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Каб да ве дац ца пра га рад скія та ям ні цы, 
ча сам трэ ба за зір нуць да лё ка ў гіс то-
рыю, а ча сам — прос та рас плю шчыць 
(уз няць уга ру, апус ціць до лу) во чы. 
Ра зам з гіс то ры кам і эк скур са во дам 
Паў лам Дзю се ка вым мы па ванд ра ва лі 
па су та рэн нях ста ліч ных кас цё лаў, да-
ве да лі ся, ка лі ў Мін ску з'я ві ла ся мо да 
на ка вяр ні, і ўспом ні лі пра пад зем ныя 
ха ды.

НЕ ВЯ ДО МЫ 
ЧЫР ВО НЫ КАС ЦЁЛ

Ба дай, са мыя пры го жыя пад ан ні на ша га 
го ра да звя за ны з Чыр во ным кас цё лам. Па бу-
да ваў яго Эд вард Вай ні ло віч у го нар сва іх па-
мер лых дзя цей Сы мо на і Але ны. Праў да, згод-
на з ле ген дай, Сы мон і Але на па мер лі ў адзін 
мо мант, але на са мрэч спа чат ку, у 1897 го дзе, 
ад шкар ля ты ны ска наў Сы мон. Праз не каль кі 
га доў за па лен не лёг кіх за бра ла і жыц цё яго 
сяст ры. Ця пер зле ва ад ува хо да ў кас цёл, там, 
дзе з 2006 го да па ха ва ны астан кі Эд вар да Вай-
ні ло ві ча, пе ра ве зе ныя з поль ска га Быд га шча, 
мож на ўба чыць і плі ту з ма гі лы яго сы на. Гэ та 
ўсё, што за ста ло ся ад яе. У 1917 го дзе ма ён так 
Вай ні ло ві чаў Са ві чы быў раз ра ба ва ны, і ра зам 
з уні каль ным ар хі вам ро ду, да ку мен та мі XVІІ 
ста год дзя, бы лі зні шча ны і па ха ван ні...

У Мін ску па чат ку ХХ ста год дзя быў толь кі 
адзін кас цёл (ка тэд ра Най свя цей шай Пан ны 
Ма рыі, што на пло шчы Сва бо ды) і дзве ма-
лень кія кап лі цы (на За ла той Гор цы і на Каль-
ва рый скіх мо гіл ках). Пад час свят лю дзям, 
на ту раль на, гэ тых хра маў не ха па ла. Та ды 
Эд вард Вай ні ло віч, які ўзна чаль ваў Мін скае 
та ва рыст ва сель скай гас па дар кі, пра па на ваў 
га рад ской ра дзе гро шы для бу даў ніц тва кас-
цё ла, але — з умо ва мі.

— Пер шая ўмо ва бы ла ў тым, што ён сам 
абя рэ мес ца, дзе бу дзе ста яць храм, дру гая — 
што ён вы зна чыць яго ар хі тэк тур ны стыль, — 
га во рыць Па вел Дзю се каў.

Вай ні ло віч шмат ванд ра ваў і ў поль скім 
Ют ро сі не па ба чыў кас цёл Свя той Аль жбе-
ты ра бо ты італь ян ска га ар хі тэк та ра Мар ко ні. 
Ён вы ра шыў па бу да ваць па доб ны ў Мін ску. І 
вось за гад ка: з пер ша га по гля ду не ўсе мо гуць 
знай сці ад роз нен не па між на шым су час ным 
кас цё лам і яго поль скім «бра там». У кас цё ла 
Свя той Аль жбе ты ёсць пля ба нія, а тое, што 
лі чыц ца пля ба ні яй ка ля кас цё ла Свя тых Сы-
мо на і Але ны, на са мрэч уз во дзі ла ся як... дом 
для ар га ніс та.

Кас цёл бу да ва лі з 1905 па 1910 год. Ён вы-
ка на ны з чыр во най цэг лы, пры ве зе най з поль-
скай Чанс та хо вы. Кож ную цаг лін ку (а іх тут ад 
8 да 10 ты сяч), каб не па шко дзіць, упа ка ва лі 
ў мяк кую па пе ру і ў та кім вы гля дзе транс пар-
та ва лі.

Храм мае тры ве жы: вя лі кую, што сім ва лі-
зуе па ку ты баць коў за сва іх дзя цей, і дзве мен-
шыя, на зва ныя ў го нар са міх Сы мо на і Але ны. 
Ма ла хто ве дае, але ра ней кас цёл меў і зва ны. 
Іх бы ло так са ма тры: Мі ха іл (на зва ны ў го нар 
па тро на Ма гі лёў ска га ар хі біс куп ства Свя то га 
Мі ха і ла), Эд вард і Сы мон.

У 1930-я га ды кас цёл быў за чы не ны і пас ля 
гэ та га не пра ца ваў аж но 52 га ды. Спа чат ку 
яго пры ста са ва лі пад па мяш кан не Поль ска га 
тэ ат ра БССР. А ка лі ад бы ло ся аб васт рэн не 
ад но сін па між СССР і Поль шчай у між ва ен-
ны час, ак цё раў тэ ат ра вы гна лі, а бу ды нак у 
1937 го дзе ад да лі пад га лоў нае па мяш кан не 
кі на сту дыі «Са вец кая Бе ла русь».

У 1991 го дзе кас цёл вяр ну лі пры ха джа нам, 
і з та го ча су ў ім слу жыць ксёндз-ма гістр Ула-
дзі слаў За валь нюк. Шмат доб рых спраў бы ло 
зроб ле на ім за гэ ты час на ка рысць Чыр во на га 
кас цё ла і вер ні каў. Ад мет на, што свя тая ім ша 
час цей, чым тут, не пра во дзіц ца на ват у ка тэд-
ры. А яшчэ свя ты ня зай ме ла і свае рэ лік віі: тут 
за хоў ва ец ца ко пія Ту рын скай пла шча ні цы (ба-
дай, адзі ная ў све це, па ста ян на ад кры тая для 
вер ні каў), а так са ма крыж і ша пач ка ка на ні за-
ва на га ня даў на Па пы Рым ска га Яна Паў ла ІІ.

СВЯ ТЫ ФЕ ЛІ ЦЫ ЯН 
І ТУ РЭЦ КІЯ СЛО ДЫ ЧЫ

Ця пе раш няя ву лі ца Кам са моль ская з'я-
ві ла ся ад нос на ня даў на — у са мым кан цы 
ХІХ ста год дзя. Вя до ма, на зы ва ла ся яна та ды 
па-ін ша му — Фе лі цы я наў ская. Да ве дац ца, ча-
му, мож на, ка лі прай сці па ёй у бок ар хі ка фед-
раль на га кас цё ла Най свя цей шай Пан ны Ма рыі 
і за зір нуць у два ры. З гэ та га не па рад на га бо ку 
кас цё ла ад кры ва ец ца са праў ды не ве ра год ны 
і... не ча ка ны від на храм. Ка лі жа да е це па ба-
чыць тое, што сха ва на, і аца ніць са праўд ную 
ве ліч ад мет на га бе ла рус ка га сты лю «ві лен-
скае ба ро ка» — не па ля нуй це ся абы сці ва-
кол свя ты ні. За ад но ва чам ад кры ец ца част ка 
хра ма, якая ка лісь ці бы ла асоб най кап ліч кай 
пры ім у го нар Свя то га Фе лі цы я на — па тро на 
го ра да, ад якой і пай шла наз ва ву лі цы.

Але вер нем ся на Кам са моль скую. Ка лі ста-
яць ка ля кі на тэ ат ра «Пе ра мо га» тва рам да яго 
і па гля дзець на пра ва, по зірк ута ро піц ца ў не-
пры кмет ны (з пер ша га по гля ду) бе лы дом. Ён 
так са ма мае сваю та ям ні цу. У кан цы ХІХ ста-
год дзя ў Мінск пры ехаў ту рак Ахмед Оф лі з 
жон кай. Людзь мі яны бы лі бед ны мі і за раб ля лі 
тым, што на Ніз кім рын ку (ця пер у ра ё не вы-
ха да з мет ро «Ня мі га» ў бок Па ла ца спор ту) 
пра да ва лі свае на цы я наль ныя сло ды чы. Мін-
чу кам яны да та го па да ба лі ся, што біз нес Оф лі 
рас квіт неў, і ў вы ні ку яны ста лі пер шы мі, хто 
ад крыў у го ра дзе сет ку кан ды тар скіх ка вяр няў 
«Кан стан ці но паль ская». Іх у Мін ску ў кан цы 

ХІХ ста год дзя бы ло ча ты ры, і ад на раз мя шча-
ла ся ў тым са мым не пры кмет ным бе лым до ме 
на Фе лі цы я наў скай.

Ка лі вяр нуц ца да кі на тэ ат ра, то па су сед стве 
з ім ста іць бу ды нак Ге не раль най пра ку ра ту ры. 
А ка лісь ці на яго мес цы быў кас цёл бе не дык ці-
нак. У 1870 го дзе храм пе ра ра бі лі пад жа но чы 
пра ва слаў ны Пра аб ра жэн скі ма нас тыр, по тым 
пе ра бу да ва лі, а пас ля вай ны знес лі.

ПАД АХО ВАЙ 
НАЙ СВЯ ЦЕЙ ШАЙ ПАН НЫ

Па гля дзеў шы на ка тэд ру з бо ку апсі ды, мы 
вы хо дзім да па рад на га ўва хо да і трап ля ем у 
храм. Па бу да ва ны га лоў ны сён ня бе ла рус кі 
кас цёл быў у 1710 го дзе ор дэ нам езу і таў, якія 
ства ры лі пры кас цё ле ка ле гі ум.

Кас цёл быў шы коў на аздоб ле ны, ад нак з 
пры хо дам са вец кай ула ды храм пе ра ўтва ры лі ў 
аў та май стэр ню, і ад бы лой рас ко шы не за ста ло-
ся амаль ні чо га. Пас ля вай ны яго пе ра бу да ва лі 
(знес лі ве жы, зра бі лі ча ты ры па вер хі, аздо бі лі 
бу ды нак кла сі цыс тыч ным пор ці кам) і раз мяс ці лі 
тут спар тыў нае та ва рыст ва «Спар так».

Пер ша па чат ко вы вы гляд кас цё лу ста лі вяр-
таць у 1990-я га ды, ка лі храм пе рад алі на зад 
вер ні кам.

Ад нак са мая скла да ная за да ча, над якой 
рэ стаў ра та ры б'юц ца і сён ня, — ад на віць 
фрэс кі. А яны ў ка тэд ры са праў ды ўні каль-
ныя. Толь кі ўя ві це са бе: вы за хо дзі це ў храм, 
а са сцен на вас гля дзяць свя тыя, вы явы 
якіх бы лі на не се ныя яшчэ ў ча сы Рэ чы Па-
спа лі тай! Праў да, па куль што фрэс кі ар хі-

ка фед раль на га кас цё ла ад ноў ле ны толь кі 
фраг мен тар на.

Мы спус ка ем ся ў пад зем ную част ку хра-
ма — ніз кія скля пен ні, ні шы ўздоўж сцен, і 
зноў — част ко ва рас кры тыя фрэс кі. «Ра ды ві-
таць вас у скле пе!» — га во рыць Па вел Дзю се-
каў. Яго сло вы — не стра шыл ка для ту рыс таў, 

гэ та са праў ды склеп. Не ка лі са мыя ба га тыя і 
даб ра дзей ныя лю дзі го ра да пас ля сва ёй смер-
ці трап ля лі сю ды, між ін шым, па ўлас най во лі. 
Бо лі чыц ца, што ка лі над ня бож чы кам па ста-
ян на слу жыц ца свя тая ім ша, ду шы ад гэ та га 
доб ра. Та му тыя са мыя ні шы ў сце нах слу жы лі 
для ўму ра ван ня ў іх тру наў. І цал кам ве ра год-
на, што не ка то рыя з іх усё яшчэ зна хо дзяц ца 
там, не вы яў ле ныя...

ГО РАД ХРА МАЎ
— Мінск згу біў вель мі шмат кас цё лаў. Пе-

рад апош нім па дзе лам Рэ чы Па спа лі тай тут 
іх бы ло больш за 20. На прык лад, на су час най 
ву лі цы Рэ ва лю цый най зна хо дзіў ся кас цёл Свя-
то га Мі ха і ла, які на ле жаў ор дэ ну бе не дык цін-
цаў, кляш тар Свя той Ве ра ні кі з кас цё лам, што 
на ле жаў ра хі там і без ліч ін шых, — пра цяг вае 
рас по вед Па вел Дзю се каў.

Шмат ча го з сак раль най ка та ліц кай ар хі-
тэк ту ры ста лі цы не дай шло да на ша га ча су. 
На прык лад, ад су час на га Свя та ду ха ва ка-
фед раль на га са бо ра (які пер ша па чат ко ва быў 
кас цё лам у го нар Звес та ван ня Пан ны Ма рыі) 
яшчэ ў па чат ку мі ну ла га ста год дзя іш ла ву лі-
ца Казь ма дзям' я наў ская, якая вя ла да кас цё-

ла Свя то га Яна і кляш та ра 
ба ніф ра таў. Кар ме лі ты зна-
хо дзі лі ся ка ля ця пераш няй 
Пет ра паў лаў скай царк вы. 
Фран ціш ка не і ма ры я віт кі — 
на сён няш няй ву лі цы Ле ні-
на. Са мы вя лі кі і пры го жы ў 
го ра дзе да мі ні кан скі кас цёл 
Свя то га Та ма ша Аквін ска га, 
што ста яў ка ля ця пе раш ня-
га Па ла ца Рэс пуб лі кі, быў 
раз бу ра ны ад нос на ня даў-
на — у па чат ку 1950-х га доў, 
ка лі по бач па ста ві лі пом нік 
Ста лі ну.

Хра мы на пло шчы Сва бо-
ды, у ад ным з якіх, кас цё ле 
Свя то га Язэ па, ця пер раз мя-
шча ец ца ар хіў на ву ко ва-тэх-
ніч най да ку мен та цыі, а дру гі 
ад на ві лі пад кан цэрт ную за-
лу, бу да ва лі бер нар дзін цы ў 
ся рэ дзі не XVІІ ста год дзя. На-
ват су час нае Су во раў скае ву-
чы лі шча — гэ та шмат ра зоў 
пе ра бу да ва ны кас цёл Пан ны 
Ма рыі і кляш тар ша ры так.

Ра ней хра мы ўсіх кан фе сій у Мін ску бы лі 
звя за ныя па між са бой пад зем ны мі ха да мі, каб 
мож на бы ло ра та вац ца ў іх у вы пад ку на па даў. 
Ад нак, на жаль, пас ля Дру гой су свет най вай ны 
ўсе гэ тыя ха ды бы лі зні шча ны.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.
Фо та аў та ра.

АД ДО МА ДЛЯ АР ГА НІС ТА — 
ДА СКЛЕ ПА

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» прай шла ся па ста лі цы ў по шу ках ста ра жыт ных за га дак

Ка лі жа да е це па ба чыць тое, 
што сха ва на, і аца ніць са праўд ную 
ве ліч ад мет на га бе ла рус ка га сты лю 
«ві лен скае ба ро ка» — не па ля нуй це ся 
абы сці ва кол свя ты ні.

Толь кі ўя ві це са бе: вы за хо дзі це 
ў храм, а са сцен на вас гля дзяць 
свя тыя, вы явы якіх бы лі на не се ныя 
на сце ны яшчэ пад час 
Рэ чы Па спа лі тай!

Від на Ар хі ка фед раль ны кас цёл з два ра. 
Пад драў ля най ве жач кай — бы лая кап ліч ка 

Свя то га Фе лі цы я на.

Ад мет насць ін тэр' ера ка фед раль на га кас цё ла — 
ар ган і ста ра жыт ныя фрэс кі.

Касцёл Святых Сымона і Алены — адзін з галоўных сімвалаў Мінска.
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