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Пасля кастрычніцкага 
перавароту ў Петраградзе, які 
пазней у СССР назвалі Вялікай 
кастрычніцкай рэвалюцыяй, 
бальшавікі практычна ўжо ў 
1917 г. ліквідавалі інстытут 
прыватнай уласнасці на зямлю 
і на ўсе будынкі, якія на ёй ста- 
ялі. Была праведзена нацыяна- 
лізацыя розных прамысловых 
і свецкіх будынкаў. Аднак най- 
больш пацярпелі вернікі роз- 
ных канфесій, бо бальшавікі 
абвясцілі вайну рэлігіі і право- 
дзілі палітыку ваяўнічага атэіз- 
му. Пад пагрозай апыналіся 
тысячы храмаў і манастыроў, 
у тым ліку і на тэрыторыі 
БССР, якая неаднаразова мя- 
нялася. Найбольш пацярпела 
Руская праваслаўная царква, 
якая панавала ў Расійскай ім- 
перыі. Калі ў 1917 г. у Расій- 
скай Імперыі было 79 767 хра- 
маў і 51 105 святароў, то ў 1939 
г. засталося каля 400 храмаў і 
каля 400 святароў, прычым у 
БССР храмы ўсіх канфесій былі 
зачынены.

У перыяд з лістапада 
1917 па 1919 г. царкву пазбавілі 
права юрыдычнай асобы, ду- 
хавенства пазбавілі палітычных 
правоў, закрылі некаторыя ма- 
настыры і храмы і зрабілі част- 
ковую рэвізію маёмасці царк- 
вы.

У сваім распараджэнні 
ад 1 граўня 1919 г. Ленін загад- 
ваў папоў расстрэльваць, а 
храмы зачыняць. Іх памяшкан- 
ні апячатваць і пераўтвараць у 
склады. У наступным загадзе 
ад 19 сакавіка 1922 г. Ленін 
загадаў канфіскаваць царкоў- 
ныя каштоўнасці. Адбылася 
канфіскацыя каштоўнасцей 
галоўнага храма Расійскай 
імперыі - Хрыста Збаўцы. 5 
снежня 1931 г. храм быў узар- 
ваны.

Нягледзячы на гэта ін- 
тэлігенцьм патрабавала ад но- 
вай улады аховы помнікаў гіс- 
торыі і кулыуры, у тым ліку і 
старажытных будынкаў. 5 ка- 
стрычніка 1918 г. Ленін загадаў 
прывесці першую дзяржаў-
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ную рэгістрацыю ўсіх ману- 
ментальных і рэчавых помнікаў 
мастацтва і старажытнасці.

10 красавіка 1919 г. но- 
выя ўлады заснавалі Расій- 
скую Акадэмію гісторыі матэ- 
рыяльнай культуры. Пасля ва- 
йны гэтая ўстанова атрымала 
назву Інстытут археалогіі АН 
СССР. Адпаведная праца па 
ахове помнікаў гісторыі і ку- 
льтуры пачала праводзіцца і на 
тэрыторыі Ўсходняй Беларусі, 
дзе ўлада была ў руках баль- 
шавікоў.

5 кастрычніка 1918 г. 
выканкам Савета Заходняй Ка- 
муны са сталіцай у Смаленску 
прыняў дэкрэт "Аб перадачы 
культурных каштоўнасцяў, ма- 
ёнткаў і ўстаноў аддзелам на- 
роднай асветы і аб арганізацыі 
іх збору, уліку і аховы".

Аналагічную пастано- 
ву прыняў 30 студзеня 1919 г. 
урад БССР і надрукаваў яе ў 
газеце "Звязда".

14 чэрвеня 1924 г. было 
зроблена распараджэнне аб 
парадку дзейнасці вышэйзгада- 
нага закона. Былі вызначаны 
катэгорыі помнікаў, што пад- 
лягалі ахове. 5 ліпеня 1926 г. 
з'явіўся заканадаўчы акт "Аб 
парадку аховы помнікаў даўні- 
ны, мастацтва, быту і прыро- 
ды, якія абвешчаны дзяржаў- 
ным здабыткам". Упершыню ў 
БССР быў зацверджаны спіс 
помнікаў з 94 назваў. Усе гэтыя 
помнікі былі абвешчаны дзяр- 
жаўнай уласнасцю. Напрыклад, 
у г. Магілёве былі ўзятьм пад 
ахову Гарадская ратуша, га- 
радскія брамы, сабор Св. Іосі- 
фа, Багаяўленскі манастыр, 
Спаская царква і драўляная 
сінагога на беразе Дняпра.

Вялікую ролю ў выву- 
чэнні помнікаў беларускага 
дойлідства адыграў Інстытут 
беларускай культуры, створа- 
ны ў 1922 г. Пасля яго стварэн- 
ня вывучэнне помнікаў стара- 
жытнага беларускага дойлід- 
ства пачало імкліва развівацца. 
Працы вядомых беларускіх ву- 
чоных - мастацтвазнаўцы Мі- 
колы Шчакаціхіна і археолага 
Івана Хозерава - і зараз маюць 
вялікую навуковую каштоў- 
насць.

У 1928 г. М. Шчака- 
ціхін выпусціў кнігу "Нарысы 
з гісторыі беларускага маста- 
цтва”, дзе ўпершыню ўвёў у 
навуковы ўжытак і разгледзеў 
такія прынцыпова важньм мо- 
манты ў гісторыі нашай архі- 
тэктуры, як "беларуская готы- 
ка", "беларускае Адраджэнне" 
і "беларускае барока".

У тым жа годзе I. Хозе- 
раў правёў раскопкі Барыса- 
піебскай і Пятніцкай цэркваў 
XII ст. у Бельчыцкім манасты- 
ры, што дало вучоным магчы- 
масць гаварыць аб існаванні 
самастойнай полацкай архі- 
тэктурнай шмэлы. Вывучаў ён 
і будаўнічыя матэрьмлы, аса- 
бліва старажытную цэглу-плін- 
фу і знакі майстроў-рамеснікаў 
на ёй. У першыя гады пасля 
Другой сусветнай вайны ён да- 
следаваў Полацкую Сафію і 
Каложскую царкву ў Гародні.

У 20-30-х гг. XX ст. 
маскоўскі даследчык А. Ня- 
красаў звярнуў увагу на аба- 
рончыя беларускія храмы XVI 
ст. і адзначыў у іх архітэк- 
турныя рысы полацка-смален- 
скага дойлідства XII ст., якое ў 
сваю чаргу, на яго думку, ака- 
зала ўплыў на маскоўскую архі- 
тэктуру XV- XVI стст.

Аднак сталінскія рэ- 
прэсіі 30-х гадоў практычна 
знішчылі кадры гісторыкаў і 
мастацгвазнаўцаў, і вывучэнне 
беларускага дойлідства пры- 
пынілася.

У 1930-м г. з храмаў 
пачалі здымаць званы, бо цар- 
коўны звон стаў забаронены. У 
пачатку XX ст. у Менску то- 
лыа праваслаўных храмаў было 
болып за 30, а ў 1937 г дзей- 
нічала толькі адна царква Св. 
Марыі Магдалены на Стара- 
жоўцы. У 1938 г. у БССР за- 
сталіся толькі тры адкрытьм 
царквы: у Бабруйску, Оршы і 
Мазыры. Неўзабаве закрылі і 
іх. Царкоўньм будынкі масава 
знішчаліся, альбо перабудоў- 
валіся.

У Магілёве да 1917 г. 
было 73 храмы розных канфе- 
сій, а да 1941 г. захавалася 
толькі 5 будынкаў. Толькі ў 
1937 г. за адну ноч тут узарвалі 
9 царкоўных ансамбляў, каб

яны не псавалі выгляд на то лькі 
што пабудаваны ў цэнтры го- 
рада "Дом Саветаў". Г алоўным 
спецыялістам па знішчэнні 
беларускіх храмаў стаў нача- 
льнік штаба сапёрнага баталь- 
ёна Пётр Трыгарэнка, які рас- 
працаваў новую методыку 
падрыву культавых будынкаў.

Менавіта ён у 1934 г. 
узарваў сабор у Віцебску, Свя- 
та-Мікалаеўскі сабор у Слу- 
цку, храмы ў Менску, Магілё- 
ве і Смаленску. Пасля вайны, 
ён стаў дысідэнтам і вернікам, 
выехаў у ЗША, дзе выдаў кнігу 
ўспамінаў, у якой апісаў і сваю 
дзейнасць на тэрыторыі Бела- 
русі.

Адносіны да права- 
слаўнай царквы і вернікаў ін- 
шых канфесій змяніліся падчас 
вайны 1941-1945 гг. На акупа- 
ванай тэрыторыі немцы дазво- 
лілі дзейнічаць хрысціянскім 
вернікам, як праваслаўным, 
так і каталіцкім, аднак масава 
знішчалі будынкі сінашг. У 
1943 г. Сталін дазволіў абраць 
патрьмрха Сергія, вярнуў яму 
Загорскі манастыр пад Маской, 
і пасля выгнання немцаў, хра- 
мы, адчыненыя пры іх, адразу 
не закрываліся, а дзейнічалі 
пэўны час, да новай хвалі зма- 
гання з рэлігіяй.

Пастановай СНК СССР 
№ 299 ад 16.03.1943 г. была 
створана "Дзяржаўная Над- 
звычайная камісія па ўстанаў- 
ленні і разглядзе злачынстваў 
нямецка-фашысцкіх захопнікаў 
і іх саўдзельнікаў і нанясенні імі 
стратаў грамадзянам, калга- 
сам, грамадскім арганізацьмм, 
дзяржаўным прадпрыемствам 
і ўстановам СССР".

На месцах ствараліся 
абласньм камісіі, якія актыўна 
дзейнічалі і на тэрыторыі 
БССР. Так, Магілёўская абла- 
сная камісія дзейнічала з 06.12. 
1943 г. па 29.12.1944 г. У са- 
кавіку 1945 г. яна абследавала 
9 храмавых будынкаў. У Магі- 
лёве, гэта два касцёлы і сем пра- 
васлаўных храмаў. Аднак з 
гэтых аб'ектаў ацалеў толькі Ні- 
кольскі манастыр. Астагнія бу- 
дынкі ніхто не аднаўляў, іх ру- 
іны паступова знеслі, а тэры- 
торыю забудавалі.

Найбольшую ціка- 
васць уяўляюць архівы гэтай 
камісіі, бо пазней яны былі 
выкарыстаньм рэстаўратарамі 
для аднаўлення некаторых ку- 
льтавых аб'ектаў на тэрыторыі 
Беларусі.

Рэстаўрацыйньм рабо- 
ты на тэрыторыі СССР пача- 
ліся пасля таго, як 14 кастрыч- 
ніка 1948 г. Савет Міністраў 
СССР прыняў пастанову, у 
якой гаварылася пра неабход- 
насць аховы, вывучэння і рэс- 
таўрацыі помнікаў гісторыі і 
кулыуры. У 1949 г. адпавед- 
ны дакумент з'явіўся і ў БССР. 
На працягу 1953-1957 гг быў 
зроблены спіс помнікаў гісто- 
рыі і культуры Беларусі і пры- 
нята пастанова "Аб зацвяр- 
джэнні спіска помнікаў архі- 
тэкутры БССР, якія патрабу- 
юць дзяржаўнай аховы". Па- 
чаўся новы этап у вывучэнні

нашай архітэктурнай спадчы- 
ны. Ён характарызуецца вя- 
лікім аб'ёмам археалагічных 
даследаванняў, у выніку якіх 
знойдзеныя дзясяткі раней не- 
вядомых помнікаў, атрыманыя 
новьм звесткі аб збудаваннях, 
якія захаваліся. Раскопкі М. 
Вароніна (Гародня), В. Тара- 
сенкі (Менск), М. Каргера (По- 
лацк, Віцебск, Ваўкавыск, 
Наваградак, Тураў), П. Рапа- 
порта (Полацк, Ваўкавыск), В. 
Булкіна (Полацкая Сафія), I. 
Чарняўскага (Гародня) дазво- 
лілі па-новаму зразумець і рас- 
тлумачыць складаныя з'явы 
станаўлення і развіцця архі- 
тэктуры ХІ-ХІІ стст. на тэры- 
торыі Беларусі, канчаткова 
сцвердзіць існаванне полацкай 
і гарадзенскай архітэктурных 
шкал.

Чарговы ўдар па куль- 
тавай архітэктуры Беларусі на- 
несла хрушчоўская канцэпцыя 
змагання з рэлігіяй. Сотні баж- 
ніц, што належалі вернікам роз- 
ных канфесій, былі зачынены, 
перароблены ў клубы і зерня- 
сховішчы альбо цалкам зніш- 
чаны.

3 беларускіх школ і на- 
вучальных устаноў выкара- 
нялася не толькі беларуская 
мова, гісторыя і культура, але 
і вера нашых продкаў. Шмат 
касцёлаў і цэркваў былі ўзар- 
ваны альбо перабудаваны да 
непазнавальнасці. Так, напры- 
клад, на знішчэнне полацкага 
касцёла і кляштара езуітаў "мэ- 
тавым накіраваннем" з бю- 
джэта Віцебскай вобласці было 
выдзелена 30 тысяч (тагачас- 
ных!)рублёў. У студзені 1964 
г. касцёл св. Сгэфана і'Частка 
калегіюма былі ўзарваны. Ад 
выбуху ўтварылася каля 50 
тысяч кубічных метраў "дабра- 
якаснацй цэглы і шчэбеню, якія 
прадпрыемствамі і насельніц- 
твам на працягу года былі вы- 
карыстаны на добраўпарад- 
каванне горада". "За хорошо 
выполненные работы по обру- 
шенню здання кадетского кор- 
пуса в городе Полоцке'' ўдзе- 
льнікам акцыі была аб'яўлена 
падзяка, двое з іх былі ўзна- 
гароджаны ганаровымі гра- 
матамі гарвыканкама. Сапраў- 
дньм дакументы па рэалізацыі 
гэтага акгу вандалізму, доўгі 
час надзейна схаваньм ад ці- 
каўных у Полацкім архіве, на- 
рэшце апублікаваньм ў пер- 
шым нумары гістарычна-літа- 
ратурнага часопіса "Полацкі 
летапісец".

На месцы зруйнаваных 
будынкаў у 1976-1979 гг. па- 
будаваны прэстыжны 9-павяр- 
ховы жылы дом для правінцый- 
най эліты. Ад калегіюма, за- 
крытага ад вачэй гэтай плоскай 
каробкай, зберагліся ў катаст- 
рафічным стане толькі паўднё- 
вая частка галоўнага корпуса і 
заходняё крыло.

Таксама былі знішчаны 
Дабравешчанская царква XII 
ст. у Віцебску, уніяцкі храм у 
Беразвеччы, касцёл "Фара Ві- 
таўта" ў Гародні, езуіцкі касцёл 
у Пінску і іншыя культавыя 
будынкі. У канцы мінулага 
стагоддзя Дабравешчанская 
царква (царква Звеставання) у 
Віцебску была адноўлена. На 
месцы ўзарванага 29 лістапада 
1961 г. касцёла Фары Вітаўта ў 
Гародні ў 2014 г. усталяваны 
памятны знак (Паклонны

крыж) у выглядзе скульптур- 
най кампазіцыі. Гэта паўраз- 
бураная арка з памятным над- 
пісам.

У сярэдзіне 60-х гг. мі- 
нулага стагоддзя сітуацыя ў 
краіне стала паляпшацца. У 
снежні 1966 г. было створана 
Добраахвотнае таварыства 
аховы помнікаў гісторыі і куль- 
туры, якое да канца 70-х гг. 
налічвала каля мільёна чала- 
век. На грошы, сабраньм сяб- 
рамі таварыства, пачалася рэс- 
таўрацьм помнікаў архітэкту- 
ры, у тым ліку і культавых бу- 
дынкаў. У 1968 г. быў складзе- 
ны спіс помнікаў першачар- 
говай значнасці для рэстаў- 
рацыі. У яго былі ўключаны 
Сафійскі сабор у Полацку, 
Прэабражэнская царква ў За- 
слаўі, Храм-спачывальніца 
Паскевічаў у Гомелі, Мікольскі 
манастыр у Магілёве і іншьм 
аб'екты.

Вярнуць помнікам іх 
першапачатковае аблічча, пры- 
стасаваць пад сучасныя куль- 
турна-асветніцкія ўстановы 
можа толькі навукова абгрун- 
таваная рэстаўрацыя. Сучас- 
ныя прынцыпы рэстаўрацыі 
вымагаюць не толькі ўмаца- 
вання і адбудовы помнікаў 
архітэктуры, але і актыўнага 
ўключэння іх у архітэктурную 
кампазіцыю новай забудовы 
нашых гарадоў і вёсак, прыста- 
савання да новых кулыурна- 
эстэтычных патрэбаў. Калі то- 
лькі ўмацаваць ці нават адбу- 
даваць архітэктурны помнік і 
не вырашыць праблему яго 
выкарыстання, ён застанецца 
нерухомым музейным экспа- 
натам. Каб шэдэўр дойлідства 
ці сціплы прадстаўнік радавой 
гістарычнай гарадской забу- 
довы паўнакроўна ўвайшоў у 
наша сённяшняе жыццё, трэба 
надаць яму новую, сучасную 
функцыю, якая б не толькі пад- 
крэсліла яго гістарычна-мас- 
тацкую каштоўнасць, але і ад- 
значыла, узмацніла яе, надала 
ён новае эстэтычнае гучанне.

Такі прынцып атрымаў 
назву "рэваларызацыя", што 
азначае ў дадзеным выпадку 
адраджэнне згубленай ідэйна- 
эстэтычнай каштоўнасці. Рэва- 
ларызацыя ўкпючае цэяы ком- 
плекс работ па "ажыўленні" 
помніка: кансервацыю, наву- 
ковую рэстаўрацыю і актыўнае 
архітэктурнае прыстасаванне 
яго да сучасных патрэбаў гра- 
мадства. Менавіта прыстаса- 
ванне вызначае выбар сродкаў 
кансервацыі і рэстаўрацыі і, 
самае галоўнае, з'яўляецца су- 
вязным звяном паміж мінулым 
і сучасным бытаваннем помні- 
ка. Прывядзём некалькі канк- 
рэтных прыкладаў.

Спачатку завітаем у 
старажытны Полацк, дзе шмат 
розных архітэктурных помні- 
каў і ансамбляў. Адзін з іх ужо 
добра вядомы вам. Г эта - Пола- 
цкая Сафія. Зараз яна склада- 
ецца з двух помнікаў - XI і 
XVIII стсг., і кпжны з іх мае вы- 
сокую мастацкую каштоў- 
насць. Таму навуковаму кіраў- 
ніку рэстаўрацыі архітэктару 
Валерыю Слюнчанку давялося 
вырашыць складаную задачу 
прыстасавання і музейнага па- 
казу Сафійскага сабора.

(Працяг у  наступным 
нумары.)

Фара Вітаўтаў савецкай Гародні
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