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У па чат ку XX ста год дзя рас па-
ча ла ся яшчэ ад на вай на, пра 
якую мы ве да ем зу сім ма ла 
і не ўяў ля ем яе маш та баў, — 
гэ та вай на з рэ лі гі яй. Збор нік 
да ку мен таў «Рэ лі гій нае жыц-
цё на Мін шчы не (1918—1941 
га ды)», вы пу шча ны Дзяр жаў-
ным ар хі вам Мін скай воб лас ці 
су мес на з ад дзе лам рэд кіх 
кніг і ру ка пі саў Цэнт раль най 
на ву ко вай біб лі я тэ кі НАН Бе-
ла ру сі, свед чыць пра тое, 
што з рэ лі гі яй зма га лі ся ўсур'-
ёз, пры чым са мы мі роз ны мі 
ме та да мі.

1. Кан фіс ка цыя ма ё мас ці
Пер шыя дэ крэ ты са вец кай ула-

ды пра сва бо ду сум лен ня і ад дзя лен-
не царк вы ад дзяр жа вы і шко лы ад 
царк вы бы лі пры ня ты ўжо ў 1918 го-
дзе. По бач з до сыць дэ ма кра тыч ны мі 
пунк та мі пра аду ка цыю і вы ха ван не 
з'я ві лі ся і та кія, што цал кам пад ры ва-
лі ма тэ ры яль ны бок іс на ван ня царк-
вы. Згод на з но вым да ку мен там, ні-
я кія цар коў ныя і рэ лі гій ныя ўста но вы 
не ме лі пра ва ва ло даць ма ё мас цю. 
Яны па збаў ля лі ся так са ма пра воў 
юры дыч ных асоб.

Бу дын кі цэрк ваў ста лі лі чыц ца 
ўлас нас цю дзяр жа вы. А цар коў ныя 
служ кі бы лі аба вя за ны пі саць афі-
цый ныя зва ро ты, каб ім да зво лі лі 
ка рыс тац ца сва і мі хра ма мі.

Так, за ха ваў ся да ку мент, у якім 
ві даць аку рат та кая сі ту а цыя, на пі-
са ны гра ма дой еван ге ліч най царк вы 
лю тэ ран ска га ве ра выз нан ня:

«Згод на з па ста но вай Са ве та На-
род ных Ка мі са раў ССРБ, апуб лі ка-
ва най у га зе це «Звяз да» 1 сту дзе-
ня 1922 го да, мы, што пад пі са лі ся 
ні жэй, про сім аб пе ра да чы ў ка ры-

стан не на шай рэ лі гій най гра ма дзе 
цар коў на га бу дын ка, які зна хо дзіц ца 
на За хар' еў скай ву лі цы, 90 (бу ды нак 
бы лой ня мец кай кір хі), ра зам з усі мі 
прад ме та мі бо га слу жэн ня. За ўва жа-
ем, што ўся ма ё масць, што на ле жа ла 
еван гель скай лю тэ ран скай царк ве, 
бы ла за бра на з-пад па пя чы цель ства 
цар коў на га са ве та».

2. Ада бран не 
каш тоў нас цяў

Моц ны ўдар па ін сты ту це царк вы 
ўла ды на нес лі ў 1922 го дзе, ка лі пра-
вя лі кам па нію па ада бран ні цар коў-
ных каш тоў нас цяў. Быў на ват вы да-
дзе ны ар хі па стыр скі зва рот епіс ка па 
Мінск ага і Ту раў ска га Мел хі се дэ ка, 
у якім га ва ры ла ся, што зда дзе ныя 
цар коў ныя каш тоў нас ці пой дуць на 
за куп ку спа жы вец кіх та ва раў для да-
па мо гі га лод ным. Гэ тая ме ра бы ла 
раз лі ча на на тое, каб асла біць уплыў 
царк вы ў гра мад стве.

Тра гіч насць та го, што ад бы ва ла-
ся, част ко ва пе рад аец ца ў на ступ ным 
да ку мен це, на пі са ным на імя за гад-
чы ка лік ві да цый на га ад дзе ла На род-
на га ка мі са ры я та юс ты цыі та ва ры ша 
Ка на ко ці на:

«Згод на з ва шым аса біс тым рас-
па ра джэн нем ка мен дан ту бу дын ка 
ўні вер сі тэ та па ву лі цы Шы ро кай бы ло 
рас па ча та зняц це кры жоў з ку па лоў 
бы лой Уваск ра сен скай царк вы, пе-
ра да дзе най уні вер сі тэ ту. Пра ве дзе-
ным аб сле да ван нем на мес цы, пры 
да па мо зе па жар ных ле сак, спе цы я-
ліс та мі-ра бо чы мі ўста ноў ле на, што 
до ступ лес ка мі маг чы мы толь кі на 
адзін ку пал; для до сту пу да дру го-
га па трэб ны рыш та ван ні. Срод кі, па 
да моў ле нас ці з ра бо чы мі, у су ме 500 
руб лёў бы лі свое ча со ва вы дзе ле ны 
кі раў ніц твам уні вер сі тэ та, ад нак ра-

бо чыя, агле дзеў шы ся, ад мо ві лі ся ад 
да моў ле най пла ты. Для пра вя дзен ня 
ра бот па трэб на 1500 руб лёў, не лі-
ча чы рыш та ван няў. Па ве дам ля ю чы 
пра гэ та, уні вер сі тэт про сіць ва ша га 
ўдзе лу ра бо чы мі людзь мі і гра шо вы мі 
срод ка мі, бо з-за ад сут нас ці та кіх вы-
ка нан не ра бот за цяг ва ец ца. Рэк тар 
БДУ пра фе сар Гер чы каў».

3. Зма ган не са свя та ра мі
Ня гле дзя чы на тое, што з да зво лу 

мяс цо вых улад рэ лі гій ныя аб' ядан ні 
маг лі ка рыс тац ца сва і мі бу дын ка мі, 
за лю бое па ру шэн не, на ват са мае 
фар маль нае, аб' яд нан не за кры ва ла-
ся, а храм і ма ё масць кан фіс коў ва лі-
ся. Ёсць свед чан ні, што Ула дзі мір Ле-
нін ска заў, што чым больш свя та роў 
за гі не, не па га джа ю чы ся ад да ваць 
цар коў ную ма ё масць, тым лепш.

Пра тое, што та кая мэ та на кі ра-
ва ная пра ца пры но сі ла пэў ны плён, 
свед чыць на ступ ны ліст, на пі са ны ў 
рэ дак цыю «Звяз ды» дыя ка нам Са-
ма хва ла віц кай царк вы Мін скай акру гі 
Ула дзі мі рам Пра ха рэц кім:

«Зра зу меў шы ўсю бес сэн соў-
насць сва ёй служ бы, я вы ра шыў кі-
нуць і кан чат ко ва па рваць з усі мі за-
ба бо на мі, зра зу меў пра віль ны шлях, 
па якім трэ ба іс ці, асэн са ваў пад ман і 
яў ную не да рэ чнасць рэ лі гіі...»

4. Не па мер ны па да так
Цэрк вы аб клад ва лі ся та кім па дат-

кам, які час та вы пла ціць па прос ту 
не маг лі.

До сыць гра тэск на вы гля дае ліст, 
на пі са ны вер ні ка мі пра ва слаў на га 
пры хо да ў Стоўб цах та га час най Ба-
ра на віц кай воб лас ці, на ары гі на ле 
яко га па стаў ле на 160 под пі саў:

«Да ра го му пра ва ды ру на ша му 
баць ку Іо сі фу Ві са ры ё на ві чу Ста лі-

ну. Стаўб цоў скі фі над дзел аб клаў ду-
ха вен ства на шай царк вы па дат кам 
ка ля 36 ты сяч руб лёў. Гэ ту су му не 
ў сі лах вы пла ціць ні ду ха вен ства, ні 
пры ха джа не, што ста віць пад па гро зу 
іс на ван не на шай гра ма ды. Та му звяр-
та ем ся да ця бе, да ра гі наш на стаў нік, 
з га ра чай прось бай вы зва ліць нас ад 
пры зна ча на га па да тку і за бяс пе чыць 
іс на ван не на шай царк вы».

5. Пе ра да ча 
мет рыч ных кніг

Ці ка ва, што са вец кія ўла ды ад-
ной з пер ша чар го вых за дач ба чы лі 
тое, каб за браць у цэрк ваў і кас цё лаў 
мет рыч ныя кні гі і пе ра даць аба вяз кі 
вя дзен ня ак таў гра ма дзян ска га ста ну 
(на ра джэн не, шлюб, смерць) ад царк-
вы дзяр жа ве (ад дзе лам ЗАГС), што 
і бы ло зроб ле на. Та кім чы нам, сям'я 
з-пад тра ды цый най апе кі царк вы цал-
кам тра пі ла пад апе ку дзяр жа вы.

***
Усе гэ тыя за ха ды най больш ак тыў-

на пра во дзі лі ся спе цы яль на ство ра-
ным Са юзам ва яў ні чых бяз бож ні каў. 
У 1932 го дзе ў ім на ват быў пры ня ты 
пя ці га до вы план, у якім на мя ча ла ся 
на пра ця гу пер ша га го да за крыць усе 
ду хоў ныя ўста но вы, па зба віць цар-
коў ных слу жак хар чо вых кар так, на 
пра ця гу дру го га — за крыць цэрк вы і 
за ба ра ніць вы раб прад ме таў куль ту, 
трэ ця га — вы слаць свя та роў, чац вёр-
та га — за крыць куль та выя бу дын кі ўсіх 
рэ лі гій ных кан фе сій, пя та га — за ма ца-
ваць атры ма ныя пос пе хі... Ад нак гэ ты 
план пра ва ліў ся. Вы ка ра ніць рэ лі гію не 
ўда ло ся. Пе ра піс 1937 го да па ка заў, 
што пе ра важ ная боль шасць вяс ко-
вых жы ха роў, якая ў той час скла да ла 
асноў ную коль касць на сель ніц тва кра-
і ны, пра цяг вае лі чыць ся бе вер ні ка мі. 
Пас ля гэ та га мно гія з чле наў Са ю за 
бяз бож ні каў бы лі рэ прэ са ва ныя...

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Узор ны дзі ця чы фоль-
кгурт з аг ра га рад ка Мі-

ха на ві чы Мінск ага ра ё на 
ўдзель ні чаў у твор чай 
су стрэ чы з су ай чын ні-

ка мі, якія жы вуць да-
лё ка ад ра дзі мы, але 

па-ра ней ша му ці ка вяц ца 
сва і мі вы то ка мі і ха це лі 

больш ве даць пра на-
род ную куль ту ру.

Ужо не пер шы раз у Бе ла-
русь пры яз джа юць прад стаў ні кі 
бе ла рус кай ды яс па ры з роз ных 
кра ін па дзяр жаў най пра гра ме 
«Бе ла ру сы ў све це». Ка ар ды-
на та рам пра гра мы з'яў ля ец ца 
Мі ніс тэр ства куль ту ры, пры ня та 
яна бы ла ў 2013 го дзе. «Гэ ты 
ад мыс ло вы пра ект на кі ра ва ны 
на за бес пя чэн не комп лекс на га 
ўза е ма дзе ян ня ор га наў дзяр-
жаў на га кі ра ван ня, гра мад скіх 
аб' яд нан няў Бе ла ру сі з су ай-
чын ні ка мі за меж жа, да лу чэн не 
бе ла рус кай ды яс па ры да ўдзе лу 
ў рэа лі за цыі пра грам са цы яль-
на-эка на міч на га і куль тур на га 
раз віц ця на шай кра і ны, за ха-
ван не і пад трым ку яе на цы я-
наль на-куль тур най ідэн тыч нас-
ці. Мэ тай пра гра мы з'яў ля юц ца і 
ства рэн не сіс тэ мы дзяр жаў най 
пад трым кі, і раз віц цё парт нёр-

ска га су пра цоў ніц тва з бе ла-
ру са мі за меж жа ў са цы яль на-
эка на міч най, ін фар ма цый най, 
аду ка цый най, куль тур най і ін-
шых сфе рах», — га во рыц ца ў 
змес це пра гра мы.

У снеж ні Мінск на ве да ла 
чар го вая гру па з 20 ча ла век з 

Ра сіі, Эс то ніі, Літ вы, Поль шчы, 
Фран цыі, Іта ліі, Іс па ніі, якія 
тым ці ін шым чы нам звя за ны 
з бе ла рус кай куль ту рай. Боль-
шасць з гэ тых лю дзей кі ру юць 
твор чы мі ка лек ты ва мі, з'яў ля-
юц ца ак тыў ны мі па пу ля ры за-
та ра мі бе ла рус кай на род най 

куль ту ры за мя жой. Дзя ку ю чы 
ім за ме жа мі ра дзі мы зна ё-
мяцца з на шай на цы я наль най 
са ма быт нас цю, пра вод зяц ца 
кан цэр ты, свя ты і фес ты ва лі.

Гэ тым ра зам у рам ках пра-
ек та прай шлі кур сы па па шы-
рэн ню ве даў па за ха ван ні, 

раз віц ці і транс ля цыі на род най 
куль ту ры. А так са ма май стар-
кла сы па за сва ен ні на род ных 
про мыс лаў і ра мёст ваў, па ва-
каль на-ха ра вой і ха рэа гра фіч-
най твор час ці, аб ра да ва-свя-
точ най куль ту ры. І адзін з гэ тых 
кла саў ад быў ся на ба зе мі ха на-
віц ка га До ма фальк ло ру.

У не вя лі кі дам ок на ўскра і-
не аг ра га рад ка, дзе ўжо больш 
за чвэрць ста год дзя збі ра юц-
ца ама та ры на род ных спе ваў, 
прый шлі ця пе раш нія вы ха ван-
цы «Ка лы хан кі» — вуч ні па чат-
ко вых кла саў — і тыя, хто ўжо 
вый шаў з гэ тай уз рос та вай 
ка тэ го рыі, але па-ра ней ша му 
за ста ец ца спя ваць, па каз ваць 
ба га тую пе сен ную спад чы ну, 
да па ма гаць кі раў ні цы і ства-
раль ні цы ка лек ты ву Ла ры се 
Рыж ко вай. Ка лы хан каўцы па-
ка за лі зем ля кам, як пра вод-
зяц ца тра ды цый ныя дзі ця чыя 

гуль ні, спя ва лі аб ра да выя пес-
ні. Ма лень кія ар тыс ты ў тра ды-
цый ных стро ях заў сё ды дэ ман-
стру юць прык лад па важ на га 
стаў лен ня да на цы я наль най 
куль ту ры. Да рэ чы, «Ка лы хан-
ка» — адзі ны ў кра і не ка лек-

тыў, які збі рае дзі ця чую гуль-
ня вую спад чы ну. У скар бон цы 
гур та на род ныя гуль ні амаль з 
усіх рэ гі ё наў Бе ла ру сі.

— На гэ тым май стар-кла се 
мы па каз ва лі сваю ме то ды ку, як 
да лу чыць дзя цей да фальк ло ру, 
як раз ві ваць у іх па чуц цё пес ні 
праз гуль ня выя гу кі і га ла сы, — 
ка жа Ла ры са Рыж ко ва. — І та му 
мы заў сё ды гу ля ем у тыя гуль-
ні, у якія спрад ве ку гу ля лі на шы 
прод кі, ка лі яны бы лі дзець мі. 
Гуль ні, у якіх дзе ці фан та зі ру-
юць і ву чац ца су поль на спя ваць, 
пра во дзі лі ся ў по лі, у два ры, у 
ха це; яны ма дэ лю юць сі ту а цыі 
зем ля роб чых аб ра даў.

Не ка то рыя з гас цей дзя ку-
ю чы ўдзель ні кам «Ка лы хан-
кі» ўпер шы ню ўба чы лі, як гу-
ля юць у «Мак», «Ве ра бей ку», 
«Груш ку», «Про са», «Ваў ка і 
авеч ку», «Тры фа на». Не звы-
чай ны ўрок з ка лы ханкаўца-

мі прай шоў не дар ма: на шы 
су ай чын ні кі па вя зуць у «свет 
да лё кі» на шы ста ра жыт ныя 
пес ні і гуль ні.

Ана толь КЛЯ ШЧУК,
фо та аў та ра
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ЯК ЗМА ГА ЛІ СЯ З ДУ ХОЎ НАС ЦЮ...
ПЯЦЬ УДА РАЎ 

ПА РЭ ЛІ ГІІ
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«КА ЛЫ ХАН КА» ВУ ЧЫ ЛА НАРОДНАЙ КУЛЬТУРЫ


