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Пад час агля ду царк вы ўра зі лі 
дэ ка ра тыў ныя ме та ліч ныя эле-
мен ты над яе ўва хо дам. По бач з 
хра мам — кап лі ца. Там, уні зе, ёсць 
ні шы для па ха ван няў. Каб ні хто не 
тур ба ваў спа кой па мер лых, спуск 
на дзей на пры кры лі плі той.

Што да ты чыц ца рэшт каў ка-
та ліц ка га хра ма, нас з ка ле гам 
здзі ві ла па раў наль на доб рая іх 
за ха ва насць. І там як мо гуць пад-
трым лі ва юць па ра дак.

На ступ ным мес цам на ша га 
на вед ван ня ста ла ма гі ла сяб ра 
Міц ке ві ча Та ма ша За на. По бач 
па ха ва ны яго жон ка і сын, пом-
ні кі на ма гі лах якіх так са ма зна хо-
дзяц ца ў доб рым ста не. На жаль, 
не атры ма ла ся пра чы таць над піс 
на вя лі кім ва лу не, які зна хо дзіц ца 
по бач з кры жа мі: з ча сам лі та ры 
амаль што «сцер лі ся».

Ёсць чым здзі віць 
і што па ка заць

Па вод ле ін фар ма цыі ўпраў-
лен ня куль ту ры абл вы кан ка ма, 
з бо ку рэ лі гій ных ар га ні за цый 

і аб шчын ін та рэ су да бы лых куль-
та вых аб' ек таў ня ма. Хо чац ца ве-
рыць, што ён не ка лі ўзнік не.

На сён няш ні дзень у аг ра га-
рад ку мож на на ве даць толь кі 
адзін храм. Дзіў на, але факт: у 
аў то рак ра ні цай, ка лі мы зай шлі, 
ён быў ад чы не ны!

Пры ха джан ка Люд мі ла Кор-
не ва, якая со чыць за чыс ці нёй у 
царк ве, ах вот на рас ка за ла гіс то-
рыю хра ма. У 1792 го дзе тут па бу-
да ва лі драў ля ную Спа са-Пра аб-
ра жэн скую царк ву. Яна ад зна чае, 
што тут служ бы вя лі на ват пад час 
ак ты ві за цыі ба раць бы з рэ лі гі яй. 
Пры гэ тым, як вы свет лі лі мяс цо-
выя края знаў цы, у кан цы 1930-х 
га доў царк ва бы ла за кры та. У яе 
бу дын ку доў гі час раз мя шчаў ся 
він за вод.

Сён ня храм дзей ні чае і бу ды-
нак з'яў ля ец ца пом ні кам рэс пуб-
лі кан ска га зна чэн ня.

Жан чы на рас ка за ла нам гіс то-
рыі пра ўкра дзе ную іко ну, якую, 
дзя ку ю чы бе ла рус кім мыт ні кам, 
уда ло ся вяр нуць, пра іко ны, якія 
«пла ка лі», лю дзей, якім ма літ вы 

да па маг лі вяр нуць зда роўе. Тут 
так са ма мож на ўба чыць вы явы 
два нац ца ці апост алаў у поў ны 
рост, зроб ле ныя ў ХVІІІ ста год дзі 
на ку па ле.

На на шу дум ку, у аг ра га рад ку 
столь кі ці ка ва га!

Між ін шым, па сло вах стар-
шы ні сель вы кан ка ма, ні хто 

па куль што на тэ ры то рыі сель-
са ве та не зай ма ец ца аграр ным 
ту рыз мам. А шка да, бо гас цям 
на са мрэч ёсць што па ка заць.

Вы ву ча юць і ша ну юць
У мяс цо вай ся рэд няй шко ле 

юныя вяс коў цы з ін та рэ сам вы-

ву ча юць гіс то рыю род на га краю. 
Збі ра юць экс па на ты мі ну ла га, 
якія мож на ўба чыць у му зеі.

Вік тар Мя жэ віч, на стаў нік бе-
ла рус кай мо вы і лі та ра ту ры, кі-
раў нік аб' яд нан ня па ін та рэ сах 
«Спад чы на», ба дай, лепш за ўсіх 
ве дае гіс то рыю Смаль ян, хра маў 
і зам ка.

— Мяс тэч ка Смаль я ны за сна-
ва на ў 1484 го дзе. У 1626 го дзе 
князь Ся мён Са му іл Анд рэ е віч 
Сан гуш ка-Ко вель скі за вяр шыў 
уз вя дзен не тут му ра ва на га зам-
ка.

Без умоў на, да та кры ху пры-
бліз ная, але ў кня жац кай за клад-
ной, па зна ча най гэ тым го дам, 

за пі са на: «...ма ёнт ка май го Сма-
ля наў зам ка Бе ла га Ко ве ля, што 
ля жыць у па ве це Ар шан скім», — 
рас ка заў настаўнік.

Да рэ чы, ён ус пом ніў ці ка-
вы факт пра за мак. У 1847 го-
дзе Смаль я ны пе рай шлі ў ва-
ло дан не да тай на га са вет ні ка 
се на та ра Аляк сея Ся мё на ва. 
У № 34 «Ма гі лёў скіх гу берн скіх 
ве да мас цяў» за 1902 год не вя-
до мы аў тар па ве дам ляў, што ў 
1860 го дзе гэ ты Ся мё наў «...пра-
да ваў сце ны зам ка на злом... не 
аца ле ла б і ве жа, ка лі б Сма ля ны 
не пе рай шлі да Ці то ва. Но вы гас-

па дар не толь кі не да зво ліў бу-
рыць ве жу, але на ват па спра ба ваў 
ума ца ваць яе контр фор са мі».

Наш эк скур са вод рас ка заў, што 
Смаль я ны ма ля ва лі зна ка мі тыя 
Юзаф Пеш ка і На па ле он Ор да.

Яшчэ ці ка выя фак ты пра на се-
ле ны пункт: у 1879 го дзе ўла даль-
нік мяс тэч ка на ўлас ныя срод кі 

ад крыў па чат ко вае зем скае на-
род нае ву чы лі шча на 40 ча ла век і 
пры ём ны па кой для хво рых з бяс-
плат най вы да чай ля кар ства. Пры 
па коі пра ца ваў фель чар.

У па чат ку ХХ ста год дзя ў 
Смаль я нах бы ло 265 два роў, 
6365 жы ха роў.

Для за ха ван ня 
гіс то рыі

Па вод ле ін фар ма цыі Ар шан-
ска га рай вы кан ка ма, пры ня ты 
план су мес ных дзе ян няў з сель-
скім вы кан ка мам па ўклю чэн ні ў 
гас па дар чы аба рот аб' ек таў спад-
чы ны.

Ся род ін ша га ў ра бо це пы-
тан не ад наў лен ня мос та да ру ін 
зам ка.

Акра мя гэ та га, пры рас пра цоў-
цы пра ек та бюд жэ ту на бу ду чы год 
бу дзе раз гле джа на маг чы масць 
вы лу чэн ня не аб ход ных срод каў 
на кан сер ва цыю і доб ра ўпа рад ка-
ван не ру ін зам ка «Бе лы Ко вель», 
рэшт каў бы ло га да мі ні кан ска га 
кас цё ла і Аляк се еў скай царк вы.

Зра зу ме ла, што ліш ніх гро шай 
у бюд жэ це ня ма. Але, як вя до ма, 
Год ма лой ра дзі мы па доў жа ны 
яшчэ на два га ды. Пры жа дан ні 
мож на неш та зра біць. На прык-
лад, пра вес ці су бот нік, пра па-
на ваў шы па пра ца ваць тут усім, 
хто ці ка віц ца гіс то ры яй род на га 
краю.

Ці трэ ба ага родж ваць рэшт кі 
ар хі тэк тур най спад чы ны, як гэ та 
пра па на ваў наш чы тач? На пэў-
на, пы тан не спрэч нае. Ка лі не-
куль тур ным лю дзям за хо чац ца 
выпіць у бы лых хра мах, ка ля 
зам ка, ці спы ніць іх ага ро джа? 
А вы ха ва ны ча ла век з ці ка вас цю 
зой дзе ўнутр, каб па гля дзець, 
вер ні кі — па ма ліц ца. Вя до ма, ка-
лі храм асвя чо ны, ён іс нуе, на ват 
ка лі сцен ня ма.

Ка лі ўжо ста віць ага ро джу, то 
трэ ба ра біць гэ та, лі чу, пе рад тым 
як рас па чаць кан сер ва цыю, а мо-
жа, і ад наў лен не.

Ар шан шчы на ця пер у цэнт ры 
ўва гі. І шчы ра хо чац ца ве рыць, 
што ў імк нен ні зра біць су час нае 
леп шым: ма дэр ні за ваць аб ста-
ля ван не прад пры ем стваў, палеп-
шыць ме ды цын скую, са цы яль-
ную, фіз куль тур на-азда раў лен-
чую інф ра струк ту ры і ін шае, не 
за будуцца і пра ба га тае мі ну лае.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
Фота Віктара НІКАЛАЕВА.

ЦІ БУ ДЗЕ Ў МІ НУ ЛА ГА...ЦІ БУ ДЗЕ Ў МІ НУ ЛА ГА...

Ру і ны зам ка 
«Бе лы Ко вель» 
(пер шая тра ці на 
XVІІ ста год дзя).

На сён няш ні 
дзень 
у аг ра га рад ку 
мож на на ве даць 
толь кі адзін храм.

Рэшт кі 
Аляк се еў скай 
царк вы 
(1864 год).

Рэшт кі бы ло га да мі ні кан ска га кас цё ла (дру гая па ло ва XVІІІ ста год дзя).
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