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I хай увесь свет 
па ча кае...

З Ула дзi мi рам Не сце ра вi чам i 

ключнікам хра ма ай цом Дзi мiт ры-

ем су стра ка ем ся на Вай ско вых мо-

гiл ках, дзе зна хо дзiц ца храм. Мя не 

i ма iх су раз моў нi каў вi тае не са мы 

со неч ны каст рыч нiц кi дзень, на пе-

ра дзе зi ма з яе ха ла да мi i ма ра за-

мi, во сень ская лiс то та ня спеш на 

апа дае пад но гi i кру цiц ца ў сва-

iм апош нiм валь се... На мо гiл ках 

гэ тая кар цiн ка вы гля дае асаб лi ва 

сум на-шчым лi ва. Тут усё нi бы та 

за мi рае, i звы чай ная што дзён ная 

мi тус ня за ста ец ца дзесь цi па-за 

бра май ра зам з ро ем iмк лi вых 

ду мак-ма ты лёў. За хо дзiш сю ды 

i трап ля еш у iн шы свет: спа кою, 

ня спеш нас цi i су зi ран ня. Але гэ-

тая ня спеш насць не заў сё ды на 

ру ку, ка лi га вор ка iдзе аб звы чай-

ных зям ных спра вах, да якiх мож на 

ад нес цi i пы тан не рэ кан струк цыi.

Перш-на перш за хо дзiм у не вя-

лiч кую царк ву роў на апост аль на га 

кня зя Ула дзi мi ра, дзе за раз пра-

во дзiц ца хры шчэн не. Яна цал кам 

пры ве дзе ная ў па ра дак, зда ец ца 

на ват, што гэ та на ва буд, ад нак 

не — з ну ля па бу да ва ная толь кi 

ку пель. У аб лi ца ва най мар му рам 

ван не мож на хрыс цiць на ват да-

рос лых з поў ным апус кан нем у ва-

ду, ча го ра ней тут не бы ло. У цэнт-

раль най част цы вер нi каў су стра-

кае iко на Мат ро ны Мас коў скай з 

част кай мо шчаў свя той. На дру гiм 

па вер се мес цяц ца ка бi нет на ста я-

це ля i кан цы ля рыя пры хо да.

Гэ ты храм-дуб лёр быў асве ча ны 

два га ды та му мiт ра па лi там Паў-

лам, ця пер тут што дзён на ад бы ва-

юц ца служ бы, па куль у га лоў ным 

iдуць ад наў лен чыя ра бо ты. А па 

вы хад ных вер нi кi збi ра юц ца ў хра-

ме Свя то га Аляк санд ра Не ўска га 

(на ват у пе ры яд рэ кан струк цыi ён 

не спы няе сва ёй дзей нас цi).

Не спы няц ца
на па ло ве шля ху

Пер шая ста дыя рэ кан струк цыi, 

у якую i па тра пi ла хрыс цiль ня, за-

кра ну ла доб ра ўпа радка ван не пры-

ход скiх збу да ван няў. На ступ ным 

кро кам ста лi ра бо ты ў га лоў ным 

хра ме. Ужо ўзноў ле ны дах, два 

ку па лы, зва ны на зва нi цах, вок-

ны i дзве ры за ме не ны на но выя. 

За раз асноў ныя ра бо ты ад бы ва-

юц ца ўнут ры царк вы: яе бе лыя 

сце ны пад рых та ва ныя да рос пi су, 

за ма ца ва ныя на сва iх гiс та рыч ных 

мес цах па мят ныя дош кi, ал тар-

ная част ка ўжо мае мар му ро вую 

пад ло гу, на пе ра дзе — за кан чэн-

не ўнут ра ных ра бот i пе ра ход да 

вон ка вых.

— Ад наў лен не царк вы Свя то га 

Аляк санд ра Не ўска га да 800-га до-

ва га юбi лею з мо ман ту на ра джэн ня 

свя то га кня зя мо жа стаць ад ной з 

най важ ней шых па дзей у бе ла рус ка-

ра сiй скiх ад но сi нах, — лi чыць бы лы 

Над звы чай ны i Паў на моц ны Па сол 

Рэс пуб лi кi Бе ла русь у Лiт ве (зван-

не, да рэ чы, па жыц цё вае. — Заўв. 
аўт.) Ула дзi мiр Дра жын. — Юбi лей 

ужо хут ка, а на пе ра дзе яшчэ шмат 

ча го не аб ход на зра бiць...

На дум ку су раз моў нi ка, тэ ма 

ад наў лен ня па вiн на аб' яд наць па-

мкнен нi ў адзiн стве пра ва слаў на га 

све ту. А ка лi больш дак лад на, то 

на пры кла дзе ад на го хра ма пра-

дэ ман стра ваць згур та ва насць у 

да сяг нен нi мэ ты.

На ця пе раш нi мо мант ра бо ты 

вы кон ва юц ца iн тэн сiў на, але без 

за дзей нi чан ня бюд жэт ных срод каў. 

Па сло вах су раз моў нi ка, гро шы на 

гэ тыя мэ ты ах вя ра ва лi «Пра маг-

ра лi зiнг», «Мiн газ» i «Мi нэ нер га», 

ста лiч ныя прад пры ем ствы «Сло-
дыч», «Ка му нар ка», «За вод пен-
ных вi н» i iн шыя. Са праў ды, рэ кан-
струк цыя мо жа доў жыц ца га да мi, 
з кож на га, як ка жуць, са браць па 
нiт цы...

Але ж для го ра да гэ ты аб' ект не 
з лi ку ша ра го вых — царк ва ад на з 
най ста рэй шых у Мiн ску, ды i мо гiл-
кi, над якi мi апя ку ец ца пры ход, — 
хут чэй мож на ад нес цi да ка тэ го рыi 
на цы я наль на га пан тэ о на: тут па ха-
ва ныя ге роi-вай скоў цы, вы дат ныя 
дзея чы куль ту ры, на ву кi, прад стаў-
нi кi па лi тыч най элi ты.

— Мы не ста iм на мес цы, пры-
цяг ва ю чы срод кi ад куль маг чы ма, 
але для за кан чэн ня рэ кан струк цыi 
яшчэ не аб ход на ка ля двух мiль ё-
наў руб лёў, — тлу ма чыць Ула дзi-
мiр Дра жын.

Ён сцвяр джае, што па ра зу мен-
не з ула да мi ў зга да ным пы тан нi 

знай шлi: на гэ тыя мэ ты бы лi за-

пла на ва ныя срод кi ў рэс пуб лi кан-
скай iн вест праг ра ме на 2020 год, 
але год хут ка скон чыц ца, а гро шай 
так i ня ма. Як вы свет лi ла ся, Бе ла-
рус кi эк зар хат не мо жа вы сту паць 
у якас цi за каз чы ка ра бот, бо ў яго 

ня ма ад па вед най служ бы. Гэ тыя 
функ цыi на ся бе па вiн на ўзяць 
упраў лен не ка пi таль на га бу даў-
нiц тва Мiн гар вы кан ка ма. Зда ец ца, 
усё прос та — бя ры i ра бi. Але... год 
на блi жа ец ца да за кан чэн ня, срод кi 
мо гуць за стац ца не асвое ныя.

— Пер ша га жнiў ня я су стра каў-
ся з кi раў нi ком на ша га ўра да Ра-
ма нам Га лоў чан кам, ён па абя цаў 
пад трым ку. Да ру чэн не пай шло ў 
го рад, але змя нiў ся мэр, i зру хаў 
па куль нi я кiх. З ад на го пунк ту гле-
джан ня, пiсь мо вай ад мо вы ня ма, 
а з дру го га — i вы нi ку ня ма так са-
ма, — тлу ма чыць за не па ко е насць 
су раз моў нiк. — Я не ха цеў бы спы-

няц ца па на ло ве шля ху...

Па трэб ны пан тэ он
Трэ ба ска заць, што ўсе ра бо ты 

ў хра ме (на ват вон ка выя) пра хо-

дзяць уз гад нен нi на ўзроў нi Мiн-

куль та, бо гэ тае збу да ван не ад-

но сiц ца да пом нi каў ар хi тэк ту ры 

дру гой ка тэ го рыi. Ува га да яго 

асаб лi вая, бо 123-га до вая царк ва 

нi ко лi не змя ня ла свай го пры зна-

чэн ня — на ват у са вец кiя ча сы тут 

хрыс цi лi мiн чан, рас каз вае ай цец 

Дзi мiт рый.

Прай шоў шы па ўсiх за кут ках 

хра ма, мы трап ля ем на ву лi цу. А 

тут, на мо гiл ках, су стра кае свая 

гiс то рыя — гiс то рыя вя лi ка га го ра-

да, яго пе ра мог i ад па вед най ца ны 

за гэ та.

Царк ва Свя то га Аляк санд ра 

Не ўска га i хрыс цiль ня, лi чы, зна-

хо дзяц ца ў цэнт ры мо гi лак, па мер 

якiх 4,5 гек та ра. Тут, па пад лi ках 

пры хо да, на лiч ва ец ца 8 253 па-

ха ван нi, 35 брац кiх па ха ван няў, у 

якiх знай шлi спа чын вы зва лi це лi 

Мiн ска ў 1944 го дзе, 745 па ха ван-

няў вай скоў цаў, 154 з якiх не вя до-

мыя... Iдэн ты фi ка ва ны мi лi чац ца 

3 882 па ха ван нi.

Жа лоб ная кар цi на, ка лi ба чыш 

не вя лiч кi ўзго рак без апа зна валь-

ных зна каў: нi кры жа, нi ка ме ня — з 

ча сам усё сцi ра ец ца, на ват ус па мi-

ны. Мо гiл кi, да рэ чы, зна хо дзяц ца 

на ба лан се мяс цо вай ка му наль най 

гас па дар кi, i не каль кi га доў та му 

на ват бы ла спро ба iх доб ра ўпа-

рад ка ваць: на мес цы стра ча ных 

па ха ван няў уста на вi лi не вя лiч кiя 

ка мен ныя плi ты-пад га лоў нi кi, але 

ня шмат. На тым i спы нi лi ся. За раз 

аб кош ва ец ца, пад мя та ец ца — i хо-

пiць.

Мае су раз моў нi кi лi чаць, што 

ра бо ты па доб ра ўпа рад ка ван нi 

не аб ход на пра цяг ваць: i ўзна вiць, 

ка лi гэ та не аб ход на, над ма гiл лi, i 

пра вес цi асвят лен не ўздоўж цэнт-

раль най алеi, i зра бiць пры ваб нае 

азе ля нен не.

— Я ба чыў роз ныя мес цы та-

ко га кштал ту ў све це. У Хель сiн кi, 

на прык лад, мо гiл кi iмя мар ша ла 

Ма нер гей ма — гэ та пом нiк ар хi-

тэк ту ры, мас тац тва. Фi ны змаг лi 

зра бiць свой на цы я наль ны пан-

тэ он, — пе ра кон вае Ула дзi мiр 

Дра жын. — У бе ла рус кай ста лi цы 

так са ма па вi нен з'я вiц ца свой унi-

каль ны комп лекс на кшталт пан-

тэ о на. Мо гiл кi зна хо дзяц ца зу сiм

блiз ка ад пло шчы Пе ра мо гi, 

а рэ аль ная пе ра мо га бы ла да сяг-

ну та гэ ты мi людзь мi, што знай шлi 

свой спа чын тут.

Скла да на не па га дзiц ца з та кiм 

пунк там гле джан ня. I яшчэ ад на 

пра па но ва, агу ча ная су раз моў нi-

кам, — уста ноў ка пом нi ка Аляк-

санд ру Не ўска му, у го нар яко га 

па бу да ва на царк ва. А вось гэ та, 

па да ец ца, цал кам за ле жыць ад 

вер нi каў.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА, 

фо та Яна ХВЕД ЧЫ НА.

 Не аб ход ны ка мен та рый
Вiк тар ЛIС КО ВIЧ, стар шы ня Па ста ян най ка мi сii Са ве та Рэс пуб-

лi кi па аду ка цыi, на ву цы, куль ту ры i са цы яль ным раз вiц цi:

— Я пе ра ка на ны ў тым, што не аб ход на пры клас цi ўсе маг чы мыя 

на ма ган нi з бо ку ор га наў дзярж кi ра ван ня да та го, каб са дзей нi чаць за-

вяр шэн ню рэ кан струк цыi хра ма да юбi лей най да ты. Ха чу ска заць, што 

на гэ тым аб' ек це ўжо шмат зроб ле на, але на пе ра дзе яшчэ да стат ко ва 

ра бо ты. Тое са мае да ты чыц ца i ўва гi да доб ра ўпа рад ка ван ня Вай ско-

вых мо гi лак. Та му што па мя таць сваю гiс то рыю, ша на ваць i за хоў ваць 

яе — свя ты аба вя зак нас, жы вых, бо атры ма лi мы ў спад чы ну не ацэн ны 

дар — мiр i сва бо ду. Дар, якi каш та ваў вель мi до ра га — ца ною жыц цяў 

лю дзей, якiя ах вя ра ва лi са бой дзе ля воль нас цi на ша га краю. Знай шлi 

тут спа чын i вы дат ныя па лi тыч ныя дзея чы, на ву коў цы, прад стаў нi кi 

элi ты, ды i звы чай ныя га ра джа не. На ша за да ча — за ха ваць па мяць 

аб iх, каб прык лад та ко га са ма ад да на га ах вя ра ван ня ў гiс то рыi на шай 

кра i ны больш нi ко лi не спат рэ бiў ся.

НА ША ДА ВЕД КА
Свя ты князь Аляк сандр Не ўскi 

на ра дзiў ся 13 мая 1221 го да ў го-

ра дзе Пе ра слаўль-За лес кi (ця пер 

гэ та го рад у Яра слаў скай воб лас-

цi Ра сiй скай Фе дэ ра цыi). Быў дру гiм сы нам кня зя Яра сла ва Усе ва ла-

да вi ча, кня зя Пе ра слаў ля-За лес ка га.

Свя ты ка рыс таў ся лю боўю на ро да, ба яр i дру жы ны. Яго дзей насць 

як вя лi ка га дзяр жаў на га му жа, вай скоў ца, хрыс цi я нi на, яго па ко ра дзе-

ля пе ра мо гi, на род на га даб ра бы ту ста лi пры чы най яго ша на ван ня.

Цi па спе юць з рэ кан струк цы яй хра ма 
на Вай ско вых мо гiл ках у Мiн ску 

да 800-га до ва га юбi лею 
свя то га Аляк санд ра Не ўска га?

ЗА ХА ВАЦЬ I ГА НА РЫЦ ЦАЗА ХА ВАЦЬ I ГА НА РЫЦ ЦА

Храм у го нар свя то га Аляк санд ра Не ўска га па бу да ва ны больш за 

120 га доў та му i маш таб ных рэ кан струк цый не ве даў з мо ман ту 

сва ёй па бу до вы. Ця пер ад бы ва юц ца ад наў лен чыя ра бо ты, але 

за кошт ах вя ра ван няў вер нi каў i роз ных суб' ек таў гас па да ран ня. 

Гро шы з бо ку дзяр жа вы, зда ец ца, за пла на ва ны, але па куль не 

за дзей нi ча ны ў пра цэ се рэ кан струк цыi. Ча му? З гэ тым пы тан нем 

спра бу ем ра за брац ца ра зам з кi раў нi ком апя кун ска га са ве та

хра ма Ула дзi мi рам ДРА ЖЫ НЫМ.


