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ШАН ТАЖ ДЗЕ ЛЯ 
ЗА ХА ВАН НЯ ХРА МА

Трох не фная ба зі лі ка з чыр-
во най цэг лы з дзвю ма ве жа мі, 
якія за вяр ша юц ца пя ці мет ро-
вы мі кры жа мі, у 2014 го дзе 
ад зна чы ла свой ста га до вы 
юбі лей, а гэ та зна чыць, кас-
цёл пе ра жыў Пер шую і Дру-
гую су свет ныя вой ны, час 
ан ты рэ лі гій най ка му ніс тыч-
най ідэа ло гіі, га ды за ня па ду 
і вы бі тых вок наў.

Да сён ня жы ха ры ўспа мі-
на юць жу дас нае ві до ві шча, 
ка лі ў 1989 го дзе кас цёл пас ля 
амаль са ра ка га до ва га вы ка-
ры стан ня не па пры зна чэн ні 
на рэш це ад чы ні лі для вер ні-
каў. Унут ры бес па ра дак і за-
ня пад: моц на пра гні лы дах, 
праз які ў бу ды нак трап ля ла 
ва да, сце ны амаль без тын-
коў кі, па шко джа ная пад ло га, 
вы бі тыя шы бы, зні шча ны ал-
тар, між ве ліч ны мі ка ло на мі 
го ры смец ця і дру зу. Ва чам 
лю дзей ад кры ла ся і ў пэў ным 
сэн се сім ва ліч ная кар ці на: у 
гэ тай амаль вар вар скай за-
ня дба нас ці на пад ло зе ля жа-
ла скульп ту ра Іі су са Хрыс та 
без га ла вы, якая, як 
ка за лі, ні бы та бы ла 
вы кі ну тая на ву лі цу.

Па ра докс у тым, 
што стра ты ар хі-
тэк тур на га пом ні ка 
ў мір ны час мож на 
па раў ноў ваць з па-
шко джан ня мі ў га ды 
вай ны. На мо мант 
па чат ку Пер шай су-
свет най храм быў 
зу сім «све жым». 
Пла ны яго бу доў-
лі з'я ві лі ся ў кан цы 
XІX ста год дзя, ка лі 
не вя ліч ка га драў ля-
на га кас цё ла ста ла 
не ха паць для ка та-
ліц кай па ра фіі коль-
кас цю ка ля два нац-
ца ці ты сяч ча ла век. 
(Ужо пер шая згад ка 
пра Ві дзы, зроб ле-
ная ў XV ста год дзі, 
указ вае на тое, што 
част ка зям лі па між 
Дзіс най і Дрыс вя тай 
на ле жа ла епіс ка пам 
з Віль ню са. У су вя зі 
з гэ тай тэ ры то ры яй 
згад ва юц ца са ноў ні-
кі бер нар дын цаў, да-

мі ні кан цаў, лю тэ ран, езу і таў 
і ін шых рэ лі гій ных кі рун каў. 
У сваю чар гу апуб лі ка ва нае 
ў 1912 го дзе да сле да ван-
не ксян дза Яна Кур чэў ска га 
«Епіс кап ства Віль ню са» ўказ-
вае на тое, што ўжо ў 1481 го-
дзе ў Ві дзах быў па бу да ва ны 
кас цёл, пры якім пра ца ва лі 
баль ні ца і шко ла).

Пас ля атры ман ня да зво лу 
на бу даў ніц тва но вай свя ты ні 
ра бо ты па ча лі ся ў 1904 го дзе. 
Кас цёл уз во дзіў ся па пра ек це 
скульп та ра Вац ла ва Міх не ві-
ча; гро шы ах вя ра ва лі па ра фі-
я не, а так са ма вы дат коў ва лі 
спон са ры, у тым лі ку з Гер ма-
ніі і Злу ча ных Шта таў Аме ры-
кі. Да рэ чы, чыр во ная цэг ла, не 
апош ні склад нік пры га жос ці 
хра ма, ра бі ла ся па асаб лі вай 
рэ цэп ту ры: у са стаў кож най 
цаг лі ны да да ва ла ся гу сі нае 
яй ка, што па він на бы ло за бяс-
пе чыць не звы чай ную тры ва-
ласць ма тэ ры я лу.

Пер шую свя тую ім шу ў кас-
цё ле пра вя лі ўжо ў 1913 го-
дзе, але бу даў ніц тва пра доў-
жы ла ся і ў 1914-м пе ра пы ні-
ла ся Пер шай су свет най вай-
ной. Ужо хут ка, у 1915-м, да 
мяс тэч ка дай шла фран та вая 
га ра чы ня (лі нія фрон ту пра хо-
дзі ла по бач з Ві дза мі).

У ве жах хра ма ў вы гад най 
для ся бе па зі цыі за се лі нем цы. 
Каб ім су праць ста яць, мож на 
бы ло аль бо вы ка рыс тоў ваць 
ма гут ную зброю ў на прам ку 
са мо га кас цё ла, аль бо браць 
«крэ пасць» штур мам. Гэ та 
зна чыць, аль бо моц на па шко-
дзіць но вы кас цёл (а тут ужо 
на ват уні каль ная рэ цэп ту ра 

цэг лы не змаг ла б да па маг чы), 
аль бо ры зы ка ваць боль шы мі 
люд скі мі стра та мі. Пра гэ тую 
ды ле му да зна лі ся жы ха ры 
Ві дзаў і на кі ра ва лі Мі ка лаю ІІ 
ліст, у якім быц цам між ін шым 
на га да лі пра рэ ва лю цый ныя 
на строі на аку па ва най тэ ры-
то рыі і за пэў ні лі ў сва ёй ла-
яль нас ці ма нар хіі, і да та го 
па пра сі лі га ран та ваць срод кі 
на рэ стаў ра цыю свя ты ні, якая 
му сіць быць па шко джа най. 
Ня він ны шан таж спра ца ваў: 
ад каз прый шоў хут ка і быў 
ста ноў чым. Храм бра лі штур-
мам і на рэш це ўзя лі.

Тым не менш збу да ван не 
бы ло знач на па шко джа на за 
га ды Пер шай су свет най — 

раз бу ры ла ся ад на 
з ве жаў, аб ва лі-
ла ся ад на сця на і 
дах. Рэ стаў ра цыю 
вер ні кі ажыц цяў-
ля лі ўлас ны мі 
на ма ган ня мі (за-
вяр шы ла ся яна 
толь кі ў 1926 го-
дзе) — Мі ка лай ІІ 
пас ля Пер шай су-

свет най вай ны, вя до ма ж, не 
мог вы ка наць свай го абя цан-
ня. У па мяць аб вай не ў сце-
ны ўму ра ва лі два сна ра ды (іх 
мож на знай сці і сён ня) — гэ та, 
ба дай, са мая вя до мая «фіш-
ка», звя за ная з кас цё лам у 
го нар На ра джэн ня Най свя-
цей шай Пан ны Ма рыі.

ЦЬМЯ НЫ ЧАС
1940-я га ды ака за лі ся так-

са ма ня ўда лым ча сам для 
хра ма. Дру гая су свет ная вай-
на не прос та пры нес ла кас-
цё лу знач ныя па шко джан ні, 
яна ста ла па чат кам яго пра-
цяг ла га за быц ця. Гэ ты пе ры яд 
аж да 1989 го да для свя ты ні 
мож на на зваць цьмя ным ча-
сам. Пас ля вай ны цярп лі выя 
вер ні кі знай шлі сі лы, жа дан-
не і срод кі, каб зноў узяц ца 
за рэ стаў ра цыю, але ўмо вы 
для гэ та га ака за лі ся не спры-
яль ны мі — ра монт ныя ра бо ты 
прый шло ся пры пы ніць.

Ка му нізм ка рыс таў ся сва і-
мі пра ва мі, дзяр жа ва не ба чы-
ла не аб ход нас ці ў ад наў лен-
ні кас цё ла як хра ма. Та му ў 

1950 го дзе ўла да ўзя ла бу ды-
нак на сваё ка ры стан не, за ба-
ра ні ла за хо дзіць уся рэ дзі ну, 
за мя ні ла за мкі на дзвя рах. 
Пер шай функ цы яй бу дын ка 
ста ла за хоў ван не ўра джаю 
льну і збож жа. «Ка лі я ха дзіў у 
шко лу ў 1950-х га дах, мы гу ля-
лі ка ля кас цё ла ў ва лей бол, — 
рас каз вае жыхар Відзаў Ста-
ні слаў Ада мко віч. — Шы бы 
ў ім бы лі па вы бі ва ныя, та му 
не ка то рыя ла зі лі і ўнутр. У той 
час у хра ме склад ва лі льно-
ва лак но мяс цо ва га за во да, 
пас ля лік ві да цыі якога на яго 
мес цы за пра ца ва ла май стэр-
ня па ра мон це трак та роў, 
та му кас цёл стаў скла дам 
сель гас тэх ні кі. У 1962 го дзе 
я стаў пра ца ваць май страм 
у ву чы лі шчы, яко му ў гэ ты 
час пе рад алі кас цёл у якас ці 
склад ско га па мяш кан ня. Не-
як на пад соб най гас па дар цы 
быў доб ры ўра джай, мы ва зі лі 
збож жа ў кас цёл, і я сам за яз-
джаў на ма шы не ў храм».

І праў да, за лез ці ў кас цёл 
бы ло не скла да на, тым больш 
для асаб лі ва ці каў ных хлап чу-
коў. Іс нуе на ват ле ген да: ка лі 
адзін з мяс цо вых хлоп цаў стаў 
бу рыць аб ста ля ван не ўнут ры 
кас цё ла і дзёрз ка ся бе па во-
дзіць, неш та зня нац ку ўда-
ры ла яму ў во ка, пас ля ча го 
хло пец за стаў ся на па ло ву 
сля пым.

Ка лі па бу да ва лі асоб ны су-
шыль ны комп лекс для збож-
жа, кас цёл стаў спар тыў най 
за лай: ва лей боль ная пля цоў-
ка, мес ца для тэ ні са, на клі-
ра се раз мяс ці лі пнеў ма тыч ны 
цір. У вы ні ку для ву чы лі шча 
па бу да ва лі ад мі ніст ра цый ны 
комп лекс і ўлас ны спорт зал, 
а кас цёл у гэ ты час праз па-
сту по вы за ня пад стаў не-
пры дат ным на ват для та кіх 
пры клад ных функ цый, та му ў 
1970-х яго прос та за мкну лі.

Па ра фі я не, па куль ві дзаў-
ская свя ты ня не пра ца ва ла, 
ез дзі лі ма ліц ца ў су сед нія 
га ра ды і мяс тэч кі, але і гэ-
та ўсклад ня ла ся ідэа ло гі яй, 

у якой вы хоў ва лі ся дзе ці ў 
шко лах, якая на вяз ва ла ся на 
прад пры ем ствах. Ка за лі, на-
прык лад, што на стаў ні кі зна-
рок ез дзі лі ў най блі жэй шыя 
кас цё лы, каб пра вя раць, ці 
не на вед вае ім шу нех та з 
вуч няў.

«ЭПО ХА 
АД РА ДЖЭН НЯ»

У больш спа кой ных 1980-х 
га дах вер ні кі ста лі да ма гац ца 
вяр тан ня ві дзаў ска му кас цё лу 
яго пра мо га пры зна чэн ня. У 
1989 го дзе ўжо апі са ная кар-
ці на за ня па ду ад кры ла ся іх 
ва чам. На пе ра дзе бы лі доў гія 
га ды ра монт ных ра бот, збо ру 
гро шай, су бот ні каў і ня дзель-
ні каў. Жы ха ры ўспа мі на юць, 
як ад ра зу пас ля ад крыц ця 
кас цё ла яны збі ра лі ся ра зам, 
каб пры бі раць смец це, а по-
тым удзель ні чаць у ра мон це 
свя ты ні. Муж чы ны раз бі ра лі 
гні лыя дош кі пад ло гі, жан чы-
ны вы но сі лі іх вон кі.

Асноў ныя ра бо ты вя лі ся да 
2001 го да: за гэ ты час быў ад-
ноў ле ны дах, устаў ле ны вок-
ны, зроб ле ны но вы ал тар (ён 
ста іць і сён ня), вер ну тая га ла-
ва фі гу ры Іі су са Хрыс та. Але 
на па чат ку для на ба жэн стваў 
за мест ал та ра быў па стаў ле-
ны звы чай ны стол, па ра фі я-
не пры но сі лі ўлас ныя крэс лы, 
бо ся дзець не бы ло на чым, 
праз вок ны без шыб пад час 
ім шы ў кас цёл за ля та лі птуш-
кі. Па ра фі я н та ды бы ло зу сім 
ма ла: лю дзі ад вык лі ад на ба-
жэн стваў, ад ве ры, ад рэ лі гіі, 
мо ла дзі гэ та ста ла чу жым.

Спат рэ біў ся час, але агуль-
ны мі на ма ган ня мі храм ва ўсіх 
сэн сах пры вя лі ў бос кі вы гляд. 
Ра монт ныя ра бо ты пра цяг-
ва юц ца і да гэ туль. Кас цёл у 
го нар На ра джэн ня Най свя-
цей шай Пан ны Ма рыі лі чыц-
ца ад ным з са мых вы со кіх і 
пры го жых хра маў кра і ны. Па-
ра фія сён ня на ліч вае 1400 ка-
то лі каў, што, без умоў на, да лё-
ка ад тых 12 ты сяч, дзе ля якіх 
свя ты ня ка лісь ці бу да ва ла ся. 
І ўсё ж як доб ра, што не ка лі 
ўзнік ла не аб ход насць ства-
рыць гэ ты не ага тыч ны пом-
нік ар хі тэк ту ры. На ват гран-
ды ёз на раз ма ля ва ныя сце ны 
ін шых хра маў для мя не ні ко лі 
не пе ра сяг нуць ха лод ную, 
амаль ас ке тыч ную ве ліч насць 
ві дзаў ска га кас цё ла. Яго ўжо 
больш як ста га до вая гіс то-
рыя — гэ та апо вед не толь кі 
пра ар хі тэк тур ную адзін ку, 
гэ та гіс то рыя лю дзей і іх душ. 
Кас цёл і сён ня, ка лі ты за ста-
еш ся на адзі но це ў яго вы са-
ка род най ці шы ні, пі ша тваю 
ўлас ную гіс то рыю.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ. 
katsyalovіch@zvіazda.by
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Гіс то рыя ар хі тэк ту рыГіс то рыя ар хі тэк ту ры  ��

Да сён ня жы ха ры 
ўспа мі на юць 
жу дас нае ві до ві шча, 
ка лі ў 1989 го дзе 
кас цёл пас ля амаль 
са ра ка га до ва га 
вы ка ры стан ня не па 
пры зна чэн ні на рэш це 
ад чы ні лі для вер ні каў.

Ка лі па бу да ва лі асоб ны 
су шыль ны комп лекс 
для збож жа, кас цёл 
стаў спар тыў най за лай: 
ва лей боль ная пля цоў ка, 
мес ца для тэ ні са, 
на клі ра се раз мяс ці лі 
пнеў ма тыч ны цір.

Кас цёл уз во дзіў ся 
па пра ек це скульп та ра 
Вац ла ва Міх не ві ча; 
гро шы ах вя ра ва лі 
па ра фі я не, а так са ма 
вы дат коў ва лі спон са ры, 
у тым лі ку з Гер ма ніі 
і Злу ча ных Шта таў 
Аме ры кі.

МЫ Ў ГЭ ТАЙ ВЕ ЛІЧ НАС ЦІ, 
ЯК У ЗЯМ НЫМ РАІ

Су раз мер насць знеш няй і ўнут ра най пры га жос ці Ві дзаў ска га кас цё ла
Ад ной з га лоў ных асаб лі вас цяў мяс тэч ка Ві дзы (што 
зна хо дзіц ца на паўднёвым за ха дзе кра і ны, як раз на 
сла ву тых Брас лаў скіх азё рах) звы чай на бы ла шмат кан-
фе сій насць. У па чат ку XІX ста год дзя ў лік амаль шас ці 
ты сяч жы ха роў ува хо дзі лі ка то лі кі, ста ра ве ры, лю тэ-
ра не, яў рэі (аб са лют ная боль шасць, пры клад на 4300 
ча ла век), му суль ма не і не каль кі ка ра і маў. За ўваж це: у 
спі се ня ма пра ва слаў ных хрыс ці ян, што сён ня, вя до ма, 
змя ні ла ся: кан фе сій ная раз на стай насць Ві дзаў вы зна-
ча ец ца на яў нас цю трох хра маў — царк вы ста ра ве раў, 
пра ва слаў най царк вы і ад на го з са мых пры го жых бу-
дын каў кра і ны — 59-мет ро ва га не ага тыч на га кас цё ла ў 
го нар На ра джэн ня Най свя цей шай Пан ны Ма рыі.
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