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ЭК СКУР СІЯ НА... 
НЕКРОПАЛЬ?

Вось ужо амаль 10 га доў ва-
лан цё ры пры яз джа юць у Ра каў, 
каб вы ра та ваць мяс цо выя мо гіл-
кі. Пер шыя ра бо ты тут па ча лі ся ў 
2005 го дзе, ка лі не кро паль быў 
уклю ча ны ў Дзяр жаў ны спіс гіс то-
ры ка-куль тур най спад чы ны Бе ла-
ру сі. Праў да, ня гле дзя чы на тое, 
што комп лекс ста рых пра ва слаў-
ных мо гі лак ХІХ ста год дзя ця пер 
па ві нен быць пад ахо вай дзяр жа-
вы, ад ной чы па ха ван ні да вя ло ся 
ра та ваць ад буль до зе раў, што 
пры еха лі раў няць іх з зям лёй.

— Вель мі важ на паш пар ты за-
ваць па ха ван ні, каб за ста ла ся па-
мяць пра лю дзей, бо не заў сё ды ў 

ар хі вах мо жа за ха вац ца ін фар ма-
цыя пра тых, хто тут жыў ра ней, 
— ка жа юрыст і ка ар ды на тар 
іні цы я ты вы ахо вы гіс та рыч-
ных мо гі лак Бе ла ру сі Воль га 
СЯ МАШ КА.

Паш пар ты за ваць мо гіл кі — 
зна чыць зра біць іх пад ра бяз нае 
апі сан не: за фік са ваць, рас шыф-
ра ваць над піс на кож ным над ма-
гіл лі, ства рыць кар ту і ад зна чыць 
усе іх асаб лі вас ці. Апроч гэ та га, 
па маг чы мас ці, ва лан цё ры рас-
чы шча юць мо гіл кі ад смец ця і 
за рас ні ку. 

— У су час най Бе ла ру сі мо гіл кі 
амаль не ўспры ма юц ца як мес-
цы па мя ці ў агуль на на цы я наль-
ным сэн се, — мяр куе гіс то рык 
Ці ма фей АКУ ДО ВІЧ. — Ша ну-

юц ца толь кі асоб ныя па ха ван ні 
— ці сва я коў, ці вя до мых асоб. У 
на шай кра і не амаль не пра вод-
зяць эк скур сій па цэнт раль ных 
не кро па лях, ха ця та кая прак ты-
ка рас паў сю джа на па ўсім све це: 
мо гіл кі Ро саў у Віль ні, Ва вель у 
Кра ка ве, Лы ча каў скія ў Льво ве, 
Но ва дзя во чыя ў Маск ве з'яў ля юц-
ца важ най част кай ту рыс тыч ных 
марш ру таў.

У су вя зі з гэ тым іні цы я та ры 
кам па ніі па ахо ве бе ла рус кіх не-
кро па ляў пра па ну юць унес ці зме-
ны ў за кон Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
«Аб па ха ван нях і па ха валь най 
спра ве», у пры ват нас ці, увес ці 
па няц це «гіс та рыч нае мес ца па-
ха ван ня» і вы зна чыць спе цы яль-
ны рэ жым утры ман ня та кіх мес-
цаў. Па сло вах ка ар ды на та раў, 
гэ та да па мо жа за ха ваць па мяць 
пра лю дзей, якія жы лі ка лісь ці на 
на шай зям лі, а так са ма ўні каль-
ныя пом ні кі ар хі тэк ту ры не кро-
па ляў.

СПАД ЧЫ НА З МЕТАЛУ
Але хмыз няк і за ня дбан не — 

не са мая вя лі кая па гро за для 
ста ра жыт ных не кро па ляў. Спра-
ва ў тым, што на ўпрост па верх 
ста ра даў ніх ма гіл пра цяг ва юць 
уз ні каць но выя. Вось і ця пер 
пе рад на шы мі ва чы ма, аку рат 
пе рад ста ра жыт най бра май з 
ахоў най шыль дай, якая за ба-
ра няе пра во дзіць на мо гіл ках 
па ха ван ні і вес ці гас па дар чую 
дзей насць, мы ўба чы лі све жае 
па ха ван не, яко га, па сло вах ва-
лан цё раў, два тыд ні та му тут 
яшчэ не бы ло. Мяс цо выя ўла ды, 
з які мі Воль га Ся маш ка вя дзе пе-
ра піс ку, пры зна лі, што ў спра ве 
ахо вы мо гі лак як гіс то ры ка-куль-
тур най каш тоў нас ці да пу шча ны 
па ру шэн ні, і па абя ца лі пры няць 
ме ры — на прык лад, увес ці па-
са ду ды рэк та ра мо гі лак.

Не вя до ма, ці бы ла ство ра ная 
та кая па са да, але пер шы по гляд 

на гіс та рыч ную част ку мо гі лак 
дае пад ста вы ў гэ тым су мня вац-
ца. Для та го, каб па чаць паш пар-
ты за цыю, нам да вя ло ся вы ся каць 
кус тоўе і дрэ вас той — іна чай 
пра брац ца да ста рых над ма гіл-
ляў бы ло не маг чы ма. Ды і зда га-
дац ца, што па глыб ле ны ў зям лю 
ці пе ра ку ле ны па рос лы мо хам 
ка мень — гэ та чы ясь ці ма гіль-
ная плі та, бы ло скла да на. Толь кі 
счыс ціў шы мох і пе ра ку ліў шы ка-
мень, мож на бы ло ўба чыць над-
піс: «Пефилія Левановичъ. Жила 
82 г. ум. 3 Сен тябр. 1909 г.»... 
На мно гіх над ма гіл лях вы бі тыя 
фі гур ныя кры жы і ад мыс ло выя 
над пі сы, якія ка лісь ці свед чы лі 
пра за мож насць ня бож чы ка і яго 
сва я коў. Ця пер, за ня дба ныя, гэ-
тыя свед чан ні ўжо ма ла ка го ці-
ка вяць, як і тое, хто та кая бы ла 
Пе фі лія Ле ва но віч, чым яна зай-
ма ла ся і што здзейс ні ла ў сва ім 
жыц ці.

Пад час да сле да ван ня ста ра-
жыт ных над ма гіл ляў нам па шан-
ца ва ла на са праў ды ўні каль ныя 
зна ход кі: ся род зва ле на га ў хмы-
зах дру зу ар хі тэк тар і ма гістр гіс-
то рыі Анд рэй Шу ла еў рас па знаў 
мед ныя рэшт кі купала кап лі цы, 
якая ка лісь ці ста я ла на мо гіл ках. 
Шчы ра ка жу чы, гле дзя чы на па-
гну тыя ка вал кі ме та лу, цяж ка па-
ве рыць, што яе мож на ад рэ стаў-
ра ваць. Але спе цы я ліст за пэў ні-
вае: гэ та маг чы ма. Га лоў нае, што 
та кая рэч уво гу ле ней кім цу дам 
за ха ва ла ся. Ад нак на гэ тым цу-
ды не скон чы лі ся: кры ху паз ней 
нех та на тра піў на ўрос лы ў зям лю 
ка ва лак жа ле за. Па ча лі ка паць — 
і вы цяг ну лі з гле бы вя лі кі ка ва ны 
ўні яц кі крыж, які, ве ра год ней за 
ўсё, вян чаў тую са мую кап лі цу. 
Зной дзе ныя каш тоў нас ці ва лан-
цё ры пе рад алі мас та ку Фе лік су 

Януш ке ві чу, вя до ма му сва ім са-
мым вя лі кім на Бе ла ру сі пры ват-
ным му зе ем.

У пла нах іні цы я та раў кам па ніі 
вы дан не кні гі пра Ра каў і ра каў скія 
мо гіл кі, якая рас па вя дзе пра но выя 
фак ты з гіс то рыі па се лі шча і змо жа 
пры ва біць сю ды ту рыс таў; увой дзе 
ў кні гу і спіс па ха ва ных на тэ ры-
то рыі мо гі лак у ХІХ ста год дзі. Але 
па куль што пра ца бу дзе пра цяг вац-
ца, і хто ве дае, якія яшчэ та ям ні цы 
ра каў ска га не кро па ля пры ад крые 
зям ля.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.
Фо та аў та ра 

і з ар хі ва Воль гі СЯ МАШ КІ.

ДВАЦ ЦАЦЬ ГА ДОЎ 
ЦІ ШЫ НІ

Пра да ту бу даў ніц тва Ус пен-
ска га кляш та ра і кас цё ла ор дэ-
на кар ме лі таў мож на мер ка ваць 
толь кі па спа сыл ках на да ку-
мен ты XVІІ — XVІІІ ста год дзяў, 
якія ўжо, на жаль, не іс ну юць. 
Мяр ку юць, што кас цёл быў за-
кла дзе ны ў пер шай па ло ве XVІІ 
ста год дзя на мес цы драў ля на га 
хра ма. Да бу доў ваў ся ён знач на 
паз ней, праз не каль кі дзе ся ці-
год дзяў. Так са ма вя до ма, што ў 
1746—1750 гадах ён быў іс тот-
на пе ра бу да ва ны ар хі тэк та рам 
Глаў бі цам, част ко вая пе ра бу до ва 
ад бы ла ся і ў 1887 го дзе.

Ця пер у кас цё ле за ста ло ся ка-
ля 25 пры ха джан. На ба жэн ствы 
для іх пра хо дзяць у не вя лі кай 
кап ліч цы пры хра ме. Унутр жа 

са мо га кас цё ла тра піць вы па дае 
хі ба што пад час што га до ва га ры-
цар ска га фэс ту, што ла дзіц ца на 
пра ця гу двух дзён улет ку. Увесь 
ас тат ні час яго дзве ры за мкнё-
ныя. Спра ва ў тым, што ў 80-я 
га ды мі ну ла га ста год дзя ў хра ме 
рас па ча ла ся рэ стаў ра цыя. Унут-
ры ўсё аб нес лі рыш та ван ня мі, 
па ча лі ад наў ляць ляп ні ну... Але, 
як гэ та час та бы вае, скон чы лі ся 
срод кі, і рэ стаў ра цыю за ма ро зі лі 
на ня пэў ны тэр мін. Без бу даў ні-
чых ра бот прай шло ўжо больш 
за 20 га доў...

Нам па шан ца ва ла: спе цы яль-
на для нас дзве ры кас цё ла ад-
чы ні лі. Тое, што паў ста ла пе рад 
на шы мі ва чы ма ўнут ры, бы ло ча-
роў ным і вар тым жа лю ад на ча со-
ва. Вя ліз ная пра сто ра са строй-

ны мі ка ло на мі і вы со кі мі скля пен-
ня мі, ні бы ска ва ная ад пад ло гі да 
сто лі бу даў ні чы мі рыш та ван ня мі. 
А скрозь іх з ал та роў пра гля да-
юць бе лыя пя шчот ныя хе ру ві мы 
(іх і не ка то рыя ін шыя эле мен ты 
ляп ні ны па спе лі ад рэ стаў ра ваць) 
і ка ля ро выя фрэс ка выя рос пі сы, 
ні бы без га лос на па ве дам ля ю чы: 
«Мы яшчэ тут! Ра туй це нас, па-
куль мы не па бляк лі!» Зрэш ты, 
ёсць ней кае та ям ні чае ха раст во 
ў гэ тай пыш най на паў за кі ну тас ці 
(але ні ў якім ра зе не за ня дба-
нас ці! Унут ры кас цё ла, ня гле дзя-
чы на стан за цяг ну та га ра мон ту, 
пры бра на — за па рад кам у хра ме 
со чаць).

Ад мет ныя гэ тыя фрэс кі тым, 
што, апроч тра ды цый ных рэ лі-
гій ных, яны ад люст роў ва юць і 
свец кія сю жэ ты — та ко га ня ма 
больш ні дзе ў Бе ла ру сі. Так дзве 
з іх яск ра ва рас па вя да юць пра 
па дзеі, што ад бы ва лі ся ў 1654 
го дзе пад час вай ны Ра сіі і Рэ чы 
Па спа лі тай, ка лі рус кія вой скі 
пад кі раў ніц твам кня зя Аляк сея 
Тру бяц ко га на пра ця гу ча ты рох 
дзён аса джа лі Мсці слаў. А ка лі 
ўзя лі го рад пры сту пам, то ўчы ні лі 
жорст кую бой ню, якая атры ма-
ла наз ву «тру бяц кая раз ня». Тых 
мсці слаў цаў, хто здо леў та ды вы-
ра та вац ца, а так са ма іх на шчад-
каў, яшчэ доў га зва лі «не да се-
ка мі»: маў ляў, не ўсіх па сек лі. 
Фрэс кі свед чаць і аб тым, што 
па цяр пе лі ў той раз ні і свя та ры.

Апроч гэ тых вы яў, за ха ва лі ся не 
менш ці ка выя — на сцен ныя парт-
рэ ты фун да та раў кас цё ла. «Звяр ні-
це ўва гу на сім вал ула ды — бу ла ву, 
— па каз вае на адзін з парт рэ таў 
ды рэк тар Мсці слаў ска га ра ён-
на га гіс то ры ка-ар хеа ла гіч на га 
му зея Ула дзі мір ШЫ ЛЯН КОЎ. 
— Мож на мер ка ваць, што яе мог 
тры маць якісь ці вя лі кі князь».

СПУС ЦІЦ ЦА Ў ПЕК ЛА, 
УЗ НЯЦ ЦА Ў НЯ БЁ СЫ...

Пра хо дзя чы скрозь хра ма выя 
па коі (а бы ла тут і тра пез ная, і 
біб лі я тэ ка, і ка мо ра, і яшчэ цэ-
лае кры ло, якое не за ха ва ла ся), 
ува хо дзім у па мяш кан не, у ку це 
яко га бя лее ка мін. Па сло вах 
ды рэк та ра му зея, ён дзей ні чае 
і ця пер.

Не ка лі ў кас цё ле бы ло пяць 
ал та роў. «У сем' яў, якія ах вя ра-
ва лі гро шы на яго па бу до ву, бы-
лі свае ксян дзы, якія ад на ча со ва 
маг лі вес ці тут служ бы», — тлу-
ма чыць Ула дзі мір Шы лян коў.

Апроч та го, кас цёл меў ар ган, 
на пад ло зе ля жа лі пер сід скія ды-
ва ны, а вок ны ўпры гож ва лі ма-
за іч ныя віт ра жы. Са вец кія ўла-
ды пе ра ўтва ры лі храм у склад. 
У су та рэн нях за хоў ва лі ся боч кі 
з ка пус тай і са лен ня мі. Соль 
на столь кі ўе ла ся ў зем ля ную 
пад ло гу, што і ця пер пра цяг вае 
раз бу раць пад му рак... Зрэш ты, 
храм мог уво гу ле знік нуць, бы ло 
на ват пры ня та ра шэн не аб яго 
зруй на ван ні з-за тых са мых фрэ-
сак, якія бы лі свед чан нем та го, як 
сла вя нін па ды маў ру ку на сла-
вя ні на, што зу сім не ўпіс ва ла ся 
ў ідэа ло гію «адзі на га са вец ка га 
на ро да». Вы ра та ва ла кас цёл 
ад крыц цё комп лек су са вец ка-
поль ска га сяб роў ства ў па сёл-
ку Ле ні на Ма гі лёў скай воб лас ці, 

на якое пры еха лі вы со кія гос ці з 
Поль шчы. Мяс цо выя ўла ды па-
лі чы лі, што па ля кі мо гуць па жа-
даць на ве даць храм у Мсці сла ве, 
і вы ра шы лі яго па кі нуць.

...Спус ка ем ся ў су та рэн не. 
У яго за блы та ных ла бі рын тах 
чыс та і цём на, і свят ло ліх та-
ры ка не рас сей вае ад чу ван не 
міс тыч ных дры жы каў па ску ры. 
Ды рэк тар му зея па цвяр джае 
маю зда гад ку пра тое, што ў ра-
ней шыя ча сы тут бы ла крып та-
па ха валь ня: у сце нах ёсць за-
му ра ва ныя ні шы, зна хо дзі лі тут 
і кост кі. У ад ным з па мяш кан няў 
у пад ло зе ад ту лі на, пад якой, 
на коль кі маг чы ма раз гле дзець 
у ліх та ро вым свят ле, — пус тэ-
ча. «Хут чэй за ўсё, там сіс тэ ма 
пад зем ных ха доў», — мяр куе 
Ула дзі мір Шы лян коў.

Пас ля сы рых і цём ных пад-
зем ных па мяш кан няў вы хо дзім 
на свят ло, па па кру час тых пры-
ступ ках ка рас ка ем ся на кас цёль-
ную ве жу. Ні бы са змроч на га 
цар ства мёрт вых — у асвет ле-
нае спа дзя ван нем не ба. І хоць 

на са мы верх тра піць не атры ма-
ла ся (лаз быў за чы не ны), на ват 
з «ся рэд ня га» ўзроў ню ве жы ад-
кры ва юц ца шы коў ныя мсці слаў-
скія края ві ды. Зір нуў шы на та кое 
ха раст во, ра зу ме еш, што дзе ля 
гэ та га вар та жыць і за хоў ваць 
спад чы ну на шых прод каў. Да-
рэ чы, у Дзяр жаў ным спі се гіс то-
ры ка-куль тур ных каш тоў нас цяў 
Бе ла ру сі кас цёл ор дэ на кар ме-
лі таў мае ка тэ го рыі ўні каль на га 
аб' ек та між на род на га і рэс пуб лі-
кан ска га зна чэн ня.

«Ба лю ча гля дзець на тое, у 
якім ён ста не, сэр ца кры вёю аб-
лі ва ец ца», — уз ды хае Ула дзі мір 
Вік та ра віч, і з ім нель га не па га-
дзіц ца.

Але ж, ні бы до ра чы су па ка ен-
не і спа дзеў, звон ку на ад ной з 
бе лых сцен хра ма вы раз на пра-

сту пае шэ ры сі лу эт укры жа ва на га 
Хрыс та, які, коль кі сця ну ні тын ка-
ва лі, пра яў ля ец ца зноў і зноў...

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.
Фо та Над зеі БУ ЖАН.

Мсці слаўскі раён

�

На цы я наль ны мю зікл 
з ад най мен най наз вай 
па ка жуць у са міх Галь ша нах. 
Ад бу дзец ца гэ та 
24 мая пад час фес ты ва лю 
«Галь шан скі за мак-2014».

На га да ем, што прэм' е ра тво ра 
ад бы ла ся во сен ню ў Бе ла рус кім 
му зыч ным ака дэ міч ным тэ ат ры. 
Му зы ку на пі саў Ула дзі мір Кан-
дру се віч. Сю жэт раз горт ва ец ца 
ва кол жа ніць бы поль ска га ка ра-
ля Ягай лы, бяз дзет на га ўдаў ца, 
які збі раў ся пабрацца шлюбам са 
ста рэй шай дач кой бе ла рус ка-лі-
тоў ска га кня зя Анд рэя Галь шан-
ска га, ад нак пе ра ду маў і вы ра-
шыў зра біць сва ёй жон кай ся рэд-
нюю дач ку. Са пер ніц тва сяс цёр, 
інт ры гі поль ска га два ра — усё 
амаль так, як са праў ды бы ло ў 
Вя лі кім Княст ве Лі тоў скім у па-
чат ку XV ста год дзя. Ня гле дзя чы 
на тое, што Соф'і 17, а Ягай лу 
70 га доў, усе зайз дрос цяць ма-
ла дой, якая змо жа пе ра ехаць у 
ста лі цу і рас па чаць ды нас тыю 
Яге ло наў...

Гэ ты мю зікл — толь кі ад на яр-
кая ста рон ка фес ты ва лю. Ка ля 
сцен ста ра жыт на га зам ка Са пе-
гаў раз гор нец ца цэ лы ся рэд ня-
веч ны го рад. Ужо тра ды цый на 
прад стаў ні кі роз ных ры цар скіх 
клу баў змо гуць па ме рац ца тут 
сі ла мі пад час раз на стай ных тур-
ні раў. Ча ка ец ца ўдзел гро дзен-
ска га клу ба сла вян скіх адзі на-
бор стваў «Ары дан», Мінск ага 
страл ко ва га клу ба луч ні каў 

BOW'S CLUB і ін шых. Кон на-гіс-
та рыч ны клуб «За ла тая шпо ра» 
з Мін скай воб лас ці прад ста віць 
гле да чам тэ ат ра лі за ва нае прад-
стаў лен не «Ча ты ры эпо хі бе ла-
рус кай ка ва ле рыі».

Акра мя та го, пад час фес ты ва-
лю мож на бу дзе на ву чыц ца фех-
та ваць і ха дзіць на ста ра даў ніх 
ха ду лях, па бы ваць на май стар-
кла се па ка валь скай спра ве. 
Ах вот ныя ўба чаць, як спрыт на 
ар тыс ты эк стрым-тэ ат ра «Бер-
серк» кі да юць на жы і ся ке ры і на-
ват са мі змо гуць паў дзель ні чаць 
у іх не звы чай ных гуль нях .

Асаб лі вы ка ла рыт свя ту на-
дасць аў тэн тыч ная ся рэд ня веч-

ная му зы ка. Ка пэ ла бе ла рус кіх 
на род ных ду ха вых ін стру мен-
таў «Гу ды» і фальк лор ны ан-
самбль «Ба ла му ты» Бе ла рус-
ка га дзярж уні вер сі тэ та куль-
ту ры пра дэ ман стру юць май-
стэр ства гуль ні на ста ра даў ніх 
на цы я наль ных ін стру мен тах: 
ду дзе, ака ры не, ча рот цы, жа-
лей цы і ін шых. Хэд лай не рам 
вы ступ лен няў зноў ста не лю-
бі мы мно гі мі гурт «Ста ры Оль-
са», які ўжо не ад на ра зо ва вы-
сту паў у Галь шан скім за мку. 
Ся рэд ня веч ную ат мас фе ру 
свя та да поў ніць вы ступ лен-
не тан ца валь на га ка лек ты ву 
«Фла мея».

Па сло вах на чаль ні ка ад-
дзе ла ідэа ла гіч най ра бо ты, 
куль ту ры і па спра вах мо ла дзі 
Ашмян ска га рай вы кан ка ма 
Га лі ны Ба лін скай, мі ну ла год ні 
фес ты валь на ве да лі 4 ты ся чы 
ча ла век. Сё ле та, ка лі ўдзел у 
свя це пры ме пры клад на 300 
ар тыс таў (і, як вя до ма, бу дзе 
па ка за ны на цы я наль ны мю-
зікл), ве ра год на, на вед валь-
ні каў бу дзе яшчэ больш. Пры-
едуць гос ці з лі тоў ска га го ра да 
Шаль чы нін кай.

Тра ды цый ная вы ста ва-кір маш 
на род ных май строў, а так са ма 
гуль ня вая пля цоў ка для дзя цей і 
вы яз ны ган даль да поў няць пры-
ем ныя ўра жан ні ад гэ та га дня. 
За вер шыц ца ўсё нач ным вог нен-
ным шоу.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ, 
фо та аў та ра

�

Вар таў ні кі па мя ціВар таў ні кі па мя ці  ��

КА ЛІ ЗЯМ ЛЯ ГА ВО РЫЦЬ
Якія та ям ні цы за хоў ва юць ста ра даў нія мо гіл кі

Маў чан не мі нуў шчы ны

Ста ра жыт ная цаг ля ная бра ма з кры жам на вер се ні бы 
па дзя ляе ра каў скія мо гіл кі на дзве част кі. З ад на го яе 
бо ку да гле джа ныя ма гі лы роў ны мі ра да мі, тут чыс та і 
на ват пры ем на, ка лі мож на ўжыць гэ тае сло ва ад нос-
на не кро па ля. А па ін шы бок бра мы вы рас тае амаль 
не пра лаз ны за рас нік, і кар цін ка паў стае не гор шая, 
чым у філь мах жа хаў. Між тым ме на ві та там ся род 
ка рэн ня і апа ла га ліс ця па кры се зні кае са мае каш-
тоў нае — ста ра жыт ныя па ха ван ні, а ра зам з імі — і 
гіс та рыч ная па мяць.

Фрэс кі, апроч рэ лі гій ных, 
ад люст роў ва юць і свец кія сю жэ ты — та ко га 
ня ма больш ні дзе ў Бе ла ру сі.

Звон ку на ад ной з бе лых сцен хра ма вы раз на 
пра сту пае шэ ры сі лу эт укры жа ва на га Хрыс та, 
які, коль кі сця ну ні тын ка ва лі, пра яў ля ец ца 
зноў і зноў...

Ці да ча ка ец ца рэ стаў ра цыі ўні каль ны пом нік між на род на га Ці да ча ка ец ца рэ стаў ра цыі ўні каль ны пом нік між на род на га 
і рэс пуб лі кан ска га зна чэн ня?і рэс пуб лі кан ска га зна чэн ня?

Све жую ма гі лу на сы па лі на ўпрост ка ля бра мы пад ахоў най шыль дай.

Ка лі ў Мсці сла ве ад цэнт ра го ра да на кі ра вац ца ў бок 
Зам ка вай га ры, не маг чы ма аб мі нуць кар ме ліц кі кас цёл 
Уне баў зяц ця Най свя цей шай Пан ны Ма рыі, пом нік XVІІ 
ста год дзя. Бе лы му ра ва ны храм, што ста іць на ўзвыш шы, 
ураж вае сва ёй ве ліч нас цю яшчэ зда лёк, і спра ва не 
толь кі ў яго па ме ры. Та кі змог бы стаць упры га жэн нем, 
жам чу жы най лю бой ста лі цы. У ім маг лі б ла дзіць 
на ба жэн ствы з удзелам вы шэй шых асоб... Зрэш ты, ка лісь ці 
яно так і бы ло. Гле дзя чы на кас цёл (да рэ чы, апош ні на 
ўсхо дзе Еў ро пы пом нік «ві лен ска га» ба ро ка), уяў ля ем, якім 
знач ным го ра дам быў Мсці слаў у ча сы свай го роск ві ту і як 
ві ра ва ла тут жыц цё.

Ра ім на ве дацьРа ім на ве даць  ��

«СОФ'Я ГАЛЬ ШАН СКАЯ» 
ЕДЗЕ НА МА ЛУЮ РА ДЗІ МУ

Ру і ны Галь шан ска га зам ка.Ру і ны Галь шан ска га зам ка.

У 2013 го дзе Соф’я ўжо на вед ва ла свае ўла дан ні.У 2013 го дзе Соф’я ўжо на вед ва ла свае ўла дан ні.

Ста ра жыт ны на па мін пра слаў ную мі нуў шчы ну Мсці сла ва.

У гэ тай кап ліч цы пры кас цё ле ця пер пра хо дзяць на ба жэн ствы.

На ву ко вы су пра цоў нік Мсці слаў ска га гіс то ры ка-ар хеа ла гіч на га му зея 
Ва лян ці на ЦІ МАШ КО ВА па каз вае рэ пра дук цыі кас цёль ных фрэ сак.

Да ве да ма
Што год Між на род ны ка мі тэт 

па пом ні ках і гіс та рыч ных мяс-
ці нах (ІCOMOS) вы зна чае тэ му, 
якой бу дзе пры све ча ны гэ ты год. 
Та кім чы нам між на род ная су-
поль насць спе цы я ліс таў звяр тае 
ўва гу ча ла вец тва на тыя ці ін шыя 
пом ні кі су свет най спад чы ны, якія 
час та звы чай ны ча ла век не за-
ўва жае, але яны па тра бу юць 
не мен шай ува гі і до гля ду, чым 
егі пец кія пі ра мі ды ці Эй фе ле ва 
ве жа. Сё ле та ІCOMOS аб раў 
до сыць скла да ную тэ му — спад-
чы на ўве ка веч ван ня (ме ма ры я-
лі за цыі).

У Бе ла ру сі ство ра на ва лан-
цёр ская іні цы я ты ва па за ха ван ні 
гіс та рыч ных мо гі лак Бе ла ру сі. Яе 
ўдзель ні кі збі ра юць ін фар ма цыю 
пра ста ра даў нія не кро па лі, фар-
мі ру юць ба зу да ных гіс та рыч ных 
па ха ван няў, якая іс нуе і па ста ян на 
па паў ня ец ца на сай це nіekropalі.by. 
Апі сан нем мо гі лак і ўня сен нем іх у 
ба зу да ных зай ма юц ца края знаў-
цы з роз ных рэ гі ё наў Бе ла ру сі. 
Да лу чыц ца да гэ тай спра вы мо-
жа лю бы ах вот ны.

Зу сім ня даў на, ка ля двух га доў та му, па ча ла ткаць па ясы 
Іры на Дзер на коў ская, за гад чы ца Пя цяў шчын ска га сель ска га 
клу ба, што ў Мін скім ра ё не. Але яе вы ра бы ўжо за слу гоў ва юць 
вы со кай ад зна кі.

— Па мя таю, як у дзя цін стве тка ла мая ба бу ля, але ні ко лі б не 
па ду ма ла, што пач ну ткаць са ма, — усмі ха ец ца Іры на Зыг мун даў-
на. — Ця пер жа не ма гу ада рвац ца ад сва ёй пра цы... По яс трэ ба 
ра біць з сэн сам: та му дум кі пра бу ду чы вы раб ма гу вы нош ваць 
доў га, ні бы дзі ця.

За ўвесь час май стры ха са тка ла ка ля трыц ца ці па ясоў. Са мы 
зна ка вы — для но ва на ро джа най унуч кі.

Ма ры на БЕ ГУН КО ВА, фота аўтара.
Мін ская воб ласць.

На род ныя ўмель цыНа род ныя ўмель цы  ��

Лю бі мы по яс — для ўнуч кі

Анд рэй ШУ ЛА ЕЎ во пыт най ру кой за ма лёў вае над ма гіл лі.


