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Так, наш го рад стра ціў 

мно га сва іх хра маў, ся род 

якіх бы лі і ад ны з са мых пры-

го жых, як, на прык лад, Да-

мі ні кан скі кас цёл Свя то га 

Та ма ша Аквін ска га. Бу ды-

нак быў моц на па шко джа-

ны ў вай ну, але «пры бра лі» 

яго толь кі ў 1950 го дзе, ка-

лі рас чы шча лі пло шчу, каб 

па ста віць ве лі зар ны пом нік 

Ста лі ну. Ка лі гэ ты ба роч ны 

храм за ха це лі б ад на віць, то 

ён ста яў бы за бу дын кам Па-

ла ца Рэс пуб лі кі. У 30-х га дах 

бы ла ўза рва на Ка зан ская 

царк ва. Сце ны Па кроў скай 

царк вы бы лі вы ка ры ста ны 

пры па бу до ве До ма афі цэ-

раў, але су та рэн ні хра ма 

і сён ня мож на па ба чыць 

унут ры гэ та га бу дын ка, ка-

лі на ве даць там тэй шы бар, 

што пра цуе ў пад валь ных 

па мяш кан нях. Раз ме шча ны 

на Ка му ніс тыч най ву лі цы бу-

ды нак Мі ніс тэр ства аба ро ны 

(ра ней шы штаб Бе ла рус кай 

ва ен най акру гі) так са ма ўбу-

да ва ны ў бы лое жа но чае 

ду хоў нае ву чы лі шча, а Су-

во раў скае — «упі са ла ся» ў 

бу ды нак се мі на рыі.

А ці ве да е це вы, ад куль 

пай шла наз ва Юбі лей най 

пло шчы? У 1825 го дзе ў Мін-

ску ад зна ча лі 1500-го дзе Ні-

кей ска га са бо ра. А праз год 

тут з'я віў ся юбі лей ны знак. 

Кап ліч ка, уз ве дзе ная та ды ў 

го нар хрыс ці ян скай па дзеі, 

пра ста я ла да 50-х га доў мі ну-

ла га ста год дзя, і між ін шым 

ка ля яе час та ад бы ва лі ся мі-

тын гі, дэ ман стра цыі.

У по шу ку ста рых 
бу дын каў

Сён ня пра тое, што по бач 

з вы ха дам мет ро «Ня мі га» 

зна хо дзіў ся ста ра жыт ны 

цэнтр Мін ска, на гад ва юць 

толь кі шыль да ды па мят ны 

знак на ўзбя рэж жы Свіс ла-

чы пра бы лую царк ву ХІІ ста-

год дзя, якая так і не бы ла 

да бу да ва на. За тое за ха ва-

лі ся яе пад мур кі і су час най 

пліт кай вы кла дзе ны аб ры сы 

хра му. У ХІІ—па чат ку ХІ ІІ ста-

 год дзяў у гэ тым мес цы ха-

ва лі за мож ных лю дзей, і 

ар хе о ла гі, якія вя лі рас коп-

кі на За мчы шчы, знай шлі 

тут больш за двац цаць па-

ха ван няў, ся род якіх бы ла 

жан чы на з заплеценай ка-

сой, — мяр ку ец ца, мін ская 

кня зёў на.

Ся род са мых ста ра жыт-

ных хра маў го ра да мож на 

на зваць царк ву Рас тва Ба га-

ро дзі цы, якая раз мя шча ла-

ся пры За мчы шчы. Ме на ві-

та ў ёй спа чат ку за хоў ваў ся 

аб раз Мін скай Бо жай Ма ці. 

Так са ма ёсць звест кі, што 

ў цэнт ры го ра да дзей ні ча лі 

Свя та мі коль ская і Уваск ра-

сен скія цэрк вы.

Са мы ж ста ры храм 

Мін ска, які да жыў да на-

шых дзён, — гэ та царк ва 

Свя тых Апост алаў Пят ра 

і Паў ла — бы лая Вя лі кая 

Ка ця ры нін ская, па бу-

да ва ная лі та раль на на 

ах вя ра ван ні га ра джан у 

1611 го дзе.

На сця не ча ты рох сот-

га до ва га хра ма мож на 

па ба чыць шыль ду з ім ё-

на мі лю дзей, якія да ва -

лі срод кі на бу даў ніц тва 

царк вы Свя тых Пят ра і 

Паў ла.

— Маё пе ра ка нан не, 

што бу дын кі, у якія ўкла-

дзе на вя лі кая лю боў, на 

якія лю дзі са мі збі ра лі і 

ах вя ра ва лі гро шы, вель мі 

цяж ка зні шчыць, — дзе-

ліц ца пад час эк скур сіі 

«Мінск хрыс ці ян скі» гіс-

то рык і края знаў ца Па вел 

КА РА ЛЁЎ. — Так, з усёй 

Ня мі гі за ста ла ся толь кі гэ та 

царк ва. Тое ж са мае і з кас цё-

лам Свя тых Сы мо на і Але ны 

(ці не цуд, што на Са вец кай 

ву лі цы по бач з До мам ура да 

ўда ло ся за ха ваць храм)?

Пра тое, як у мі ну лым ста-

год дзі вя ла ся ба раць ба з рэ-

лі гі яй, мож на па чы таць як у 

ста рых га зе тах, так і па чуць 

ад ві да воч цаў і ўдзель ні каў 

тых па дзей. На прык лад, ды-

сі дэнт Пётр Гры га рэн ка пі-

саў, што пад рыў ныя ра бо ты 

бы лі ад ны мі з са мых пры быт-

ко вых, гро шы за іх цяк лі ра-

кой. Гры га рэн ка ўдзель ні чаў 

у зні шчэн ні пра ва слаў ных 

хра маў у Бе ла ру сі і пры зна-

ваў ся, што «за лам ваў» вя-

лі кія кош ты за свае па слу гі, 

але яго ўмо вы пры ма лі ад-

ра зу, без тор гу. Паз ней ён 

ка яў ся ў зроб ле ным, з жа хам 

уз гад ваў, як ра ней ра да ваў-

ся та му, што пас ля ўзры ву 

за ста ец ца груды цэг лы, якую 

мож на бы ло вы ка рыс тоў ваць 

для роз ных па трэб...

Сён ня го рад вяр тае стра-

ча нае. Так, по бач з ра ту шай 

на пло шчы Сва бо ды бы ла ад-

ноў ле на царк ва Свя то га Ду ха 

(храм так са ма быў уза рва ны 

ў 30-я га ды). Ад ноў ле ны бу-

ды нак у ар хі тэк тур ных фор-

мах ХVІІ — ХVІІІ ста год дзяў. 

За раз у ім зна хо дзіц ца кан-

 цэр тная за ла «Верх ні го рад».

Храм... пад на га мі
Ка лі бу дзе це гу ляць у 

Мін ску па ста рым го ра дзе, 

змо жа це ўба чыць шыль ды, 

на якіх па зна ча ны ра ней шыя 

наз вы ву ліц, і на ват прай-

сці ся па тэ ры то рыі бы лых 

хра маў. На Кам са моль скай 

ву лі цы, ка лі яе ра бі лі пе ша-

ход най, па тра пі лі на пад мур-

кі бы ло га кас цё ла Ар ха нё ла 

Мі ха і ла і кляш та ра бе не дык-

тын цаў. Сён ня пра ме жы і 

фор му хра ма «рас каз вае» 

чыр во ная пліт ка пад на га-

мі — яе вы кла лі па пе ры мет-

ры ў тым мес цы, дзе яшчэ ў 

ХІХ ста год дзі раз мя шча ла ся 

па бу до ва. У свой час бе не-

дык тын цы раз гар ну лі ў Мін-

ску не бла гую гас па дар чую 

дзей насць (фі зіч ная пра-

ца — аба вяз ко вы «пунк цік» 

у гэ та га ор дэ на). По бач быў 

сад, які ма на хі да гля да лі, 

дзей ні ча ла пя кар ня. Да рэ-

чы, у Еў ро пе бе не дык тын цы 

ад ны мі з пер шых па ча лі га-

та ваць ка ву, а шам пан-

скае «П'ер Пе рынь ён», 

больш вя до мае як «Дом 

Пе рынь ён», — вы на-

ход ніц тва ма на ха гэ та-

га ор дэ на... У 1832 го-

дзе Мін скі кляш тар быў 

ска са ва ны, ма ё масць 

пе ра да дзе на га рад скім 

ула дам, па сту по ва па бу-

до вы бы лі раз бу ра ны, а 

на іх тэ ры то рыі з'я ві лі ся 

жы лыя да мы.

Па вел Ка ра лёў пра-

па нуе па гля дзець на 

ба ка вы фа сад кас цё ла 

Най свя цей шай Дзе вы 

Ма рыі — боль шасць жы-

ха роў Мін ска на ўрад ці 

да сюль (Рэ ва лю цый ная, 

1А) да бі ра ла ся. А дар ма. 

Ка лі пя рэд ні фа сад кас-

цё ла за са вец кім ча сам 

быў пе ра роб ле ны, дык 

з унут ра на га бо ку дво-

ры ка сце ны хра ма ні хто

не ча паў. У 1920—1930-я га-

ды бу ды нак вы ка рыс тоў ва-

лі як аў та май стэр ню, а пас-

ля вай ны тут раз мяс ціў ся 

спар тыў ны комп лекс та ва-

рыст ва «Спар так». І толь кі 

ў 1993 го дзе храм вяр ну лі 

вер ні кам пас ля та го, як на 

пра ця гу ся мі ме ся цаў лю дзі 

што дня ха дзі лі сю ды і ма лі-

лі ся за ад наў лен не свя ты ні.

Ме на ві та ў кас цё ле Дзе-

вы Ма рыі за хоў ва лі ся мо шчы 

га лоў на га свя то га го ра да — 

Фе лі цы я на (іх з Ры му пры-

вёз мін скі ва я во да Крыш-

таф За ві ша). Да рэ чы, ву лі ца 

Кам са моль ская да ся рэ дзі ны

ХІХ ста год дзя бы ла Фе лі цы я-

 наў скай. У ХІХ ста год дзі, 

6 лю та га, дзень Свя то га Фе-

лі цы я на-па кут ні ка, у Мін ску

ад зна чаў ся як Дзень го ра да, 

з ма са вы мі гу лян ня мі ды кір-

ма ша мі. За са вец кім ча сам 

мо шчы свя то га бы лі стра ча-

ны. На жаль, сён ня за бы лі ся 

ў го ра дзе пра свай го за ступ-

ні ка. Але што пе ра шка джае 

ўспом ніць?

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Слу хай сваёСлу хай сваё

ПЕС НІ 
З ВО ДА РАМ 
КА ЛІ НЫ

Па пу ля ры за тар бе ла рус ка га фальк ло ру, му зыч ны 

гурт Vuraj прад ста віў пры хіль ні кам но вы рэ ліз пад 

наз вай Kalyna («Ка лы на»), у які ўвай шлі пес ні, зной-

дзе ныя пад час экс пе ды цыі па Брэсц кай воб лас ці 

вяс ной 2019-га.

На дыс ку 

ча ты ры за пі-

сы, але толь-

кі дзве пес ні. 

Рэч у тым, што 

кам па зі цыі за-

пі са ныя ў двух 

в а  р ы  я н  т а х : 

«ву рай скім», 

асу час не ным у гу ка за піс ва ю чай сту дыі, і тра ды цый ным, 

ад са міх нось бі таў па лес кіх спе ваў. «Гэ тым ра зам мы па-

ста ві лі пе рад са бой за да чу мак сі маль на за ха ваць аў тэн-

ты ку тво раў — ме ло дыі, вы маў лен не, на строй і на ват са му 

ма не ру вы ка нан ня», — га во рыць пра сваю но вую ра бо ту 

лі дар гур та Сяр жук ДОЎ ГУ ШАЎ. З гэ тай мэ тай на за піс 

ад ной з пе сень за пра сі лі ва ка ліст ку по лац ка га гур та «Вар-

ган» Ган ну Лу та ву, а ў дру гой кам па зі цыі гу чаць га ла сы 

спя ва чак з на род на га ка лек ты ву «Ба бі на ле та».

Ка лян дар ную вес на вую пес ню «Юр'я» му зы кан ты ад-

шу ка лі ў вёс цы Аран чы цы Пру жан ска га ра ё на — яе вы-

кон ваў ка лек тыў «Ба бі на ле та», які быў ство ра ны яшчэ ў

80-я і па сён ня пра цяг вае тра ды цыю на род ных спе ваў. 

(Як на паў жар тоў на за пэў ні вае кі раў нік і най ста рэй шая 

ўдзель ні ца твор чай су пол кі, 84-га до вая Тац ця на Пуш ко, 

спе вам уз рост не за мі нае.)

Што да за га лоў най пес ні «Ка лы на», яна па хо дзіць так-

са ма з Брэсц ка га Па лес ся, а дак лад ней, з Дра гі чын ска га 

ра ё на. За пі са лі яе ў вёс цы Воль ка ў вы ка нан ні ся мей на га

ду э та Еў да кіі Зі но віч і Фё да ра Бу лы гі, якія бе раж лі ва за-

хоў ваюць «ко ліш нія» пес ні, а ў да да так зай ма юц ца ткац-

твам і на род ны мі ра мёст ва мі. Сю жэт пес ні до сыць рас паў-

сю джа ны: ма ла дая пры га жу ня пе ра еха ла жыць да му жа, 

ад нак у но вай сям'і ёй да во дзіц ца цяж ка, бо свяк ру ха яе 

не ўзлю бі ла ды ўся ляк на га вор вае.

У хут кім ча се Vuraj абя цае прад ста віць ві дэа сю жэт аб 

тым, як пра хо дзі ла экс пе ды цыя і за піс пе сень. А па слу-

хаць іх мож на ўжо ця пер у се ці ве — на Soundcloud і стры-

мінг-сэр ві сах «Ян дэкс.Му зы ка», YouTube Musіc, іTunes 

ды ін шых.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

За пра шаль нікЗа пра шаль нік

УСЕ ХО РЫ Ў ГОС ЦІ ДА НАС
Між на род ны фес ты валь пра ва слаў ных пес на пен няў 

«Ка лож скі бла га вест» у дзе вят нац ца ты раз прой дзе 

ў Грод не на пры кан цы лю та га.

Удзель ні ка мі твор ча га фо ру му сё ле та ста нуць 37 най-

леп шых ха роў з Бе ла ру сі, Ра сіі, Укра і ны, Поль шчы, Лат віі, 

Сер біі, Ру мы ніі, Уз бе кі ста на. А вось ка лек ты вы з Фін-

лян дыі, Ні дэр лан даў і Эс то ніі вы сту пяць у ме жах фэс ту 

ўпер шы ню. «У апош нія га ды фес ты валь збі рае рэ корд-

ную коль касць за меж ных ка лек ты ваў. На огул, «Ка лож скі 

бла га вест» за га ды свай го іс на ван ня стаў не толь кі свя-

там-ві зі тоў кай Гро дзен шчы ны, але і ад ным з вя ду чых пра-

ва слаў ных фес ты ва ляў у све це, маш таб ным куль тур ным 

ме ра пры ем ствам, якое аб' яд ноў вае прад стаў ні коў роз ных 

кра ін і кан фе сій», — ад зна ча юць у аб лас ным ме та дыч ным 

цэнт ры на род най твор час ці.

Ура чыс тае ад крыц цё «Ка лож ска га бла га вес ту» ад бу-

дзец ца 19 лю та га ў Гро дзен скім аб лас ным драм тэ ат ры. 

Старт фес ты ва лю дасць кан цэрт ле таш ня га пе ра мож цы 

кон кур су пра ва слаў ных пес на пен няў, муж чын ска га хо ру 

«Усіхс вяц кі» ста ліч на га пры хо да ў го нар Усіх Свя тых. Кон-

курс ныя вы ступ лен ні ўдзель ні каў гле да чы змо гуць аца ніць 

20-21 лю та га ў Свя та-Па кроў скім ка фед раль ным са бо ры, 

а ўзна га ро джан не лаў рэ а таў і га ла-кан цэрт за пла на ва ныя 

зноў жа ў драм тэ ат ры 22 лю та га. Акра мя та го, у пра гра ме 

фо ру му — пра гляд і аб мер ка ван не філь маў пра ва слаў най 

тэ ма ты кі, ве чар ду хоў най паэ зіі і аў тар скай пес ні, тэ ма-

тыч ныя вы стаў кі.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Та ям ні цы ста лі цыТа ям ні цы ста лі цы

ПАД ЗА СТУП НІЦ ТВАМ 
ФЕ ЛІ ЦЫ Я НА,

або Мінск хрыс ці ян скі

За ха ва лі ся фа та гра фіі 
Ка зан скай царк вы.

Ста рая та па ні мі ка маг ла б да па маг чы вы ву чаць 

гіс то рыю го ра да — у пры ват нас ці, сён ня га вор ка 

пой дзе пра Мінск. Час та наз вы ву ліц па каз ва лі, да 

якіх хра маў яны вя лі. На прык лад, Юр' еў ская, Да мі-

ні кан ская, Бер нар дзін ская, Казь ма дзям' я наў ская. 

Апош няя моц на па цяр пе ла ў га ды Вя лі кай Ай чы най 

вай ны, але яшчэ не каль кі да моў на ёй да ста я лі да 

70-х, і на са вец кіх пла ка тах та ды пі са лі, што «пад 

уда ра мі пе ра мож на га са цы я ліс тыч на га бу даў ніц тва 

па мі рае ста ры ся рэд ня веч ны гу бер на тар ска-ар хі-

ерэй скі го рад Мінск»...

Ба ка вы фа сад кас цё ла Най свя цей шай Дзе вы Ма рыі.


