, як баць кі вы-

кру ці лі ся, каб усе вы жы лі, з го-

ла ду не па ўмі ра лі, нас жа бы ло 

ў іх ся мё ра...

Пра тую аб ла ву зга даў ад на-

вяс ко вец Соф'і Ула дзі мі ра ўны 

Мі ха іл Пі гас. Мі ха і лу Яў ге на ві-

чу рас каз ва ла ба бу ля. Усё па-

ча ло ся з ін цы дэн ту ў су сед ніх 

Чар не ві чах, пар ты за ны там 

за бі лі нем ца. Вось і ста лі аку-

пан ты пра во дзіць «за чыст ку». 

Не каль кі ча ла век та ды за бі лі і 

ў Пу зях. А яго ба бу ля з ма лы мі 

дзець мі, як і мно гія іх су се дзі, 

сха ва лі ся ў ба ло це, бы лі там 

не каль кі су так. Без ежы, ва ды 

ся дзе лі ў та кой мяс ці не, ку ды 

і жы вё ла ха дзіць ба я ла ся, там 

рас ла асаб лі вая пя ку чая аса ка, 

ску ру раз ра за ла. Ся дзе лі, коль кі 

вы тры ва лі, по тым вы лез лі. Чые 

ха ты спа лі лі, тыя сем'і зі ма ва-

лі ў хля ве, што за стаў ся ад па-

жа ру. Цяж ка на ват уя віць, ча го 

на цяр пе лі ся на шы лю дзі ў вай-

ну — пад су моў ва ем з Мі ха і лам 

Яў ге на ві чам.

На сва ім 
і кал гас ным

— Вай на скон чы ла ся, ста лі 

ўлад коў ваць жыц цё, — рас каз-

вае Соф'я Мі кі ціч, ка ро ву на час 

даў сва як. Бы ло сваё по ле, ара-

лі, се я лі. По тым хто ма ла дзей-

шы, ста лі вы яз джаць на за ра-

бот кі ва Укра і ну.

Соф'я так са ма ез дзі ла, там 

зям ля ўрад лі вая, за ра бі ла для 

сям'і пша ні цы, тро ху гро шай, 

амаль усе ад на вяс коў цы па-

бы ва лі ў кан цы 40-х у су сед няй 

рэс пуб лі цы. А ў 1950 го дзе ар-

га ні за ва лі кал гас, ста лі пра ца-

ваць там. Яны з му жам так са ма 

пра ца ва лі ў ка лек тыў най гас па-

дар цы. Ця пер з Соф' яй Ула дзі мі-

ра ўнай жы ве дач ка, бо ад на яна 

ўжо не мо жа, но гі амаль зу сім 

ад ка за лі. Але ап ты міз му ба бу ля 

не тра ціць, тэ ле ві зар не гля дзіць, 

во чы хво рыя, слу хае пе ра да чы з 

за да валь нен нем.

Соф'я Мі кі ціч, як ужо га ва-

ры ла ся, жы ве на ху та ры, а на 

са мым па чат ку вёс кі ха та Ган ны 

Віш неў скай. Ган на Аляк санд раў-

на пе ра бі ра ла буль бу.

— Пры еха лі дзе ці, дзве га дзі-

ны па ка па лі і ўсю буль бу вы бра-

лі, — га во рыць гас па ды ня.

Яно і не дзі ва, чац вё ра дзя-

цей у Ган ны Аляк санд раў ны, 

пя цё ра ўну каў, во сем праў-

ну каў. Сям'я вя лі кая, ма ту лю 

абе ра га юць ад ліш ніх кло па таў 

па гас па дар цы, не хо чуць, каб 

яна жыў насць тры ма ла. Хоць 

яна, му сіць, і не су праць. Але ж 

тры га ды та му па жар зда рыў ся, 

хлеў зга рэў. Ад бу доў ваць яго 

дзе ці не ста лі, каб не на гру-

жаць ма ці. «А ра ней, — ка жа 

яна, — дзве ка ро вы з гас па-

да ром тры ма лі, двое сві ней». 

Пра ца ва лі — яна на па ля вод-

стве, ён трак та рыс там, але з 

1996 го да ад на.

— Ця пер вось ага ро дам зай-

ма ю ся. Агур кі, па мі до ры вы-

рошч ваю. А буль ба не рас це, 

ка лі не за бяс пе чыш се ва зва-

рот. Та му адзін год трэ ба се-

яць збож жа выя, дру гі са дзіць 

буль бу. А пра вёс ку я менш ма-

гу рас ка заць, бо я сю ды за муж 

прый шла. А вось Пе ла гея Дзе мі-

до віч на ра дзі ла ся і вы рас ла тут, 

ды яна ста рэй шая, за едзь це да 

яе, — па ра і ла Ган на Аляк санд-

раў на, — у яе сын Ва сіль — дэ-

пу тат пар ла мен та.

Ты по вая гіс то рыя
Так і ро бім, кры ху па пят ляў-

шы па вёс цы, зна хо дзім ха ту 

Пе ла геі ДЗЕ МІ ДО ВІЧ. Пе ла гею 

Мі ка ла еў ну за ста ём на пад вор ку 

ў кам па ніі сы на, які пра во дзіць 

вод пуск у род ным до ме. Спа-

чат ку гас па ды ня ка тэ га рыч на 

ад маў ля ец ца фа та гра фа вац ца, 

маў ляў, ста рая, на вош та па трэб-

ныя та кія здым кі ў га зе це. І толь-

кі пад уга во ра мі сы на зга джа-

ец ца, про сіць ня вест ку па даць 

вы хад ную хус цін ку, ад стаў ляе 

да гру шы свае два кі ёч кі, якія, 

на жаль, ста лі яе па ста ян ны мі 

спа да рож ні ка мі, і лі та раль на на 

ва чах ма ла дзее ад усмеш кі:

— Ой, на пі шы це, што ў нас 

вель мі доб ры ша фёр аў та кра-

мы, мо жа, ні дзе та ко га ня ма. 

Тры ра зы на ты дзень пры яз джае 

да нас, пры пы ніц ца, дзе хо чаш, 

дык яшчэ і тор бач ку пад ха ту 

пад ня се, — па чы нае Пе ла гея 

Мі ка ла еў на з ін фар ма цыі «каб 

не за быц ца ска заць». — А пра 

ся бе і вёс ку рас каз вае так — 

на ра дзі ла ся ў 1942 го дзе, у са-

мую вай ну. Баць кі ўсё жыц цё 

ра бі лі на зям лі. Нас у сям'і на-

ра дзі ла ся вась мё ра, та ды якая 

ме ды цын ская да па мо га бы ла... 

вы жы ла чац вё ра. Ця пер у мя не 

ад на сяст ра за ста ла ся. Жы ве ў 

Кас цю ко ві чах Ма гі лёў скай воб-

лас ці. Га во рым па тэ ле фо не па 

два, тры ра зы на дзень, ад 20 да 

30 руб лёў у ме сяц на га вор ваю, 

але ж на гэ тым не эка но мім...

Сяст ра мая яшчэ па спе ла ў 

па чат ко вую шко лу, якая бы ла ў 

вёс цы, а ка лі мне час прый шоў, 

ужо шко лы не бы ло, да вя ло ся 

іс ці ў ся мі год ку за тры кі ла мет ры 

ад сюль. Ся рэд няя шко ла бы ла 

яшчэ да лей, та му пас ля ся мі кла-

саў пай шла пра ца ваць у кал гас, 

бы ла і ця лят ні цай, і сві нар кай, 

по тым да яр кай двац цаць га доў. 

Фер ма за тры кі ла мет ры, да ілі 

тры ра зы, спа чат ку яшчэ ру ка-

мі. Уста ваць на ра ніш нюю дой ку 

трэ ба бы ло ў ча ты ры га дзі ны, 

іс ці і ў не па гадзь, і ў за вею, ды 

і ў ка роў ні ку пад на га мі хлю па-

ла. Там свае но гі і па кі ну ла, на 

той ра бо це, ба чы це, як ха джу, — 

пра цяг вае жан чы на. — Ужо по-

тым пад сы па лі да ро гу, мож на 

бы ло пад' ехаць ве ла сі пе дам. 

А яшчэ ж трэ ба бы ло сваю гас-

па дар ку да гле дзець, і ка ро ву 

тры ма лі, і авеч кі, і птуш ку. Дзя-

цей трэ ба бы ло ў шко лу ад пра-

віць, а зі мой на ват з са на чка мі 

па ды хо дзі ла су стрэць, бо шко ла 

да лё ка, да ро гу ні хто не чыс ціў. 

Але ж спраў ля лі ся, ма ла дыя бы-

лі, сіл шмат.

Муж так са ма на фер ме пра-

ца ваў. Ужо тры га ды яго ня ма. 

А дзе вяць апош ніх га доў цяж-

ка хва рэў, але ж пры звы ча іў ся, 

на ват пад во рак ка сіў, мне да-

па ма гаў. Як доб ра бы ло ўдва іх, 

а ад ной вель мі цяж ка, — уз ды-

хае. — Праў да, дзе ці да па ма-

га юць, пры яз джа юць кож ныя 

вы хад ныя, адзін сын жы ве ў 

Бя ро зе, дру гі — у Коб ры не, пра-

цуе за раз толь кі ў Мін ску. Ужо 

во сем праў ну каў. Жыць цяпер 

ста ла доб ра, але ж зноў, цяж ка, 

бо ча ла ве ка май го ня ма і зда-

роўя ня ма.

Вось та кая ты по вая гіс то рыя 

ка рэн най жы хар кі вёс кі Пу зі: 

пра ца ва лі ў кал га се з му жам, 

вы га да ва лі дзя цей, дзе ці вы-

ву чы лі ся і знай шлі сваё мес ца 

ў га ра дах. Сын Пе ла геі Мі ка-

ла еў ны Ва сіль Мі ка ла е віч дру-

гое склі кан не пра цуе ў Па ла це 

прад стаў ні коў На цы я наль на га 

схо ду. Ці ка ва, што лі та раль на 

на су праць іх ха ты — ся дзі ба ка-

ле гі Ва сі ля Дзе мі до ві ча па ПП 

мі ну ла га склі кан ня Ле а ні да Ка-

чы ны. Та кім чы нам, у па пя рэд-

нім скла дзе пар ла мен та пра ца-

ва лі два вы хад цы з ма лень кай 

вёс кі Пу зі.

— Мая вёс ка для мя не мес-

ца сі лы, — га во рыць Ва сіль 

Дзе мі до віч, — тут я ад па чы ваю 

ду шой, тут, як ні дзе, ма гу за ка-

рот кі час уз на віц ца. Для мя не 

ры бал ка на сва ёй рэ чцы, ра-

бо та ў ага ро дзе і на пад вор ку 

ста но вяц ца са мым леп шым ад-

па чын кам. Час та су стра ка ем ся 

з зем ля ка мі, якія пры яз джа юць 

ле там, пад трым лі ва юць баць-

коў скія ся дзі бы, шка ду ем, што 

на ша вё сач ка зга сае. Але ж з 

гэ тым ні чо га не зро біш, го рад 

па глы нае жы ха роў вё сак. І ка лі 

на ша му па ка лен ню ці ка выя на-

шы вёс кі, бо мы тут вы рас лі, то 

на шым дзе цям, за ўва жаю, вёс-

ка ці ка вая эпі зо да мі як свай го 

ро ду эк зо ты ка, мес ца ка рот ка-

га ад па чын ку. Гэ та рэа ліі на ша-

га ця пе раш ня га жыц ця, мо жа, 

з ча сам што зме ніц ца... А вось 

па хо джан не наз вы мы так ні дзе 

не знай шлі, як ні ста ра лі ся. Што 

зна чыць Пу зі, не ве да ем, зна-

чыць, трэ ба пра цяг ваць по шу кі.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

МЕС ЦА СІ ЛЫ ДВУХ ДЭ ПУ ТА ТАЎ
Соф'я МІ КІ ЦІЧ.

Пе ла гея ДЗЕ МІ ДО ВІЧ 
з сы нам.

Храм Аляк санд ра Не ўска га — пом нік да рэ ва лю цый на га пра ва слаў на га дой лід ства, што за ха ваў ся 
ў ня змен ным вы гля дзе, пе ра жыў шы вай ну і эпо ху ва яў ні ча га атэ із му.

Са мыя зна ка мі тыя па ха ван ні Вай ско вых мо гі лак — ма гі лы Ку па лы і Ко ла са.

Знач ная тэ ры то рыя не кро па ля па тра буе сур' ёз ных укла дан няў — 
і гро шай, і на ма ган няў.


