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20 га доў у Го ме лі вы да ец ца пра-

ва слаў ны ча со піс «Сретение», 

які ажыц цяў ляе су вязь па між 

людзь мі, якія толь кі па гля да юць 

у бок хра ма, і ты мі, хто ў ім ужо 

зна хо дзіц ца.

Як прой дзе тое спат кан не — не ве-

дае ні хто. Хі ба толь кі Той, хто са браў 

пер шую груп ку эн ту зі яс таў у кан цы 

90-х га доў у біб лі я тэ цы на краі го ра-

да, у Лю бен скім мік ра ра ё не. Та ды яна 

на зы ва ла ся ў го нар Мак сі ма Гор ка га, 

ця пер но сіць імя су свет на вя до ма га 

асвет ні ка, які жыў на зем лях паўд нё-

ва г а Па лес ся, — свя ці це ля Кі ры лы 

Ту раў ска га.

Ан та ні на Ува ра ва бы ла і за ста ец ца 

той са май за гад чы цай го мель скай біб лі я тэ кі 

№ 11 (ця пер гэ та фі лі ял № 8), якая да зво лі-

ла збі рац ца на тэ ры то рыі свец кай уста но вы 

лю дзям, што імк ну лі ся да ве ры:

— Усё па ча ло ся з ідэі ар га ні за ваць су-

 стрэ чу чы та чоў біб лі я тэ кі са свя та ром. 

У Го ме лі ў ся рэ дзі не 90-х бы ло ўся го ча ты ры 

хра мы і ме ла ся вя лі кая ці ка васць да пра-

ва слаўя, яго тра ды цый і куль ту ры. На ша 

чы таль ная за ла па ста ян на за паў ня ла ся 

людзь мі — та кая ду хоў ная пра га іс на ва ла. 

Зда ец ца, ця пер са браць та кую аў ды то рыю 

ку ды скла да ней. А та ды, па прось бе лю дзей, 

мы ста лі збі рац ца зноў і зноў. Так па ча ла ся 

ра бо та ня дзель най шко лы — спа чат ку для 

да рос лых, а по тым і для дзя цей. Дзіў ным 

бы ло і тое, што да стат ко ва сціп лую па га-

рад скіх мер ках аў ды то рыю на ўскра і не на-

вед ва лі са сва і мі лек цы я мі та кія вы дат ныя 

і вя до мыя асо бы, як пра фе сар Мас коў скай 

ду хоў най ака дэ міі Аляк сей Осі паў, кі раў нік 

мас коў ска га цэнт ра па рэ абі лі та цыі ах вяр 

та та лі тар ных сек таў свя тар Алег Сця ня еў, 

вы дат ны мас коў скі пе да гог, про та і е рэй Ар-

це мій Ула дзі мі раў... Не раз на пы тан ні на-

вед валь ні каў біб лі я тэ кі ад каз ваў і та га час ны 

ар хі епіс кап Го мель скі і Жло бін скі Арыс тарх 

(Стан ке віч). Зра зу ме ла ж, ар ты ку лы ў ама-

 тар скім вы дан ні рас казва лі і пра гэ тыя

су стрэ чы.

Не вя ліч кі — у дзя ся так квад рат ных мет-

раў — біб лі я тэч ны па кой чык, дзе ня ма вок-

наў, але ёсць аб ра зы, стаў пры тул кам для 

лю дзей, якія са мі шу ка лі шлях да Бо га і ін-

шым спра ба ва лі да па маг чы гэ та зра біць. 

Да рэ чы, гэ та част ка і ма ёй аса біс тай гіс-

то рыі, якая сён ня — у па жоў клых ліст ках 

пер шых ну ма роў га зе ты «Лам па да». Так, 

гэ та бы ла са мая пер шая наз ва та го са ма га 

вы дан ня, пра якое тут ідзе раз мо ва.

Стар шы вы клад чык ка фед ры са цы яль-

на-гу ма ні тар ных і пра ва вых дыс цып лін 

ГДТУ імя П. Су хо га Іры на Гры шчан-

ка — ад на з па ста ян ных аў та раў 

ча со пі са. Га лоў ная тэ ма яе да сле-

да ван няў — гіс то рыя су свет най 

куль ту ры і гіс то рыя Бе ла ру сі. Для 

ча со пі са пі ша мно га і не толь кі на 

края знаў чыя тэ мы:

— Мо мант на ра джэн ня ча ла ве ка — 

гэ та яго су стрэ ча з гэ тым све там, 

людзь мі, якія зой муць у яго жыц ці 

важ нае мес ца. Мы на на шым жыц-

цё вым шля ху су стра ка ем роз ных 

лю дзей. Я ўдзяч ная Бо гу за ін тэр-

в'ю з ці ка вы мі людзь мі, якія да вя ло-

 ся ўзяць для на ша га ча со пі са. Гэ та — 

міт ра па літ Мін скі і Слуц кі Фі ла-

 рэт (Вах ра ме еў), на шы го мель скія 

ар хі епіс ка пы Арыс тарх (Стан ке віч) 

і Сця фан (Не шча рэт), зна ка мі ты свя тар-

ванд роў нік Фё дар Ко ню хаў, вя лі кі ды ры-

жор Ула дзі мір Спі ва коў і му зы кан ты Юрый 

Шаў чук, Вя ча слаў Бу ту саў, Пётр Ма мо наў... 

Без про па ве дзі лю бо ві да бліз кіх ня ма хрыс-

ці ян ства — у гэ тым сут насць на шай ве ры. 

Та му ўсе гос ці на ша га ча со пі са, так ці інакш, 

за кра на лі гэ тую тэ му. Глы бо кае ўра жан не 

за ста ло ся ад апо ве ду ар хі епіс ка па Го мель-

ска га і Жло бін ска га Сця фа на пра свя то га 

пра вед на га Іа а на Кар мян ска га. Ме на ві та ў 

жы вых ста сун ках мож на ад чуць, што зна-

чыць свя ты ня для ча ла ве ка.

Ся род па ста ян ных аў та раў «Срете-

ния» ёсць шмат вя до мых клі ры каў мяс-

цо вых цэрк ваў. Ар хі манд рыт Са ва (Ма-

жу ка) з го мель ска га Ні коль ска га муж-

чын ска га ма нас ты ра httр://zvіаzdа.bу/bе/

nеws/20180123/1516724813-аrhіmаndrуt-

sаvа-рrеzеntаvаu-knіgu-nераzbеzhnаsс-раshі 

да гэ туль ад дае свае ар ты ку лы не толь кі на 

мас коў скія ін тэр нэт-пар та лы, але і ў ча со піс, 

які ўжо за ва я ваў год нае мес ца ся род пра ва-

слаў ных вы дан няў на шай кра і ны.

Ар хі епіс кап Го мель скі і Жло бін скі Сця-

 фан га во рыць, што ча со піс «Сретение» —

жы вое свед чан не та го, як з іск ры мо жа

раз га рэц ца по лы мя:

— Двац цаць га доў та му ўсё па чы на ла ся з 

вы пус ку не вя лі ка га ліст ка, які зваў ся «Лам-

па да». Гэ та быў та кі, як ка за лі ў са вец кі час, 

«сам вы дат», якім зай ма ла ся гру па эн ту зі яс-

 таў. ця пер мы ма ем вы дат на аформ ле ны 

ча со піс, які расказвае пра жыц цё епар хіі, 

пра свя тасць, пра тое, як зда быць і не стра-

ціць шлях да Бо га, пра пры га жосць жыц ця 

па вод ле Еван гел ля.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ



Чле ны рэд ка ле гіі ча со пі са «Сретение»: 
про та і е рэй Ва дзім Ка чан, па эт Іван Бі сеў, 

пуб лі цыст Га лі на Стар шы на ва, гіс то рык Іры на Гры шчан ка.

Ме ды яп рас то раМе ды яп рас то ра  

СУМ ЛЕН НЫЯ СТА РОН КІ «СРЕТЕНИЯ»
Сён ня — Стрэ чан не. Бе ла ру сы яшчэ на зы ва юць гэ та свя та Грам ні цы. 

Лі чыц ца, што ў гэ ты дзень ад бы ла ся су стрэ ча Ста ро га і Но ва га За па ве таў, Ста ра жыт на га све ту і хрыс ці ян ства

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Каб спы ніць гэ ты ван да-

лізм, у Ві цебск з пра тэс та мі 

пры яз джа лі мас тацт ва знаў-

цы, вя до мыя лю дзі з Маск вы 

і Ле нін гра да, але вы ра та ваць 

храм не ўда ло ся, ад яго за-

ста лі ся толь кі ка вал кі сцен. 

У кан цы 70-х рэшт кі царк вы 

бы лі ўзя тыя пад ахо ву дзяр-

жа вы. А ў ся рэ дзі не 90-х 

пом нік ад ноў ле ны, пры чым 

па мяр ку е мым пер ша па чат-

ко вым знеш нім вы гля дзе ХІІ 

ста год дзя, без паз ней шых 

на плас та ван няў і пе ра бу-

доў. Ка лі бу дзе це ў Ві цеб ску, 

звяр ні це ўва гу на не атын ка-

ва ны фраг мент хра ма — гэ та 

ка вал кі ары гі наль най сця ны 

ста ра жыт на га бу дын ка.

Ак тыў на пра вод зяц ца 

рэ стаў ра цый ныя ра бо ты ў 

Сын ка ві чах. Хоць яшчэ не 

так даў но гэ ты га тыч ны храм 

быў за кі ну ты, вы ка рыс тоў-

ваў ся пад кал гас ныя скла ды, 

а за сто мет раў ад яго раз-

мя шчаў ся ка роў нік. А вось у 

кас цё ле Свя то га Анд рэя ў 
Сло ні ме ў са вец кі час быў 

склад со лі. Яна ўе ла ся ў 

тын коў ку і сце ны, і пра цяг-

вае пра сту паць на ват пас-

ля рэ стаў ра цыі і ра мон ту — 

і, на жаль, ад та кіх «шра-

маў» ужо не па зба віц ца.

Аба вяз ко ва за ві тай це ў 

Люб чу. Тут за ад наў лен не 

ста ра жыт на га ра дзі ві лаў-

ска га зам ка, які быў спа ле ны 

ў ся рэ дзі не ХVІІ ста год дзя, 

узя лі ся мес ці чы — бра ты 

Пя чын скія. Да іх да лу чы лі ся 

шмат лі кія ва лан цё ры, сту-

дэн ты БНТУ бяс плат на ра бі лі 

пра ект, бу даў ні чыя кам па ніі 

да па ма га лі ма тэ ры я ла мі.

Вя дуц ца раз мо вы пра 

ад наў лен не Бы хаў ска га 

зам ка. Тым больш, ня даў-

на прай шла ін фар ма цыя 

пра тое, што ў ад ным з еў ра-

пей скіх ар хі ваў знай шлі гра-

фіч ную ілюст ра цыю вы явы 

гэ та га пом ні ка. Між ін шым, 

пер шыя ра бо ты тут бы лі ўжо 

пра ве дзе ныя — на пя рэ дад-

ні да жы нак част ку бу дын ка 

за кан сер ва ва лі, дру гую ад-

на ві лі, доб ра ўпа рад ка ва лі 

на ва коль ную тэ ры то рыю.

Цу доў ны прык лад рэ стаў-

ра цыі ў Мін ску — бы лая ўні-

яц кая царк ва Свя то га ду ха. 

Гэ ты храм быў уза рва ны ў 

1936 го дзе, за ха ва лі ся толь кі 

род ныя пад мур кі ХVІІ ста год-

дзя. Уда ло ся знай сці фі нан-

са ван не, і храм ад ноў ле ны 

па ўні каль най тэх на ло гіі. Каб 

не па шко дзіць ары гі наль ныя 

сце ны (бы лі апа сен ні, што 

яны мо гуць не вы тры маць 

на груз кі су час ных бу даў ні-

чых ма тэ ры я лаў, акра мя та-

го праб ле мы маг лі ўзнік нуць 

з-за «су сед ства» з мет ро), 

зроб ле ны жа ле за бе тон ныя 

пе ра крыц ці, і на іх асно ве 

на рошч ваў ся но вы аб' ём, 

які поў нас цю паў та рае пер-

ша па чат ко вы вы гляд ста ра-

жыт на га хра ма. За раз там 

раз мя шча ец ца кан цэрт ная 

за ла. Пры жа дан ні мож на 

прай сці ся ўз доўж ма гут ных 

аў тэн тыч ных сцен ХVІІ ста-

год дзя (трэ ба спус ціц ца на 

пад валь ны па верх). Іван Са-

цу ке віч ад зна чыў, што бы ло 

б доб ра, каб тут па чаў дзей ні-

чаць які-не будзь тэ ма тыч ны 

му зей, на прык лад, гіс то рыі

ста ра жыт най пло шчы Мін с-

ка — Вы со ка га Рын ка.

Вы бе ра це ся на эк скур сію 

ў Ня свіж, пас ля на вед ван ня 

ад рэ стаў ра ва на га зна ка мі-

та га па ла ца, пра гу ляй це ся 

па Ра туш най цэнт раль най 

пло шчы Ня сві жа. У ХІХ ста-

год дзі пад час па жа ру ра ту ша 

моц на па цяр пе ла, аб ва лі лі ся 

два яе яру сы. Яе ад на ві лі, 

але з тэх на ло гі я мі ХІХ ста-

год дзя цяж ка бы ло вяр нуць 

бу дын ку пер ша па чат ко вы 

вы гляд, гэ та змаг лі зра біць 

толь кі ў ХХІ ста год дзі.

Адзін з са мых пры го жых 

па ла ца вых комп лек саў — 

Ру жа ны, па бу да ва ны ў дру-

 гой па ло ве ХVІІІ ста год дзя, — 

быў зруй на ва ны нем ца мі 

ў 1944 го дзе пры ад ступ лен-

ні. Рэ стаў ра цый ныя ра бо ты 

тут яшчэ вя дуц ца, але на 

ад ноў ле най тэ ры то рыі ўжо 

па чаў пра ца ваць му зей з да-

во лі ці ка вы мі экс па на та мі.

Аба вяз ко ва па бы вай це 

ў Крас ным Бе ра зе (Жло-

бін скі ра ён). Та кіх пры го жых 

ін тэр' ераў, як у ту тэй шым 

па ла цы, дзе рэ стаў ра цыя 

за кон чы ла ся ле тась, вы ні-

дзе ў Бе ла ру сі не су стрэ не-

це. Кож ная за ла аформ ле-

на ў сва ім сты лі: кла сі цызм, 

ма дэрн, эк лек ты ка, Ус ход, 

Аф ры ка. Бу дын ку па шан-

ца ва ла: яго не раз бі лі, не 

спа лі лі, у га ды вай ны нем-

цы зра бі лі там шпі таль для 

па ра не ных. Пас ля тут раз-

мя шчаў ся сель ска гас па дар-

чы тэх ні кум. Да рэ чы, гэ ты 

па лац у свой час на ле жаў 

Ко зел-Па клеў скім — ад на му 

з най ба га цей шых ро даў Ра-

сій скай ім пе рыі, бе ла ру сам 

па па хо джан ні, якія ака за лі-

ся ў Сі бі ры, з ча сам ста лі па-

спя хо вы мі біз нес ме на мі (у іх 

бы ло ка ля пят нац ца ці вя лі кіх 

за во даў за Ура лам).

Па лац Па цём кі ных у 

Кры ча ве — рэд кі ўзор эк-

лек ты кі кан ца ХVІІІ ста год-

дзя, за ня дба ны ў са вец кі час, 

сён ня ўжо га то вы да пры ез ду 

ту рыс таў, тут пра цуе му зей, 

мяс цо вых жы ха роў і гас цей 

за пра ша юць на кан цэрт на-

за баў ляль ныя і ін тэр ак тыў-

ныя ме ра пры ем ствы.

Не каль кі ме ся цаў та му 

бы лі ад кры ты для на вед ван-

ня пяць за лаў на пер шым 

па вер се па ла ца Пус лоў-

скіх у Ко са ве, але для та -

го каб па даць гэ ты бу ды нак 

ва ўсёй кра се, да вя дзец ца 

пры клас ці яшчэ шмат ча су 

і гро шай. І не за будзь це ся 

на ве даць Ме ра чоў шчы-

ну — ад ноў ле ную ся дзі бу 

Та дэ ву ша Кас цюш кі, што 

зна хо дзіц ца па блі зу.

Не бу дзем за бы вац ца 

і пра ся дзіб на-пар ка вы 

комп лекс Ня мцэ ві чаў — 

Ско кі ў ва ко лі цах Брэс та, у 

мі ну лым ста год дзі там яшчэ 

пра ца ва ла шко ла, але яе за-

кры лі ў 80-х га дах, і пэў ны 

час бу ды нак ста яў з за бі ты мі 

дош ка мі вок на мі. Два га ды

на зад за вяр шы ла ся рэ стаў-

ра цыя, і ў ту тэй шым му зеі 

ла дзяц ца раз на стай ныя 

ак цыі, су стрэ чы, кан фе рэн-

цыі, се мі на ры, пра во дзіц ца 

ані ма цый ная пра гра ма, звя-

за ная з гіс то ры яй Пер шай 

су свет най вай ны (ус пом нім, 

што ў Ско ках бы ло пад пі са-

на ва ен нае пе ра мір'е).

Па лац Бут ры мо ві чаў 

у Пін ску «пад кі нуў за дач-

ку рэ стаў ра та рам». Ка лі 

ў ХVІІІ ста год дзі ён уз во-

дзіў ся, бу даў ні кі па спра ба-

ва лі вы ра шыць праб ле му з 

грун та вы мі во да мі. Уз доўж 

пе ры мет ра фун да мен та бы-

ла зроб ле ная свое асаб лі вая 

гід ра іза ля цыя — вы коп ва-

лі ся глы бо кія ка на вы і ту ды 

за бі ва лі ся ду бо выя дош кі. 

У наш час, ка лі вя лі ся ра бо ты 

па ад наў лен ні па ла ца, ста рая 

«ду бо вая» іза ля цыя бы ла па-

шко джа на і па ча лі ся праб ле-

мы з віль гац цю, але на рэш це 

ўда ло ся з імі спра віц ца, і сён-

ня ў бу дын ку пра цу юць па лац 

шлю баў і му зей.

Адзін з са мых ве ліч ных 

па ла ца вых комп лек саў Бе ла-

ру сі — Жы лі чы (па па ме рах 

ні чым не са сту пае Ня свіж-

ска му) зна хо дзіц ца на Ма гі-

лёў шчы не ў Кі раў скім ра ё не. 

Там ужо за вяр шы лі пер шую 

чар гу рэ стаў ра цыі, ак тыў на 

вя дзец ца дру гая. Ту рыс там 

так ра ды, што пус ка юць іх

на ват на бу даў ні чы аб' ект, 

дзе можна ўба чыць, як вя-

дзец ца рэ стаў ра цыя і якая 

сту пень за ха ва нас ці ары гі-

наль ных сто ляў.

Ка неш не, ус пам інаюцца

і ін шыя аб' ек ты, ад ноў ле ныя 

ў апош нія дзе ся ці год дзі, але 

бяс спрэч на, яшчэ мно га ча го 

мож на зра біць, і, як упэў не ны 

Іван Са цу ке віч, па куль ёсць 

ці ка васць гра мад скас ці да 

праб лем ад наў лен ня пом ні-

каў, зга да ная тэн дэн цыя 

бу дзе мод най, па пу ляр най, 

а лю дзі бу дуць да лу чац ца да 

гэ та га пра цэ су.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Трэ ба ска заць, што су-

стрэ ча, пры све ча ная тэ ме 

«Ад наў лен не пом ні каў ар хі-

тэк ту ры ў га ды не за леж най 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь», пра во-

дзі ла ся На цы я наль ным гіс та-

рыч ным му зе ем, які су мес на 

з Цэнт рам да сле да ван няў 

бе ла рус кай куль ту ры, мо вы 

і лі та ра ту ры НАН Бе ла ру сі 

сё ле та ла дзіць шэ раг лек-

цый-дыс ку сій, удзель ні ка мі 

якіх мо гуць стаць усе, хто 

ці ка віц ца гіс то ры яй і куль-

ту рай сва ёй кра і ны.

ВЕР НУ ТЫЯ З РУ ІН

Палац у Крас ным Бе ра зе.


