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У артыкуле закранаюцца пытанні, звязаныя з неабходнасцю захавання 
архітэктурнай спадчыны Магілёва і Магілёўшчыны. Сабраны матэрыял 
садзейнічае фарміраванню патрыятычных пачуццяў, выхаванню актыўнай 
жыццёвай пазіцыі, дапамагае больш глыбока даведацца аб гісторыі роднага 
краю, выхоўваць любоў да сваёй Бацькаўшчыны. 
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Для таго каб лепш зразумець сённяшнi дзень i ўявiць будучыню, неабходна 

заглянуць у мiнулае. 
Кожнаму з нас, напэўна, добра вядомы словы народнай мудрасцi: «Руйнаваць – не 

будаваць». Гэтыя словы гучаць асаблiва шчымлiва, выклiкаючы боль у сэрцы, калi 
прыгадаеш лёс гiсторыка-культурнай спадчыны Магiлёўшчыны. Адыходзячы ў нябыт, 
кожны народ пакiдае пасля сябе след у гiсторыi сусветнай цывiлiзацыi. Культурная 
спадчына народа – гэта стваральная праца людзей, iх духоўны набытак. На працягу 
многiх вякоў таленавiтыя майстры, умельцы адстойвалi нацыянальную самабытнасць 
свайго народа, увасаблялi ў сваiх тварэннях iдэалы свайго часу, узводзiлi багатую 
культурную спадчыну, узводзiлi не для бяспамяцтва, а для наступных пакаленняў. 
Праўда, гэты набытак могуць зруйнаваць войны, рэвалюцыi, пажары, бяспамяцтва 
(апошняе найбольш «страшнае» i разбурал

Калі глядзіш на помнікі даўніны, міжволі задаешся пытаннем: што такое 
гістарычны помнік? Сцены старажытнага горада? Месца, дзе жылі продкі? Чаму 
менавіта старыя гарады становяцца месцам паломніцтва турыстаў, і чаму нечакана 
пачынаюцца спрэчкі вакол разбураных будынкаў: як лепей захаваць іх, як лепей 
адрэстаўрыраваць. 

Чым жа вабяць да сябе гэтыя мясціны? Адказ знайсці няпроста, але можна. 
Напэўна, старажытныя сцены выклікаюць адчуванне рэальнасці сувязі часоў і 
пакаленняў. Знаёмячыся з вялікім творам мастацтва мінулых часоў, чалавек адчувае 
вялікае грамадзянскае пачуццё асабістага дачынення да сваёй гісторыі, а гэта азначае, і 
асабістай адказнасці за яе. 

Размова пойдзе пра помнікі, як нямыя сведкі далёкага мінулага... Але ці нямыя...? 
Вядома, што яны ўзводзяцца не толькі дзеля памяці пра тых, каго ўжо няма, пра тыя 
гістарычныя і гераічныя падзеі, якія пакрыліся пылам даўніны. Помнікі патрэбны 
людзям, каб, дакрануўшыся сэрцам да вялікіх спраў суайчыннікаў, яны, асабліва 
маладыя, лепш пазнавалі сябе і правільна выбіралі дарогі жыцця . 

Ва ўсе часы ў грамадстве былі свае ідэалы, ушанаванне памяці якіх станавілася 
нібы сімвалам эпохі. Таму няма нічога дзіўнага ў тым, што ў апошнія часы вялікая 
ўвага ўдзяляецца помнікам культуры, архітэктуры, усё часцей паўстаюць пытанні аб 
беражлівым захаванні духоўнай спадчыны народа [2]. 

 
1 Артыкул падрыхтаваны пры выкананнi навукова даследчай работы студэнтаў 
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Архітэктурныя помнікі Магілёва і Магілёўшчыны ў розныя часы прыцягвалі да 
сябе ўвагу даследчыкаў. Матэрыялы, сабраныя навукоўцамі, сведчаць пра унікальнасць 
архітэктурных помнікаў Магілёва і Магілёўшчыны. 

Магiлёў з’яўляецца непаўторным горадам па колькасцi гiстарычнай 
разнастайнасцi помнiкаў архiтэктуры i гiсторыi горадабудаўнiцтва. Маляўнiчы рэльеф 
горада ўздоўж Дняпра, выразнасць сучаснай забудовы, у якую арыгiнальна ўпiсваюцца 
помнiкi архiтэктуры XVII – XIX ст., што захавалiся да нашага часу, робяць Магiлёў 
адным з цiкавейшых гарадоў. 

Асаблівую каштоўнасць прадстаўляе комплекс Мікалаеўскай царквы з цудоўнымі 
фрэскамі і разным драўляным іканастасам, а таксама жылы корпус, званіца, брама і 
аграда Мікалаеўскага жаночага манастыра 17-18 ст.ст. Да важнейшых гісторыка-
архітэктурных помнікаў Магілёва адносіцца і царква Трох Свяціцеляў, якая 
ўпрыгожвае галоўную вуліцу нашага горада – Першамайскую. Цікавай па сваёй 
планіроўцы з’яўляецца і Барысаглебская царква. У яе архітэктуры спалучаюцца рысы 
класіцызму і неарускага стылю [3]. 

Шмат цікавых і непаўторных мясцін ёсць на беларускай зямлі. Адным з такіх месц 
з’яўляецца Мсціслаўшчына. “Мсціслаў – кропля, кавалак люстэрка, у якім відны сонца 
і зоркі і ўся складаная гісторыя Беларусі. Гэта горад, які, здаецца, нічым асаблівым не 
вылучаецца сярод іншых гарадоў Беларусі, якіх у краіне сотні. Але паглядзіце на яго – і 
быццам у фокусе адлюструюцца ў яго гісторыі нашы гонар і слава,”- пісаў Уладзімір 
Караткевіч. 

Мсціслаў – дзіўны куток не толькі Магілёўшчыны. Яго называюць “беларускім 
Суздалем”, бо ён адзін са старэйшых гарадоў Беларусі На самым высокім месцы ў 
горадзе захаваліся рэшткі былой Троіцкай царквы, на ўсходняй ускраіне горада --  
рэшткі Тупічэўскага манастыра, заснаванага ў сярэдзіне 17 стагоддзя. 

Цікавым помнікам архітэктуры з’яўляецца касцёл кармелітаў, закладзены ў 1614 
годзе (па іншых звестках у 1637 г.) і рэканструяваны ў 1746-50 гг. архітэктарам І. К. 
Глаўбіцам. Касцёл – помнік архітэктуры барока і ракако.Унутраны інтэр’ер касцёла 
багата аздоблены лепкай і фрэскамі. Збереглося каля 20 кампазіцый, у тым ліку і на 
гістарычныя тэмы: “Узяцце Мсціслаўля маскоўскім войскам ў 1654 г.”, “Забойства 
ксяндзоў”. Гістарычную цікавасць мае панарама тагачаснага Мсціслава. 

Аб высокай культуры мсціслаўскага дойлідства сведчыць царква Аляксандра 
Неўскага. Пабудавана ў 1870 г. з цэглы на месцы мураванага храма (згарэў у 1858г.). 
Сёння помнік архітэктуры псеўдарускага стылю ўпрыгожвае цэнтральную частку 
горада [4]. 

Ў апошнiя гады назiраюцца значныя зрухi ў архiтэктуры горада Магiлёва. 
З’яўляюцца новыя незвычайныя будынкi, або праводзiцца рэканструкцыя старых. У 
Магiлёве пабудавалi Палац спорту, правялi рэканструкцыю Драматычнага тэатра, 
зроблена рэканструкцыя чыгуначнага вакзала, з’яўляюцца новыя культавыя збудаваннi, 
а таксама праводзiцца рэканструкцыя тых, якiя засталiся. Вядзецца будаўніцтва Спаса-
Праабражэнскай царквы па праспекту Пушкіна. На жаль, не ў лепшым стане 
знаходзяцца помнікі гісторыі Магілёўшчыны, бо многія мясціны, дзе некалі былі 
ўзведзены святыні народа, размешчаны далёка ад цэнтра. Да іх ліку адносяцца: царква 
ў вёсцы Сідаравічы Магілёўскага раёна, касцёл кармелітаў у вёсцы Княжыцы 
Магілёўскага раёна, замак Сапегаў у горадзе Быхаве (ад яго амаль нічога не засталося, 
у 2004 г. згарэў), памесце графіні Талстой у вёсцы Грудзінаўка Быхаўскага раёна. 
Названыя архітэктурныя збудаванні патрабуюць рэстаўрацыі, бо гэта ўнікальныя 
помнікі нашай гісторыі, помнікі архітэктуры. Калі не заняцца іх выратаваннем сёння, 
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то ўжо праз некалькі гадоў ратаваць будзе нечага. Цяжка назіраць, як на тваіх вачах 
адыходзіць у нябыт часцінка нашай вялікай гісторыі.  

Новае і старое ў горадзе – вечны прадмет для спрэчак многіх пакаленняў людзей. 
Прагрэс патрабуе сучасных архітэктурных рашэнняў, гарадскому транспарту 
становіцца цесна ў вузкіх вулачках старажытных кварталаў, пад зямлёй горада 
праходзяць лініі падземных камунікацый. І ўсё гэта з цяжкасцю суадносіцца з 
гістарычнай архітэктурай. Пагэтаму асноўным прынцыпам сучаснага 
горадабудаўніцтва павінна стаць конкурсная распрацоўка архітэктурных праектаў, 
шырокі ўдзел грамадскасці ў іх абмеркаванні. Адыход ад гэтага прынцыпа прыводзіць 
да неабгрунтаваных рашэнняў і можа назаўсёды загубіць каштоўныя помнікі 
архітэктуры. Тое, што ў мінулым стваралася дзесяцігоддзямі, можа загінуць імгненна. 

Сёння помнiкi архiтэктуры горада, якiя захавалiся да нашага часу, уключаюцца ў 
новыя гарадскiя ансамблi. Прадугледжваецца iх рэканструкцыя i прыстасаванне да 
новых умоў жыцця. Адраджэнне гiстарычнай спадчыны Магiлёва павiнна ўключаць як 
неад’емную частку не толькi шырокае выяўленне разнастайных культурных 
якасцейгорада, правядзенне рэканструкцыйных i рэстаўрацыйных работ на захаваных 
аб’ектах, але i максiмальна магчымае ўзнаўленне цалкам страчаных гiсторыка-
архiтэктурных комплексаў i  iншых каштоўных элементаў нашага горада, творчае 
развiццё горадабудаўнiчых традыцый у сучаснай планiроўцы i забудове Магiлёва. 

Помнiкi дойлiдства, па сутнасцi, з’яўляюцца захавальнiкамi часу, духоўнасцi 
народа, увасобленай у дрэве цi метале, у каменi цi цэгле, у шкле цi бетоне. За iмi дак-
ладная эпоха, але эпоха, накiраваная з мiнулага ў будучыню. 

Ці існуе сёння неабходнасць аховы і аднаўлення помнікаў архітэктуры? Адказ 
толькі адзін – існуе. Людзі ўсё больш і больш цікавяцца сваёй спадчынай, сваёй 
культурай, яны імкнуцца захаваць гістарычную памяць народа. У сучасны момант 
узрасла неабходнасць кожнаму чалавеку ведаць свой край, яго гісторыю, культуру, 
прыроду. Фарміраванне любові да сваёй Айчыны пачынаецца з прабуджэння цікаўнасці 
да мінулага сваёй “малой Радзімы”, да тых рэчаў, якія зроблены рукамі продкаў, да 
болю пяшчотных краявідаў родных мясцін. 

Будучыня любога грамадства, яго моц цалкам залежаць ад маральнага вобліку 
падрастаючага пакалення, яго патрыятызму, працавітасці, культуры. Адказваючы на 
пытанне, што такое гістарычны помнік, акадэмік Дз.С. Ліхачоў пісаў: “До сих пор, 
когда  увижу золотую главку церкви или золотой шпиль Адмиралтейства, освещающий 
собой весь Невский, золотой шпиль Петропавловской крепости..., сердце моё 
сжимается от сладкого чувства восторга. Золотое пламя церкви или золотое пламя 
свечи – это символы духовности...” 

Кожны помнік гісторыі ўнікальны, таму што ён адзіны і з׳яўляецца звяном у 
ланцугу старажытнай гісторыі. Доўг кожнага чалавека – захаваць для нашчадкаў 
помнікі сівой мінуўшчыны, бо гэта адзіныя крыніцы ў напластаванні якіх “запісаны” 
тысячагоддзі гісторыі. 

Я ўпэўнена, што ўсім нам, беларусам, неабыякавы лёс нашых святынь. Таму і 
захоўваць, і аберагаць іх павінны мы разам. Гісторыя не даруе нам, калі мы будзем 
абыякавыя да таго, што стваралася вякамі ў імя народа, як не даруе і таму, хто руйнуе 
нацыянальныя святыні. 
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