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Бры га да бу даў ні коў па ўзвя дзен ні куль та-

вых аб' ек таў — Аляк сандр РОС ЛАЎ ЦАЎ, Іо сіф 

ШЫ РО КІ, Чэс лаў ВА ХО ВІЧ, Сяр гей БА ТУ РА, 

за вяр ша юць яшчэ адзін — па за ло ча ны ку пал 

для пра ва слаў на га хра ма, які бу ду ец ца на 

ўез дзе ў Слуцк. Бры га ду мож на на зваць спе-

цы я ліс та мі шы ро ка га про фі лю — му ля ра мі, 

плі тач ні ка мі, звар шчы ка мі, ста ля ра мі, ад дзе-

лач ні ка мі. Але фіш ка ка лек ты ву ў тым, што 

яны вы кон ва юць экс клю зіў ныя за ка зы — вы-

раб ля юць кан струк цыі шат роў, ба ра ба наў і 

ку па лаў, «апра на юць» іх у зо ла та, уста наў лі-

ва юць на бу ды нак. А так са ма ро бяць кроў лю 

стром кіх да хаў баж ніц. Бу даў ні чая геа гра фія 

аб' ек таў ду хоў на га пры зна чэн ня, якія ўжо 

ўпры гож ва юць мно гія вёс кі, бы лыя мяс тэч кі 

і га ра ды, свед чыць пра за па тра ба ва насць і 

май стэр ства ка лек ты ву. Ма гі лёў ская, Ві цеб-

ская, Мін ская воб лас ці, Док шыц кі і Бя лы ніц кі 

ра ё ны, го рад Мінск. Гэ та толь кі не вя лі кі спіс 

мес цаў, дзе ўзвыш аюц ца і зі ха цяць над на-

ва кол лем іх хра мы. Толь кі ў Слуц кім ра ё не 

гэ ты пра ва слаў ны храм — ужо чац вёр ты на 

лі ку бля ха роў-кро вель шчы каў.

Яны су стрэ лі ся дзе сяць га доў та му. Хто 

з Лі ды, хто з Бя гом ля, Мін ска, На ва груд скай 

Люб чы. Каб пра цяг ваць ад ра джэн не ду хоў-

ных тра ды цый.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Слуц кі ра ён.
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