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Гэ ты на се ле ны пункт не здар ма 

на зы ва юць го ра дам «бе лых на-

чэй». У ле та пiс ных кры нi цах Бя лы-

нi чы згад ва юц ца ў 1577 го дзе, але 

iх гiс то рыя па чы на ец ца на не каль кi 

ста год дзяў ра ней. Iс нуе ле ген да, 

што ў 1240 го дзе, ка лi хан Ба тый 

за ха пiў Кi еў, не каль кi ма на хаў узя-

лi з са бой ста ра даў нюю вi зан тый-

скую iко ну i спа чат ку па Дняп ры, 

а по тым па Дру цi пры плы лi да вы-

со кай га ры, па рос лай ле сам. На 

гэ тым уз вы шшы яны за сна ва лi ма-

нас тыр з царк вой у го нар Свя то га 

пра ро ка Iллi. Ад iх iко ны iш ло та кое 

свя чэн не, што на ват ноч чу бы ло 

свет ла, як днём. Та му i мес ца ста лi 

на зы ваць су гуч на са сло ва злу чэн-

нем — «бе лыя но чы».

На жаль, цу да твор ная iко на знiк-

ла пад час Вя лi кай Ай чын най вай-

ны з iн шы мi каш тоў ны мi му зей ны мi 

ра ры тэ та мi, якiя за хоў ва лi ся ў Ма-

гi лё ве. Ня ма ўжо i ма нас ты ра, ён 

быў знi шча ны ў са вец кiя га ды. Але 

ад ра джэн не ўжо па ча ло ся. Як па-

ве да мiў на ста я цель хра ма iко ны 

Бя лы нiц кай Бо жай Ма цi Сер гiй 

МАС ЛАЎ, ужо за кла дзе ны пад му-

рак кап лi цы на Iль iн скай га ры, той 

са май, дзе ка лiсь цi ста я ла царк ва. 

Аб тым, што Бя лы нi чы пад ахо вай 

ня бес най за ступ нi цы, свед чыць i 

та кi факт: тут апош нiм ча сам ста ла 

ад бы вац ца шмат цу даў. Ба цюш ка 

зга даў, як не каль кi га доў та му ён з 

жы ха ра мi на Вя лiк дзень на зi раў на 

не бе вы раз ную вы яву трох ку паль-

на га хра ма. А сё ле та пад час хрэс-

на га хо да з Ма гi лё ва ў Бя лы нi чы з 

iко най Бя лы нiц кай Бо жай Ма цi да 

вер нi каў не ча ка на да лу чыў ся бу-

сел. Птуш ка, якая сiм ва лi зуе са бой 

чыс цi ню, а так са ма не за леж ную i 

ду хоў на ба га тую Бе ла русь.

— Ме на вi та дзя ку ю чы пiсь мен-

нас цi лю дзi да ве да лi ся пра ве ру i Бо-

га, — пад крэс лiў знач насць свя та 

ай цец Сер гiй. — А Iль iн ская га ра — 

свя тое мес ца для кож на га мяс цо-

ва га жы ха ра. Гэ та — сэр ца на ша-

га род на га го ра да. Ад сюль пай шлi 

Бя лы нi чы! Пра ва слаў ная кап лi ца на 

Iль iн скай га ры — гэ та ду хоў ны пом-

нiк на шым прод кам, лю дзям, якiя 

ўзво дзi лi тут ма нас тыр, i тым, хто 

пры хо дзiў на па клон да цу да твор най 

iко ны Бя лы нiц кай Бо жай Ма цi.

Да рэ чы, за даб ра чын цаў, якiя 

пад тры ма юць бу даў нiц тва кап лi цы, 

у хра ме бу дуць уз но сiц ца ма лiт вы 

аб зда роўi. Раз лi ко вы ра ху нак для 

ах вя ра ван няў на яе бу даў нiц тва 

мож на знай сцi на сай це хра ма.

Зна мя наль на, што ў го рад 

вер нец ца з Ма гi лё ва i за ха ва ная 

фрэс ка з раз бу ра на га ма нас ты ра. 

Да гэ туль яна зна хо дзi ла ся ў аб лас-

ным мас тац кiм му зеi iмя П. Мас ле-

нi ка ва. За срод кi ах вя ра валь нi каў 

ро бiц ца так са ма спiс цу да дзей най 

iко ны Бя лы нiц кай Бо жай Ма цi. 

I фрэс ка, i iко на зой муць па чэс нае 

мес ца ў Бя лы нiц кiм ра ён ным мас-

тац кiм му зеi, якi сён ня пе ра жы вае 

iс тот ную транс фар ма цыю.

— Му зей па вя лi чыц ца прак тыч-

на ў два ра зы, з'я вiц ца не каль кi 

экс па зi цый ных за лаў, пры све ча ных 

твор час цi Вi толь да Ка я та на вi ча 

Бя лы нiц ка га-Бi ру лi, гiс то рыi Бя лы-

нiц ка га краю, а так са ма ду хоў нас цi. 

Там i раз мес цiц ца спiс цу да твор най 

iко ны, — ад зна чае на мес нiк стар-

шы нi Ма гi лёў ска га абл вы кан ка-

ма Ва ле рый МА ЛА ШКА. — Пры 

пад трым цы Мi нiс тэр ства куль ту ры, 

а так са ма На цы я наль на га мас тац-

ка га му зея i аса бiс та яго кi раў нi ка 

Ула дзi мi ра Пра кап цо ва вя дзец ца 

рэ стаў ра цыя 27 ра бот Бя лы нiц ка-

га-Бi ру лi. Прак тыч на за вер ша на 

рэ стаў ра цыя фрэс кi, вы ра та ва най 

пры зно се ма нас ты ра. Апошняя i 

спiс цу да твор на га аб ра за Бя лы-

нiц кай Бо жай Ма цi ста нуць жам-

чу жы на мi экс па зi цыi но ва га му зей-

на-аду ка цый на га цэнт ра. У бу ду-

чым мы пла ну ем зра бiць бя лы нiц кi 

му зей фi лi ялам ма гi лёў ска га. Гэ та 

аб' яд нае i ка лек цыi, i на ву ко вых су-

пра цоў нi каў. Но выя экс па зi цый ныя 

пло шчы бу дуць прад стаў ле ны ў су-

час ным фар ма це.

Но вае жыц цё атры ма юць так са-

ма Дом куль ту ры, бiб лi я тэ ка i шмат 

iн шых са цы яль на знач ных аб' ек таў 

Бя лы нiч. На ўсiх гэ тых пля цоў ках 

што дзён на вя дуц ца ра бо ты.

— Па чы на ю чы з ве рас ня рэ-

гу ляр на пра вод зяц ца па ся джэн нi 

ка ар ды на цый на га шта ба, што да-

зво лi ла мак сi маль на апе ра тыў на 

пад рых та ваць пра ек ты, прай сцi 

экс пер ты зы i зра бiць ужо шэ раг 

аб' ек таў, — кан ста туе Ва ле рый 

Ма ла шка. — На прык лад, да 9 мая 

цал кам бы ла зроб ле на алея ге рояў 

у Лi па вым гаi — цэнт раль ным пар-

ку го ра да, рэ кан стру я ва ны ме ма-

ры ял во i нам Вя лi кай Ай чын най 

вай ны, пры ве дзе ны ў па ра дак ва-

да ём, зроб ле на ве ла да рож ка.

У 80-я га ды ў Бя лы нi чах быў 

па бу да ва ны вя лi кi кi на тэ атр, пло-

шчы яко га цал кам не вы ка рыс-

тоў ва лi ся. Ця пер ён ста не больш 

функ цыя наль ным i цi ка вым для 

га ра джан. Сю ды ўжо пе ра еха ла 

бiб лi я тэ ка, якая зна хо дзi ла ся ў не  

ад па вядаючым су час ным па тра ба-

ван ням драў ля ным бу дын ку. Пад 

да хам кi на тэ ат ра, па сут нас цi, з'я-

вiц ца су час ны ме дыяцэнтр, дзе 

бу дзе i бiб лi я тэ ка для ся мей на га 

чы тан ня, i iн тэр нэт, i вi дэа за ла — 

усё для та го, каб ад па чыць там з 

ка рыс цю.

Шмат ува гi ад да ец ца спар тыў-

ным аб' ек там. Но выя аб ры сы на-

бы вае ста ды ён у га рад скiм пар ку. 

Для лю дзей, якiя вя дуць ак тыў ны 

лад жыц ця, там з'я вяц ца вар каўт-

пля цоў ка, пля цоў кi для гуль нi ў ва-

лей бол i бас кет бол, бу дзе ад ра ман-

та ва на фут боль нае по ле.

Больш су час ным i зруч ным для 

жыц ця ста не i сам го рад. Сён ня на 

ва чах мя ня ец ца яго iнф ра струк-

ту ра, доб ра ўпа рад ку юц ца ву лi цы, 

робяцца тра ту а ры i ве ла да рож кi, 

мя ня ец ца асвят лен не, фа са ды бу-

дын каў. У го ра дзе не бы ло нi вод-

най пло шчы, дзе мож на бы ло б пра-

вес цi маш таб нае ме ра пры емства. 

I цяпер у по шу ках зруч на га мес ца 

вы ву ча ец ца га рад ская пра сто ра. 

Най больш пры маль ны ва ры янт — 

пло шча ка ля му зея.

Фi нан са ван не бу даў нi чых i рэ-

кан струк цый ных ра бот вя дзец ца 

ад на ча со ва з не каль кiх кры нiц: 

аб лас но га i ра ён на га бюд жэ таў, 

а так са ма бюд жэ таў ра ён ных прад-

пры ем стваў i ар га нi за цый.

— За раз ак цэнт ро бiц ца на ву лi-

цы i тра ту а ры, — за ўва жае на мес-

нiк стар шы нi Бя лы нiц ка га рай вы-

кан ка ма Дзмiт рый ДА ВЫ ДАЎ. — 

Шмат бу даў нi чых ар га нi за цый сён ня 

пра цуе на ву лi цах Мi чу ры на, Са вец-

кай, Ка лi нi на, Гор ка га, Це ле ша ва. 

Адзiн з асноў ных аб' ек таў — гэ та, 

вя до ма, му зей. Яго рэ кан струк цы-

яй зай ма ец ца ма гi лёў ская ар га нi за-

цыя «Пра мжыл буд». Яна ж пра цуе 

i ў iн тэр на це па ву лi цы Мi чу ры на, 

якi рэ кан стру ю ец ца пад арэнд нае 

жыл лё — ства ра ец ца 59 ква тэр. 

Па ра лель на ра ман ту юц ца бу дын кi 

кi на тэ ат ра, пош ты, рай вы кан ка ма, 

бан ка, су да, аў та вак за ла i iн шыя. Бя-

лы нi чы iс тот на зме няц ца да свя та.

— У асноў ным аб' ек ты па вiн ны 

быць уве дзе ны да 1 жнiў ня. I па куль 

мы ўклад ва ем ся ў гра фiк, — да дае 

стар шы ня Бя лы нiц ка га рай вы-

кан ка ма Ва сiль ЗА ХА РАН КА. — 

Сён ня на ра мон це ву лiц i бу дын каў 

за дзей нi ча на шмат роз ных суб пад-

рад чы каў. Дзень бе ла рус ка га пiсь-

мен ства — вель мi важ ная па дзея 

для го ра да, та му i пад рых тоў ка да 

яго вя дзец ца маш таб ная. Для нас — 

вя лi кi го нар пры маць свя та, а за ад но 

i доб рая маг чы масць пад цяг нуць Бя-

лы нi чы да больш вы со ка га ўзроў ню, 

зра бiць го рад зруч ным для жы ха роў. 

Яны, да рэ чы, пры ма юць не па срэд ны 

ўдзел у гэ тай спра ве, па коль кi пра-

цу юць на ра ён ных прад пры ем ствах, 

якiя за дзей нi ча ны на пад рых тоў цы 

да свя та.

Го ра ду бе лых на чэй i ра дзi ме 

зна ка мi та га мас та ка Вi толь да Бя-

лы нiц ка га-Бi ру лi дак лад на бу дзе 

чым за цi ка вiць гас цей куль тур на-

асвет нiц ка га свя та.

Нэ лi ЗI ГУ ЛЯ.

Фо та Свят ла ны МА ГI ЛЕЎ ЧЫК 

i з ар хi ва хра ма iко ны 

Бя лы нiц кай Бо жай Ма цi.

МУ ЗЕЙ, КАП ЛI ЦА, ФА СА ДЫ...

Як ужо рас каз ва ла «Звяз да», «Ра-

ры тэ ты...» — гэ та 70 фо та ба не раў, 

якiя ад люст роў ва юць куль тур нае ба-

гац це i ўнi каль насць бе ла рус кай на-

цыi. На вы ста вач най алеi зме шча ны 

вы са ка я кас ныя здым кi i iн фар ма цыя 

на трох мо вах пра больш чым 300 

му зей ных ар тэ фак таў, што за хоў ва-

юц ца ў фон дах На цы я наль на га гiс-

та рыч на га му зея i ўсiх яго фi лi ялаў. 

Узо ры бе ла рус кай ну мiз ма ты кi i са-

ма быт ныя на род ныя строi з роз ных 

рэ гi ё наў, парт рэ ты сла ву тых гiс та рыч-

ных асоб i пры ла ды для тра ды цый ных 

ра мёст ваў, му зыч ныя iн стру мен ты, 

кнi гi, по суд, упры го жан нi, шэ дэў ры 

iка на пi су, раз на стай насць бе ла рус-

кай пры ро ды, шмат лi кiя ар хеа ла гiч-

ныя зна ход кi — пра ект ва ўмо вах пан-

дэ мii ака заў ся як нi ко лi да рэ чы, бо тут мож на 

здзейс нiць па да рож жа ў ча се i пра сто ры, 

за хоў ва ю чы рэ ка мен да ва ную са цы яль ную 

дыс тан цыю i не за вiт ва ю чы ў му зей ныя за-

лы. Хоць, ка неш не, ар га нi за та ры спа дзя юц ца 

абу дзiць у су ай чын нi ках i за меж ных ту рыс тах 

цi ка васць да му зе яў, да ба га тай бе ла рус кай 

гiс то рыi i куль тур най спад чы ны. «Вы му ша ны 

ант ракт у ка му нi ка цы ях пры му сiў нас з яшчэ 

боль шай цеп лы нёй ста вiц ца да на шых гас цей, 

сяб роў i парт нё раў», — за зна чыў на ад крыц-

цi пра ек та ды рэк тар На цы я наль на га гiс та-

рыч на га му зея Па вел СА ПО ЦЬКА.

...Здым кi ар тэ фак таў з му зей най скарб-

нi цы, рас каз ва юць аў та ры пра ек та, фа то-

гра фы, жур на лiс ты, лаў рэ а ты прэ мii «За 

ду хоў нае ад ра джэн не» (2005) Аляк сандр 

Аляк се еў i Алег Лу ка шэ вiч, iш лi што дзень 

на пра ця гу ме ся ца, i для та го, каб якас на, 

без блi каў i ад бiт каў, зняць на ват ма лень кi 

прад мет з ме та лу цi шкла, сы хо дзi ла па не-

каль кi га дзiн. Але пра цэс зды мак, ка лi мож-

на бы ло па тры маць у ру ках бяс цэн ныя ар тэ-

фак ты — рэ чыў ныя част кi гiс то рыi род най 

кра i ны, за хап ляў на столь кi, што на час нi хто 

з удзель нi каў зды мак не звяр таў ува гi.

Га лоў ны спе цы я лiст упраў лен ня 

куль ту ры Мiн гар вы кан ка ма Ма ры-

на ЯСЮК на га да ла: ага ро джа пар ка 

Ча люс кiн цаў ужо дзя вя ты раз ста но-

вiц ца арт-пля цоў кай для доў га тэр мi-

но вых вы ста вач ных пра ек таў, якiя 

пра хо дзяць пад ад кры тым не бам. Ця-

пе раш нi, да рэ чы, рэа лi за ва ны ў дзяр-

жаў на-пры ват ным парт нёр стве — 

пры пад трым цы Мi нiс тэр ства куль-

ту ры, Мiн гар вы кан ка ма i фi нан са вай 

да па мо зе ААТ «Бе ла рус банк».

— Вы стаў ка «Ра ры тэ ты На цы я-

наль на га гiс та рыч на га му зея» хоць 

i ад кры тая для на вед валь нi каў, але 

са зра зу ме лых пры чын да сяж ная 

па куль толь кi бе ла ру сам. Як пла ну ец ца 

пра соў ваць пра ект — мо жа, ёсць iдэя 

за пi саць аў тар скiя ан лайн-эк скур сii? — 

спы та ла «Звяз да» ў аў та раў пра ек та.

— Ця пер ёсць мност ва но вых iдэй, як 

гэ ты пра ект раз вi ваць, у тым лi ку, я спа дзя-

ю ся, з'я вiц ца аў ды я гiд на роз ных мо вах. Бо 

цi ка васць да на шай кра i ны ёсць: на прык лад, 

ка лi мы здзяйс ня лi пра ект «Спад чы на Бе-

ла ру сi» i да ры лi гэ ты фо та аль бом за меж-

нi кам, яго пра гля да лi з пер шай да апош няй 

ста рон кi, рас пыт ва лi пра на шу гiс то рыю, i 

ў мно гiх ме на вi та пас ля гэ та га з'яў ля ла ся 

жа дан не на ве даць Бе ла русь, каб па зна ё-

мiц ца з кра i най блi жэй. Але га лоў ная мэ та 

для нас як аў та раў — у тым, каб пад няць 

са ма свя до масць бе ла ру саў, каб мы са мi 

ве да лi, лю бi лi i ша на ва лi сваю кра i ну, сваю 

гiс то рыю i куль ту ру, бо, па вер це, толь кi ў 

гэ тым вы пад ку па лю бяць i нас у све це.

— Каб не быць га ла слоў ным, пры вя ду 

лiч бы, — да дае Алег Лу ка шэ вiч, — аль бом 

«Спад чы на Бе ла ру сi» пе ра вы да ваў ся 18 ра-

зоў, а яго агуль ны ты раж склаў 46,5 ты ся чы 

асоб нi каў. І ця пер гэ та кнi га доб ра пра да ец-

ца, хоць яна ад на з са мых да ра гiх у на шых 

кнi гар нях, кошт па да рун ка ва га вы дан ня ў 

ску ра ной вок лад цы звыш 500 руб лёў... Ка-

лi мы па чы на лi гэ ты пра ект у 2001 го дзе, 

на ват не ду ма лi, што ён бу дзе та кi па спя хо-

вы, атры мае пра цяг i пад штурх не кра i ну да 

больш ак тыў най рэ стаў ра цыi i за ха ван ня 

сва iх ар хi тэк тур ных пом нi каў. Але гэ та ад-

бы ло ся, i сён ня мы ба чым, коль кi пом нi каў 

ад ноў ле на, коль кi ўся го зроб ле на i ро бiц ца 

для за ха ван ня гiс то ры ка-куль тур най спад-

чы ны. А та му, без умоў на, бу дзем пра ца ваць 

на да лей, каб прад ста вiць на шы куль тур ныя 

скар бы i зда быт кi ў са мых роз ных ас пек тах 

i кi рун ках.

Вiк то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.

Каб лю бiць 
Бе ла русь на шу мi лую

Ка лi Ма га мет з аб' ек тыў ных пры чын не мо жа прый сцi да га ры, га ра ро бiць сэл фi 

i да сы лае Ма га ме ту. Гэ та вель мi спро шча ная кар цi на та го, як у не спры яль най эпi-

дэ мi я ла гiч най сi ту а цыi вы му ша ныя пра ца ваць му зеi i iн шыя куль тур ныя ўста но вы. 

Вось ча му но вы пра ект «Ра ры тэ ты На цы я наль на га гiс та рыч на га му зея Бе ла ру сi», 

якi 2 чэр ве ня афi цый на стар та ваў i на пра ця гу го да бу дзе пра ца ваць пад ад кры-

тым не бам на ага ро джы пар ка куль ту ры i ад па чын ку iмя Ча люс кiн цаў у Мiн ску, 

вы веў мно гiх з ан лай ну ў рэ аль насць, ня гле дзя чы на на двор'е.
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