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На свя та Уз ня сен ня Кры жа Гас под ня-

га на Бе ла ру сі ад бы ла ся па дзея, якую 

так са ма мож на на зваць вы ні кам шмат-

га до ва га «збі ран ня ка ла соў», пра цы руп-

ліў цаў па за ха ван ні спад чы ны прод каў. 

У хра ме Кі ры лы Ту раў ска га пры Мін скай 

ду хоў най ака дэ міі, а по тым у Свя та-Ду ха-

вым ка фед раль ным са бо ры прэ зен та ва лі 

ад ноў ле ны Ту раў скі крыж — рэ кан струк-

цыю на пра столь на га кры жа Ту раў ска га 

епіс ка паль на га хра ма ХІІ–ХІ ІІ ста год дзяў. 

Свін цо выя аб раз кі, якія ста лі пад ста вай 

для рэ кан струк цыі, бы лі зной дзе ныя слын-

ным ар хе о ла гам Пят ром Лы сен кам яшчэ 

ў па чат ку 1960-х.

Вя до ма, па доб ныя пра ек ты — бы лі зроб-

ле ны два за ла тыя кры жы, упры го жа ныя 

каш тоў ны мі ка мя ня мі, з вы ка ры стан нем ся-

рэд ня веч ных тэх на ло гій — па тра бу юць вя-

лі кіх су мес ных на ма ган няў і 

ме цэ нац кай пад трым кі, якую 

ака заў ААТ «Банк раз віц ця 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь». Вель-

мі сім ва ліч на, што Ту раў скі 

крыж аздоб ле ны вы каз ван-

нем свя ці це ля Кі ры лы Ту раў-

ска га. Гэ та не вы пад ко ва: у 

кан цэп цыі рэ лік віі, рас пра ца-

ва най стар шы нёй Сі на даль-

на га ад дзе ла па цар коў ным 

мас тац тве, ар хі тэк ту ры і рэ-

стаў ра цыі Бе ла рус кай пра-

ва слаў най царк вы Ма ры яй 

Не цвя та е вай, а так са ма ў 

ра бо це мас тач кі Але ны Анд-

ру шчан кі пра соч ва ец ца жа-

дан не на даць ар тэ фак ту на цы я наль ны бе-

ла рус кі ка ла рыт.

На па чат ку прэ зен та цыі ар хі ерэй скі хор 

Свя та-Ду ха ва са бо ра пад кі раў ніц твам Ві-

та ля Са ба леў ска га вы ка наў пес ню «Ма літ-

ва» на сло вы Ян кі Ку па лы. Шмат хто ў гэ ты 

тры вож ны час ус па мі нае сло вы бе ла рус ка га 

кла сі ка:

Я бу ду ма ліц ца і сэр цам, і ду ма мі, // Рас-

пе таю бу ду ма ліц ца ду шой, // Каб чор ныя 

до лі з мя це лі цаў шу ма мі // Ўжо больш не 

ша ле лі над род най зям лёй...

Міт ра па літ Мін скі і За слаў скі Вень я мін, 

Па тры яр шы Эк зарх усяе Бе ла ру сі, рас па вёў 

пры сут ным гіс то рыю ад наў лен ня свя ты ні. 

А ка лі крыж быў ура чыс та пе ра не се ны ў Мін-

скі ка фед раль ны са бор, там ака заў ся спіс 

яшчэ ад ной хрыс ці ян скай свя ты ні Бе ла ру-

сі — Жы ро віц ка га аб ра за Ма ці Бо жай.

Спра ва ўзнаў лен ня кры жа ста ла вель мі 

важ най для Ма рыі Не цвя та е вай, якая бы ла 

пры зна ча на ку ра та рам ра бот. На ват тка ні-

ну, на якой рэ лік вія му сі ла быць па ка за на, 

яна вы бі ра ла ад мыс ло ва, ра зам з му жам-

свя та ром на вед ва ла шмат лі кія кра мы.

— Ві зан тыя ў Ся рэд-

ня веч чы бы ла буй ным 

па стаў шчы ком шаў ко вых 

тка нін па ўсім све це, — 

тлу ма чыць Ма рыя Ва лян-

ці наў на, — і я ха це ла знай-

сці тка ні ну, па доб ную да 

та га час най ві зан тый-

скай. І з Бо жай да па-

мо гай знай шла: яна 

зроб ле на з шоў ку і ба воў ны, сма раг-

да ва га ко ле ру. І ма лю нак па доб ны: у Ві-

зан тыі ар на мен ты ўпіс ва лі ў кру гі, якія 

між са бою спа лу ча лі ся. Аб рам лен не 

для прэ зен та цыі кры жа бы ло зроб ле на 

з на ту раль ных кве так. Для экс па на ван-

ня ў Ака дэ міі на вук ёсць аб рам лен не 

са штуч ных кве так. Да дам, што ўся 

пад стаў ка для прэ зен та цыі — ра зам 

з квет ка мі і кры жам — ва жы ла ка ля 

дзе ся ці кі ла гра маў. Пад час на ба жэн-

ства міт ра па літ па ві нен быў па ды маць 

яе на вы цяг ну тых ру ках і ча ты ры ра зы 

бла га слаў ляць на род. А ў той час, ка лі 

ён гэ та ро біць, крыж і квет кі па лі ва юц-

ца ва дой з во да рам ру жаў, і гэ та яшчэ 

да дае ва гі. І я бы ла ўра жа на тым, як 

міт ра па літ здзейс ніў бла га слаў лен не. 

Да рэ чы, звы чай на яно ад бы ва ец ца ў 

хра ме, але Ула ды ка вы ра шыў пра вес ці 

яго з пры сту пак царк вы, і гэ та атры ма-

ла ся вель мі пры го жа.

Як пад крэс ліў на прэ зен та цыі Ула-

ды ка Вень я мін, ад наў лен не рэ лік віі ад-

бы ло ся ца ной мно гіх прац і пе ра жы ван-

няў. Пер шым «ко ла саз бі раль ні кам» тут 

зра біў ся ар хе о лаг Пётр Лы сен ка, які сы-

шоў з жыц ця за не каль кі ме ся цаў да здзяйс-

нен ня сва ёй ма ры. Так, яго я рэ кан струк цыя 

кры жа — гі па тэ тыч ная, і тут мо гуць быць на-

ву ко выя дыс ку сіі. Але глы бо кія ве ды Пят ра 

Фё да ра ві ча да юць пад ста ву лі чыць яго  гі по-

тэ зу ве ра год най. Ка лісь ці слын ны гіс то рык 

па да рыў мне сваю кні гу «Ста ра жыт ны Ту-

раў», якая вый шла ў 2004 го дзе. Там ёсць 

ма лю нак № 47: «Свін цо выя ікон кі. Мяр ку-

е мы ва ры янт вы ка ры стан ня». Схе ма кры-

жа, на якім раз ме шча ны «свін цо выя пляс-

ка та-вы пук лыя ікон кі-ўстаў кі, вы яў ле ныя 

ў да след аван нях на дзя цін цы». Ар хе о лаг 

пад крэс лі ваў, што яны зной дзе ны ў су сед-

ніх квад ра тах рас ко пу і на ле жа лі да ад на-

го вы ра бу: «Хут чэй за ўсё, гэ та свін цо выя 

ікон кі-ўстаў кі на пра столь на га кры жа (ад сут-

ні ча юць вы явы рас пяц ця і Іа а на Хрыс ці це-

ля)». Та ды пад час рас ко пак знай шлі яшчэ 

і фраг мен ты брон за ва га цар коў на га зво на, 

брон за вы крыж-скла дзень, раз ны аб ра зок 

на кас ця ной плас цін цы, маг чы ма, мяс цо вай 

ра бо ты. Ёсць і ма лю нак пад мур ка хра ма, які 

быў вы яў ле ны ў 1961 го дзе на Ту раў скім га-

ра дзі шчы, ка лі рас коп ва лі гас па дар чую яму 

на ўскрай ку пля цоў кі школь на га два ра. Пётр 

Фё да ра віч пі ша, што храм ува хо дзіў у гру пу 

шас ці стоў пных трох не фных хра маў кі еў скай 

ар хі тэк тур най шко лы і быў зруй на ва ны пад-

час зем ля тру су. 3 мая 1230 го да. Ле та пі сы 

та ды за фік са ва лі моц ныя ўзру шэн ні ў Кі е ве, 

Пе ра яс лаў лі, Ула дзі мі ры. «Ту раў скі храм — 

адзі ны вы яў ле ны, ус кры ты і да сле да ва ны 

на ўсёй тэ ры то рыі Ту раў скай зям лі. Чым 

рас тлу ма чыць та кую рэд касць уз вя дзен ня 

ма ну мен таль ных па бу доў у ста лі цы ад на го 

з най важ ней шых княст ваў Ста ра жыт най Ру-

сі?» — пы та ец ца Пят ро Фё да ра віч і 

пра па ноў вае сваю гі по тэ зу. Ту раў скія 

кня зі час та пе ра хо дзі лі на Кі еў скі ве-

лі ка княжац кі пра стол — Свя та полк 

Ула дзі мі ра віч, Свя та полк Ізя сла ва віч, 

Ізя слаў Яра сла віч, Вя ча слаў Ула дзі-

мі ра віч, і ме на ві та ў Кі е ве бу да ва лі 

хра мы, а для аздаб лен ня Ту ра ва ў іх 

не ха па ла ча су.

Да рэ чы, спа да ры ня Ма рыя Не-

цвя та е ва за ўва жае, як бы ла ўра жа-

на тым, што, па вод ле да сле да ван няў 

та го ж Пят ра Лы сен кі, Ту раў ні ко лі ні 

на ко га не на па даў, толь кі ба ра ніў ся. 

І гэ та так са ма сім ва ліч на для воб ра за 

Ту раў ска га кры жа, які ўспры ма ец ца 

як за клік да мі ру.

Пётр Лы сен ка за хап ляў ся, на-

коль кі вы со кі ўзро вень ме лі ста ра-

жыт ныя ту раў скія май стры. Сён-

няш нія май стры, якія пры чы ні лі ся 

да ад наў лен ня Ту раў ска га кры жа, 

так са ма не схі бі лі, пе рай ма ю чы сва іх 

па пя рэд ні каў. Ту раў скі крыж, аздоб-

ле ны вы каз ван нем Кі ры лы Зла та-

вус та, на заў сё ды за ста нец ца на бе-

ла рус кай зям лі.

Люд мі ла РУБ ЛЕЎ СКАЯ.

Фо та Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.

Акра мя та го, яна ста біль на 

ўва хо дзіць у трой ку су свет ных 

лі да раў ся род уні вер сі тэц кіх 

ліч ба вых схо ві шчаў. У ве рас-

нё вым вы дан ні між на род на га 

рэй тын га Transparent Rankіng: 

Іnstіtutіonal Reposіtorіes by 

Google Scholar элект рон-

ная біб лі я тэ ка БДУ за мы кае 

трой ку, са сту піў шы па зі цыі 

Фе дэ раль на му ўні вер сі тэ ту 

Рыа-Гран дэ-ду-Сул (Бра зі лія) 

і Уні вер сі тэ ту Кі ё та (Япо нія). 

Раз рыў з дру гім мес цам склаў 

ка ля ты ся чы аб ліч ба ва ных да-

ку мен таў.

У агуль ным рэй тын гу з улі кам 

буй ных між на род ных агрэ га та раў 

і дыс цып лі нар ных ліч ба вых ар хі ваў 

PubMed Central і Arxіv.org элект-

рон ная біб лі я тэ ка БДУ ўзня ла ся 

з 12-га на 9-е мес ца. Да сяг нуць 

вы со кіх вы ні каў уда ло ся дзя ку ю чы 

рэ гу ляр най пра цы над аб ліч боў кай 

да ку мен таў, што ін дэк су юц ца сіс-

тэ май Google Scholar.

Ся род бе ла рус кіх уні вер сі тэц-

кіх рэ па зі то ры яў мес цы раз мер-

ка ва лі ся на ступ ным чы нам: БНТУ 

(47), БДЭУ (146), ВДУ імя. П. Ма-

шэ ра ва (182), БДМУ (227), БДТУ 

(295), Па лес кі дзяр жаў ны ўні вер-

сі тэт (307), БДА ТУ (456), МДУ імя 

А. Ку ля шо ва (425), ГрДУ імя Ян кі 

Ку па лы (547), ГДТУ імя П. Су хо га 

(506), БРУ (722), БДПУ імя М. Тан -

ка (845).

Уся го рэй тынг аха піў больш 

за тры ты ся чы ліч ба вых схо-

ві шчаў ВНУ і да ных цэнт раў з 

уся го све ту. Ацэн ка пра во дзіц ца 

па ад ным кры тэ рыі — коль кас-

ці да ку мен таў біб лі я тэ кі, пра ін-

дэк са ва ных по шу ка вай сіс тэ май 

Google Scholar. Пер шыя рад кі за-

ня лі ба зы да ных ме ды цын скіх і 

бія ла гіч ных пуб лі ка цый Europe 

PubMed Central, аст ра фі зіч ная 

ін фар ма цый ная сіс тэ ма НА СА 

(Smіthsonіan/NASA Astrophysіcs 

Data System), Элект рон ная біб-

лі я тэ ка CіteSeerХ.

Рэй тынг рэ па зі то ры яў ад кры-

та га до сту пу з'яў ля ец ца іні цы я -

ты вай іс пан скай ла ба ра то рыі 

Cybermetrіcs Lab, вя до май дзя-

ку ю чы свай му вэ ба мет рыч на му 

рэй тын гу ўні вер сі тэ таў. Мэ тай 

вя дзен ня рэй тын га элект рон ных 

біб лі я тэк з'яў ля ец ца пад трым ка 

ад кры та га до сту пу да на ву ко вых 

пуб лі ка цый і ву чэб ных ма тэ ры я-

лаў у элект рон най фор ме. Яго 

ства раль ні кі ма ты ву юць да след-

чы каў да пуб лі ка цыі вы ні каў на-

ву ко вай дзей нас ці ў ін тэр нэ це. 

Та кім чы нам, ацэнь ва ец ца ўзро-

вень ад кры тас ці ака дэ міч ных рэ-

сур саў і іх ін тэ гра цыя ў су свет-

ную ін фар ма цый ную пра сто ру.

Элект рон ная біб лі я тэ ка БДУ 

ўва хо дзіць у рэй тынг з 2012 го да 

і з'яў ля ец ца ад ным з най больш 

буй ных ліч ба вых схо ві шчаў у све-

це па коль кас ці да ку мен таў. У ця-

пе раш ні час тут скан цэнт ра ва на 

180 000 пуб лі ка цый на ву коў цаў і 

вы клад чы каў уні вер сі тэ та. Пас-

ля доў ная пад трым ка ВНУ ма дэ лі 

ад кры тай на ву кі, ка рэкт нае за паў-

нен не ме та даных да зва ляе рэ па зі-

то рыю БДУ зай маць лі дзі ру ю чыя 

па зі цыі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Ве дай на шых!Ве дай на шых!

ПЕР ШАЯ Ў ЕЎ РО ПЕ І ТРЭ ЦЯЯ — У СВЕ ЦЕ
Элект рон ная біб лі я тэ ка БДУ за ха ва ла ста тус пер шай у Еў ро пе
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