
         Сілуэты
старога Віцебска

      Гісторыка-краязнаўчая экскурсія

Ю.А. Якімовіч

МІНСК
2019



Рэдактар, падрыхтоўка рукапісу да друку –
Л.У. Хмяльніцкая

Кніга прысвечана гісторыка-архітэктурным помнікам Віцебска. Аўтар 
паслядоўна знаёміць чытача з гісторыяй Віцебска і помнікамі мінуўшчыны ў 
розных частках горада, выкарыстоўваючы шматлікія друкаваныя і архіўныя 
крыніцы. Кніга багата ілюстравана здымкамі і замалёўкамі помнікаў 
даўніны. 

Якімовіч Ю.А. Сілуэты старога Віцебска : гісторыка-краязнаўчая экскурсія 
/ Рэд. і падрыхт. да друку: Л.У. Хмяльніцкая.  – Мінск, 2019. – 240 с.

На вокладцы – фрагмент акварэлі Ю.А. Якімовіча

Рэцэнзент – доктар гістарычных навук А.П. Грыцкевіч



Гэтая кніга выдатнага беларускага даследчыка 
архітэктуры Ю.А. Якімовіча рыхтавалася да друку на 
пачатку 1990-х гадоў.  Аднак выдадзена ў свой час так і не 
была. І толькі праз чвэрць стагоддзя ў яе з’явілася магчымасць 
трапіць да чытача.





                              ЗМЕСТ

Грыцкевіч А.П. Прадмова ...........................................................7

Уступ ................................................................................................9

Старонкі гісторыі .......................................................................11
 
Тут горад пачынаўся…  ............................................................69

На Ніжнім замку ........................................................................81

На Узгор’і ....................................................................................103
  
Ансамбль Ратушнай плошчы ................................................110
 
На Успенскай гары ...................................................................122

Крочым далей па Узгор’ю .......................................................137
 
На Пескаватыку ........................................................................145

Па Задунаўі ................................................................................152
 
За Замкавым ручаём ................................................................157
 
У Задзвінні .................................................................................176

Маркаўшчына ...........................................................................199

Пасляслоўе .................................................................................219
 
Літаратура ..................................................................................220

Слоўнік тэрмінаў ......................................................................223

Памяці Ю.А. Якімовіча............................................................237

5





Чытачу прапануецца кніга вядомага беларускага даследчыка і 
навукоўца, кандыдата архітэктуры Юрыя Аляксандравіча Якімовіча 
(13.10.1946 – 7.2.1994). На жаль, гэта апошняе, пасмяротнае выданне 
таленавітага гісторыка архітэктуры, сумленнага навукоўца, патрыёта 
і добрага, спагадлівага чалавека. Ю.А. Якімовіч падрыхтаваў кнігу ў 
апошні год свайго жыцця, і цяпер яна завяршае цыкл яго прац.

Юрый Аляксандравіч Якімовіч скончыў у 1969 г. Беларускі 
політэхнічны інстытут і працаваў ад таго часу ў Інстытуце 
мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Акадэміі навук БССР.

У 1979 г. ён абараніў дысертацыю па гісторыі архітэктуры і 
атрымаў навуковую ступень кандыдата архітэктуры. Ад 1980 г. 
Ю.А. Якімовіч перайшоў працаваць у выдавецтва “Беларуская 
Савецкая Энцыклапедыя” імя П. Броўкі, дзе быў загадчыкам 
рэдакцыі культуры і мастацтва. Ён прымаў актыўны ўдзел у выпуску 
энцыклапедычных выданняў у гэты перыяд, быў сябрам рэдакцыйнай 
калегіі “Энцыклапедыі літаратуры і мастацтва Беларусі”, выдаваў 
“Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі” і іншае. Ю.А. Якімовіч 
з’яўляецца аўтарам шматлікіх навуковых артыкулаў у “Зборы 
помнікаў гісторыі і культуры Беларусі”, “Гісторыі мастацтва народаў 
СССР”, “Гісторыі беларускага мастацтва” і іншых. Друкаваўся ў 
выданні ЮНЕСКА ў Парыжы.

Ад 1986 г. Юрый Аляксандравіч Якімовіч працаваў у Віцебскім 
педагагічным інстытуце.

Ю.А. Якімовіч даследаваў гісторыю архітэктуры Беларусі, 
пераважна дарэвалюцыйнага перыяду, а таксама творчасць мастакоў 
ХІХ ст. Н. Орды, Ю. Пешкі, Дз. Струкава і іншых. Ён вылучыў школы 
палескага драўлянага дойлідства, паказаўшы асаблівасці іх развіцця 
ў ХVІІ – ХІХ стст. Ю.А. Якімовіч зрабіў асобныя рэканструкцыі 
сядзібна-палацавых і замкавых пабудоў ХVІ – ХVІІ ст.

У апошнія гады Юрый Аляксандравіч Якімовіч выдаў дзве кнігі, 
якія хутка зніклі з паліц кнігарань. Першая – “Помнікі мураванага 
грамадзянскага дойлідства Віцебска ХІХ – пачатку ХХ ст.” (Мінск, 
1990), і другая – “Зодчество Белоруссии ХVІ – середины ХVІІ в. 

Прадмова
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Справочное пособие” (Минск, 1991). Абедзве кнігі з’яўляюцца 
значным унёскам у даследаванне гісторыі культуры Беларусі і сталі 
не толькі навуковымі працамі, але і навучальнымі дапаможнікамі для 
студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў нашай краіны.

Апошняя кніга Юрыя Аляксандравіча Якімовіча “Сілуэты 
старога Віцебска. Гісторыка-краязнаўчая экскурсія” пра гісторыка-
архітэктурныя помнікі Віцебска з’яўляецца абагульняючай працай. 
У гэтай кнізе аўтар прааналізаваў усе звесткі пра гістарычна-
архітэктурныя помнікі Віцебска.

Ён выкарыстаў усю літаратуру, якую можна было знайсці 
ў бібліятэках і якая датычыла горада Віцебска. Адпаведна ён 
сістэматызаваў гэтыя звесткі ў дачыненні да кожнага помніка 
архітэктуры, выкарыстаўшы і газетныя публікацыі адносна датаў і 
абставін разбурэння і знішчэння некаторых помнікаў у недалёкі ад 
нас час.

Аўтар гэтай кнігі паслядоўна знаёміць чытача з помнікамі 
мінуўшчыны Віцебска ў розных раёнах горада, з гісторыяй кожнага 
помніка. Тэкст кнігі напісаны новай мовай і чытаецца з цікавасцю. 
Для таго, каб шырокі чытач змог свабодна карыстацца матэрыяламі 
гэтай кнігі, аўтар змясціў і слоўнік архітэктурных тэрмінаў у канцы 
кнігі. Гэта дае магчымасць неспецыялісту добра арыентавацца ў 
тэксце.

Увогуле чытач атрымаў новую навукова-папулярную кнігу пра 
гісторыю Віцебска і яго гісторыка-архітэктурныя помнікі.

Анатоль Грыцкевіч,
доктар гістарычных навук, 

прафесар.
25 ліпеня 1994 года
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Шмат у якіх экскурсіях давялося мне прыняць удзел. І ў далёкіх, і 
ў блізкіх. Да сяго часу ўспамінаю ўсхваляваныя словы экскурсаводаў, 
якія з вялікім гонарам і пашанай прадстаўлялі нам культурныя 
здабыткі сваіх народаў. Мы бачылі дзівосныя помнікі архітэктуры і 
выяўленчага мастацтва і быццам пераносіліся ў далёкія гістарычныя 
эпохі, зноў перажывалі падзеі, якія адбываліся дзясяткі ці сотні гадоў 
таму назад. І тут я зразумеў, што помнікі культуры для нас, людзей 
канца ХХ стагоддзя, каштоўныя не толькі тым, што мы можам 
зазірнуць праз іх у мінулае, але і тым, што надаюць яны нам духоўную 
трываласць, магчымасць адчуць сябе часцінкай таго вялікага цэлага, 
што называецца нацыяй, народам.

Ужо даўно зрабілася трывіяльнай ісцінай класічная думка: 
чалавек, які не ведае мінулага, фактычна не мае і будучыні. Бо 
жыццё нам даецца Богам не дзеля забаваў і ўцехаў, а дзеля таго, 
каб пераасэнсаваць вопыт мінулых пакаленняў, напоўніць яго 
новым зместам і перадаць нашчадкам. Ад таго, наколькі старанна 
мы зберажом і асэнсуем лепшыя здабыткі мінулага, залежыць тое, 
як будзем мы сябе пачуваць, якімі вырастуць нашыя дзеці і дзеці іх 
дзяцей. Гістарычны працэс – гэта бясконцы ланцуг, дзе ўсе звенні 
звязаны паміж сабою. Перарвеш адно звяно – і ўсё распадзецца.

Такі распад неаднойчы планаваўся, жорстка і настойліва 
ўчыняўся. І справа тут не толькі ў шматлікіх войнах, якія 
вынішчалі нашу пакутную зямлю. Справа яшчэ і ў тым, што само 
нацыянальнае існаванне беларусаў ставілася ў залежнасць ад тых 
ці іншых геапалітычных працэсаў і амбіцый. Напрыклад, з ХVІІ ст. 
беларусаў актыўна “перараблялі” на польскі лад, потым на расійскі. 
Пры гэтым знішчаліся каштоўнейшыя нацыянальныя здабыткі – 
помнікі культуры, якія нагадвалі кожнаму жыхару нашае зямлі хто 
ён, дзе жыве, чым можа ганарыцца. Асабліва цяжкі ўдар па культуры 
нанеслі тыя, хто заклікаў народы да “светлай будучыні”. Будавалі 
ж тую будучыню на руінах ушчэнт разбуранай спадчыны. Трэба 
было падрыхтаваць пакаленні манкуртаў – людзей без мінулага, 

9

Уступ



без гістарычнай памяці, без усведамлення нацыянальнай годнасці. 
Такімі людзьмі было лёгка кіраваць, маніпуліраваць іх воляй, лёсам, 
думкамі. І значная частка народу адраклася і ад помнікаў сваіх, і ад 
роднай мовы, і нават ад Бога…

І ў выніку мы апынуліся нібы на папялішчы нашай старадаўняй 
культуры, у тым ліку і культуры рэлігійнай. Натуральна, што не 
кожнаму сёння пад сілу асэнсаваць сваю спадчыну, зноў пайсці 
сцяжынамі дзядоў і прадзедаў. Але іншага шляху няма. Як не бывае 
іншай, лепшай ці горшай, маці, іншай Радзімы, іншай гісторыі.

Я хачу вам расказаць пра адзін з прыгажэйшых куткоў нашай 
адвечнай зямлі – славуты горад Віцебск. Ужо больш за тысячу гадоў 
стаіць ён на берагах Дзвіны і Віцьбы. Нялёгкім быў яго лёс. Шмат 
чаго перажыў, спазнаў гэты горад у часіны ліхалеццяў. Былі таксама 
і часы высокага духоўнага ўзлёту. Шмат выдатных архітэктурных 
помнікаў упрыгожвала вуліцы і плошчы горада. Праходзячы сёння 
па Віцебску, аглядаючы стандартныя, падобныя адзін на другі 
дамы, якія безгустоўна выстраіліся ў шарэнгі вуліц, нават цяжка 
ўявіць, што некалі Віцебск з’яўляўся адным з прыгажэйшых гарадоў 
Еўропы. Яшчэ якіх-небудзь семдзесят гадоў таму назад узносіліся 
ў празрыстае неба дзясяткі вежаў і званіц, якія надавалі гораду 
непаўторнае аблічча. Пра гэтыя архітэктурныя вобразы мінуўшчыны 
мы і павядзём размову. 

Віцебск, 1993 год 
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Упершыню Віцебск згадваецца ў летапісах пад 1021 годам. У 
гэты час полацкі князь Брачыслаў Ізяславіч вёў вайну з кіеўскім 
князем Яраславам Мудрым. Мабыць, у Яраслава не хапіла сілы, 
каб расправіцца з полацкім войскам. Магчыма, і таму не скарыў 
ён супраціўніка, што ваяваў не з чужым чалавекам, а са сваім 
пляменнікам, бо абодва яны паходзілі з роду Уладзіміра Святаславіча. 
Яраслаў замірыўся з Брачыславам і перадаў яму ў валоданне гарады 
Усвяты і Віцебск. З гэтага гістарычнага факта можна зрабіць выснову, 
што Віцебск у ХІ ст. уваходзіў у склад Полацкай зямлі. У гэтай сувязі 
небеспадстаўнай з’яўляецца думка вядомага рускага гісторыка 
І.Д. Бяляева аб тым, што Віцебск заснаваны палачанамі. Гэтай жа 
думкі прытрымліваўся і віцебскі гісторык А.П. Сапуноў: “Віцебск 
пачаў сваё гістарычнае існаванне ў якасці полацкага прыгарада… З 
Полацкам ён быў звязаны агульнымі інтарэсамі і гісторыяй. У адной 
старажытнай грамаце сказана: “Полотеск, Витебск – одно есть”.  

Але ёсць яшчэ адна версія пра ўзнікненне Віцебска. Нават не версія, 
а легенда. У “Летапісе горада Віцебска”, складзеным у XVIII ст. мясцовымі 
жыхарамі М. Панцырным, І. Чарноўскім, Г. і С. Аверкамі, сказана: “Году 
9741. Разбіўшы Вольга2 яцвягаў і печанегаў і пераправіўшыся цераз раку 
Дзвіну, заначаваўшы з войскам і ўпадабаўшы гару, залажыла замак 
драўляны, назвала ад ракі Віцьбы Віцебскам. Вымуравала царкву ў 
вышнім замку святога Міхала, а ў ніжнім – Дабравешчання. Два гады 
пажыўшы, паехала да Кіева”.

Гэтыя дзве версіі маюць у сваёй аснове пэўныя палітычныя 
акцэнты. Яны адлюстроўваюць, перш за ўсё, зацятую барацьбу 
за Віцебск паміж полацкімі і кіеўскімі князямі. Таму абодва бакі 
імкнуліся прыпісаць заснаванне горада сабе. Акрамя таго, асоба 
княгіні Вольгі – першай хрысціянкі на Русі, абвешчанай праваслаўнай 

Старонкі гісторыі

1 Сапраўднай датай лічыцца 947 г.
2 Кіеўская княгіня (890 – 969 гг.).
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царквою святой, дапамагала ў XVIII ст. (калі ствараўся “Летапіс 
горада Віцебска”) праваслаўнаму насельніцтву горада супрацьстаяць 
моцнай хвалі лацінізацыі і паланізацыі.

Дык калі ж дакладна ўзнік горад? Адказалі на гэтае пытанне 
археолагі. Праводзячы раскопкі на Замкавай гары, яны даказалі, 
што ў пачатку нашай эры тут існавала гарадзішча днепра-дзвінскай 
культуры, на якім пражывала балцкае насельніцтва. У трэцяй чвэрці 
першага тысячагоддзя нашай эры тут узніклі славянскія паселішчы – 
адно пад Замкавай гарой каля вусця Віцьбы, другое – на беразе Дзвіны 
каля Пілатава ручая. Былое балцкае гарадзішча выкарыстоўвалася ў 
якасці сховішча, куды сцякалася насельніцтва з паселішчаў у часы 
ваеннай небяспекі. Паступова Замкавая гара зрабілася цэнтрам 
будучага горада, складалася з гарадзішча і неўмацаванага пасада. З 
канца Х ст. тэрыторыя горада значна павялічваецца, фарміруюцца 
тры яго часткі: дзядзінец, пасад (займаў плошчу 5 га) і Узгорскае 
прадмесце, ці слабада. Такім чынам, калі княгіня Вольга, паводле 
падання, наведала Віцебск, тут яна застала ўжо даволі значны 
горад, другі па велічыні пасля Полацка. А ў далейшым, калі ў ХІ – 
ХІІІ стст. узніклі новыя прадмесці – Заручаўе, Задунаўе і іншыя, 
горад значна павялічыўся і зрабіўся адным з буйнейшых паселішчаў 
усяе старажытнай Русі. Таму ён імкнуўся праводзіць самастойную 
палітыку, незалежную не толькі ад Кіева, але і ад Полацка. 

У 1101 г. памёр Усяслаў Брачыславіч – апошні з магутных полацкіх 
князёў, пры якім Полацкае княства дасягнула найвышэйшага 
росквіту і тэрытарыяльнага абсягу. Пасля смерці князя яго валоданні 
былі падзелены паміж нашчадкамі. Пры гэтым Віцебск атрымаў 
сын Усяслава Святаслаў (паводле іншых звестак – Давыд). І хаця 
Віцебскае княства фармальна лічылася незалежным, усё ж яно 
падпарадкоўвалася Полацку. 

У 1129 г. вялікі князь кіеўскі Мсціслаў, збіраючыся ў паход на 
полаўцаў, выказаў жаданне далучыць да сваіх сілаў і дружыны 
Усяславічаў. Але апошнія не пайшлі за Мсціславам і нават прыслалі 
зняважлівы адказ, у якім гаварылася: маўляў, ты, вялікі князь, будзь 
здаровы і ваюй з кім хочаш, а нам і дома ёсць што рабіць. Разгневаны 
Мсціслаў пасля паходу выклікаў непакорных Усяславічаў да сябе 
ў Кіеў, судзіў іх і выслаў у Канстанцінопаль да імператара Аляксея 
Комніна, іхняга швагера, жанатага на дачцы Усяслава. А Полацкая 
зямля перайшла да нашчадкаў Яраслава Мудрага.



13

1 Помнік князю Аляксандру Неўскаму ўстаноўлены ў Віцебску на 
плошчы Тысячагоддзя ў 2016 г. – рэд.

Але нядоўга прабылі ў апале Усяславічы. У 1132 г. памёр іх вораг 
Мсціслаў, і яны вярнуліся ў Падзвінне. У сярэдзіне ХІІ ст. палітычныя 
сувязі паміж Полацкам і Віцебскам аслабелі, таму апошні стаў 
самастойным княскім цэнтрам. Аднак пазней Віцебск пераходзіць 
у залежнасць ад смаленскіх князёў, у канцы ХІІ ст. кароткі час 
падпарадкоўваўся Чарнігаву.

У першай палове ХІІІ ст. Полаччынай стаў верхаводзіць князь 
Брачыслаў, вядомы таксама пад імем Вячаслава, які аб’яднаў пад 
сваёй уладай Полацкае і Віцебскае княствы. Апошняе ахоплівала 
тэрыторыі Віцебскага, Гарадоцкага і Суражскага паветаў Віцебскай 
губерні. У тыя часы віцябляне маглі сустрэць на вуліцах свайго горада 
славутага наўгародскага князя Аляксандра Яраславіча Неўскага, які ў 
1238 (паводле іншых звестак – у 1240) г. ажаніўся на дачцы Вячаслава 
Параскеве. У 1245 г. Аляксандр прыязджаў у Віцебск за сваім сынам, 
які гасцяваў у сваёй бабулі – жонкі Вячаслава. Знаходзячыся ў Верхнім 
замку, Аляксандр агледзеў драўляныя сцены крэпасці і прапанаваў 
умацаваць іх больш дасканала. У гэтым жа годзе са сваёй дружынай 
ён дапамог віцяблянам адагнаць ад горада лівонскія войскі і разбіць 
іх пад Усвятамі1.

Пасля смерці Вячаслава (1241 г.) з яго валоданняў зноў вылучаецца 
самастойнае Віцебскае княства, якім кіраваў яго сын Канстанцін 
Вячаславіч. Паводле іншых звестак, у Віцебску валадарыў літоўскі 
князь Таўцівіл, жанаты на другой дачцы Вячаслава. Потым тут зноў 
узмацняецца ўплыў смаленскіх князёў, а ў канцы ХІІІ ст. віцебскім 
князем з’яўляўся Міхаіл Канстанцінавіч з роду Святаслава-Юрыя.  

У ХІІІ – ХІV стст. палітычна афармляецца новая магутная дзяржава 
– Вялікае Княства Літоўскае, у структуры якога значнае месца займалі 
беларускія землі. Княства паспяхова стрымлівае ваенны націск татар 
і крыжакоў, з’яўляючыся гарантам незалежнасці сваіх тэрыторый. 
З ХІІІ ст. літоўскія князі ўсё часцей паяўляліся ў Віцебску. Яны 
былі ў асноўным праваслаўныя, параднёныя са славянамі, спрыялі 
ўмацаванню магутнасці сваіх вотчын і праваслаўнай царквы. У гэтым 
плане характэрнай фігурай з’яўляўся князь Альгерд Гедымінавіч.

Яго бацька Гедымін, які займаў пасаду вялікага князя літоўскага 
з 1316 па 1341 гг., быў мудрым палітыкам, значна пашырыў межы 
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княства, прычым у асноўным за кошт беларускіх земляў. Удала 
змагаючыся з крыжакамі, нанёс ім шэраг буйных паражэнняў. 
Каля 1323 г. ён заснаваў новую сталіцу дзяржавы – Вільню, будаваў 
моцныя мураваныя замкі. Будучы язычнікам, князь падтрымліваў 
праваслаўных, пяць яго сыноў прынялі хрышчэнне па праваслаўнаму 
абраду. Адным з іх быў Альгерд (1296–1377), вядомы таксама пад 
хрысціянскім імем Аляксандра. У 1318 г. ён ажаніўся на Марыі – 
дачцы апошняга віцебскага ўдзельнага князя Яраслава Васільевіча, 
які паходзіў са старажытнага роду Рурыкавічаў. Спачатку маладыя 
жылі ва Усвятах, а пасля смерці Яраслава (1320) Альгерд стаў 
княжыць у Віцебску1.

Віцебск быў абраны Альгердам нездарма. У гэты час ён з’яўляўся 
буйным горадам, займаў важнае стратэгічнае становішча, а землі яго 
княства ўключалі некалькі гарадоў. Як сведчаць летапісы, Альгерд 
у народзе карыстаўся вялікай пашанай, бо не цярпеў п’янства, 
вар’яцкіх баляў і пацехаў. Ён умацоўваў і распаўсюджваў сваю ўладу, 
а планы свае заўсёды трымаў у таямніцы. Разумеючы важную ролю 
Віцебска, князь найперш заняўся яго абарончымі ўмацаваннямі.

Да Альгерда Віцебск ужо быў добра ўмацаваным горадам, меў 
высокія 5 – 8-метровыя валы і драўляныя сцены. Іх узвялі яшчэ ў ХІІ – 
ХІІІ стст., калі старажытнае замчышча паступова трансфарміравалася 
ў Верхні замак, а былы пасад узяў на сябе функцыю Ніжняга замка. 
Такая планіровачная структура пры Альгердзе набыла больш 
акрэслены характар, бо абодва ўмацаванні зліліся ў адзіную сістэму, 
якую забяспечвалі мураваныя сцены і вежы. Іх агульная даўжыня 
перавышала 1750 м.

Мураваныя замкі Віцебска пабудаваны ў даволі сціслыя тэрмі-
ны – недзе за 30 гадоў. Будаўніцтва завершана ў 1351 г. другой жонкай 
Альгерда цвярской князёўнай Ульянай, якая таксама збудавала 
царкву Іаана Багаслова і заснавала праваслаўны манастыр пры 
Свята-Духаўскай царкве, узведзенай яе мужам. Сам Альгерд у 1345 г. 
заняў трон вялікага князя літоўскага. Ён далучыў Віцебскае княства 
да сваёй дзяржавы і аддаў яго ў валоданне старэйшаму сыну ад 
першага шлюбу Андрэю. Але паколькі Андрэй неўзабаве пайшоў на 

 1 Помнік князю Альгерду ўстаноўлены ў Віцебску ля Ратушнай плошчы 
ў 2014 г. – рэд.
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княжанне ў Полацк, то Віцебскам 
завалодала яго мачыха Ульяна 
Цвярская. Пасля яе смерці Віцебск 
павінен быў адысці ад вялікага 
князя. Але Ульяна парушыла гэты 
парадак наследавання і ў 1393 г. 
аддала горад і княства свайму 
малодшаму сыну Свідрыгайлу 
(спачатку быў праваслаўны пад 
імем Леў, потым – католікам 
пад імем Баляслаў), а сама 
прыняла пастрыг у манастыры 
Св. Духа. Дарэчы, Віцебск у 
той час меў пяць праваслаўных 
цэркваў: Міхайлаўскую, Дабра-
вешчанскую, Пятніцкую, Свята-
духаўскую (манастырскую) і Іа-
ана Багаслова.

Пасля смерці Альгерда (1377) засталося 12 яго сыноў, паміж 
якімі распачаліся спрэчкі за бацькаву спадчыну. Вялікім князем 
стаў Ягайла (праваслаўнае імя Якаў), якому яшчэ пры сваім жыцці 
Альгерд перадаў Віцебск. Але горадам фактычна валодаў яго 
брат Свідрыгайла-Леў, паводле волі вялікай княгіні Ульяны. Таму 
паміж братамі пачалася даволі жорсткая звара. Характэрна, што 
праваслаўнае насельніцтва Віцебска падтрымлівала Свідрыгайлу, 
асабліва пасля таго, як Ягайла-Якаў у 1386 г. стаў польскім каралём і 
перайшоў у каталіцтва пад імем Уладзіслава. Ён пасля смерці Ульяны 
выгнаў брата з Віцебска і пасадзіў там намеснікам свайго лоўчага 
Фёдара Весну. Але Свідрыгайлу ўдалося авалодаць горадам, а 
намесніка Весну скінулі з замкавай сцяны ў Дзвіну і ўтапілі. У помсту 
за гэта Вітаўт Кейстутавіч, які стаў вялікім князем літоўскім у 1392 г., 
сабраў войска і рушыў у 1393 г. на Віцебск. Віцябляне мужна абаранялі 
горад. Чатыры тыдні спатрэбілася вялікаму князю, каб авалодаць 
Ніжнім замкам. Усталяваўшы гарматы ў мурах Дабравешчанскай 
царквы, ваяры Вітаўта бесперапынна абстрэльвалі муры Верхняга 
замка, прабіўшы ў іх некалькі праломаў, і рыхтавалі штурм 
цытадэлі. Таму віцябляне, у якіх канчаліся харчы і боезапасы, былі 
вымушаны здаць горад. Але праз тры гады (1396) яны зноў адчынілі 
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вароты Свідрыгайлу, і войску 
Вітаўта зноў давялося 30 дзён 
штурмаваць горад. Гэта была не 
апошняя сустрэча з мяцежным 
Свідрыгайлам, які, дарэчы, тры 
гады (1430 – 1432) пасля смерці 
Вітаўта займаў пасаду вялікага 
князя. Ягайла, незадаволены 
яго палітыкай апоры на права-
слаўнае насельніцтва дзяржавы, 
пасадзіў на вялікакняскі трон 
брата Вітаўта Жыгімонта 
Кейстутавіча, з прычыны ча-
го Свідрыгайла ўзначаліў выс-
тупленне беларускіх і ўкраінскіх 
феадалаў за пашырэнне сваіх 
палітычных правоў. У 1435 г. ён 

зноў з’явіўся ў Віцебску і так бліскуча арганізаваў абарону горада, 
што войскі Жыгімонта шэсць тыдняў асаджалі віцебскія замкі, але 
так і не змаглі іх узяць. Толькі ў 1437 г. віцябляне, не маючы ніадкуль 
падтрымкі, прызналі ўладу сына Кейстута. Свідрыгайла ж уцёк у 
Маскву.

Увогуле асоба Свідрыгайлы, паводле сведчанняў дакументаў 
таго часу, была досыць супярэчлівая. З аднаго боку – справядлівы 
і мужны рыцар, добры военачальнік, з другога – чалавек надзвычай 
суровы і жорсткі, які бязлітасна распраўляўся са сваімі ворагамі. 
Так, заняўшы ў 1435 г. Віцебск, ён загадаў пасадзіць у мех і ўкінуць у 
палонку на Дзвіне стаўленіка Жыгімонта князя Міхаіла Пяструцкага, 
а князя Сямёна Альшанскага скінуў у раку з Замкавай гары. Тады ж 
“князь Свидригайло пойма митрополита Герасима в Смоленске, и 
окова твердо железы, и спровади в Витебск, и держав на крепости 4 
месяци. Сожже огнем… за толику вину, что перевет на него держал к 
князю Жигимонту”. Мітрапаліт быў спалены на вялікім камяні, што 
ляжаў на беразе Дзвіны пад Замкавай гарой і называўся ў народзе 
“жыдоўскім”.

У выніку ўсіх гэтых ваенных дзеянняў гораду былі нанесены 
вялікія страты. Асабліва пацярпелі мураваныя ўмацаванні, узведзеныя 
Альгердам. Але пасля 1435 г. і да самага пачатку XVI ст. віцябляне жылі 
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Свідрыгайла. Гравюра 
з “Апісання Еўрапейскай Сарматыі” 

А. Гваньіні (1581)
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1 Полное собрание русских летописей. М., 1975. Т. 32. С. 96.

адносна мірна. Пасля разгрому крыжакоў пад Грунвальдам у 1410 г. 
адпала пагроза пастаянных крыжацкіх паходаў з захаду, а татарскія 
набегі звычайна не дакатваліся да гэтых мясцін. Паступова Віцебск 
загойваў свае раны, адраджаліся крэпасці.

Віцебск трывала ўвайшоў у лік “каралеўскіх” (г. зн. дзяржаўных) 
гарадоў Вялікага Княства Літоўскага, і пасля забойства князя 
Жыгімонта Кейстутавіча, “лютаго, немилостиваго и сребролюбиваго 
паче человек”, належаў сыну Ягайлы каралю Казіміру IV. Толькі ў 
1440 г. яго на некаторы час самавольна захапіў наўгародскі князь 
Юрый Сямёнавіч, але ён, паводле Наўгародскага летапісу, “убоявся, 
видя свою дерзость, еже не разумием сотвори, избеже на Москву”. 
Горад зноў перайшоў у рукі Казіміра, які прыязджаў сюды ў 1451 
і 1469 гг., інспектаваў стан абарончых збудаванняў. Яшчэ раней, у 
1444 г., ён даў віцяблянам “Устаўную грамату”, якая рэгламентавала 
правы і абавязкі гараджан. У прыватнасці, яны мелі права 
свабоднага гандлю ў межах Вялікага Княства Літоўскага, выбіралі 
са свайго асяродку ваяводу. Прывілея гэта пацверджана сынам 
Казіміра вялікім князем і каралём Аляксандрам.

Вядома, што Аляксандр вырашыў ажаніцца з дачкой маскоўскага 
вялікага князя Івана ІІІ Аленай. У 1493 г. ён накіраваў у Маскву 
пасольства, якое прывезла з сабою партрэт Аляксандра Казіміравіча. 
Вось як пра гэты факт апавядае адна з тагачасных беларускіх хронік. 
Маскоўскі князь, агледзеўшы партрэт, застаўся задаволены, бо “был 
тот великий князь литовский Александр велми пиенкный, твары 
белой, ягод румляных, ока черного, усок тылко що засеявся. Которого 
видячи все рекл князь московский: «Праве, кролевич полский» и 
мовил: «мне малеванный в покою нехай будет, а тебе дщер моя Елено, 
живый великий князь»”1.

Заручыны адбыліся, і ў 1495 г. жыхары Віцебска ўрачыста 
сустракалі картэж Алены Іванаўны, якая ехала з Масквы ў Вільню 
для ўступлення ў шлюб з Аляксандрам. У дзвюх вярстах ад горада яе 
сустрэла шматлікая гарадская дэпутацыя на чале з ваяводам, князем 
Міхалам Іванавічам Заслаўскім. Віцябляне правялі ўвесь картэж да 
самага горада, адкуль ён з замкавага мосту накіраваўся ў манастыр 
архангела Міхаіла, што знаходзіўся на Верхнім замку. Тут князёўна 
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прыняла блаславенне архімандрыта і пайшла на начлег у адведзеныя 
ёй палаты. А раніцай паехала па старой Альгердавай дарозе ў Вільню. 
Неўзабаве Віцебск наведаў і сам вялікі князь са сваёй маладой 
жонкай. Агледзеўшы горад, ён паклапаціўся аб стане замкаў, загадаў 
іх яшчэ болей узмацніць і прывесці ў баявы парадак.

Не абышоў Віцебск сваёй увагай і наступны кароль – Жыгімонт І 
Стары. Сваёй граматай ад 18 лютага 1509 г. ён надаў гараджанам шэраг 
“вольнасцяў”, адмяніў некаторыя падаткі (напрыклад, мытны збор 
за правоз тавараў) і павіннасці, строга вызначыў памеры грашовых 
збораў з горада, адмовіўся ад свайго права на царкоўныя прыбыткі, 
абмежаваў уладу ваяводы, які выбіраўся самімі грамадзянамі і 
прысягаў не чыніць ім крыўды. Ваявода ж вяршыў суды на падставе 
традыцыйнага звычаёвага права. Кожны віцяблянін мог свабодна 
перасяліцца ў любое месца княства. Гараджанам даравана свабода 
веравызнання. 

Такім чынам, да пачатку XVI ст. Віцебск прайшоў даволі 
складаны шлях гістарычнага развіцця. Ён ужо з ХІІ ст. з’яўляўся 
цэнтрам удзельнага княства. Нягледзячы на тое, што ў 1264 г. 
горад фармальна ўвайшоў у Вялікае Княства Літоўскае, ён захоўваў 
аўтаномію. Толькі Альгерд скасаваў самастойнасць княства, а Ягайла 
далучыў яго да “каронных уладанняў”. У 1506 г. створана Віцебскае 
ваяводства, прычым першым ваяводам стаў буйны беларускі магнат 
Юрый Глябовіч. Правы і “вольнасці” віцяблян, замацаваныя ў розных 
прывілеях і граматах, заўсёды пацвярджаліся вялікімі князямі і 
каралямі, у тым ліку і права спавядаць праваслаўе. Гэта асабліва 
важна падкрэсліць у сувязі з тым, што пасля Крэўскай (1386) і 
Гарадзельскай (1413) уній літоўскага княства і польскага каралеўства 
пачаўся адчувальны наступ на беларускія землі каталіцкай царквы. 
Напрыклад, актам Гарадзельскай уніі вызначана, што только католікі 
мелі права займаць буйныя дзяржаўныя пасады і валодаць вялікімі 
маёнткамі. Праўда, гэтага правіла не заўсёды прытрымліваліся. 
Ужо Казімір ІV абяцаў народу “не паніжыць і не памяншаць ні 
ў чым Літоўскага княства, ні ў пасадах, ні ў людзях, ні ў землях, а 
падтрымліваць іх годнасць”. Ён скасаваў абмежаванні правоў 
праваслаўных, выдаў “устаўныя граматы”. У адной з іх, падпісанай 
у 1441 г., сказана: хто “хрышчоны быў у Віцебску ў рускую (г. зн. 
праваслаўную) веру і заставіў нашчадкаў, тых не чапаці, права іх 
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  1 Ткачев М.А. Замки Белоруссии. Мн., 1987. С. 123.

хрысціянскага ні ў чым не парушаць”. Яго сын і пераемнік Аляксандр 
у 1503 г. пацвердзіў за полацкім архіепіскапам Лукой і наступнымі 
за ім уладыкамі права самастойна весці духоўныя справы ў епархіі: 
“Ибо приказали мы архиепископу Луке судити и рядити и дела 
духовныя справляти, и люди церковныя заведати по давнему обычаю 
по городам и по местам нашим Полоцкой архиепископии”. З 1416 г. 
Полацкая епархія падпарадкоўвалася кіеўскаму мітрапаліту.

Нядоўга працягвалася мірнае жыццё віцяблян. З пачатку ХVІ ст. 
новая навала накацілася на Прыдзвінскі край. На гэты раз з усходу, 
дзе мацнела Маскоўская Русь. Абвясціўшы на ўвесь свет афіцыйную 
палітыку “Масква – трэці Рым”, маскоўскія самадзержцы прэтэндавалі 
на ўсе землі, якія некалі ўваходзілі ў Кіеўскую Русь. Калісьці Кіеў 
таксама лічыўся “трэцім Рымам”. Глыбінныя прычыны такой палітыкі 
ляжалі ў імкненні Вялікага княства Маскоўскага мець выхад да 
Балтыйскага мора. А шлях з Масквы да Балтыкі ішоў праз Беларусь. 
Таму беларускія землі сталі арэнай ваенных дзеянняў.

Упершыню віцябляне сутыкнуліся з рускім войскам у 1502 г. 
Прафесар М.А. Ткачоў пісаў, што тады былі спалены толькі гарадскія 
прадмесці. У 1516 г. Віцебск доўгі час вытрымліваў аблогу. Замкі, 
аднак, выстаялі. Спусташэнне паўтарылася ў 1519 г., калі быў 
узяты штурмам Ніжні замак, прычым у час аблогі загінула шмат 
жыхароў. Тыя, хто ацалеў, “адсідзеліся”  ў Верхнім замку. У 1534 г. 
князь Барыс Гарбаты разам з наўгародска-пскоўскай раццю спусто-
шыў усё наваколле, але горада здабыць не змог. У канцы лістапада 
1535 г. наўгародска-пскоўскае войска, вядомае 10 князямі на чале з 
Б. Гарбатым, “воевали Витепские места”. Улетку 1536 г. войскі князёў 
Гарэнскага і Барбашава спалілі Віцебскі пасад, захапілі ў палон 
мноства жыхароў горада і навакольных вёсак1.

З 1558 па 1583 гг. адбывалася надзвычай цяжкая для Беларусі 
Лівонская вайна, ініцыятарам якой з’яўляўся рускі цар Іван ІV, вядомы 
пад мянушкай Грознага, або Жахлівага. За часы гэтай вайны Віцебск 
тройчы трапляў у аблогу царскіх войскаў. У канцы мая 1562 г. ад 
Вялікіх Лукаў падышоў буйны атрад на чале з князем А.М. Курбскім, 
які папаліў усе віцебскія прадмесці, але горада ўзяць не здолеў. Напад 
паўтарыўся ў 1563 г. У 1568 г. (паводле іншых звестак – на год пазней) 



20

горад аблажыла шасцітысячнае войска ваяводаў Шарамецьева, 
Бутурліна і Сабурава. Віцябляне схаваліся ў замках. Тагачасны 
віцебскі ваявода Пац настолькі ўдала арганізаваў актыўную абарону, 
што рускія былі вымушаны адступіць.

У выніку ўсіх гэтых ваенных дзеянняў Віцебск быў страшэнна 
разбураны і спустошаны. Ад былых мураваных умацаванняў 
Альгерда засталася толькі адна амаль што разбураная сцяна і моцна 
пашкоджаная мураваная вежа над Дзвіной. Але горад паступова 
адраджаўся, пашыралася яго забудова. У ХVІ ст. для яго цэнтральнай 
часткі, ахаванай замкавымі сценамі, характэрна надзвычай шчыльная 
забудова. Напрыклад, у Ніжнім замку, які злучаўся з Верхнім Замкавай 
брамай па вуліцы Прабойнай, што прылягала да вуліцы Вялікай, 
пабудовы размяшчаліся нават пад замкавымі сценамі і валамі, што 
ў стратэгічных адносінах  было нязручна, бо перашкаджала войскам 
манеўрыраваць уздоўж абарончых збудаванняў. У дакументах гэтага 
часу згадваюцца вуліцы Вялікая, Вялікая Задунаўская, Прабойная, 
Казьмадзям’янскі завулак (відаць, тут існавала царква Казьмы і 
Дзям’яна). У ХVІ ст. актыўна забудоўваецца Узгор’е, асноўнай воссю 
якога з’яўлялася вуліца Вялікая (сучасная Леніна). Узгорскі пасад 
называўся таксама Завіцебным, злучаўся з Ніжнім замкам мостам праз 
Віцьбу і Завіцебнай брамай. У дакуменце 1592 г. Завіцебны пасад ужо 
названы “месцам”, г.зн. ён адносіўся да асноўнай гарадской тэрыторыі. 
Каля гэтага “месца” ўзніклі новыя гарадскія ўчасткі: Вострая 
магіла, Завіцебныя палі, Уваскрасенскае, Іванскае Багаслоўскае, 
Фёдараўшчына каля Яркова рова (сучасная вул. Баўмана). Дакумент 
1596 г. сведчыць, што да гэтага часу Узгор’е было абнесена астрогам, 
пракладзена вуліца, якая вяла да прадмесця Пісарэўшчына. Тут жа, 
на Узгор’і, і пачала фарміравацца новая гандлёвая плошча з крамамі. 

Гістарычныя крыніцы паказваюць, што забудова Віцебска 
ў ХVІ ст. развівалася нераўнамерна. Гэта ў немалой ступені 
абумоўлівалася складаным рэльефам з яго пагоркамі, лагчынамі, 
ярамі і іншымі перашкодамі. Гарадская забудова распаўсюджвалася 
ад замкаў уздоўж Віцьбы і Дзвіны. У першай палове ХVІ ст. 
паўночная частка Узгор’я яшчэ не была заселена, бо ў дакуменце 
1522 г. сказана, што царква Іаана Багаслова “на поли стоит 
за местом”. Усходняя частка Заручаўя пачала засяляцца яшчэ 
пазней, у ХVІІІ ст. У той час у раёне Святадухаўскай царквы, якая 
раней стаяла “ў полі”, утварылася новае прадмесце – Духаўская 
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слабада. У Задзвінні найбольш старажытнай з’яўлялася паўночна-
ўсходняя частка, вядомая пад назвамі Русь, Прысмушкі і Ярава.

17 сакавіка 1597 г. адбылася знамянальная падзея ў жыцці ўсяго 
горада, якая вызначыла яго лёс на многія дзесяцігоддзі. Менавіта ў 
гэты дзень кароль Жыгімонт ІІІ падпісаў прывілей на атрыманне 
жыхарамі Віцебска Магдэбургскага права. Гэта быў не першы 
прывілей на “вольнасці”. Яшчэ ў 1551 г. віцябляне атрымалі ад караля 
Жыгімонта Аўгуста права варыць мёд і піва, гнаць гарэлку для ўласных 
патрэб, праводзіць тры кірмашы ў год па два дні кожны. У 1584 г. было 
пастаноўлена, што жыхароў Віцебска можна было судзіць толькі ў 
іх горадзе і нідзе болей. Але ў прывілеі на Магдэбургскае права ўсе 
гарадскія “вольнасці” набылі больш акрэсленую і выразную форму.

Магдэбургскае права ўзнікла ў ХІІІ ст. у нямецкім горадзе 
Магдэбургу, ад якога атрымала назву. Паводле яго жыхары вызваля-
ліся ад феадальных павіннасцяў, суда і ўлады ваяводаў і старастаў. 
У горадзе стварыўся выбарны орган самакіравання – магістрат, які 
складаўся з бурмістраў, радцаў і лаўнікаў. Старшынстваваў войт, 
прызначаемы каралём з ліку шляхты хрысціянскага веравызнання. 
Ён вёў усе гарадскія справы, выбіраў сабе памочніка – ландвойта, а 
бурмістры, радцы і лаўнікі выбіраліся ўсімі мяшчанамі, падсуднымі 
магістрату. Першым войтам з’яўляўся тутэйшы зямянін Юрый 
Лятэцкі.

Пры наданні Магдэбургскага права гораду прысуджаны герб 
(“в блокитном поле образ святого Спаса Збавителя нашего, и при 
том зараз трохи нижей меч голый червоный, што ся мает розуметь 
кровавый”), а таксама вайсковая харугва – баявы сцяг, пад якім 
збіралася гарадская дружына “под час посполитого рушенья и 
потребы военное”. Кожны рамесніцкі цэх таксама атрымаў асабісты 
сцяг. Устаноўлены вялікі чатырохтыднёвы кірмаш, які пачынаўся на 
дзень св. Пятра. Яўрэям жыць у горадзе забаранялася. Мяшчане былі 
павінны забудаваць новую гандлёвую плошчу з ратушай: “...к тому теж 
крамницы и коморы для складання речей и товаров, так теж мясные, 
пострыгальню, торговое, перевоз на реке Двине и на Лучосе, лазню 
мескую на пожиток того места збудовати вольность надаем, дом теж 
гостиный для людей приезжих купецких, с вагою мескою... мещане 
места Витебского ратуш к оздобе меской збудовати и фундовати 
повинны будут, и на улицах меских... мост мостити або бруковати 
и опатривати мают”. Кароль падараваў гораду ўласны маёнтак 
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Лукішкі з навакольнымі вёскамі 
Туромшына, Прыгоннікі, Новікі, 
Бароннікі, Трубачы.

Наданне Віцебску Магдэ-
бургскага права (адменена 
імператрыцай Кацярынай ІІ у 
1775 г.) паўплывала не толькі на 
далейшы эканамічны і палітычны 
лёс горада, але і на развіццё яго 
архітэктурна-планіровачнай 
структуры. Фарміраванне нова-
га адміністрацыйна-грамадскага 
цэнтра на Узгор’і (раней 
рынак існаваў у Ніжнім замку) 

пашырыла цэнтральную частку горада і на правабярэжжа Віцьбы. 
З гэтых часоў Узгор’е пачало паступова набываць усё большае 
значэнне ў архітэктурным ансамблі горада. І калі Верхні і Ніжні замкі 
выконвалі ў значнай меры ваенна-стратэгічную ролю, то Узгор’е 
набыло грамадскую функцыю.

У другой палове ХVІ ст. Беларусь апынулася ў складаных 
палітычных і культурна-рэлігійных умовах развіцця. Вялікае 
Княства Літоўскае ваявала з Рускай дзяржавай і ў гэтай вайне 
несла шмат стратаў. Таму ў 1569 г. у Любліне заключана новая унія 
паміж княствам і польскім каралеўствам, у выніку якой утварылася 
канфедэратыўная дзяржава – Рэч Паспалітая. Аб’яднанне сіл дало 
магчымасць паспяхова змагацца супраць Расіі і вызваліць значную 
частку захопленых земляў.

Але Люблінская унія для Беларусі мела і негатыўныя вынікі, 
бо спрыяла паланізацыі насельніцтва, узмацненню нацыянальна-
рэлігійнага прыгнёту. У 1596 г. прынята Берасцейская царкоўная унія, 
якая злучыла праваслаўную царкву з каталіцкай, падпарадкаваўшы 
яе рымскаму папе. Гэта выклікала вялікія хваляванні сярод 
праваслаўнага насельніцтва. Таму ў 1633 г. было дазволена легальнае 
існаванне праваслаўных прыходаў, але колькасць іх скарацілася 
больш чым удвая. 

З сярэдзіны ХVІ ст. на Беларусі пашырыўся рэфармацыйны рух, 
пачалося будаўніцтва пратэстанцкіх (галоўным чынам кальвінісцкіх) 
храмаў. Каталіцкія храмы і кляштары, як вядома, пачалі тут будаваць 

Герб Віцебска. Выява з прывілея 
17 сакавіка 1597 г.
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пасля Крэўскай уніі 1385 г. Такім чынам, калі да ХVІ ст. праваслаўная 
царква на Беларусі з’яўлялася найбольш магутнай і ўплывовай, то з 
канца гэтага стагоддзя яна зрабілася ганімай у сваёй жа айчыне. У 
выніку контррэфармацыі пануючае месца ў Рэчы Паспалітай заняла 
каталіцкая царква, якая актыўна змагалася як з рэфармацыяй, так 
і з праваслаўем, лічачы унію пераходным этапам ад праваслаўя да 
каталіцызму.

Такі лёс быў наканаваны і Віцебску. Да канца ХVІ ст. тут існавала 
немалая колькасць праваслаўных цэркваў (дзве мураваныя, астатнія 
драўляныя): Троіцкая, Мікалая, Іаана Багаслова, Уваскрасення 
Хрыстова (Рынкавая), Параскевы Пятніцы, Дабравешчання 
Багародзіцы, архангела Міхаіла (Замкавая), Уваскрасення Хрыстова 
(Заручаўская), Сашэсця св. Духа, Пакравоў Багародзіцы, Іаана 
Хрысціцеля, Сімяона Столпніка, Пятра. У дакуменце 1552 г. адзначаны 
таксама цэрквы Успення Багародзіцы, Спаса-Праабражэнская, 
Дзмітрыя, Барыса і Глеба. Там жа сказана, што “инших церквей в 
месте не мало нижли ку ним людей, земли и наданя ни которого нет”. 
З гэтых дадзеных бачна, што Віцебск у ХVІ ст. з’яўляўся фактычна 
праваслаўным горадам. Тут актыўна дзейнічала каля 20 цэркваў, 
а агульную колькасць святынь было нават цяжка падлічыць. 
Напрыклад, нідзе не згадваецца Іллінская царква, пабудаваная 
каралём Казімірам на беразе Дзвіны ў знак удзячнасці Богу за 
выратаванне яго жонкі ад утаплення ў Іллін дзень.

Акрамя праваслаўных цэркваў у ХVІ ст. існаваў рэфармацкі храм, 
які належаў кальвінісцкай абшчыне. Яе паяўленне было звязана 
з трывалымі гандлёвымі сувязямі Віцебска з Рыгай, Круляўцом і 
іншымі прыбалтыйскімі гарадамі. Відаць, адтуль рэфармацыйны 
рух і прыйшоў у Падзвінне. У другой палове ХVІ ст. кальвіністы 
пабудавалі ў Ніжнім замку драўляны збор, вучылішча і шпіталь. Але ў 
сярэдзіне ХVІІ ст. гэтыя збудаванні разабралі і матэрыял выкарысталі 
для ўмацаванняў Узгорскага замка. Калі ў 1654 г. маскоўскае войска 
заняло горад, то пастар Рапілеўскі разам з сям’ёй быў узяты ў палон і 
адвезены ў Маскву. Толькі пасля заканчэння руска-польскай вайны, у 
1667 г., у Віцебску з’явіўся кансеньёр беларускай правінцыі Хрыстафор 
Жарнавіт, які ўзбудзіў судовую справу аб вяртанні пляцаў, што раней 
належалі кальвіністам, але потым былі забудаваны мяшчанамі іншых 
веравызнанняў. Працэс быў выйграны, і каралеўскі камісар князь 
Агінскі вырашыў справу на карысць рэфарматараў.



Першы касцёл у Віцебску з’явіўся ў пачатку ХV ст. паводле 
фундацыі караля Ягайлы-Уладзіслава. Належаў ён манахам-
францысканцам. Доўгі час гэта быў адзіны каталіцкі храм у горадзе, 
абслугоўваў невялікую колькасць выхадцаў з Польшчы, якія 
тут знаходзіліся на дзяржаўнай службе ці займаліся гандлёвымі 
справамі. У сярэдзіне ХVІ ст. касцёльнага будынка ўжо не існавала, 
і набажэнствы адбываліся ў прыватным доме. Папскі легат Антоній 
Пасевін, калі наведаў у той час Віцебск, застаў тут старога хворага 
ксяндза, які неўзабаве памёр. Ад’язджаючы з горада, Пасевін пакінуў 
у ім манахаў-езуітаў Дрэноцыя і Міхаіла, якія сталі на чале мясцовай 
каталіцкай абшчыны. Але да ХVІІ ст., калі заснаваны езуіцкі кляштар 
і фарны касцёл, асобных каталіцкіх святыняў у Віцебску, здаецца, не 
было.

У ХVІІ ст. становішча рэзка змянілася. Сярод святароў, якія 
прынялі на Берасцейскім саборы ў 1596 г. унію, прысутнічаў і 
полацкі архіепіскап Рыгор-Герман. Але ні ён, ні яго пераемнік Гедэон 
Бральніцкі не рабілі рашучых захадаў па выкараненні праваслаўя. 
Актыўная барацьба з праваслаўем пачалася ў 1618 г., калі полацкім 
уладыкам стаў Іязафат Кунцэвіч. Ён нарадзіўся ў 1580 г. ва Уладзіміры-
Валынскім у праваслаўнай сям’і шаўца Гаўрылы і яго жонкі Марыны. 
Пры хрышчэнні яго назвалі Іванам. Бацька аддаў хлопца на службу 
прыказчыкам да аднаго віленскага купца, з якім Іван пераехаў у сталіцу 
Вялікага Княства Літоўскага. Там ён наведваў Троіцкі манастыр, дзе 
перайшоў з праваслаўя ў унію. Пасля заканчэння ў 1604 г. езуіцкага 
калегіума, прыняў у Троіцкім манастыры манаства і ўзяў імя Іязафата. 
Праз пяць гадоў ён стаў іераманахам і неўзабаве быў прызначаны 
настаяцелем Быценскага (Івацэвіцкі раён), потым Жыровіцкага 
(Слонімскі раён) манастыроў, а ў 1614 г. вярнуўся ў Вільню, дзе заняў 
пасаду архімандрыта Троіцкага манастыра. Пасля смерці полацкага 
архіепіскапа Гедэона Бральніцкага кароль Жыгімонт ІІІ прызначыў 
на гэтае месца Кунцэвіча. Прыехаўшы ў Полацк 9 снежня 1618 г., 
новы ўладыка развіў бурную дзейнасць па вынішчэнні праваслаўя. 
Ён дамогся ў караля спецыяльнага прывілею на падпарадкаванне 
сваёй уладзе ўсіх праваслаўных цэркваў і манастыроў епархіі.

У 1622 г. Іязафат прыехаў у Віцебск з намерам правесці 
богаслужэнне ва ўсіх праваслаўных цэрквах горада. На яго думку, 
такі акт павінен быў сведчыць пра тое, што віцябляне прынялі унію 
і адракліся ад праваслаўя. Але мала хто з праваслаўных пайшоў на 
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гэтыя службы, таму архіепіскап 
зачыніў іх храмы. У адказ на 
гэта праваслаўныя пабудавалі 
дзве вялікія шопы (адну ў 
Заручаўі, другую ў Задзвінні, 
насупраць Успенскай царквы), 
у якіх, нягледзячы на забарону, 
праводзілі богаслужэнні. Кун-
цэвіч жа абвясціў іх мяцеж-
нымі сходкамі і накіраваў ура-
ду адпаведныя скаргі. Сваімі 
ўчынкамі архіепіскап выклікаў 
вялікую хвалю незадаволенас-
ці віцяблян. Аднаго разу ў 
прысутнасці Кунцэвіча людзі з 
натоўпу пачалі здымаць шапкі 
і скідваць іх у адну кучу. Гэта 
азначала змову, заклік да помсты. Кунцэвічу на гэты раз удалося 
выратавацца, але пасля такой падзеі ў ратушы адбылася патаемная 
сходка, на якой было вырашана пры зручным выпадку пазбавіцца  
архіепіскапа.

Такі выпадак неўзабаве падвярнуўся. 12 лістапада 1623 г., калі 
Кунцэвіч праводзіў ранішнюю службу ва Успенскай саборнай царкве, 
яго архідыякан разам са слугамі схапіў праваслаўнага святара Іллю, 
які ўпотайкі перапраўляўся праз Дзвіну, каб служыць у шопе, 
прыстасаванай пад царкву. Святара Іллю моцна збілі і зачынілі ў 
архірэйскай кухні. Вестка аб гэтым імгненна абляцела ўвесь горад. 
Тут жа ўдарыў ратушны звон, яму адазваліся званы на іншых цэрквах. 
Вялікі натоўп, хто чым узброеныя людзі з крыкамі і лямантам рушылі 
да архірэйскага падвор’я, дзе спыніўся архіепіскап. Віцябляне 
размялі дашчэнту вароты і паркан, вызвалілі святара Іллю, жорстка 
білі архірэйскіх слуг і ўніяцкіх святароў. Потым уварваліся ў келлю 
Кунцэвіча і з крыкам “бей папежніка, душахвата” пачалі наносіць 
яму ўдары каламі, а мешчанін Ждан Шчур рассек архіепіскапу галаву 
сякерай. Потым цела выцягнулі на двор, зноў білі, цягалі па вуліцах, 
клалі на яго забітага сабаку. Нарэшце, скінулі з высокага берага ў 
Дзвіну. А рыбакі, што чакалі ўнізе, навязалі на цела камянёў, адвезлі 
на лодцы ўверх па Дзвіне і ўтапілі яго недзе ў раёне Пескаватыка. 
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Святы пакутнік Іязафат Кунцэвіч. 
ХVIII ст. З калекцыі Г. Татура. 

Львоўскі нацыянальны музей



Толькі на трэці дзень, калі горад паспакайнеў, цела нябожчыка дасталі 
з дна ракі і адвезлі ў Полацк, дзе пахавалі ў Сафійскім саборы. Праз 
некаторы час каталіцкая царква кананізавала Іязафата як святога 
пакутніка.

Жахлівая гісторыя! Лепш бы яе зусім не было. Але нам здаецца, 
што архіепіскап сваімі дзеяннямі сам падрыхтаваў сабе такі канец. 
Яго неаднойчы папярэджвалі, каб суняў жорсткасць, быў больш 
лагодным і спагадлівым. Напрыклад, канцлер Леў Сапега, які 
быў католікам і не вельмі спачуваў “схізматыкам” (так называлі 
праваслаўных у той час), пісаў у 1622 г. Кунцэвічу: “Прызнаюся, 
мне ніколі і на розум не прыходзіла, што ваша праасвяшчэнства 
будзеце далучаць да уніі такімі гвалтоўнымі мерамі… Вы рабілі гвалт 
сумлення чалавечага, зачынялі цэрквы для таго, каб людзі гінулі без 
богаслужэння, без хрысціянскіх абрадаў і таінстваў, як няверныя… 
Ваша унія набыла вядомасць толькі смутамі і звадамі, якія стварыла 
яна ў народзе і ва ўсім краі… Жыдам і татарам дазволена ў абласцях 
каралеўства мець свае сінагогі і мячэці, а вы пячатаеце хрысціянскія 
цэрквы…” У 1623 г. каралю адпраўлена прашэнне, у якім пісалася: “На 
Беларусі, у Оршы і Магілёве ўладыка полацкі запячатаў цэрквы і ўжо 
пяць гадоў трымае іх так. У Полацку і Віцебску мы не можам мець для 
богаслужэння ні царквы, ні дома. Мяшчане тутэйшыя ў нядзельныя і 
святочныя дні, каб не застацца без богаслужэння, выходзяць за горад 
у поле і там учыняюць яго, ды і то без святара, таму што не дазволена 
мець святароў ні ў горадзе, ні паблізу яго…”

Забойства Кунцэвіча не прайшло для горада бясследна. Для 
разбору гэтай справы кароль Жыгімонт ІІІ прызначыў спецыяльную 
судовую камісію пад началам канцлера Льва Сапегі. Камісія 22 сту-
дзеня 1624 г. вынесла прысуд, згодна якому 98 найбольш актыўных 
удзельнікаў бунту падлягалі смяротнай кары (пакарана ўсяго 20, 
астатнія разбегліся). Віцебск пазбаўлены Магдэбургскага права, 
ратушу вырашана зруйнаваць. “А таму што смута пачалася па сігналу 
ратушнага і некаторых іншых царкоўных званоў, то загадваем 
ваяводзічу віцебскаму войту адняць усе гэтыя званы і аддаць у 
цэхгаўз, а потым, з ведама будучага полацкага архіепіскапа, адліць з іх, 
на ўспамін пра падзею, звон з надпісам пра тое зладзейства, і аддаць 
саборнай царкве Прачысценскай, пры якой быў умярцвёны пакойны 
ўладыка. З таго часу пры ўсіх іншых цэрквах, за выключэннем згаданай 
саборнай, званоў не мець без… асаблівага дазволу мітрапаліта 
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Кіеўскага. Тую ж саборную царкву Прачысценскую мяшчане павінны 
зноў выдатна адбудаваць уласным коштам”.

У гісторыі часам так бывала, што кару прымалі не толькі людзі, 
але і званы. Іх лупцавалі бізунамі, скідвалі са званіц, саджалі ў турму. 
У 1636 г., калі пабудавалі новую саборную царкву, у Віцебск прыехаў 
уніяцкі мітрапаліт Антон Сялява, загадаў сабраць званы з цэркваў 
і з іх адліць новы саборны звон. Але і пасля гэтай акцыі мітрапаліт 
у сваёй “пратэстацыі” пісаў, што віцябляне не жадаюць прымаць 
унію. Цікава, што той “сялявінскі” звон праіснаваў нядоўга. У 1682 г. 
віцебскі падкаморый Адам Кісель дадаў да гэтага звону яшчэ тры, і 
іх пералілі ў адзін звон, які размясцілі ў званіцы Успенскай царквы.

Імя Іязафата Кунцэвіча неаднойчы выкарыстоўвалася ў 
прапагандысцкіх мэтах. Напрыклад, у маі 1838 г., напярэдадні 
злучэння ўніяцкай царквы з праваслаўнай, па Віцебску папаўзлі чуткі 
пра тое, што быццам выплыў з Дзвіны камень, на якім прасочваецца 
постаць Іязафата, і што менавіта той камень, які пакутніку прывязалі 
на шыю перад утапленнем. А выплыў, маўляў, камень дзеля таго, 
каб засведчыць, што вера ўніяцкая цвёрдая, як каменная скала. 
Сапраўды, у вярсце ад Дзвіны ляжаў такі камень, і на яго паверхні 
было нешта накшталт сілуэта сідзячага чалавека. Уніяты каля таго 
каменя праводзілі набажэнствы. Але не маўчалі і праваслаўныя, якія 
бачылі ў выяве адлюстраванне Пантакратара, або Святога Мікалая. 
Іўдзеі ж запэўнівалі народ, што гэта іх Месія. А калі разабрацца, дык 
нельга не заўважыць у пакланенні каменю перажыткаў язычніцтва, 
якія ў ХІХ ст. яшчэ трывала зберагаліся на Беларусі.

Віцебскія падзеі 1623 г., відаць, ускалыхнулі дзяржаву, таму 
на Варшаўскім сейме 1632 г. вынесена пастанова аб дапушчэнні ў 
Полацкай епархіі, разам з уніяцкім архіепіскапам, праваслаўнага 
(Магілёўскага) ўладыкі. Прычым было дазволена ўсім, хто пажадае, 
перайсці ў праваслаўную епархію. Але ў 1635 г. Кароль Уладзіслаў ІV 
перагледзеў тую пастанову і падпісаў загад аб тым, што ў Віцебску і 
Полацку “неўніяты ніколі не павінны мець ніякай царквы”. Той жа 
кароль у 1644 г. загадаў, каб усе члены віцебскага магістрату “былі 
ніякай іншай веры, як толькі праўдзівай рымска-каталіцкай або грэка-
ўніяцкай і каб… паміж мяшчанаў Віцебска… ні па якой прычыне 
дызуніцкая царква будавана не была”. Заставаўся паблізу горада 
толькі адзін агеньчык праваслаўнай культуры – Маркаў манастыр, але 
яго манахам забаранялася служыць за манастырскімі сценамі.
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У першай палове ХVІІ ст. Віцебск, нягледзячы на не зусім 
спрыяльныя ўмовы, паступова развіваўся. У 1602 г. на горад напаў 
вялікі казацкі атрад пад началам атамана Дубіны. Віцябляне адбілі 
штурм, захапілі ў палон атамана з дванаццаццю яго паплечнікамі 
і пакаралі смерцю іх на Заручаўскіх валатоўках. У 1614 г. адбыўся 
вялікі пажар, у час якога згарэлі Верхні і Ніжні замкі. У 1626 г. новы 
пажар знішчыў Верхні замак і Задзвінне. І ўсё ж горад адбудоўваўся, 
аднаўляліся яго ўмацаванні. У 1630-я гады інтэнсіўна вялося 
будаўніцтва трэцяга замка – Узгорскага. Пра гэта ёсць сведчанне 
аднаго веліжскага жыхара 1632 г.: “почат город делать земляной, 
да не доделан, а стоит на горе, а не строен... дворов мещанских с 
2000, стоят не стройно, врозни...” Тут аўтар яўна перабольшвае, бо 
інвентар 1641 г. называе на Узгор’і ўсяго 138 двароў і пляцаў. Праўда, 
было яшчэ некалькі прыватных юрыдык, але і яны не маглі дасягнуць 
той лічбы двароў. Усяго ў горадзе ў той час налічвалася каля 1100 
сядзіб. Інвентар 1645 г. паказвае, што ў Віцебску, за выключэннем 
замкаў, існавала 990 сядзіб, прычым было шмат прыватных юрыдык. 
Напрыклад, мітрапаліту Антону Сяляве належала юрыдыка з 180 
дварамі, пану Самуілу Старасельскаму ў Рускім пасадзе – 112 двароў 
і г. д. Усяго ў руках шляхты і духавенства знаходзілася 590 сядзіб, што 
складала больш за палову ўсяе гарадской забудовы. Жыхары юрыдык 
не падпарадкоўваліся ўладзе магістрата.

У першай палове ХVІІ ст. замкі знаходзіліся не ў лепшым стане, 
што засведчылі інвентары тых часоў. Верхні замак быў моцна 
разбураны. На яго тэрыторыі было 52 дамы шляхты і заможных 
мяшчан. Ніжні замак таксама “ўвесь апалы”, у яго вялі тры брамы: 
Заручаўская, Завіцебная (Рынкавая) і Задунаўская, а з боку Дзвіны – 
“форта жыдоўская”, якую будавала яўрэйская абшчына. Сцены і вежы 
ўжо не было магчымасці адбудаваць з каменю, таму іх рубілі з дрэва.

У 1641 г. Віцебску вернута Магдэбургскае права. Пры гэтым пастаўлены 
ўмовы, што віцябляне назаўсёды былі павінны заставацца ўніятамі. На 
праваслаўных гэтае права не распаўсюджвалася. Напярэдадні руска-
польскай вайны ў 1654 г. сейм Рэчы Паспалітай прыняў пастанову, згодна 
якой усе жыхары абавязваліся абараняць горад. Тэрмінова адраджаліся 
ўмацаванні, для будаўніцтва якіх разбіраліся асобныя будынкі. Так 
“пайшлі ў справу” брусы і бярвенні ад разабраных кальвінскага збору і 
вучылішча, дамоў некаторых гараджан.

28



Руска-польская вайна распачалася ў маі 1654 г. У сярэдзіне жніўня 
войскі ваяводы В. Шарамецьева сталі пад Віцебскам, неўзабаве сюды 
падышоў загон украінскіх казакоў на чале з атаманам Залатарэнкам. 
У гэты час у горадзе знаходзілася каля 10 тысяч чалавек. Замкі не 
былі дабудаваны і патрабавалі яшчэ многіх рамонтных работ. Тым 
не менш, аблога горада працягвалася доўгіх 14 тыдняў. Віцябляне 
рабілі раптоўныя вылазкі з крэпасцяў, наносілі непрыяцелю значныя 
страты. У асаджаным горадзе пачаўся голад, ад якога памерла нямала 
людзей. Канчаўся порах і іншыя боезапасы. Да таго войскі, якія вялі 
асаду, папоўніліся новымі сіламі (іх стаяла пад сценамі Віцебска каля 
20 тысяч), былі падвезены новыя гарматы, якія крушылі замкавыя 
сцены. І 18 лістапада 1654 г., пасля бязлітаснага штурму, горад 
нарэшце ўзяты войскамі Шарамецьева. Налічвалася ў ім на той час 
мужчынскага насельніцтва ўсяго каля 1,5 тысячы чалавек. А ў 1667 г., 
калі падпісаны Андрусаўскі мірны дагавор і Віцебск аддадзены Рэчы 
Паспалітай, у горадзе налічвалася толькі 286 двароў.

Рускімі войскамі адноўлены і рэканструяваны замкавыя 
ўмацаванні. Для гэтай працы шырока прыцягваліся мясцовыя 
будаўнікі: “в новом городе худые места, стену и башню со всякими 
городовыми крепостьми построили витебскими ж всяких чинов 
людми, а к третьему вышнему каменному городу к поделке лес 
готовить и привозить к Витебску водяным путем, и по указу великого 
государя на дело того вышняго города уездные люди и посадцкия 
мещаня наряжены...” Для будаўніцтва акрамя новых бярвенняў і 
брусоў быў выкарыстаны сплаўлены па Дзвіне матэрыял разбуранага 
Суражскага замка. У гэты час ва Угорскім замку зроблены новы 
астрог даўжынёй 550 саж., выкапаны паўночны роў. Замак меў 10 ве-
жаў, тры з якіх з’яўляліся брамнымі. Умацаванні ўздоўж Віцьбы да 
Дзвіны (будавалі да пачатку 1656 г.) складаліся з астрога (даўжыня 
254, вышыня 3,5 саж.) таўшчынёй у два бервяны, да якога з унутранага 
боку прылягалі пяцівянковыя засыпаныя зямлёй тарасы – аснова 
баявых пляцовак. Вежы квадратныя ў плане (3 х 3 саж.), з двума 
баявымі ярусамі ўнутры. У сістэму абароны ўключаны і сажалкі – 
Замкавая, Манастырская, Мяшчанская.  

У 1664 г. намаляваны “Чарцёж” віцебскіх умацаванняў, які 
дастаўлены цару ў Маскву ваяводам Якавам Валконскім. З яго відаць, 
што ў Віцебску створаны аўтаномныя крэпасці, звязаныя адна з 
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другой праязнымі брамнымі вежамі. Вялікі ўплыў на фарміраванне 
архітэктурна-планіровачнай структуры зрабіла гідралагічная сіс-
тэма Дзвіны і яе прытокаў. Яна вызначыла накірункі галоўных кам-
пазіцыйных восяў горада. Акрамя таго, пойменная тэрыторыя, 
перасечаная ярамі, стварала добрыя натуральныя ландшафтныя 
ўмовы для фарміравання сілуэтных кампазіцый.

Верхні і Ніжні замкі займалі востраўнае становішча на тэрыторыі, 
абмежаванай Дзвіной, Віцьбай і Замкавым (Пілатавым) ручаём, 
іх плошча выцягвалася трохвугольным мысам з захаду на ўсход. 
Верхні замак уяўляў сабой у плане няправільны авал, абкружаны 
сценамі з 9 вежамі (агульны перыметр 391,5 саж.). Тут часткова 
выкарыстоўваліся фрагменты старых мураваных сцен. Разбураныя 
ўчасткі запаўняліся драўлянымі тарасамі, завершанымі абламамі і 
стрэхамі. Агульная вышыня сцен у асобных месцах даходзіла да 9 м. 
Верхні замак з Ніжнім злучаўся брамнай вежай, якая называлася 
“Цёмныя вялікія праязныя вароты”. Акрамя таго, у мураванай сцяне 
мелася арачная фортка, з якой “емлют воду... из Витбы реки”. Увесь 
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Верхні замак з паўднёвага захаду на паўночны ўсход перасякала 
вуліца, каля якой размяшчаліся прыказ, двор ваяводы і царква Св. 
Міхаіла.

Ніжні замак быў выцягнуты прыблізна з паўднёвага захаду на 
паўночны ўсход і паўкальцом ахопліваў Верхні замак у межах ад 
Дзвіны да Віцьбы. Яго сцены з 12 вежамі (агульная даўжыня 589,5 
саж.) мелі тры праезды ў вежах Валконскі круглік, Падзвінскай і 
Заручаўскай, якія звязвалі Ніжні замак з Узгор’ем, пабярэжжам 
Дзвіны і Заручаўскай слабадой. Была таксама арачная Задунаўская 
фортка да вады ва ўсходняй сцяне крэпасці. Праз увесь замак, ад 
Заручаўскай брамы да Задунаўскай форткі, ішла вуліца Вялікая. Каля 
Аляксееўскага манастыра яна падзялялася на два разгалінаванні, 
адно з якіх (таксама называлася Вялікай вуліцай) вяло на Узгор’е. 
Яшчэ адна вуліца злучала Заручаўскую браму з “Вялікай” брамай 
Верхняга замка. Сцены Ніжняга замка пабудаваны нанава з тарасаў. 
Яны атрымалі некалькі меншую вышыню, чым у Верхнім замку (да 
2,25 саж.), з абламамі ў 3 – 6 вянкоў і двухсхільным пакрыццём, мелі 
два баявыя ярусы для стральбы з мушкетаў і адзін (сярэдні) – з гармат.

Узгорскі замак, або Астрог, з трох бакоў абнесены сцяной з 12 ве-
жамі (агульная даўжыня 529,25 саж.), сярод якіх меліся тры брамы: 
Падзвінская (да берага Дзвіны), Суражская (на Суражскі гасцінец) і 
Кстоўская (да Кстоўскай гары). Гэты замак звязваўся Красным мостам 
з брамай Ніжняга замка (Валконскі круглік), а пераправіўшыся праз 
Віцьбу, можна было форткаю трапіць і ў Верхні замак. 

Кампазіцыйным цэнтрам Узгорскага замка з’яўлялася гандлёвая 
плошча, дзе знаходзіліся гандлёвыя рады, крамы і гасціны двор з 
ратушай. Ад плошчы промнямі адыходзілі тры вуліцы: на захад да 
Падзвінскай брамы (сучасная Талстога), на поўнач да Суражскай 
брамы (Суворава) і паралельная ёй да Сярэдняй вежы (Леніна). На 
тэрыторыі Узгор’я існавалі тры царквы (Увядзенская, Уваскрасенская 
і Спаса-Праабражэнская), якія разам з ратушай стваралі асноўныя 
дамінанты кампазіцыі гэтага раёна.

Замкавыя вежы мелі разнастайнае архітэктурнае вырашэнне. 
Найбольш просты тып вежы – раскат – невысокі чацверыковы 
зруб з адкрытай пляцоўкай для гарматы наверсе. Адзін такі раскат 
нарублены на рэштках старой мураванай вежы ў Верхнім замку 
(вышыня 5 саж.). Да ліку простых канструкцый можна аднесці і два 
“бычкі” (Прачысценскі і Нікольскі) ва Узгорскім замку. Гэта былі 
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невысокія трысцены, прырубленыя да замкавай сцяны і накрытыя 
дахамі на два схілы, мелі ўнутры толькі па аднаму баявому памосту. 
Астатнія вежы адносіліся да клецевага і шатровага тыпаў. Клецевыя 
(ад слова клець – чатырохгранны зруб) вежы прамавугольныя 
або квадратныя ў плане, завершаныя звычайна шатрамі. Сярод іх 
існавала шмат варыянтаў. Напрыклад, Храпавіцкая вежа Верхняга 
замка нагадвала яшчэ “бычок”, мела ў сценах усяго сем вянкоў, два 
ярусы боя, аблам адсутнічаў. Вежы Узгорская, Прачысценская ва 
Узгорскім і Танкавая ў Верхнім замках былі некалькі вышэй за 
Храпавіцкую, мелі наверсе абламы. Вежы Напрудная, Дамініканская, 
Тарапецкая, Навугольная, Швыкоўская, Кстоўская, Суражская і 
іншыя пабудаваны ў больш зграбных прапорцыях, падзяляліся 
ўнутры на ярусы двума ці трыма перакрыццямі. У верхняй частцы 
шатровага пакрыцця размяшчалася “трапіла” – спецыяльнае 
дазорнае памяшканне. Кампазіцыя гэтых збудаванняў мела выразны 
ярусны характар. Верхнія часткі з выступаючымі па-за плоскасці сцен 
абламамі, з усечанымі зверху шатрамі і “трапіламі” кантраставалі з 
плоскасна вырашанымі ніжнімі часткамі. Веставая вежа Верхняга 
замка набыла развітую двух’ярусную кампазіцыю ў выніку таго, што 
“трапіла” тут ператварылася ў высокі ярус званіцы.

Шатровыя вежы (круглікі) рубіліся васьмерыкамі, мелі некалькі 
баявых ярусаў, завяршаліся абламамі і высокімі шатровымі 
пакрыццямі, звычайна з “трапіламі” наверсе. Найбольш архаічныя 
рысы меў круглік каля манастырскага млына ва Узгорскім замку. 
Яго сцены складзены з 12 вянкоў (каля 3 саж.), у завяршэнні – нізкі 
трохвянковы “аблам”. Унутры вежа трыма “мастамі” падзялялася на 
баявыя ярусы. Больш развітыя формы мелі круглікі Сярэдні, Духаўскі, 
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Бабарыкін, Мяшчанскі, Шарамецьеў. Гэта высокія васьмігранныя 
збудаванні з шатровымі пакрыццямі, “трапіламі” ў верхніх частках, 
завершаныя крыжамі і гербамі. Іх вышыня 4 – 6 сажняў.

Бадай што найбольшую цікавасць выклікае Валконскі круглік. У 
яго вопісе сказана, што ён “старого дела”, г. зн. пабудаваны яшчэ да 
вайны. Як лічылі некаторыя даследчыкі, напрыклад, У. Краснянскі, 
у вежы яскрава адлюстраваліся канструкцыйныя і кампазіцыйныя 
прыёмы беларускага нацыянальнага дойлідства, увасобіліся рысы 
свецкага характару, што вызначалася месцазнаходжаннем збудавання 
ў вузлавой кампазіцыйнай кропцы горада, дзе сыходзіліся Верхні, 
Ніжні і Узгорскі замкі.

Валконскі круглік – двух’ярусная вежа. Ніжні ярус зрублены 
магутным 17-вянковым чацверыком (4,5 х 4,5 саж. у плане, вышыня 
каля 2,5 саж.), над ім узвышаўся 30-вянковы васьмярык, завершаны 
высокім шатром з “трапілам” і купалком з гербам. Агульная вышыня 
збудавання складала каля 20 м. Унутры вежа падзялялася на чатыры 
баявыя ярусы, у ніжняй частцы існаваў скразны арачны праезд. 
Архітэктура кругліка мела адметныя рысы рэнесансу.

Складальнік “Чарцяжа” замаляваў традыцыйнае народнае жыллё 
Віцебска, але не ў самім горадзе, а ў слабодах. Малюнкі надзвычай 
схематычныя і ўмоўныя, таму нельга дакладна ахарактарызаваць 
пабудовы. Можна толькі адзначыць, што дамы часцей за ўсё не мелі 
падклецяў, вырашаліся квадратнымі ці прамавугольнымі  ў плане 
зрубамі, накрываліся драніцамі на два схілы. Уваходы размяшчаліся 
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як у падоўжных, так і ў тарцовых 
сценах. Верагодна, у планіровачных 
адносінах гэтыя дамы ўяўлялі сабою 
як прасцейшыя аднакамерныя, так і 
больш складаныя структуры з жылым 
памяшканнем, сенцамі і каморай. Ня-
рэдка да жылля непасрэдна прыляга-
лі розныя гаспадарчыя прыбудовы. 
Двары абносіліся агароджамі тыпу 
штыкету або плятня. У цэлым жа 

забудова слабодаў не вызначалася строгай рэгулярнасцю – яна 
жывапісна фарміравалася па ўзгорыстым рэльефе.

На тэрыторыі Верхняга і Ніжняга замкаў на “Чарцяжы” 
замаляваны чатыры жылыя дамы, якія належалі арыстакратыі. 
Працяглым прамавугольным у плане аб’ёмам пад высокім 
двухсхільным пакрыццём быў вырашаны дом ваяводы на Верхнім 
замку. Верагодна, ён меў сіметрычную планіроўку з сенцамі ў цэнтры, 
пра што сведчыць традыцыйнае размяшчэнне пячных комінаў у 
сярэдняй частцы пакрыцця. Паколькі дом замаляваны такім чынам, 
што мураваная замкавая сцяна на пярэднім плане закрывае ніжнюю 
частку збудавання, цяжка з упэўненасцю сказаць, ці меў гэты будынак 
падклецце. Верагодна, галоўны ўваход аздаблялі ганак або галерэя.

Кампактны прамавугольны план меў драўляны дом шляхціца 
Горскага (у іншых дакументах – Стацгорскага). Ён узвышаўся на 
“глухім” падклецці, пазбаўленым вокнаў. Сцены жылога паверха 
рытмічна расчлянялі прамавугольныя аконныя праёмы, уздоўж сцен 
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праходзіла кругавая адкрытая галерэя 
(кружганак). Высокі дах напружанага 
малюнка з выгібам у сярэдняй частцы 
завяршаўся ў тарцах двума шпілямі, або 
адзінарнымі гатычнымі вільчакамі. У 
цэлым збудаванне было адметнае сваімі 
рэнесансавымі рысамі.

Больш развітую кампазіцыю меў 
дом шляхціца Шапкіна (Базыля Шап-
кі), у якім жывапісна спалучаліся 
тры рознахарактарныя аб’ёмы. Двух-
павярховы жылы корпус асноўваўся 
на невысокім падклецці, завяршаўся 
двухсхільным дахам. Два коміны, сі-
метрычна размешчаныя над пакрыццём, 
сведчаць пра цэнтральнае размяшчэнне 
сенцаў. Уваход у дом утварала гранёная 
двух’ярусная вежа, завершаная шат-
ром і сцяжком-ветранікам. Трэці аб’ём, таксама двухпавярховы, 
прылягаў да тарца жылога корпуса, утвараючы з ім Г-падобную ў 
плане кампазіцыю. 

Найбольш манументальна выглядаў палац князя Агінскага, у якім 
выявіліся рысы готыкі і рэнесансу. Асноўны аб’ём прамавугольны ў 
плане, выцягнуты па падоўжнай восі, з гатычнымі ступеньчатымі 
шчытамі ў тарцах двухсхільнага пакрыцця. Цэнтральны ўваход 
вырашаўся ў выглядзе гранёнай двух’яруснай вежы, завершанай 
невысокім шатром і ўвянчанай купалком са шпілем. На другі ярус 
вежы, злучаны з параднымі апартаментамі палаца, вяла звонку 
шырокая адкрытая лесвіца. Да аднаго тарца асноўнага аб’ёму 
прыбудаваны вежападобны корпус, завершаны складаным па форме 
купалам, да другога – невысокі аднапавярховы флігель на нізкім 
падклецці, з адкрытай балюстраднай галерэяй. Усё збудаванне 
вылучалася развітой жывапіснай кампазіцыяй, у якой кантрасна 
спалучаліся розныя па форме і вышыні аб’ёмы, што стварала 
дынамічную асіметрыю. А.П. Сапуноў адзначаў, што гэты будынак 
захоўваўся і ў першай чвэрці ХІХ ст., праўда, у значна перабудаваным 
выглядзе. Ён вядомы пад назвай “дома з купалам”, у ім размяшчалася 
базыльянскае вучылішча.
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Галоўным грамадскім збудаваннем горада з’яўлялася ратуша, 
адноўленая пасля 1641 г., калі гораду вярнулі Магдэбургскае права. 
Мяркуючы па выяве на “Чарцяжы”, яна была вырашана кампактным 
квадратным у плане двухпавярховым аб’ёмам, завершаным 
высокім шатровым дахам. Над усечанай верхняй часткай пакрыцця 
узвышаўся гранёны двух’ярусны бельведэр з перыметральным 
кружганкам са шпілем і гербам. Адзін з бакоў ратушы на другім 
паверсе аздабляла адкрытая галерэя. Кампазіцыя збудавання 
мела рэнесансавы характар, хаця ў ёй можна было адзначыць і 
традыцыйныя рысы мясцовага народнага дойлідства. Размешчаная 
непадалёк ад Валконскага кругліка ратуша пераклікалася з ім сваімі 
архітэктурнымі формамі. Гэтым стваралася адзінства архітэктурнага 
асяроддзя грамадскага цэнтра горада. 

Безумоўную цікавасць выклікае будынак прыказа ў Верхнім 
замку. Ён складаўся з паралельных адзін другому двухпавярховых 
карпусоў, накрытых на два схілы. Бакавы фасад галоўнага корпуса 
аздабляла двух’ярусная галерэя. Уваходзілі ў ніжні паверх праз 
вежападобны аб’ём, завершаны масіўным купалам. На другі паверх 
вяла крытая лесвіца з ганкам, упрыгожаная зверху кілепадобным 
шчытом тыпу какошніка.

Звернем увагу таксама на такія збудаванні, як млыны, масты, 
студні. Млыны ўключаліся ў агульную абарончую сістэму, мелі ў 
верхніх частках баявыя памяшканні з байніцамі. У мастах можна 
было адзначыць свайныя і клецевыя апорныя канструкцыі. Як 
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першыя, так і другія меў шырокі Красны мост, перакінуты цераз 
Віцьбу паміж Ніжнім і Узгорскім замкамі. У сярэдняй частцы ён 
асноўваўся на клецях (ізбіцах), у бакавых пралётах – на сваях. Сярод 
студняў вылучаліся прыгожыя збудаванні ў выглядзе ратондаў пад 
высокімі шатровымі дахамі. 

Пасля руска-польскай вайны, якая працягвалася 13 доўгіх гадоў, 
Віцебск знаходзіўся ў страшэнным заняпадзе і запусценні. Гэта 
прымусіла караля Рэчы Паспалітай вызваліць гараджан на чатыры 
гады ад усялякіх падаткаў у казну. Паступова горад пачаў адраджацца, 
але яго развіццю перашкаджалі частыя пажары, якія вынішчалі 
цэлыя раёны. Так, у “Віцебскім летапісу” адзначаны моцны пажар 16 
верасня 1680 г., калі пагарэлі “само месца, чатыры цэрквы, ратуш і 
крамы”. У пажары 1698 г. загінула 35 дамоў у Ніжнім замку і званіца 
Дабравешчанскай царквы. Нярэдка паўтараліся пажары і ў ХVІІІ ст. 
Адзін з самых вялікіх прыпадае на 1705 г., у час Паўночнай вайны.
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Гэта вайна працягвалася з 1700 па 1721 г. Вялася яна Расіяй 
супраць Швецыі за выхад да Балтыйскага мора, але ў арбіту ваенных 
дзеянняў былі ўцягнуты і іншыя краіны – Рэч Паспалітая, Данія, 
Турцыя. У часы вайны Віцебск некалькі разоў наведаў расійскі цар 
Пётр І. Віцябляне падтрымлівалі караля Станіслава Ляшчынскага, 
узведзенага на трон Рэчы Паспалітай Карлам ХІІ. Яны таемна 
пераслалі шведскаму войску 7 тысяч талераў. Даведаўшыся пра гэта, 
Пётр І загадаў спаліць горад. Загад выканаў у верасні 1705 г. яго 
капітан Салаўёў, які з 2,5 тысячамі казакаў і калмыкаў выпаліў “замкі 
і месца, ратуш і крамы, Узгор’е, Заручаўе і Задунаўе, чатыры касцёлы і 
цэркваў дванаццаць, а з Зарэчча ўзяў выкуп 600 талераў бітых”. З тых 
часоў, як адзначаў А.П. Сапуноў, Віцебск збяднеў, народанасельніцтва 
ў ім зменшылася, гандаль заняпаў.

У ХVІІ–ХVІІІ стст. культавае дойлідства прадстаўлена ў 
асноўным толькі касцёламі і ўніяцкімі цэрквамі. Да 1629 г. пабудаваны 
фарны (дамініканскі) касцёл. У 1640 г. заснаваны езуіцкі кляштар 
з калегіумам і касцёлам, у 1676 г. з’явіўся кляштар бернардзінцаў з 
касцёлам Св. Антонія. У 1682 – 1685 гг. пры Святадухаўскай царкве 
асталяваліся базыльянкі. У ХVІІІ ст. будуюцца кляштары і касцёлы 
трынітарыяў, піяраў, марыявітак, у канцы ХVІІІ ст. змуравалі касцёл 
Св. Варвары. Існавалі таксама рэфармацкі збор, больш дзясятка 
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ўніяцкіх цэркваў. А вось праваслаўных храмаў да другой паловы 
ХVІІІ ст. у межах горада, здаецца, не існавала, хаця пэўная частка 
віцяблян захоўвала прыхільнасць да праваслаўя.

У ХVІІІ ст. сфарміраваўся цікавы архітэктурны ансамбль 
забудовы цэнтра. Яго складалі мураваныя, пераважна культавыя 
будынкі, вырашаныя ў стылі позняга (або віленскага) барока. 
Найперш трэба вылучыць Ратушную плошчу, на якой паўсталі 
ратуша (1775), бернардзінскі кляштар з касцёлам Антонія (1768), 
Уваскрасенская царква (1772). На Успенскай гары ўзвышаўся велічны 
гмах Успенскага сабора, пры якім існаваў базыльянскі манастыр (1743 
– 1785). На поўдзень ад Ратушнай плошчы забудаваны комплекс 
езуіцкага кляштара (1716 – 1731). Далей на Духавай гары ўзвышаліся 
вежы Святадухаўскай царквы, перабудаванай у ХVІІІ ст. у барочным 
стылі. Усе гэтыя будынкі мелі выразную кампазіцыю, іх вежы актыўна 
фарміравалі сілуэт горада, стваралі адзіную архітэктурную тэму, 
якая праходзіла ад Узгор’я да Задунаўя. У пачатку ХІХ ст. у агульную 
архітэктурную сімфонію ўключыўся мураваны трынітарскі касцёл 
(сучасная Пакроўская царква).

У 1772 г. адбыўся першы падзел Рэчы Паспалітай паміж Расіяй, 
Прусіяй і Аўстрыяй. Да Расіі адышла ўсходняя частка Беларусі, у тым 
ліку тэрыторыя Віцебскага ваяводства. Спачатку Віцебск аднесены 
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як правінцыйны горад да Пскоўскай 
губерні і епархіі. У 1776–1777 гг. 
утворана самастойная Полацкая 
губерня, у 1778 г. яна перайменавана 
ў намесніцтва, а ў 1795 г. у царкоўных 
адносінах далучана да Магілёўскай 
епархіі. У 1796 г. Магілёўская і 
Полацкая губерні зліты ў адну Бе-
ларускую з цэнтрам у Віцебску, у 
1802 г. ад яе аддзелена Магілёўская 
губерня, астатняя ж тэрыторыя стала 
называцца Віцебскай губерняй. У 
1781 г. Віцебску прысвоены герб 
г. Полацка. Ён меў форму шчыта з 
каронай Расійскай імперыі наверсе. У 
верхняй частцы – палова двухгаловага 
расійскага арла, у ніжняй – рыцар 

на белым кані, які трымае ва ўзнятай правай руцэ аголены меч, у 
левай – авальны чырвоны шчыт з выявамі двух крыжоў. Гэты герб 
ад полацкага адрозніваўся сваім чырвоным фонам з сярэбранымі 
палосамі. У 1839 г. епіскапская кафедра пераносіцца з Полацка ў 
Віцебск, аднак праз год усе цэрквы Віцебскай губерні далучаны да 
Полацкай епархіі.

У 1780 г. “матухна імператрыца” Кацярына ІІ наведала Магілёў. 
З нагоды яе праезду праз Полацкае намесніцтва было складзена 
тапаграфічнае апісанне Віцебска. Прыводзім яго амаль цалкам з 
захаваннем тагачаснага пісьмовага стылю. “Лучший сей в Белоруссии 
город разделен Двиною на две части, из коих по левую сторону реки 
лежащая есть большая. Сия также разделяется на другие три части 
речкою Витьбою и буераком таким образом, что Витьба, впадая 
в Двину, отсекает большую часть жительства, вверх по Двине, на 
покате узгорка лежащего. За Витьбою, против онаго жительства, 
на возвышенном месте находится замок, обнесенный от Витьбы 
высоким земляным валом. За замком в превеликом буераке бежит в 
Двину небольшой ручеек, за которым на угорке находящаяся часть 
города называется Заручевье; к сему буераку от Витьбы, позадь 
замка, подходит также буерак, чрез который к жительству, вверх 
по горе лежащему, сделан мост, называемый Кривой; чрез Витьбу к 
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замку другой находится мост, который Красным называется; третий 
мост от замка к Заручевью никакого наименования не имеет. На 
Заручевье лучшее строение: одна приходская каменная церковь и 
девичий базилианский монастырь, который вверх по буераку, позади 
всего жила, поставлен. В замке отменитость составляют монастыри: 
иезуитский, плебанский, тринитарский и доминиканский; в нем же 
находится девичий монастырь марцианнов (марыявітак). За Красным 
мостом, кроме двух монастырей – бернардинского и великолепного 
базилианского, из коих первый возле самого моста, а другой – на 
высоком холме двинского берега, Лысою горою называемом, стоит, 
– находится несколько и каменных домов обывательских. Правый 
берег Двины, на котором другая часть стоит города, ниже левого и 
ровнее, жительство на нем порядочнее и строение лучше, между коим 
есть немало и каменного; также монастырь пиарский и каменная 
приходская церковь”.

Далей аўтар, параўноўваючы гандаль Віцебска і Полацка, 
адзначыў, што ў Віцебску “торг… знаменитее; немало в городе сем 
есть кожевенных заводов и других нужных ремесленных людей”. У 
рукапісе называюцца 1943 дамы, у якіх пражывала 2730 жыхароў. 
Нам гэтыя лічбы ўяўляюцца памылковымі, бо, паводле даных на 
1784 г., у Віцебску пражывала 8450 жыхароў, а па іншых звестках іх 
колькасць даходзіла да 10 тысяч.

Праўленне Кацярыны ІІ для Віцебска “азнаменавалася” 
скасаваннем Магдэбургскага права. Таму віцябляне сабралі шматлікія 
граматы і прывілеі, дадзеныя гораду вялікімі князямі літоўскімі 
і каралямі Рэчы Паспалітай, і ў 1803 г. адправілі іх у Пецярбург на 
зацвярджэнне расійскім уладам. З тых часоў іх больш ніхто не бачыў. 
Засталіся толькі спісы дакументаў, складзеныя ў 1733 і 1758 гг.

У 1812 г. праз Віцебск зноў пракацілася вайна. Віцябляне былі 
сведкамі адступлення расійскай арміі Барклая дэ Толі, да якой 
наперарэз з боку Бешанковічаў рухаўся Напалеон са сваім войскам. 
Але Барклай ухіліўся ад бойкі і пайшоў на Смаленск, каб злучыцца з 
арміяй Баграціёна. Раніцай 16 ліпеня Напалеон увайшоў у Віцебск. Ён 
ехаў мерным крокам на буланым кані ў абкружэнні сваіх маршалаў, 
паміж двума шарэнгамі салдат, якія віталі яго гучнымі воклічамі. 
Агледзеўшы наваколле, Напалеон накіраваўся ў палац губернатара, 
дзе размясцілася імператарская рэзідэнцыя. Ён загадаў перад палацам 
знесці некалькі драўляных дамоў і муры недабудаванай Спаса-
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Праабражэнскай царквы. На ўтворанай такім спосабам пляцоўцы 
кожную раніцу ў 6 гадзін у прысутнасці імператара адбываўся развод 
каравула. Ён таксама прыняў меры па ўмацаванні горада. Былі 
збудаваны барыкады на Заручаўі каля сінагогі і на Задунаўі перад 
мостам каля Смаленскай заставы. Яшчэ адно ўмацаванне ўзведзена 
ў Задзвінні каля Сімяонаўскай царквы, прычым у храме пастаўлены 
гарматы.

Спачатку Напалеон меркаваў зазімаваць у Віцебску, але хутка 
памяняў свае планы і 1 жніўня рушыў з арміяй на Смаленск, 
пакінуўшы ў горадзе губернатарам генерала Шарпанцье, а мэрам 
– мясцовага шляхціца Рамуальда Багамольца. А 24 кастрычніка 
рускі генерал Гарпе заняў Віцебск, які зноў стаў губернскім горадам 
Расійскай імперыі. За час вайны яго насельніцтва зменшылася больш 
чым на 20 працэнтаў, страты перавысілі 1,5 мільёна рублёў.

У ХІХ ст. Віцебск быў карэнным чынам перапланіраваны. Ад 
старой планіроўкі тут засталася толькі сістэма цэнтральных плошчаў 
і некалькіх вуліц. Першы праектны план зацверджаны Кацярынай ІІ 
у 1778 г. Але, як піша прафесар Ю.А. Ягораў, ён быў няўдалым, бо 
складзены на падставе памылкова зробленай тапаграфічнай сітуацыі. 
Гэта, на думку аўтара, тлумачылася спешкай, бо на подпіс “матухне 
імператрыцы” 21 лютага 1778 г. паступіла больш за два дзясяткі 
праектных планаў беларускіх гарадоў. На гэтым плане бачна, што 
горад размяшчаўся на абодвух берагах Дзвіны, прычым галоўнай яго 
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часткай з’яўлялася больш высокая левабярэжная. Цэнтр складала 
тэрыторыя былых замкаў. Тут знаходзіліся важнейшыя храмы, 
адміністрацыйныя будынкі, плошчы. Жылыя кварталы цягнуліся 
ўздоўж рачных берагоў. Вулічная сетка не мела геаметрычнага 
парадку. Яна падпарадкоўвалася рэльефу і лініям берагоў рэк, 
перарывалася лагчынамі і рачнымі поймамі. Архітэктурны ансамбль 
стваралі тры ланцугі манументальных культавых збудаванняў (іх у 
цэнтральнай частцы плана абазначана 16), што цягнуліся прыкладна 
з поўначы на поўдзень, адпаведна цячэнню Дзвіны1.

Новы праектны план, складзены ў пачатку ХІХ ст., адрозніваўся 
ад папярэдняга тым, што вулічная сетка падверглася значнай 
перапланіроўцы. Калі раней вуліцы складваліся ў значнай меры 
стыхійна, адпаведна цячэнню рэк і ручаёў, то ў гэтым плане яны 
атрымалі дакладны геаметрычны характар. Планам прадугледжвалася 
захаванне толькі нязначнай колькасці старых вуліц пасля іх 
спрамлення і пашырэння. Новая галоўная вуліца (сучасная Леніна) 
пракладвалася праз жылыя кварталы такім чынам, што пачыналася 
яна ад цэнтральнай плошчы, ішла на поўнач і завяршалася новай 
гандлёвай плошчай (Смаленскай). Новая вуліца стварала працяглы 
цэнтр і менавіта ўздоўж гэтай восі размяшчаліся палац губернатара, 
будынак дваранскага сходу, гімназія і іншыя манументальныя 
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Акварэль Ю. Пешкі “Рачулка Віцьба” дае ўяўленне аб забудове гэтай 
прырэчнай часткі горада ў канцы XVIII – пачатку ХІХ ст.

1 Егоров Ю.А. Градостроительство Белоруссии. М., 1954. С. 88, 132.



збудаванні. Ствараліся новыя плошчы ў Задзвінні (тры), Заручаўі і на 
Узгор’і. Такая сістэма планіроўкі рэалізавалася ў натуры прыкладна 
за два-тры дзесяцігоддзі, бо натурны план 1838 г. паказвае, што 
асноўныя ідэі праекта пачатку ХІХ ст. у цэлым ажыццявіліся.

Паводле гэтага плану гарадская тэрыторыя падзялялася на тры 
часткі: Узгорскую, Заручаўскую і Задзвінскую. Найбольш заселенымі 
з’яўляліся тэрыторыі каля Віцьбы і Русь, або Прысмушкі, у Задзвінні. 
З наданнем Віцебску статуса губернскага горада ён пачаў хутка 
забудоўвацца, яго вуліцы выпраміліся, на іх нярэдка можна было 
ўбачыць дамы ў два, а то і тры паверхі. Гэтыя дамы хутка выцяснілі 
старадаўнія драўляныя хаткі, што некалі распаўзаліся па ярах і 
берагах Дзвіны і Віцьбы. Дастаткова сказаць, што, напрыклад, за 
10 гадоў (1853 – 1863) узведзена больш за тысячу новых дамоў. А 
ўсю дынаміку развіцця забудовы ў ХІХ – пачатку ХХ стст. можна 
прадставіць наступным чынам:

 Год                               Колькасць дамоў:
           драўляных мураваных разам
1808                1936                        98                 2034
1860                2568                       178                 2746
1891                4551                       540                 5091
1914                5817                      1945   7762
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Так выглядала забудова вул. Смаленскай (сучасная Леніна) у канцы 
XVIII ст. Удалечыні – вежы бернардзінскага касцёла. З акварэлі Ю. Пешкі



Як бачна  з прыведзеных статыстычных даных, хутка расла 
не толькі агульная колькасць жылых будынкаў, але і значна 
павялічваўся аб’ём капітальнага мураванага будаўніцтва. Праўда, 
у справе добраўпарадкавання як саміх дамоў, так і прылеглых да 
іх тэрыторый не ўсё было добра. А.М. Семянтоўскі ў 1865 г. пісаў: 
“Вообще, витебские дома не отличаются ни изяществом постройки, 
ни даже удобством расположения жилых покоев; в редком из них 
встретится порядочная парадная лестница, светлая и обширная 
передняя комната; лестницы вообще узкие, деревянные... и притом 
с весьма большим подъемом... Что касается внутренней отделки 
комнат, то она вполне соответствует наружности домов: паркетные и 
даже клееные крашеные полы, а также герметические печи и лепные 
украшения потолков и стен – явление в витебских домах чрезвычайно 
редкое; о металлических рамах, зеркальных стеклах и даже простых... 
дубовых, ясеневых или других твёрдых местных древесных пород 
дверях – мы даже и не слыхали... Употребление шпалер для оклейки 
стен развито также мало... О малых каменных и деревянных домах 
и говорить нечего: на стенах их все еще господствует охра, сурик, 
синька, ярь и просто белая, а подчас и желтая глинка. Кухни в 
большей части домов мрачные, тесные, с простыми кирпичными 
печами... Теплых ретирад нигде нет. Ямы для нечистот составляют 
явление редкое; по большей части, кухонные и комнатные остатки и 
помои выбрасываются и выливаются или среди двора, или даже на 
улицу, отчего в улицах тесных смрад нестерпимый...”

Той жа аўтар, аналізуючы план Віцебска 1838 г., прыводзіць шэраг 
цікавых звестак пра вуліцы горада. Так, у першай (Узгорскай) частцы 
існавала 29 кварталаў з больш чым 20 вуліцамі, завулкамі, бульварам 
і загароднім праспектам. Назвы вуліц: Санкт-Пецярбургская, ці 
Смаленская, Падзвінская, Саборная, Афіцэрская, Багаслоўская, 
Палацавая, Ветраная, Пескавацінская, Крывая, Набярэжна-
Віцьбенская, Спасаўская, Новаафіцэрская, Барысаглебская, Троіцкая, 
Трыгубская, Трыгубска-Бушчынская, Кузнецкая (Кавальская), Нова-
Трайчанкова, Гутараўская, Варапаеўская, Гразная, Троіцкі і Бібкін 
завулкі. На гэтых вуліцах акрамя 1206 дамоў існавала 213 розных 
крам. Найлепшыя будынкі былі размешчаны амаль выключна на 
вуліцах Смаленскай і Падзвінскай. Ва Узгорскім прадмесці налічваўся 
21 квартал, прычым тэрыторыя была слаба заселена.
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Другая частка горада, так званая Заручаўская, уключала 
гістарычныя раёны Заручаўе, Замкоўе і Задунаўе. Тут існавалі 
праспект і вуліцы Дабравешчанская, Магілёўская, Трынітарская, 
Духаўская, Задунаўская, Замкавая, Тэатральная, Набярэжна-
Скураная, Раждзесцвенская, Каменная, Рэзніцкая, Уваскрасенская, 
Нова-Слабодская, Шпітальная, Кавальская, Лучаўская, Завіцьбенская, 
Мікольская, Іванаўская, Задунаўска-Гразная, а таксама завулкі 
Раждзесцвенскі, Уваскрасенскі, Селязнёў, Духаўскі, Трынітарскі, 
Задунаўскі. У гэтай частцы налічвалася 961 дом і 111 крам. А.М. Се-
мянтоўскі адзначаў, што лепшыя мураваныя будынкі знаходзіліся на 
Магілёўскай вуліцы (сучасная Леніна), прычым амаль усе яны былі 
заняты пад памяшканні “присутственных мест” і іншых дзяржаўных 
устаноў. Забудова ў цэлым размяшчалася на мясцовасці ўзгорыстай, 
перарэзанай глыбокімі ярамі, што перашкаджала пракладцы 
дарожных камунікацый. Прадмесце гэтай часткі горада складалася 
з 20 кварталаў, раскінутых на значнай прасторы, прычым забудова 
разрывалася ярамі і ручаямі.

У трэцяй частцы горада, у Задзвінні, было 38 кварталаў, пралягалі 
вуліцы Полацкая, Мікалаеўская, Ваенна-Кантанісцкая, Верхняя і 
Ніжняя Пятроўская, Канатная, Ялагская, Іллінская, Пакроўская, 
Кавальская, Набярэжная, Янаўская, Прысмушская, Загразная, 
Піярская, Генеральная, Шавернаўская, Шпітальная, Ганчарная і 
іншыя. Дамоў – 1127, 173 крамы. Прадмесце гэтай часткі падзялялася 
на 14 кварталаў.
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Мы засяродзілі ўвагу чыта-
ча на назвах вуліц невыпадкова. 
У многіх з іх прасочвалася жывая 
гісторыя горада, зафіксаваны 
назвы культавых збудаванняў, што 
тут некалі існавалі, утрымліваліся 
звесткі пра заняткі жыхароў, 
мясцовыя промыслы і г.д. Увогуле, 
назвы вуліц патрабуюць такой жа 
аховы, як і гісторыка-культурныя 
помнікі. Са старадаўнасці вуліцы 
масціліся дрэвам, што было 

зручна, але недаўгавечна. Таму драўляныя маставыя прыходзілася 
часта мяняць ці капітальна рамантаваць. Больш трывалымі з’яўляліся 
вуліцы з каменнай вымасткай. Але іх у Віцебску было няшмат, 
нягледзячы на безліч камення ў ваколіцах горада. Каб паскорыць 
брукоўку вуліц, начальнік Беларускай губерні 22 красавіка 1798 г. 
вынес спецыяльнае прадпісанне, згодна якому кожны жыхар павінен 
вымасціць адрэзак вуліцы на палову шырыні ў межах сваёй сядзібы. 
У 1815 г. віцебскі губернатар Тармасаў абавязаў усіх, хто прыязджаў 
у горад на таргі, везці з сабой тры камяні вагой не меней за 5 фунтаў 
кожны і здаваць іх на заставах паліцэйскім. Праўда, такі парадак 
існаваў нядоўга. З 1827 г. вуліцы пачалі ўначы асвятляцца: спачатку 
сальнымі свечкамі, з 1860 г. – спірта-шкіпінарнымі ліхтарамі.

М.Я. Нікіфароўскі адзначае, што найбольш шматлюднымі 
вуліцамі з’яўляліся Нова-Магілёўская, ці Санкт-Пецярбургская, 
Падзвінская, Полацкая і Афіцэрская. Яны ўтрымліваліся ў адносна 
добрым стане, мелі каменны брук. На іх размяшчаліся прысутніцкія 
месцы і асноўныя грамадскія ўстановы горада. Астатнія вуліцы і 
асабліва завулкі выглядалі неахайна. Калі на іх і знаходзілася па адным 
ліхтары, то яны ці зусім не гарэлі, ці паказвалі пачатак вуліцы. Па 
гэтай прычыне ў Віцебску ішоў бойкі гандаль ліхтарамі ў драўляных 
рамах і сальнымі свечкамі.

Каларытнымі аздобамі віцебскіх вуліц былі разнастайныя 
шыльды. Напрыклад, на фасадах усіх дзесяці харчэўняў віселі вялікія 
шыльды, на якіх быў адлюстраваны досыць абшырны стол, накрыты 
абрусам і застаўлены талеркамі з рознымі стравамі. На адной з 
талерак можна было ўбачыць добры кумпяк або засмажанага гуся з 

47

Дом № 35 па вул. Леніна – помнік 
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уваткнутым у яго відэльцам, на другой красаваліся рыбы, на трэцяй – 
два ці тры пірагі. У цэнтры стала абавязкова стаялі бутэлькі і графін 
са спіртнымі напоямі. На піцейных дамах віселі шыльды з выявамі 
яўрэя-шынкара, які замілавана падносіць хлапцу, апранутаму ў 
рускую касаваротку ці каптан, шаравары і боты, кілішак гарэлкі або 
цэдзіць гарэлку ў кварту ці сотку з вялікай “куфы”, роўнай па вышыні 
росту шынкара. Такія шыльды існавалі ў розных “рэдакцыях”. 
Яны больш падрабязна маляваліся для шынкоў, размешчаных на 
цэнтральных вуліцах, на перыферыйных жа спрашчаліся і зводзіліся 
да выяваў графіна і кілішка. Часам гаспадар піцейнага дому замест 
шыльды прымацоўваў над уваходнымі дзвярыма толькі парожнюю 
бутэльку. Выяўленчыя матывы шыльдаў дапаўняліся не меней 
каларытнымі подпісамі тыпу “милисци просим”, “пожалуйте”, 
“сегодня на деньги, завтра на повер”. У народзе такія ўстановы 
атрымлівалі адпаведныя назвы: “Новы свет”, “Ціхі прыстанак”, 
“Мухарэзніцкі завулак” і г. д.

На рамесніцкіх майстэрнях, крамах, цырульнях і інш. таксама 
віселі шыльды, якія адлюстроўвалі род заняткаў гаспадара. Іх можна 
было аднесці да мастацкага прымітыву. Так, на адной з майстэрняў, 
дзе рамантавалі і выраблялі металічны посуд, наведвальнік мог 
убачыць шыльду з выявай чалавека, які замахваецца вялікім молатам 
на самавар. На другой прысутнічалі банкі з п’яўкамі і дзяцюк, з 
рукі якога чырвоным ручаём цячэ кроў. Былі таксама шыльды з 
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“натуральнымі” паказамі працэсаў выдзірання зубоў, стрыжкі і 
галення. Пры ўсёй недасканаласці выканання, такія шыльды ўсё ж 
надавалі вуліцам Віцебска своеасаблівае аблічча.

У XIX ст. у Віцебску існавала 8 гарадскіх плошчаў: 3 гандлёвыя 
і 5 “акопных”. Яны актыўна ўвайшлі ў гарадскую структуру, надалі 
цэнтральным магістралям анфіладны характар кампазіцыі.

На гандлёвых плошчах па пятніцах і асабліва па нядзелях 
адбываліся даволі значныя таргі, на якіх гандлявалі жывёлай, 
збожжам, іншымі сельскагаспадарчымі прадуктамі, прадметамі 
хатняга ўжытку і г. д. У вялікай колькасці прадавалі хлеб, абаранкі, 
пірагі, простыя і фігурныя пернікі, доўгія цукеркі, мочаныя грушы, 
грушавы і хлебны квас, вараны боб і іншы харч. У так званых 
“абжорных” радах можна было пакаштаваць гарачыя стравы са 
свінінай, ялавічынай і баранінай, рубцы, рыбу. Гандлявалі імі 
гарластыя кашаваркі, якія шалёна наскоквалі на пакупнікоў, калі тыя 
прад’яўлялі прэтэнзіі на недабраякаснасць іх тавару. Каля катлоў і 
гаршкоў пастаянна “цёрліся” жабракі, якім даставаліся недаедкі або 
нават перападала шчасце выскрабсці парожні посуд.

Акрамя радоў і асобных прылаўкаў на гандлёвых плошчах 
стаялі шматлікія крамкі і “шахвы”. Першыя ўяўлялі сабой невялікія 
драўляныя збудаванні пад двухсхільнымі стрэшкамі, з дзвярыма 
і маленькімі акенцамі. “Шахва” мела выгляд шафы вышынёй і 
шырынёй каля метра, глыбінёй каля 60 см, з дзвюма дзверцамі. 
Унутры мелася мноства перагародак і высоўных шуфлядак, дзе 
захоўваўся дробны тавар. Звычайна “шахва” ставілася на лаўку, 
побач сядзеў на невысокім зэдліку сам гандляр.

Самай вялікай гандлёвай плошчай горада з’яўлялася Смаленская, 
размешчаная ў паўночнай частцы Узгор’я (1,75 га). Яна прызначалася 
для правядзення таргоў і кірмашоў, зрэдку тут паказвалі “Пятрушку”, 
выступалі фокуснікі, асталёўваўся вандроўны звярынец ці цырк. 
У 1861 г. на трох баках плошчы пабудаваны муры новага гасцінага 
двара. На паўночны захад ад рынку размяшчаўся адкрыты манеж, дзе 
выязджалі коней для мясцовай жандармерыі. Сама ж жандармская 
каманда размяшчалася ў мураваным будынку, перабудаваным у 1898 г. 
пад гарадскі тэатр (сучасны будынак філармоніі на пл. Леніна). Увосень 
1869 г. на месцы манежа ўзвялі вялікі павільён, дзе праводзілі выставы 
розных культурных раслін і іх пладоў, што разводзіліся ў губерні.
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На поўдзень ад Смаленскай размяшчаліся Палацавая і Рынкавая 
(або Паліцэйская) плошчы. Першая існавала з напалеонаўскіх часоў 
перад палацам губернатара, уяўляла сабой невялікую прастору 
з кветнікам і альтанкамі, некалькімі дрэвамі. Утварылася яна ў 
1812 г., калі імператар Напалеон, які астанавіўся ў палацы, загадаў 
расчысціць ад забудовы пляц перад сваёй рэзідэнцыяй. Другая 
плошча знаходзілася на схіле пагорка каля ратушы. Гэта стары віцебскі 
рынак, утвораны ў ХVІ ст. у сувязі з наданнем гораду Магдэбургскага 
права. Праўда, у XIX ст. плошча ўжо не мела гандлёвага характару і 
называлася Рынкавай хутчэй за ўсё па традыцыі. Паўночная частка 
гэтай плошчы перад ратушай называлася “біржай”, бо ў ратушы 
заключаліся розныя гандлёвыя пагадненні. З часам гандлёвыя 
аперацыі ў ратушы прыпыніліся, таму замошчаны булыжнікам 
біржавы пляц з’явіўся прыстанкам рамізнікаў-ліхачоў, якіх называлі 
“біржавікамі”. Але ў канцы 1850-х гадоў іх паступова выцеснілі 
ламавікі са сваімі пачварнымі дрогамі і “кручнікі” з ручнымі драбінамі 
і санямі. У 1860 – 1861 гг. усе яны былі выдалены з плошчы, на якой 
разбіты сквер. У паўночна-заходнім куту плошчы яшчэ ў канцы 
ХVІІІ ст. знаходзіліся могілкі з Увядзенскай царквой.

Ад плошчы перад ратушай па Красным мосце праз Віцьбу 
траплялі на невялікую Саборную плошчу, якая атрымала сваю назву 
ад праваслаўнага Мікалаеўскага сабора – былога езуіцкага касцёла. 
Цяпер ужо няма сабору, а вялікае пустое месца называецца плошчай 
Свабоды. Свабоды ад архітэктуры, ці як там? На захад ад гэтай 
плошчы, з процілеглага боку Замкавай гары, мясцілася Дваранская, 
ці Тэатральная, плошча, названая так ад дому дваранскага сходу 
і драўлянага тэатра, якія тут некалі існавалі. У канцы магілёўскай 
магістралі (ў паўднёвай частцы Заручаўя каля заставы) знаходзілася 
плошча, названая Магілёўскім рынкам. А.М. Семянтоўскі адзначаў, 
што яна “отличается почти постоянной грязью и непривлекательным 
видом обрамляющих ее построек, между коими начинают появляться 
и каменные дома”. Непадалёк ад яе, паміж аршанскай і смаленскай 
дарогамі і будынкам коннай пошты, існавала яшчэ адна плошча 
трохвугольнай формы. Сюды прыходзіла прыстойная публіка, каб 
прагуляцца, паслухаць ігру аркестра або праводзіць дыліжанс.

У Задзвінні ўтварыліся дзве плошчы. Адна з іх размяшчалася 
каля Полацкай заставы, другая называлася Гандлёвай або Полацкім 
рынкам. На апошнюю выходзіла шэсць вуліц, што, на думку 
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А.М. Семянтоўскага, “придает ей красивый вид; жаль только, что 
окружающие ее постройки приземисты и безобразны”.

М.Я. Нікіфароўскі называе таксама Кавальскую плошчу каля 
турмы на Узгор’і. Ён пісаў, што “акопныя” плошчы, вырашаныя 
ў выглядзе падоўжаных чатырохвугольнікаў, “не маглі нават 
параўнацца з гандлёвымі, хаця па абодвух баках іх стаялі мяшчанскія 
дамкі, але ні гэтыя апошнія, ні самыя плошчы не вабілі прышлых 
людзей і служылі пастаянным прытонам для бадзяжнай жывёлы, 
зборным пунктам абывацельскіх кароў і коз перад выганам іх на 
пашу”.

Значную праблему пры добраўпарадкаванні горада стварала 
адсутнасць азелянення вуліц і плошчаў. Невялікія скверыкі з 
кветнікамі існавалі на Палацавай і Паліцэйскай плошчах. Некалі 
па схіле Успенскай гары праходзіў бульвар, але ён быў значна 
пашкоджаны абвалам часткі гары ў Дзвіну. Ролю бульвара выконвала 
таксама набярэжная Дзвіны і Віцьбы ў раёне будынка дваранскага 
сходу. Тут існавала сцяжынка, абсаджаная з абодвух бакоў бярозамі, 
на якой дзе-нідзе стаялі лаўкі для адпачынку. Цудоўным месцам 
для пешаходных прагулак з’яўлялася задзвінская набярэжная (на 
правым беразе Дзвіны). Але яна выкарыстоўвалася толькі пры 
“сухім” надвор’і. У дажджлівую пару па набярэжнай прайсці было 
даволі цяжка, бо яна не мела ніякага трывалага пакрыцця. Акрамя 
таго, у некаторых яе частках (асабліва ў раёне Новакантанісцкай 
вуліцы) вольнаму шпацыру віцяблян перашкаджалі разнастайныя 
прыстані і гаспадарчыя збудаванні, дзе апрацоўвалі лён, пяньку і 
збожжа перад пагрузкай іх на судны. Тут жа на ўзбярэжжы будавалі 
баркі і лайбы. Процілеглы бераг Дзвіны ў раёне Заручаўя традыцыйна 
называлі Кажамяцкай набярэжнай. Тут здаўна працавалі гарбары, з 
прычыны чаго набярэжная вылучала стойкія пахі дубільнай кіслаты, 
замочаных скураў і гнілога мяса. 

У XIX ст. у Віцебску існавала некалькі прыватных садоў, якія часам 
адкрываліся для шырокага доступу гараджан, асабліва ў тыя часы, 
калі мясцовы ці прыезджы прадпрымальнік там паказваў “дзівы” 
(акрабатычныя, атлетычныя, эквілібрыстычныя, піратэхнічныя) або 
даваліся канцэрты аркестраў і вакальных груп. Уваход быў бясплатны, 
але спрытныя ініцыятары відовішчаў збіралі з наведвальнікаў 
добраахвотныя ахвяраванні (ад 1 да 5 кап. з чалавека). У некаторых 
выпадках бралася спецыяльная плата за ўваход.
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Лепшым лічыўся сад купцоў Кракеляў на Узгор’і, якія валодалі 
багатым магазінам па Смаленскай вуліцы. У 1862 г. яго уладар Эдуард 
Францавіч Кракель разарыўся і захварэў. Пры ім сад заняпаў, амаль 
што апусцеў. Пры новым уладары замест кветак і дэкаратыўных 
раслін тут вырошчвалі бульбу і капусту.

Баруноўскі сад таксама размяшчаўся на Узгор’і ў раёне вуліц 
Ветраной і Папярочна-Ветраной, належаў знакамітым грамадзянам 
горада Баруновым. У паўднёва-ўсходнім куту гэтага сада знаходзіўся 
ветраны млын канічнай формы, з крыламі і драўляным каўпаком 
у завяршэнні. Відаць, ад яго вуліцы атрымалі такія назвы. Аднак у 
сярэдзіне XIX ст. вятрак ужо не працаваў, у ім дзейнічала часальна-
трапальная машына, якая належала баваўняна-часальнай фабрыцы 
Шмеркі Берліна. У пачатку 1870-х гадоў на тэрыторыі сада ўзвялі 
будынак летняга тэатра. Сад быў адкрыты для наведвальнікаў не 
толькі ў летнія часы, але і ўзімку, калі садовая сажалка ператваралася 
ў каток. У другой палове XIX ст. сад перайшоў ва ўласнасць гандлёвага 
дома Гурэвічаў, у 1890 г. ён набыты для мужчынскага духоўнага 
вучылішча, неўзабаве пабудаванага на былым садовым участку. 
Цяпер у будынку размяшчаецца адзін з факультэтаў педуніверсітэта.

У цэнтры Узгор’я, на беразе Віцьбы, размяшчаўся сад вядомага 
віцебскага кандытара Брозі, які ў народзе называўся “віцебскім 
Ізлерам”. Асабліва актыўна ён дзейнічаў у 1860-я гады. У вячэрнія 
часы сад асвятлялі ліхтарыкі з каляровай паперы, іграў аркестр. Але 
неўзабаве віцябляне пакінулі гэты сад з-за суседства “Падлогі” – 
скучанага шэрагу неахайных дамкоў, размешчаных па-над Віцьбай 
каля трох лазняў, ад якіх распаўсюджваліся непрыемныя пахі, а 
жыхары гэтых дамкоў псавалі садовую агароджу. Сад прыйшоў 
у запусценне, неўзабаве на яго тэрыторыі пабудавана мэблевае 
прадпрыемства.

На паўночны ўсход ад сада Брозі, на высокім пагорку правага 
берага Віцьбы, якраз каля яе рэзкага павароту на захад, у 1797 г. узнік 
так званы Вераб’ёўскі сад, заснаваны гандляром гарбарным таварам 
Іванам Іванавічам Вераб’ёвым. Карыстаўся вядомасцю і сад на 
Успенскай гары, размешчаны каля губернатарскага палаца. Адкрыты 
ён для грамадскага карыстання ў 1866 – 1867 гг. У яго паўднёва-
заходняй частцы шляхціц Лабунскі пабудаваў двухпавярховы буфет, 
неўзабаве перароблены пад бібліятэку дабрачыннага таварыства. 
Праўда, гэты сад праіснаваў нядоўга, бо зрабіўся прытулкам 
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“буркуючых галубкоў”, таму ў сярэдзіне 1870-х гадоў яго прыйшлося 
зачыніць.

У іншых раёнах горада садоў было значна меней. Напрыклад, 
у Заручаўі існаваў толькі адзін сад пры былым трынітарскім 
кляштары. У ім расло каля дзясятка векавых ліпаў і некалькі яблынь. 
Тут бойка працаваў кабачок, прадавалі пернікі, абаранкі, усходнія 
ласункі; зрэдку паказвалі “Пятрушку”. Сад загінуў пры пажары 24 
чэрвеня 1887 г. У Задзвінні вядомы сад пад назвай Прысмушкі. Тут, 
у асноўным, бавілі свой вольны час мясцовыя слабаджане. Існавалі 
таксама і загарадныя грамадскія сады.

У другой палове XIX – пачатку XX ст. у Віцебску ўзводзіцца шэраг 
манументальных збудаванняў, сярод якіх трэба адзначыць будынкі 
акруговага суда (1883), аддзялення Маскоўскага міжнароднага 
банка (кан. XIX ст.), пазямельна-сялянскага банка (1917), жаночага 
епархіяльнага вучылішча (1902) і іншыя. У 1861 – 1868 гг. Віцебск 
зрабіўся важным вузлом на Пецярбургска-Варшаўскай і Рыга-
Арлоўскай чыгуначных лініях. Чыгунка прайшла ў Задзвінні, дзе 
пабудаваны і першы вакзал. У сувязі з гэтым роля гэтага раёна значна 
ўзрасла, ён ператварыўся з перыферыйнага “прыдатка” горада ў даволі 
буйны і добраўпарадкаваны раён, які забудоўваўся капітальнымі 
мураванымі дамамі. Пасля пабудовы ў 1864 – 1867 гг. замест былога 
драўлянага капітальнага мураванага мосту праз Дзвіну Задзвінне 
атрымала больш цесную, чым раней, сувязь з гістарычным цэнтрам.

Выгляд першага мураванага мосту з металічнымі пралётнымі 
канструкцыямі, які перакінуты праз Дзвіну ў 1863 – 1867 гг.



Да 1864 г. мост праз Дзвіну быў драўляным, меў даужыню 78 
саж. (каля 165 м), шырыню каля 9 м. Але ён кожны год разбураўся 
вясновым павадкам і зносіўся ўніз па цячэнні ракі. Прадпрымальныя 
віцябляне ў момант разносілі пáлі, брусы, парэнчы з балюстрадамі і 
іншыя канструкцыі па сваіх дварах, рабілі з іх жылыя і гаспадарчыя 
збудаванні, агароджы, нават мэблю. Разбурэнне мосту збірала на 
берагі Дзвіны шматлікіх гледачоў.

Да пабудовы новага мосту зносіны паміж процілеглымі берагамі 
ракі ажыццяўляліся на розных плаваючых сродках. Яшчэ ў часы 
ледаходу па рацэ хадзілі вёрткія лодкі, на якіх віцябляне перавозіліся 
бясплатна. Плавалі таксама і больш значныя судны, званыя “козамі” 
ці “экіманкамі”. Апошняя назва паходзіла ад полацкага прадмесця 
Экімань, дзе гэтыя судны вырабляліся. “Экіманка” ўяўляла сабой 
невялікі карабель даўжынёй ад носу да кармы каля 15 і шырынёй 
звыш 6 м, рухалася з дапамогай чатырох вёслаў, за кожнае з якіх 
садзіліся па два чалавекі. Такі карабель мог перавезці да 2,5 тыс. пудоў 
грузу, на ім звычайна перапраўлялі пошту, кур’ераў, службовых асоб 
і заможных падарожнікаў. Астатнія перавозкі ажыццяўляліся на 
лайбах – пласкадонных суднах без палубы і даху, з завостранымі 
носам і кармой. На іх перапраўлялі экіпажы з канямі і грузам.

Пасля поўнага ачышчэння ракі ад плывучых крыгаў пачынаў 
хадзіць спецыяльны паром у выглядзе пласкадоннай баркі, два такія 
ж судны служылі берагавымі прычаламі, мелі масткі і парэнчы. У 
перыяд, калі па рацэ сплаўлялі лес, хадзіў якарны паром, кіруемы 
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спецыяльным рулём. Ён называўся “самалётам”, ажыццяўляў 
перавозкі праз Дзвіну да пабудовы новага мосту.

Новы мураваны мост, будаўніцтва якога завершана ў 1867 г., 
адносіўся да распаўсюджанай у Еўропе арачнай сістэмы, рас-
працаванай заходнімі інжынерамі Эмі і Грынам і ўпершыню 
скарыстанай у 1840 г. на Сен-Жэрменскай чыгунцы ў Францыі. 
Віцебскі мост меў чатыры пралёты, асноўваўся на двух устоях і трох 
рачных быках.

Прыкладна у той жа час пабудаваны каменны арачны мост праз 
Віцьбу.

Здаўна Дзвіна з’яўлялася буйной гандлёвай артэрыяй, па 
якой пралягаў шлях у Прыбалтыку. Паводле сведчання М.Я. Ні-
кіфароўскага, у ХІХ ст. уся навігацыя доўжылася 244 дні ў год. На 
працягу гэтага часу з Віцебска ўніз па Дзвіне сплаўлялася да 1,5 тыс. 
стругаў – пласкадонных суднаў без паруса і палубы, з завостранымі 
носам і кармой, накрытых двухсхільнымі дахамі. Найбольшыя з іх 
мелі даўжыню да 38 м пры шырыні 12 і вышыні каля 1,6 м, бралі грузу 
да 12 тыс. пудоў (каля 197 т). Стругі выраблялі ў Віцебску і прадавалі 
купцам па цане да 800 руб. Іх загружалі таварам (пераважна хлебам, 
лёнам, пянькой), сплаўлялі ў Рыгу, дзе пасля продажу тавару судны 
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Акварэль Ю. Пешкі “Наладка стругаў вясной да Рыгі з Віцебска”. 
Пасля 1804 г. На пярэднім плане – вусце Віцьбы, дзе майструюць стругі. 
У правай частцы малюнка – забудова вул. Падзвінскай і Успенскі сабор. 

На далёкім плане за Дзвіной – Сімяонаўская царква. 
Злева – схіл Замкавай гары
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куплялі мясцовыя жыхары на дровы за 60 – 80 руб. Зразумела, што ў 
Віцебск яны ўжо не вярталіся.

Пасля праходу стругаў да Рыгі ў Віцебск з Латвіі прыплывалі 
лайбы (пласкадонныя парусныя судны грузападымальнасцю да 80 т), 
загружаныя селядцамі, чаем, кофе, лімонамі, апельсінамі і інш. Яны 
ішлі ўверх па Дзвіне на ветразях або цягнуліся бурлакамі-лямачнікамі. 
Прадаўшы свае тавары, прыбалтыйскія купцы загружалі лайбы 
іншымі прадметамі гандлю і вярталіся на радзіму.

Старадаўнія дзвінскія берагі з’яўляліся сведкамі і “пацехаў” 
віцяблян – упартых кулачных баёў, якія пачыналіся ў нядзелю 
ці ў святочны дзень пасля абеду і працягваліся да прыцемак. 
Асабліва моцныя баі адбываліся ўзімку на скаванай лёдам Дзвіне. 
Звычайна пескавацікаўцы і гутараўцы ішлі на іллінцаў і янаўцаў, 
або ўся “кажамяччына” – на канатнікаў і гаршэчнікаў. Мяжой паміж 
камандамі служыла пасярэдняя лінія ракі, таму пераход за гэтую рысу 
той ці іншай каманды лічыўся пачаткам яе перамогі. Звычайна біліся 
далонямі і ляжачых не чапалі, а парушальнікаў гэтага няпісанага 
закону сурова наказвалі. Але часам бойка выходзіла па-за правілы 
гульні, і ў ход ішлі калы, выдзертыя з суседніх агароджаў, камяні, гіры 
і іншая “зброя”.

Звычайна падзеі пачыналіся з “высвятлення адносін”. Удзельнікі 
бойкі выходзілі на процілеглыя берагі Дзвіны і выкрыквалі адзін 
аднаму розныя абразлівыя словы. Напрыклад, пескавацікаўцы і 
гутараўцы крычалі іллінцам і янаўцам: “Кастрывае пуза! Пянькой 
закусім! Зубамі, браткі, зубамі за лайбу!”. 3 процілеглага боку 
даносілася: “Глінатопы! Кафлі смакталі! Цэглы грызлі!”. Русічане 
задунаўскім гарбарам выкрыквалі: “Жывую кабылу лупілі! Скурамі 
закусвалі!”

Пасля такога ўступу завязвалася бойка. Спачатку на лёд высыпалі 
дзеці, потым іх змянялі падлеткі і юнакі. Добра пацешыўшыся, 
яны адыходзілі на свае берагі, а ў бойку ўступала галоўная сіла – 
сталыя моцныя мужчыны, якія і завяршалі пабоішча. Такім чынам, 
разыгрываўся сапраўдны спектакль, у якім кожнаму адводзілася свая 
роля.

У XIX ст. Віцебск становіцца важным цэнтрам культуры і 
адукацыі. Адукацыя да гэтага часу знаходзілася, у асноўным, у руках 
езуітаў і базыльянаў і мела ў значнай ступені рэлігійны характар. 
У 1794 г. створана народнае вучылішча, рэарганізаванае ў 1808 г. у 
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губернскую гімназію. Пасля закрыцця кляштараў езуітаў і базыльянаў 
фонды гімназіі папоўніліся кнігамі з манастырскіх бібліятэк. У 1831 
г. адкрыта аднакласнае парафіяльнае вучылішча з жаночай зменай, 
у 1832 г. – трохкласнае вучылішча, у 1856 г. у Віцебск з Полацка 
пераводзіцца духоўная семінарыя, а ў 1864 г. адчыняюцца дзверы 
жаночага духоўнага вучылішча. 3 1866 г. працуе жаночая гімназія, 
а ў 1884 г. было ўжо 5 гімназій: класічная, каталіцкая, лютэранская, 
яўрэйская, жаночая імя імператрыцы Марыі. 21 лістапада 1910 г. 
урачыста адкрыты настаўніцкі інстытут. У 1898 г. працавала каля 80 
розных навучальных устаноў, сярод якіх 44 яўрэйскіх.

У гімназіях, духоўнай семінарыі, павятовым вучылішчы, пры 
клубах існавалі даволі значныя бібліятэкі. Найбольшай вядомасцю 
карысталася чытальня, створаная маладым чыноўнікам Палаты 
дзяржаўных маёмасцяў Іванам Феліксавічам Місюрам. У 1864 г. яна 
мела 539 тамоў на рускай, польскай і французскай мовах. Яшчэ раней 
адкрылася публічная чытальня Сымона Вярыгі.

Вялікай падзеяй у жыцці амаль што кожнага віцябляніна 
з’яўляўся кірмаш, дзе можна было не толькі прадаць ці набыць 
патрэбны тавар, але і падзівіцца на шматлікую страката апранутую 
публіку, часам з далёкіх краёў, паслухаць мелодыі шарманак, 
паглядзець на прадстаўленне “Пятрушкі” і г. д. Кірмашы адбываліся 
23 красавіка (пры царкве на Юр’евай горцы), 8 ліпеня і 22 кастрычніка 
(у Маркавым манастыры), таксама ў дні Узнясення і Троіцы (пры 
Святадухаўскай царкве).

Звычайна “Пятрушку” паказвалі рускія з Калугі ці Цвяры. 
Віцябляне яе называлі “рататуем”. Часам на кірмашах дэманстравалася 
карціна з намаляваным відам прыморскага сквера ў Італіі. Пры 
гэтым гаспадар яе каменціраваў наступным чынам: “Фантаны вьярех 
бьють, гаспада винцо пьють, разгавары разгаваривають, цыгарычки 
покуривають, а дамы – папирос”.

Здаўна Віцебск з’яўляўся асяродкам інтэнсіўнага тэатральнага 
жыцця. 3 1671 г. тут дзейнічаў так званы школьны тэатр пры 
езуіцкай калегіі, а з 1765 г. пачалі даваць тэатральныя прадстаўленні 
ў кляштары піяраў. У 1845 г. пабудаваны тэатр.

У сярэдзіне ХІХ стагоддзя ўтварылася значнае кола мецэнатаў 
тэатральнага і музычнага мастацтва, якое групавалася вакол жонкі 
віцебскага генерал-губернатара Соф’і Пятроўны Галіцынай. Пад 
яе пратэкцыяй у 1846 – 1853 гг. у Віцебску дзейнічалі сталая трупа 
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акцёраў пад кіраўніцтвам Морыца і аркестр Ягонава, які суправаджаў 
тэатральныя прадстаўленні, абслугоўваў балы, даваў канцэрты 
на плошчах і ў садах. Аснову труп складалі прафесійныя артысты, 
залічаныя на пасады служачых розных канцылярый (з акладам да    
60 руб. у месяц), аднак былі і аматары (сярод іх – вольнаадпушчаныя 
прыгонныя).

Тэатральныя спектаклі ў Віцебску праходзілі на высокім пра-
фесійным узроўні і карысталіся вялікай папулярнасцю. М.Я. Ні-
кіфароўскі засведчыў, што “сцэнічныя і музычныя навіны таго 
часу перадаваліся ў Віцебску настолькі паспяхова, што нядаўнія 
шукальнікі сталічных здавальненняў у асобе багатых і радавітых 
дваран лічылі дастатковым і тое, што даваў Віцебск, а цудоўныя 
жывыя карціны, ствараемыя вынаходлівасцю п. Морыца, зусім не 
саступалі сталічным і, як нешта выдатнае, прыцягвалі аматараў і 
знаўцаў нават з Варшавы”.

Акрамя баляў у палацы губернатара, дамах маршалка і багатай 
шляхты адбываліся канцэрты на бульварах, выступалі скараходы, 
канатаходцы, паказвалі “Пятрушку”, “дзядоў” і інш. На розных 
бойкіх месцах стаялі каруселі. На месцы, дзе пазней узнік падворак 
мужчынскай гімназіі (на Верхнім замку), пабудаваны з дрэва 
прасторны тэатр.

У прамежках часу паміж зруйнаваннем старога драўлянага тэатра 
(1850-я гг.) і пабудовай новага мураванага (1898 г.) тэатральнае 
жыццё Віцебска значна замарудзілася. Сюды ўжо рэдка заязджалі 

Будынак тэатра ў Віцебску. Фота пачатку ХХ ст.
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прафесійныя акцёры і трупы з іншых гарадоў. Ставіліся толькі хатнія 
спектаклі, у якіх бралі ўдзел энтузіясты з ліку мясцовых чыноўнікаў. 
Просты люд весялілі шматлікія шарманшчыкі, больш заможныя 
мяшчане маглі запрасіць да сябе ў дом прыгонны аркестр. Вялікай 
павагай карысталіся чыноўніцкія аркестры (найбольш вядомыя – 
пад кіраўніцтвам братоў Шароўскіх і братоў Цэліцо), якія складаліся 
з пяці ці шасці выканаўцаў. Яны ігралі на хатніх вечарынках, 
загарадных гуляннях і інш. Нярэдка выступалі таксама і аматарскія 
хоры, сярод якіх асаблівай павагай карыстаўся архірэйскі хор пад 
кіраўніцтвам Ягора Аляксеевіча Кутузава.

На працягу многіх стагоддзяў Віцебск з’яўляўся буйным 
мастацкім цэнтрам на Беларусі. На жаль, яго мастацкае жыццё амаль 
не даследавана. Таму мы вымушаны абмежавацца толькі нешматлікімі 
фрагментарнымі звесткамі, якія ні ў якім разе не прэтэндуюць на 
больш ці менш поўнае раскрыццё тэмы.

Аб высокім развіцці выяўленчага мастацтва ў Віцебску ў ХІІ ст. 
сведчаць фрэскі Дабравешчанскай царквы, зробленыя ў візантыйскай 
манеры. Мастакі, якія аздаблялі храм усярэдзіне, былі добра знаёмыя 
з тагачасным манументальным жывапісам Кіева. У той жа час яны 
былі цесна звязаны і з полацкай жывапіснай школай.

У сярэднявеччы асабліва інтэнсіўна развівалася дэкаратыўна-
прыкладное мастацтва. Дакументы ХVII – ХVIII стст. называюць 
рамеснікаў: залатароў, слесараў, кавалёў, меднікаў, ювеліраў (“залатых 
спраў майстроў”), ганчароў, сталяроў, разьбяроў. У 1760 г. створаны 
рамесніцкі цэх, які аб’яднаў разьбяроў, шкляннікаў, карэтнікаў, 
цесляроў, бондараў, сталяроў і сітнікаў. Яшчэ раней аформіўся асобны 
цэх жывапісцаў. Даволі значная іканапісная майстэрня дзейнічала 
ў Маркавым манастыры. Тут жа працавалі разьбяры і ювеліры. 
Дакументы канца ХVІІ ст. данеслі да нас імёны выдатных віцебскіх 
разьбяроў А. Маркевіча і I. Галубкова, якія прымалі ўдзел у аздабленні 
Троіцкай царквы на Маркаўшчыне. Увогуле мастацкая разьба ў 
Віцебску была шырока распаўсюджана. У другой палове ХVІІ ст. 
нават фарміруецца спецыфічная мясцовая разьбярская школа, для 
якой характэрны зварот да традыцый народнага мастацтва, лаканізм 
выяўленчых сродкаў, аскетызм і адухоўленасць вобразаў святых.

Другой галіной мастацкай творчасці, шырока распаўсюджанай 
у ХІV – ХVІІІ стст., з’яўлялася кафлярства. Віцебская кафля нічым 
не саступала аналагічным вырабам краін Заходняй Еўропы. Кафлі 
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аздаблялі геаметрычным і раслінным арнаментам, часам на іх 
рабілі геральдычныя выявы. З сярэдзіны ХVІІ ст. дэкор становіцца 
больш складаным і разнастайным. У арнаментыцы ХVІ – ХVІІ 
стст. адчувальныя ўплывы нямецкага мастацтва, што найбольш 
выяўлялася ў залішняй дробнасці арнаменту. Сувязі з Германіяй 
ажыццяўляліся галоўным чынам праз Рыгу. У ХVІ – ХVІІ стст. 
пашыраецца выраб паліванай керамікі, аздобленай ангобамі, 
падглазурнымі размалёўкамі, эмалямі і г. д.

З канца ХVІІІ ст. на Беларусі пачалі ўзнікаць чыгунаплавільныя 
і жалезаліцейныя заводы. Чыгун стаў папулярным матэрыялам. З 
яго адлівалі розныя архітэктурныя дэталі – балконныя рашоткі, 
кранштэйны, лесвічныя парэнчы, вароты і агароджы, надмагільныя 
пліты, крыжы. Віцебскія балконы адрозніваюцца вялікай 
разнастайнасцю форм і малюнкаў рашотак, адлюстроўваюць высокі 
мастацкі густ і майстэрства ліцейшчыкаў. Часта ў рашотках варот 
спалучаліся два віды апрацоўкі – ліццё і каванне. Апошняе таксама 
было шырока распаўсюджана. Некаторыя рашоткі і кранштэйны 
ўяўляюць сабой высокамастацкія творы. Часам фантазія мастака 
ператварала гэтыя функцыянальныя архітэктурныя элементы ў 
казачныя кветкавыя кампазіцыі.

Мастацтвазнаўцы вылучаюць каваныя балконныя рашоткі 
Віцебска як найбольш разнастайныя і багатыя арнаментацыяй. 

Акварэль Ю. Пешкі канца ХVIII ст. з выглядам узбярэжжа Дзвіны. 
На пярэднім плане паказаны Дабравешчанская царква (справа) 

і фарны касцёл. На далёкім плане – Замкавая гара і Успенскі сабор. 
За мостам праз Дзвіну – Сімяонаўская царква
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“Мясцовыя майстры шырока скарыстоўвалі свабодную 
трансфармацыю традыцыйных элементаў, што стварала багацце 
і разнастайнасць формаў. Адмысловыя перапляценні нагадваюць 
разнастайныя стылізаваныя раслінныя матывы. Для стварэння 
большага падабенства з расліннымі ўзорамі канцы скобак часам 
раскоўваліся і ім надавалася форма бутонаў, полымяпадобных 
парасткаў і т. п. Часта каваныя рашоткі дадаткова аздабляліся 
накладнымі кветкамі ці лістамі, выкаванымі з ліставога металу. 
Вертыкальныя стойкі заканчваліся разнастайнай формы кветкамі, а 
самі стойкі мелі складаную прафіляваную форму. Як элементы аздобы 
ў арнаментыку рашотак часам уводзіліся рознага роду манаграмы…”1 

Культурнае жыццё Віцебска на мяжы ХVІІІ і XIX стст. было звязана 
з творчасцю польскага мастака Юзафа Пешкі (1767 – 1831). Нарадзіўся 
ён у Кракаве, вучыўся жывапісу ў Варшаве, у 1793 г. разам са сваім 
настаўнікам Ф. Смуглевічам пераехаў у Вільню. Тут ён намаляваў 
шмат партрэтаў мясцовай шляхты і духавенства, тэматычных 
карцін. З Вільні мастак на працяглыя тэрміны выязджаў у Віцебск. 
Вядома 12 яго акварэляў з відамі горада, напісаных у канцы ХVІІІ – 
пачатку XIX ст. (захоўваюцца ў бібліятэцы Акадэміі навук Украіны ў 
Львове). Гэтыя творы для гісторыі беларускай архітэктуры з’яўляюцца 
ўнікальнымі, бо даюць магчымасць наглядна ўявіць сабе, як на рубяжы 
двух стагоддзяў выглядалі архітэктурныя ансамблі Віцебска. На жаль, 

На малюнку Ю. Пешкі, які прадстаўляе выгляд вуліцы Магілёўскай 
у канцы XVIII ст., паказаны ў правай частцы фарны касцёл, 

Дабравешчанская царква і касцёл кляштара мар’явітак. 
У правай частцы на далёкім плане – езуіцкі касцёл

1 Гісторыя беларускага мастацтва. Мн., 1989. Т. 3. С. 138. 
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сёння мы іх пабачыць у натуры не маем магчымасці. Малюнкамі Пешкі 
шырока карыстаюцца архітэктары-рэстаўратары, мастацтвазнаўцы, 
гісторыкі.

У другой палове XIX ст. адным з папулярных мастакоў, творчасць 
якіх была звязана з жанрам архітэктурнага пейзажу, з’яўляўся 
Напалеон Орда (1807 – 1883). Ён паходзіў з Піншчыны (нарадзіўся 
ў сваім родавым маёнтку Варацэвічы), у 1823 г. скончыў Свіслацкую 
гімназію, потым вучыўся ў Віленскім універсітэце. За сувязь з 
арганізацыяй дзекабрыстаў арыштаваны і пасаджаны ў турму. У 1831 г. 
яму пашчасціла выехаць у Парыж, дзе ён вучыўся музыцы (у Фрэдэрыка 
Шапэна) і выяўленчаму мастацтву (у студыі майстра архітэктурнага 
пейзажу П’ера Жырара). У 1856 г. Орда вяртаецца на радзіму. З гэтага 
часу пачаліся яго вандроўкі з планшэтам і алоўкам па Беларусі, Літве 
і Польшчы. Ён замалёўваў віды гарадоў і мястэчак, сядзібы, палацы, 
культавыя будынкі. Наведаў Орда і Віцебск, дзе замаляваў Ратушную 
плошчу з ратушай, бернардзінскім касцёлам і Уваскрасенскай царквой, 
таксама былы езуіцкі касцёл. Вялікую каштоўнасць мае яго панарама 
забудовы левага берага Дзвіны, дзе паказаны Дабравешчанская царква 
і фарны касцёл, перабудаваны пад губернскі архіў.

У 1864 г. Віцебск наведаў рускі мастак Зміцер Міхайлавіч 
Струкаў (1827 – 1899), які ў той час па заданні Рускага геаграфічнага 
таварыства праводзіў экспедыцыю ў заходнія раёны Расійскай 
імперыі. Мэтай экспедыцыі было выяўленне помнікаў праваслаўнай 
даўніны і іх фіксацыя. У Віцебску Струкаў замаляваў панараму 
Маркава манастыра, Іллінскую і Троіцкую (на Пескаваціку) цэрквы, 
аканіцу Юраўскай царквы.

Балконная рашотка дома № 19 па вул. Савецкай і фігурны кранштэйн 
уваходу ў дом № 27/9 на вуглу вуліц Суворава і Чэхава
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У 1871 г. у Віцебску адкрылася мастацка-археалагічная выстава, на 
якой дэманстраваліся шматлікія археалагічныя знаходкі, старадаўнія 
абразы ХVІ – ХVІІ стст., творы дэкаратыўнага мастацтва. Потым 
экспанаты выставы склалі аснову царкоўна-археалагічнага музея, 
адкрытага ў 1895 г.

Значны уклад у развіццё выяўленчага мастацтва Беларусі і Літвы 
зрабіў Іван Пятровіч Трутнеў (1827 – 1912). Ён скончыў Акадэмію 
мастацтваў у Пецярбургу, у 1868 г. стаў яе правадзейным членам. У 
1866 г. мастак арганізаваў у Вільні рысавальную школу, загадчыкам 
якой з’яўляўся да канца свайго жыцця. Ён вядомы як аўтар 
партрэтаў, пейзажаў, твораў гістарычнага і бытавога жанраў. З Вільні 
наведваў Віцебск, Полацк, Мсціслаў і іншыя беларускія гарады, дзе 
рабіў замалёўкі архітэктурных помнікаў. У прыватнасці, вядомы яго 
малюнак драулянай Іллінскай царквы ў Віцебску.

Найбольш буйным прадстаўніком бытавога жанру ў беларускім 
жывапісе канца XIX – пачатку XX ст. з’яўляўся Юдаль Моўшавіч 
(Юрый Маісеевіч) Пэн (1854 – 1937). Ён нарадзіўся ў г. Нова-
Аляксандраўску былой Ковенскай губерні ў беднай яўрэйскай сям’і. 
Працуючы вучнем маляра, пазнаёміўся з прафесійным жывапісцам 
Барысам Гершовічам, ад якога атрымаў пачатковую мастацкую 
адукацыю. У 1881 г. малады мастак паступіў у Акадэмію мастацтваў 
у Пецярбургу, якую паспяхова скончыў у 1885 г., атрымаўшы малы 
сярэбраны медаль і званне пазакласнага мастака.

Балконная рашотка дома № 15 па вул. Талстога
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Вярнуўшыся на радзіму, Пэн доўгі час перабіваўся выпадковымі 
заробкамі. Ён жыў у Дзвінску, Рызе, Крэйцбургу, у 1891 г. пасяліўся ў 
Віцебску, дзе прайшлі ўсе астатнія гады яго жыцця. У сваёй майстэрні 
Пэн арганізаваў прыватную мастацкую школу, якую наведвалі здольныя 
вучні з яўрэйскага асяроддзя – М. Шагал, Л. Шульман, А. Пфеферман,         
I. Эйдэльман, С. Юдовін, Я. Мінін, Е. Кабішчар, З. Азгур і многія іншыя. 
Па сутнасці Ю. Пэн заснаваў у Віцебску першую прафесійную мастацкую 
школу, на аснове якой у савецкія часы створаны Віцебскі мастацкі 
тэхнікум.

Ю. Пэн, паводле сведчання мастацтвазнаўцаў, з’яўляўся 
выдатным майстрам аднафігурнай бытавой кампазіцыі. Ён стварыў 
вялікую галерэю тыповых вобразаў гарадской беднаты і рамеснікаў. 
У сваіх творах “Гадзіншчык”, “Стары кравец”, “Пекар”, “Швяя” і інш. 
ён ідэалізаваў традыцыйны яўрэйскі побыт. Маляваў мастак таксама 
тэматычныя карціны і пейзажы. Яго пейзаж “Вуліца ў Віцебску” 
вылучаецца прастатой і натуральнасцю кампазіцыі, увядзеннем у 
архітэктурны кантэкст шматлікіх побытавых элементаў.

З Віцебшчынай звязана творчасць мастакоў I. Хруцкага,                          
К. Стаброўскага, I. Аскназія, М. Дабужынскага і іншых, якія 

Выгляд забудовы прыдзвінскай тэрыторыі Ніжняга замка. 
Справа паказана Дабравешчанская царква, каля яе – губернскі архіў, 

перабудаваны з фарнага касцёлу. Малюнак Н. Орды 1876 г. 
З фондаў Нацыянальнага музея ў Кракаве
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зрабілі шматлікія замалёўкі помнікаў старажытнай архітэктуры, 
пейзажаў Віцебска і яго акругі. Вучань Ю. Пэна С. Юдовін у 1912 
– 1914 гг. удзельнічаў у гісторыка-этнаграфічных экспедыцыях 
па Віцебшчыне. Са стараннасцю і этнаграфічнай дакладнасцю ён 
замалёўваў старадаўнія архітэктурныя помнікі. Неаднаразова мастак 
звяртаўся да вобразу старога горада з яго вузкімі крывымі вулачкамі, 
драўлянымі хатамі і цэрквамі (“Краявід з ліхтаром” і іншыя). Вобразы 
старога Віцебска пакінуў нам у спадчыну другі вучань Пэна Я. Мінін 
(“Ускраіна Віцебска”, “Іллінская царква ў Віцебску”).

У 1890-я гады мастацкае жыццё Віцебска ўзбагацілася творчасцю 
выдатнага рускага жывапісца Іллі Яфімавіча Рэпіна, які ў 1892 г. 
набыў непадалёк ад горада маёнтак Здраўнёва (хутар, 108 дзесяцін 
зямлі, ферма рагатай жывёлы і іншая маёмасць). Па праекту Рэпіна 
пабудаваны новы драўляны дом у рамантычным стылі, з вежай у 
завяршэнні, дзе праводзілі летнія часы сам мастак, яго сям’я і сябры. 
Ілля Яфімавіч і яго сын Юрый Ілліч размалявалі дом усярэдзіне.

Рэпіну вельмі спадабаліся гэтыя наддзвінскія месцы, якія ён 
наведваў да сярэдзіны 1900-х гг. Палюбіў ён і Віцебск, бачыў у яго 
архітэктуры вобразы экзатычных гарадоў Заходняй і Паўднёвай 
Еўропы. Так, у лісце Т.Л. Талстой, пазначаным 21 мая 1892 г., ён 
горача абараняў горад ад несправядлівых нападак: “За что это Вы 
так на Витебск осерчали – уж и существовать-то ему не нужно? А 
это прекрасный уголок, на Толедо похож...”1  Таму мастак з ахвотай 
прыняў удзел у выставе, арганізаванай у 1899 г. у Віцебску мясцовым 
таварыствам апекі над дзецьмі. На гэтай выставе экспанавалася 
больш за 170 работ, у тым ліку I. Рэпіна, Ю. Пэна, А. Саўрасава,              
А. Багалюбава і іншых майстроў жывапісу.

Здраўнёўскі перыяд творчасці Рэпіна нарадзіў на свет такія 
выдатныя творы жывапісу, як “Восеньскі букет”, “Лодкі на Дзвіне”, 
“Месячная ноч”, “На сонцы” і многія іншыя. У 1892 г. ён напісаў 
карціну “Беларус”, для якой мастаку пазіраваў селянін з суседняй 
вёскі Сахарава Сідар Шаўроў. У Здраўнёве ў 1893 г. зроблены эскіз 
буйной карціны “Пропаведзь Кунцэвіча ў Віцебску”, у якой Рэпін 
задумаў паказаць адзін з драматычных эпізодаў беларускай гісторыі 
ХVІІ стагоддзя. На жаль, карціна не была напісана.

1 Кичина Е.М. Репин и Здравнёво: в обретении и разлуке. Витебск, 1990. 
С. 5.
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1 Як сведчаць архіўныя дакументы, М. Шагал нарадзіўся ў Віцебску, яго 
бацька працаваў у краме, дзе прадаваліся селядцы – рэд. 

2 Шагал ад’ехаў у Парыж вясной 1911 г. – рэд.

Сёння мастацтва Віцебска цяжка ўявіць сабе без творчасці 
Марка Захаравіча Шагала – вялікага мастака з сусветным імем, пра 
якога на яго радзіме да нядаўняга часу гаварыць можна было толькі 
шэптам. Таталітарная дзяржава не прызнавала свайго сына, лічыла 
яго здраднікам і сіяністам. Але гісторыя ўсё расставіла на свае месцы. 
Вобразы Шагала вярнуліся на радзіму і лунаюць над Віцебскам.

М. Шагал нарадзіўся 7 ліпеня 1887 г. у невялікім мястэчку Лёзна 
ў сям’і разносчыка рыбы. Неўзабаве яго бацькі пераязджаюць 
на сталае жыхарства ў Віцебск1. Тут, у сталіцы губерні, пачаў 
фарміравацца талент будучага мастака. У 1906 г. ён паступіў 
у мастацкую школу Пэна, а з 1907 г. займаўся ў Пецярбургу – 
спачатку ў школе пры Таварыстве заахвочвання мастацтваў, потым 
у прыватнай школе Е. Званцавай. Яго настаўнікамі былі вядомыя 
мастакі М. Рэрых, Л. Бакст і М. Дабужынскі. У 1910 г. Шагал едзе 
ў Парыж2 вывучаць тагачаснае французскае мастацтва. Там ён 
зблізіўся з групай французскіх мастакоў-мадэрністаў (Ж. Брак,        
П. Пікасо, Ф. Лежэ, А. Мадыльяні) і паэтаў (Б. Сандрар, Г. Апалінэр), 
выстаўляў свае карціны ў “Салоне незалежных”, “Восеньскім 
салоне” і інш.

У 1914 г., напярэдадні сусветнай вайны, мастак вярнуўся ў Віцебск. 
Але прабыў тут нядоўга, бо ў 1915 г. апынуўся ў Петраградзе. У 1918 г. 
зноў прыехаў у Віцебск як упаўнаважаны па справах мастацтва. Яго 
дзейнасць да 1922 г. была звязана з дзейнасцю Віцебскага мастацкага 
вучылішча, у якім ён кіраваў “Свабоднай майстэрняй жывапісу”. 
Потым паехаў за мяжу – спачатку ў Каўнас і Берлін, з 1923 г. жыў у 
Францыі, дзе і памёр 28 сакавіка 1985 г.

Стары правінцыяльны Віцебск вельмі ўразіў Шагала. Настолькі, 
што нават Парыж, гэты цэнтр сусветнай культуры, ён называў не 
інакш, як сваім другім Віцебскам. Жывучы далёка ад Радзімы, ён 
маляваў яе вобразы, такія блізкія і мілыя чулліваму сэрцу мастака. 
Віцебскія матывы можна пабачыць на многіх карцінах Шагала: “Над 
Віцебскам”, “Над горадам”, “Вуліца ў Віцебску”, “Від з акна. Віцебск”, 
“Прагулка”, “Мастак над Віцебскам”, “Анёл над Віцебскам”, “Мастак 
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1 Шагал: возвращение мастера. М., 1988. С. 32.

перад царквой” і інш. Гэты горад быў для мастака невычэрпнай 
крыніцай творчасці. Ён зноў і зноў вяртаўся да блізкіх з дзяцінства 
матываў, зноў быццам перажываў пару сваёй маладосці. Пра гэта 
добра напісала даследчыца творчасці майстра Марына Бяссонава: 
“Маленький город с домами-избами и каменными церквами 
становится средоточием внутреннего мира художника, эмблемой 
его поэтики... Эти знаки как навязчивые видения, грезы наяву 
присутствуют во всех произведениях Шагала вплоть до самых 
последних полотен. Именно в Витебске воплощается шагаловский 
сон Иакова, и над деревянными крышами возносится “лествица в 
небо, по которой порхают ангелы...”1 

У сакавіку 1852 г. заснаваны Цэнтральны віцебскі архіў, у якім 
захоўваліся старажытныя актавыя кнігі Віцебшчыны і Магілёўшчыны, 
пачынаючы з ХVІ ст. З 1862 г. архіў размяшчаўся ў будынку фарнага 
(дамініканскага) касцёла, зачыненага ў 1843 г. З 1871 г. па матэрыялах 
архіва выдадзены 32 тамы розных дакументаў. Фонды архіва значна 
пацярпелі ў 1812 г., калі, у сувязі з вайной, яны былі эвакуіраваны 
ў г. Лугу. Пры перавозцы згублены многія гарадскія і земскія кнігі 
Віцебскага ваяводства. Але найбольшыя страты нанесены ў 1880-я гады. 
Спасылаючыся на недастатковасць плошчаў для захавання фондаў, 
кіраўніцтва архіва арганізавала продаж дакументаў на макулатуру па 
цане 1 р. 16 кап. за пуд “гісторыі”. Пры гэтым архіварыус пазначаў на 
большасці спраў, што яны “без значения”. У 1903 г. рэшткі архіва вывезлі 
ў Вільню. У той час налічвалася 1896 кніг у 1703 тамах, з іх 1011 кніг 
адносіліся да Віцебскай губерні. Ці вярнуліся гэтыя кнігі на Беларусь?

3 1909 па 1918 гг. працавала Віцебская вучоная архіўная камісія, 
супрацоўнікі якой вывучалі гістарычныя дакументы, збіралі 
прадметы старажытнасці, праводзілі археалагічныя раскопкі, 
актыўна займаліся краязнаўчай работай. У 1910 г. яна налічвала 
99 ганаровых, 325 правадзейных членаў і 15 членаў-супрацоўнікаў. 
Камісія заснавала гістарычны архіў, музей, бібліятэку, выдавала 
“Труды” і зборнік “Полоцко-Витебская старина”. Па ініцыятыве 
камісіі ў 1911 г. у Віцебску адкрылася аддзяленне Маскоўскага 
археалагічнага інстытута, якое дзейнічала да 1922 г., мела 
археалагічны, археаграфічны і гісторыка-мастацкі факультэты.
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У 1895 г. пры праваслаўным брацтве св. Уладзіміра пачаў работу 
царкоўна-археалагічны музей, які размяшчаўся ў царкоўнай званіцы 
пры Мікалаеўскім саборы. У 1905 г. у трох пакоях музея знаходзілася 
1247 экспанатаў. Сярод іх былі творы беларускіх мастакоў ХVІІ – 
ХVІІІ стст., царкоўнае начынне, манеты, медалі, рукапісныя кнігі 
і дакументы Полацкай епархіі. Бывалі дні, калі музей наведвала 
па тысячы чалавек. У 1919 г. большасць матэрыялаў перадалі 
губернскаму музею.

I ў заключэнне колькі слоў пра рэлігійнае жыццё Віцебска ў 
XIX –  пачатку XX ст. У 1808 г. тут дзейнічалі тры праваслаўныя 
цэрквы (дзве мураваныя і адна драўляная). У той жа час было 7 
касцёлаў і 17 уніяцкіх цэркваў. Карціна змянілася з 1830-х гадоў, 
калі пасля шляхецкага паўстання 1830 – 1831 гг. на Беларусі 
зачынена шмат касцёлаў і ў 1839 г. уніяцкая царква далучана да 
праваслаўнай. Калі ў 1839 г. у Віцебску было 11 уніяцкіх цэркваў, 
то ў 1860 г. ужо дзейнічала 29 праваслаўных храмаў (25 мураваных 
і 14 драўляных), 2 адзінаверскія цэрквы, 3 касцёлы, 3 каталіцкія 
капліцы, пратэстанцкі храм, 2 сінагогі, 41 малітоўны яўрэйскі дом. 
А.М. Семянтоўскі прыводзіць спіс цэркваў, якія працавалі ў 1864 г.: 
царква ў архірэйскім доме, Успенскі і Мікалаеўскі саборы, цэрквы 
Іаана Багаслова, Спаса-Праабражэнская, Іллінская, Богаяўленская, 
Мікалаеўская ваенная, Петрапаўлаўская, дзве Уваскрасенскія 
(Рынкавая і Заручаўская), Раждзесцвенская, Іаана Хрысціцеля, 
Лазараўская шпітальная, Смуткуючай Багародзіцы турэмная, 
Святога Духа; адзінаверскія Дабравешчанская і Успенская. Касцёлаў 
было тры: Варвары, Антонія і пры кляштары марыявітак. У 1914 
г. у Віцебску існавала 59 мураваных і 46 драўляных культавых 
будынкаў. Сярод іх 33 праваслаўныя, 2 адзінаверскія, 4 стараверскія 
цэрквы, 2 касцёлы, каталіцкая капліца, пратэстанцкі храм, 2 сінагогі 
і 60 яўрэйскіх малітоўных дамоў. У сувязі з гэтым цікава прывесці 
даныя па веравызнанні віцебскага насельніцтва. Так, у 1891 г. з 
59403 жыхароў горада было 25597 праваслаўных, 832 адзінаверцы, 
813 раскольнікаў, 6 749 католікаў, 24945 іудзеяў, 288 магаметанаў і 12 
іншых веравызнанняў.

Вось такім Віцебск уступіў у новую паласу свайго развіцця, якая 
пачалася ў 1917 годзе.
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Тут горад пачынаўся...

Відаць, вы неаднойчы бывалі ў тым месцы, дзе амаль высахлая 
рачулка Віцьба ўпадае ў Дзвіну. Мыс, утвораны гэтымі рэкамі 
і абмежаваны вуліцамі Замкавай і Леніна, калісьці называўся 
Замкавай гарой, а ў мясцовай лексіцы бытавалі яшчэ назвы “гара 
Ламіха” і “Ваксал-гара”. Цяпер тое месца мае спакойны, амаль што 
раўнінны рэльеф. I мала хто ведае, што некалі тут была сапраўдная 
гара – самая высокая ў горадзе. Скапана яна ў канцы ХІХ стагоддзя 
ў сувязі з будаўніцтвам гімназіі і акруговага суда. I, напэўна, мала 
знойдзецца людзей, якія б памяталі Віцьбу паўнаводнай рэчкай. А 
менавіта такая прыкмета закладзена ў яе назву, бо ў перакладзе з 
моваў прафінаўгорскага паходжання, якія існавалі ад 2,5 да 4 тысяч 
гадоў да нашай эры, Віцьба азначае “водная рака”. Яшчэ ў канцы 
ХVIII ст. была яна досыць шырокай і паўнаводнай, бо хадзілі па рацэ 
купецкія стругі і іншыя караблі. Тут іх будавалі, запаўнялі таварамі і 
адпраўлялі ўніз па Дзвіне да Рыгі.

У сутоцы Дзвіны і Віцьбы здаўна сяліліся людзі. Яшчэ ў 
далёкія даславянскія часы гэтае месца абжыло племя днепра-
дзвінскай культуры. Такой назвай археолагі вызначаюць культуру 
ўсходнебалцкіх плямёнаў, якая развівалася з VІІІ ст. да н. э. па V ст. 
н. э. Днепра-дзвінцы будавалі ўмацаваныя пасёлкі тыпу гарадзішчаў, 
абносілі іх валамі і драўлянымі сценамі. Верагодна, такі выгляд мела 
і паселішча на Замкавай гары. З VІ ст. н. э. у Падзвінні з’яўляюцца 
плямёны так званай Банцараўскай культуры, якія жылі на адкрытых 
селішчах, а ўмацаваныя гарадзішчы выкарыстоўвалі ў якасці 
сховішчаў. Як сведчаць археалагічныя знаходкі, носьбіты гэтай 
культуры занялі былое паселішча днепра-дзвінцаў і жылі ў ім каля 
трох стагоддзяў. Нарэшце, у VІІІ – IX стст. тут асталёўваецца крывіцкае 
племя, якое паступова ператварае паселішча ў горад, што адбылося 
не пазней за X – XI стст. Першапачатковае гарадзішча знаходзілася 
ва ўсходняй частцы Замкавай гары, пазней яно аб’яднана з суседнім 
паселішчам каля вусця Віцьбы. Утвораны такім чынам дзяцінец меў 
плошчу не менш за 3 га.
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У далейшым пры пашырэнні горада ў сувязі з развіццём пасадаў і 
прадмесцяў, дзяцінец на Замкавай гары адыгрываў ролю цэнтральнай 
часткі Віцебска, яго гістарычнага ядра. Да ХІV ст. ён паступова 
ператварыўся ў Верхні замак – галоўную гарадскую цытадэль. А ў 
часы, калі Віцебскам правіў літоўскі князь Альгерд, драўляныя сцены 
і вежы былі заменены мураванымі, дзякуючы гэтаму Верхні замак 
атрымаў моцную сістэму абароны. Як адзначыў польскі гісторык 
ХІІ ст. М. Стрыйкоўскі, Альгерд пабудаваў “палаты каменныя” і 
пастаянна жыў тут да абрання на вялікакняскі трон у 1345 г.

Агульныя гістарычныя падзеі, звязаныя з Віцебскам, мы выклалі 
ў папярэднім раздзеле, няма неабходнасці іх зноў паўтараць. 
Адзначым толькі, што шматлікія войны ХІV – ХVІ стст. нанеслі 
замкавым умацаванням непапраўныя страты, пасля чаго цытадэль 
адбудавана ўжо не з каменя, а з больш таннага матэрыялу – дрэва. 
Пра гэта сведчаць запіскі капітана Аляксандра Гваніні (1538 – 1614), 
які каля дзесяці гадоў праслужыў у чыне ротмістра ў Віцебску, пасля 
ў 1578 г. у Кракаве выдаў кніжку “Апісанне Еўрапейскай Сарматыі”. 
У ёй чытаем (пераклад гісторыка XIX ст. М.В. Без-Карніловіча): “В 
Витебску два города широкие, а делом издавна крепкие, а те городы 
один вышний, а другой нижний, а две башни дубовыя, сделаны и 
насыпаны землею и каменем; наряду и всякой стрельбы в городе 
много, и те башни, вместе с городом, со всхода солнца, обошла 
река Двина, а с другой стороны города в Двину впала речка Витьба 
под городом; а тот город всех городов пограничный и всей Литвы 
есть найкрепчайший, как бы башня противу недругу Московитину, 
потому что на самых границах недруга того, и многожды от 
него Москва великим убытком утекла и проганивана бывала...” 
У сярэдзіне ХVІІ ст. Верхні замак уяўляў сабой даволі моцную 
цытадэль з драўлянымі сценамі і 9 баявымі вежамі.

З Верхнім замкам звязаны і пачатак царкоўнай гісторыі Віцебска. 
Менавіта тут узнік першы з вядомых у горадзе праваслаўных храмаў 
– царква Св. Міхаіла. Будаўніцтва гэтага храма мясцовае паданне 
прыпісвае княгіне Вользе яшчэ у X ст. Рэшткі збудавання ўпершыню 
былі знойдзены ў 1895–1896 гг. вядомым віцебскім краязнаўцам і 
гісторыкам А.П. Сапуновым, які раскапаў падмуркі, лесвіцу і падлогу, 
выкладзеную керамічнай пліткай. У 1960 – 1980-я гг. знойдзены 
фрагменты муроўкі з плінфы і вапняковых блокаў, керамічныя пліткі 
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падлогі, смальта, аконнае 
шкло, фрагменты купальна-
га пакрыцця. Даследчыкамі 
ўстаноўлена, што шкло па-
ходзіла з Германіі, а смальта – 
з Візантыі.

На аснове аналізу рэштак 
храма і іншых археалагічных 
знаходак можна ў агуль-
ных рысах рэканструяваць 
гэтае цікавае збудаванне. 
Безумоўна, царква Св. Міхаіла 
ўяўляла сабой традыцыйны 
для старажытнарускага дой-
лідства крыжова-купальны 
храм з адным цэнтральным 
купалам, накрытым лістамі са 
сплаву олава і свінца. Своеасабліва была вырашана падлога царквы, 
якую пакрывалі жоўтыя і зялёныя пліткі разнастайных формаў, 
галоўным чынам прамавугольных і трохвугольных. Алтарная частка 
была ўпрыгожана пазалочанай мазаікай. Храм асвятляўся невялікімі 
круглымі акенцамі з зеленаватым шклом, якое афарбоўвала промні 
сонечнага святла, і, адпаведна, светлавыя блікі і рэфлексы на сценах і 
падлозе.  

Як лічаць даследчыкі, царква Св. Міхаіла пабудавана ў першай 
чвэрці ХІІ ст. як патранальны храм на княскім падвор’і. Яе ўзвядзенне 
звязваецца з імем Святаслава, сына полацкага князя Усяслава 
Брачыславіча, пры якім на рубяжы XI і ХІІ стст. Віцебск вылучыўся са 
складу Полацкага княства і атрымаў значэнне самастойнага княскага 
цэнтра. Канчатковай датай будаўніцтва можна лічыць 1129 г., калі 
нашчадкаў Усяслава выслалі ў Візантыю. Відаць, Святаслаў меў на 
мэце заснаваць сваю віцебскую княскую лінію, асобную ад полацкай. 
Для гэтага патрабавалася стварыць і самастойную архітэктурна-
мастацкую школу, бо выкарыстанне традыцый полацкага дойлідства 
таго часу падкрэсліла б палітычную залежнасць Віцебска ад свайго 
“старэйшага брата” – Полацка. З гэтай прычыны былі запрошаны 
майстры з Грэцыі, або, верагодней за ўсё, з Балгарыі, якія і змуравалі 
першы каменны храм у Віцебску. Такая тэхніка будаўніцтва, 

Археалагічныя раскопкі А.П. Сапунова 
на Замкавай гары. Фота 1895 г.
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заснаваная на чаргаванні радоў 
блокаў з вапняку і тонкай чырвонай 
цэглы – плінфы, нідзе болей у 
старажытнай Русі не была вядома. 
Таму Віцебск ужо ў пачатку сваёй 
палітычнай гісторыі вылучыўся 
як арыгінальны архітэктурны 
цэнтр, у якім склалася свая школа 
дойлідства. Забягаючы наперад, 
скажам, што ў такім жа стылі 
пабудаваны яшчэ дзве царквы 
Віцебска: Дабравешчанская і 
Пятніцкая, што знаходзіліся на 

тэрыторыі Ніжняга замка. Яны разам з царквой Св. Міхаіла стваралі 
выразны гарадскі ансамбль, арыентаваны ўздоўж Дзвіны і Віцьбы. 
Дададзім, што віцебскія майстры не абмяжоўваліся творчай працай 
у межах свайго горада. Вядома, што яны ў ХІІ ст. змуравалі царкву 
Барыса і Глеба ў Навагрудку. А гэта значыць, што майстэрства 
мясцовых мураляў цанілася далёка за межамі Віцебска.

Храм прастаяў на сваім месцы ўсяго каля двух стагоддзяў. Ён 
знішчаны ў часы пажару Віцебска 1335 г. або пры аблозе горада 
войскам Вітаўта ў 1396 г., калі асаднікі сакрушылі гарматамі дашчэнту 
многія пабудовы Верхняга замка. Пазней царкву адбудавалі, але ўжо 
не з цэглы і каменя, а з дрэва. Каменным у яе быў толькі падмурак. 
Вядома, што ў гэтай царкве знаходзіліся партрэты князя Альгерда і 
яго жонкі Ульяны – адны з першых твораў партрэтнага мастацтва на 
Беларусі. Драўляная царква Св. Міхаіла згарэла ў пачатку ХVІІ ст., 
потым была адноўлена. Яе выява змешчана на “Чарцяжы” Віцебска 
1664 г. Гэта было невялікае двухзрубавае збудаванне, якое складалася 
з прамавугольнага ў плане нефа і такога ж, але крыху вузейшага 
алтара. Абодва аб’ёмы накрывалі двухсхільныя дахі. Вільчак даху над 
нефам завяршала невысокая чацверыковая вежка, увянчаная шатром 
і металічным крыжам. Царква асвятлялася малымі прамавугольнымі 
акенцамі, галоўны фасад перад уваходам аздабляла адкрытая 
галерэйка. На жаль, і гэты сціплы храм не дайшоў да нашага часу. 
Верагодна, ён загінуў пры пажары 1708 г., калі Пётр I загадаў свайму 
капітану Салаўёву спаліць горад. Больш храм не аднаўляўся.

Царква Св. Міхаіла 
на Верхнім замку. 

Выява з “Чарцяжа” 1664 г.
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У ХVІІ – ХVІІІ стст. на тэрыторыі Верхняга замка акрамя жылых 
дамоў заможных гараджан і дома ваяводы стаялі і грамадскія 
збудаванні. Вядома, што кароль Уладзіслау ІV, вяртаючы Віцебску ў 
1641 г. Магдэбургскае права, адвёў тут пляц пад будынак гарадскога 
суда. Верагодна, гэта быў той будынак, які адлюстраваны на 
“Чарцяжы” 1664 г. пад назвай “прыказ”. Спачатку яго ўзвялі з дрэва, 
пазней перабудавалі з цэглы. Пасля 1772 г., калі Віцебск далучаны 
да Расіі, каля ўсходняга падножжа Замкавай гары пабудаваны дом 
грамадзянскага губернатара (на яго месцы ў канцы XIX ст. паўстаў 
гмах акруговага суда), непадалёк ад яго – будынак для служачых 
пажарнай каманды. Амаль усе іншыя пабудовы, што існавалі раней 
на тэрыторыі замчышча, згарэлі ў час моцнага пажару 6 чэрвеня 
1757 г. і больш не адраджаліся. Фактычна гара Верхняга замка, якая, 
паводле плана 1797 г., мела плошчу 3222 кв. саж. (больш за 14 тыс. кв. 
м), заставалася ў руінах.

Пры пракладцы пецярбургска-кіеўскай (1850) і смаленскай 
(1854) шашэйных дарог значная частка гары пайшла на ўзвядзенне 
дамбы па Нова-Магілёўскай вуліцы, якая вяла ад Саборнай плошчы 
да жаночай гімназіі і казармаў. Але асноўная тэрыторыя гістарычнага 
ўзвышша ў сутоцы Дзвіны і Віцьбы захоўвала свой ранейшы рэльеф. 
А.М. Семянтоўскі называў гэта месца Ваксал-гарою і адзначаў, 
што некалі тут знаходзіліся цудоўны кветнік і вялікі “ваксал” (у 
перакладзе з англійскай мовы – зборная палата, зала для гулянняў, 
дзе звычайна гучала музыка). Краязнаўца пісаў: “Там нярэдка замест 
гарматных грымотаў... даносіліся гукі полькі ці вальса і мільгалі 
танцуючыя пары”.

Гэты будынак стаяў у заходняй частцы Замкавай гары. У 
канцы ХVІІІ ст. у ім размяшчаўся павятовы суд. У пачатку XIX ст. 
збудаванне знаходзілася ў занядбаным стане, таму царскім указам ад 
13 ліпеня 1806 г. яно выключана з ліку казённых пабудоў і аддадзена 
мясцовай шляхце з умовай, каб будынак быў адрамантаваны. Рамонт 
працягваўся доўга і каштаваў 19 201 р. серабром. Каля параднага 
пад’езда ўкапаны ў зямлю сваімі пяткамі чыгунныя гарматы. У 
будынку, пераважна ў зімовыя часы, адбываліся шляхецкія з’езды, 
на якіх выбіралі дэпутатаў, праводзіліся сямейныя сходкі і балі. 
Але паступова такія мерапрыемствы сталі ўсё часцей праводзіць у 
клубе або ў прыватных дамах, дзе збіраліся розныя гурткі, а пасля 
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1 Такая назва захавалася з сярэднявечча, калі на гэтым месцы існавала 
сажалка плошчай 285 кв. саж. (паводле межавання 1797 г.). Вада ў ёй лічылася 
“паганай”, таму нават пры аблозе горада рускім войскам у сярэдзіне ХVІІ ст. 
яе не выкарыстоўвалі для піцця, а бралі ваду для гэтых мэтаў з Віцьбы.

паўстання 1863 – 1864 гг. сямейныя сходкі наогул прыпыніліся. Таму 
ў доме дваранскага сходу ў асноўным давалі спектаклі і канцэрты 
мясцовыя аматары і заезджыя артысты. Плошча перад будынкам, 
якая мела розныя назвы (Дваранская, Тэатральная, Замкавая, нават 
Паганая1), служыла месцам шпацыру, грамадскіх гулянняў і ішых 
забаў і відовішчаў. У 1860-я гады плошчу рэканструявалі, у 1868 г. 
на ёй узвялі прасторны цыркавы будынак, што для правінцыйных 
гарадоў таго часу было вялікай рэдкасцю.

М.Я. Нікіфароўскі адзначае, што забаўляльныя відовішчы з 
будынка дваранскага сходу перанесены ў шляхецкі клуб, адкрыты 16 
верасня 1857 г. Спачатку ён размяшчаўся ў прыватным доме купца 
Шмерлінга, што стаяў на Падзвінскай вуліцы, а з 1 лістапада 1860 
г. стаў дзейнічаць у больш прасторным доме купца Мінца. У сувязі 
з гэтым будынак дваранскага сходу заняпаў, а плошча перад ім 
паступова зарасла брудам і смеццем.

На паўднёва-заходнім баку Замкавай гары стаяў драўляны тэатр. 
Спектаклі ў ім адбываліся да 1856 г. Потым будынак заняпаў, стаў 
моцна разбурацца, яго рэшткі “размялі” гараджане на свае патрэбы, і 
месца паступова ператварылася ў сметнік.

У XIX ст. замчышча з’яўлялася ўпадабаным месцам адпачынку 
віцяблян. У яго цэнтры размяшчаўся абшырны танцавальны павільён, 
каля апошняга знаходзіліся альтанка для нетанцуючых, буфет з 
вінным склепам, павільён для гульні ў кеглі і іншыя збудаванні. Паміж 
імі стаяла мноства добраўпарадкаваных лавак, канапак і столікаў 
пры іх. Утульнасць месцу надавалі таксама стогадовыя таполі і 
бярозы, якія ў летнія часы ахоўвалі адпачываючых ад сонечнай 
спякоты, а часам і ад праліўнога дажджу. Трапіць на гару можна 
было толькі з усходу, ад дома грамадзянскага губернатара, адкуль на 
“замкавую вышку” вяла прыгожая лесвіца. Праўда, многія аматары 
экзотыкі прабіраліся сюды акольнымі шляхамі, рызыкуючы скаціцца 
з крутога адхіну або быць арыштаванымі вартай. З гары адкрываўся 
цудоўнейшы від на горад, які можна было пабачыць амаль што з 
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вышыні птушынага палёту. Адсюль добра ўспрымаліся выразныя 
сілуэты Успенскага сабору, бернардзінскага і дамініканскага касцёлаў 
і іншых выдатных архітэктурных помнікаў Віцебска.

Многія віцябляне прыходзілі на Замкавую гару, каб сустрэць 
узыход сонца, якое павольна выплывала з-за гарызонту і ўздымалася 
над млыном і царквой Іаана Прадцечы, што стаялі на Задунаўі. 
Адразу пасля ўзыходу сонца над горадам разносіліся гукі званоў 
ад гадзінніка, што размяшчаўся на вежы Мікалаеўскага сабору. 
Спачатку раздаваліся чатыры мерныя малаточныя ўдары ў найбольш 
гучны звон высокага тэмбру, следам за ім гучаў звон нізкага, “густога” 
тэмбру, потым адбіваўся дробат.

Але, як кажуць, няма ў свеце нічога нязменнага. У сярэдзіне ХІХ ст. 
заняпад і занядбанасць прыходзяць і на Замкавую гару. Разбурыліся 
павільёны, зніклі прыгожыя лаўкі і іншыя паркавыя “малыя формы”. 
Замест былой параднай лесвіцы на гару вяла звілістая сцяжынка. 
Там, дзе некалі гулялі прыгожа апранутыя пары, пасвіліся каровы, 
козы, свінні і іншая свойская жывёліна.

З 1880-х гадоў актыўна пачалося разбурэнне Замкавай гары. 
Яшчэ ў 1875 г. частку тэрыторыі Верхняга замка плошчай каля 6 
тыс. кв. м адвялі пад будаўніцтва Аляксандраўскай мужчынскай 
гімназіі. У 1880 г. у ёй ужо пачаліся заняткі. Зразумела, што 
складаны рэльеф пагорка 15-метровай вышыні быў нязручным 

Замкавая вуліца. Злева – рэшткі Замкавай гары. 
Гравюра па фатаграфіі С. Юркоўскага. Паміж 1866 і 1872 гг.
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2 жніўня.

для нармальнага функцыянавання навучальнай установы, таму яе 
кіраўніцтва вырашыла скапаць гару, не зважаючы на ўнікальнасць 
гэтага гісторыка-археалагічнага помніка. Больш за дзясятак гадоў 
працягвалася яе разбурэнне, да таго, як на гэта варварства звярнуў 
увагу тагачасны віцебскі губернатар У.А. Левашоў. Ён даслаў ліст 
кіраўніцтву Віленскай навучальнай акругі, якой падпарадкоўвалася 
гімназія. У сваім допісе губернатар прапанаваў спыніць разбурэнне 
гары і разбіць на ёй сквер, каб захаваць каштоўны помнік для 
нашчадкаў. Вядома і запіска віцэ-губернатара Мамчына, у якой ён 
заклікаў да зберажэння “гэтай адзінай рэшткі гістарычных помнікаў”. 
Гэта было тым больш актуальна, што ў 1895 г. тут адкапаны “каменныя 
падмуркі, ніжні паверх будынка з вокнамі да паловы, каменная 
лесвіца і часткова пліткавая, а часткова каменная падлога”.

Звароты віцебскай адміністрацыі да міністэрства народнай 
асветы на нейкі час прыпынілі разбурэнне гары. Дырэктару гімназіі 
было загадана даслаць у міністэрства звесткі пра помнік, каб на іх 
падставе прыняць адпаведнае рашэнне. Дырэктар падключыў да гэтай 
справы А.П. Сапунова, які ў той час працаваў у гімназіі выкладчыкам 
грэчаскай і лацінскай моваў. Але, відаць, Аляксей Парфёнавіч не 
пажадаў псаваць адносін з начальствам, таму яго рапарт ад 26 жніўня 
1896 г. не ўтрымліваў канкрэтных рэкамендацый па ахове Замкавай 
гары. Дырэктар гімназіі таксама ўхіліўся іх зрабіць і ў сваім данясенні 
начальству адзначыў, што хаця гара ў мінулым “мела некаторае 
гістарычнае значэнне”, але “ці стаяў тут замак заснавальніка горада 
Віцебска – нічога ні адмоўнага, ні станоўчага сказаць нельга”. Таму 
было вынесена канчатковае рашэнне: “дазволіць скапваць гару, але 
наглядаць асобнай камісіі”1.

Другую частку гары на ўсход ад гімназіі знішчылі ў 1883 г. пры 
ўзвядзенні будынка акруговага суда. Пасля гэтага ад гістарычнага 
пагорка заставаўся маленькі кавалачак тэрыторыі, але і ён скапаны 
ў 1970 – 1980-я гады пры будаўніцтве новых карпусоў абкома КПБ і 
праектнага інстытута. А будынак гімназіі знішчылі ў 1975 г. Вось так 
і расправіліся з каштоўным помнікам.

У нашыя часы рэшткамі таго, што некалі называлася Замкавай 
гарой, зацікавіліся археолагі. Яшчэ ў 1928 г. тут праводзіў раскопкі 
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А.М. Ляўданскі, а пасля вайны – Г.В. Штыхаў. У 1977 г. у Інстытуце 
гісторыі беларускай Акадэміі навук створаны пастаянна дзеючы 
Віцебскі археалагічны атрад, намаганнямі якога да 1980 г. на Верхнім 
замку раскапана больш за 800 кв. м тэрыторыі. На гэтым невялікім 
участку знойдзены сапраўдны драўляны горад ХІІ – ХVІІ стст. Яго 
складалі 90 будынкаў, сярод якіх 22 клеці, 20 хлявоў, 2 майстэрні, 
астатнія – жылыя. Паміж імі праходзілі вуліцы шырынёй 2 – 5 метраў, 
вымашчаныя дрэвам. Бярвенні, дошкі ці брусы клаліся на дзве-
тры лагі або пераводзіны, пад якімі меліся спецыяльныя падкладкі 
з кароткіх бярвенняў. Уздоўж маставых праходзілі частаколы, што 
адгароджвалі двары ад праезнай часткі. Падчас раскопак знойдзена 
каля 2 тысяч прадметаў з жалеза, каляровых металаў, дрэва, каменя, 
скуры, гліны, косткі, шкла, бурштыну, горнага крышталю. Гэта 
прылады працы, зброя, упрыгожанні, бытавыя рэчы. Яны сведчаць 
пра тое, што віцябляне інтэнсіўна займаліся рознымі рамёствамі, 
гандлем, земляробствам і жывёлагадоўляй. Не цураліся яны і 
паляўніцтва, рыбалоўства, лясных промыслаў.

Гэты каштоўны матэрыял мог стаць прадметам асаблівай гордасці 
любога цывілізаванага горада, бо ён даваў магчымасць адрадзіць 
фрагмент сярэдневяковага гарадскога асяроддзя. Спачатку за гэта 
ўзяліся і ў Віцебску. Археолагі М.А. Ткачоў і Л.В. Калядзінскі, якія 
раскопвалі Верхні замак, пісалі ў адным са сваіх артыкулау: “На месцы 
археалагічных раскопак... плануецца стварыць археалагічны музей-

Галоўны фасад мужчынскай гімназіі. З паштоўкі пачатку ХХ ст.
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запаведнік старажытнага Віцебска, у які ўвойдуць закансерваваныя 
рэшткі гарадской забудовы”1. I гэта ідэя спачатку была блізкай да 
ажыццяўлення. У 1982 г. над катлаванам, дзе працавалі археолагі, 
узведзены драўляны павільён з зашклёнымі акенцамі, праз якія 
можна было бачыць усю экспазіцыю. Але з цягам часу павільён пачаў 
разбурацца, катлаван пастаянна залівала вадой, што прывяло да 
гніення рэштак старадаўняй забудовы. Музей застаўся “нічэйным”, 
нікому не патрэбным. I недзе ў канцы 1980-х гадоў яго засыпалі 
зямлёй. Цяпер на гэтым месцы зелянее газон.

Не любяць у нас чамусьці айчыннай гісторыі. Розная чужаземная, 
напрыклад, французская ці расійская, прымаецца і нават ухваляецца. А 
каб свая, беларуская... Ды ці ж можна? Вось некалі праехаў праз Віцебск 
вядомы рускі паэт А.С. Пушкін – у яго гонар і вуліцу назвалі, і помнічак 
невялікі паставілі на беразе Віцьбы. А каб увекавечыць памяць таго ж 
князя Альгерда – будаўніка мураваных замкаў, дзякуючы якім віцябляне 
не адну сотню гадоў адбіваліся ад непрыяцеляў, духу не хапае2. Не хапае 

Раскопкі драўлянага горада на Замкавай гары 
(да ўзвядзення павільёна). Жнівень 1982 г.
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яго і на адраджэнне першага віцебскага мураванага храма – царквы 
Святога Міхаіла. Такія вось мы бяспамятныя.

На тэрыторыі Верхняга замка варта звярнуць увагу на цікавы 
будынак, арыентаваны на сучасную плошчу Свабоды. Ён узведзены 
ў 1883 г. і прызначаўся для размяшчэння акруговага суда. Аўтары 
праекта – архітэктар I.П. Камінскі і інжынер М.Ф. Карчэўскі. У плане 

Акруговы суд. Паштоўка пачатку ХХ ст.

Галоўны фасад будынка былога акруговага суда
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будынак П-падобны, асіметрычны, 
з крыламі неаднолькавай даўжыні. 
Планіроўка мяшаная калідорна-
галерэйная, з мноствам вялікіх 
і малых адміністрацыйных і 
службовых памяшканняў. У архі-
тэктурна-пластычным вырашэнні пе-
раважаюць элементы неакласіцызму і 
мадэрна.

Галоўны фасад, які выходзіць 
на плошчу Свабоды, уяўляе сабой 
сіметрычную ўраўнаважаную кампа-
зіцыю з павышаным трохпавярховым 
рызалітам у цэнтры і бакавымі 
двухпавярховымі часткамі. Пілястры 
паводле свайго маштабу адносяцца 
да вялікага і малога ордэраў. Вялікі 
ордэр абмяжоўвае фасад з бакоў і 
афармляе рызаліт. Гэтыя пілястры 

апрацаваны рустыкай, што вылучае іх з агульнай масы раскраповак. 
Пілястры міжаконных прасценкаў адносяцца да малога ордэра і 
ствараюць маштабную рытміку ў межах асобных паверхаў. Вялікае 
мастацкае значэнне набыў ганак перад цэнтральным уваходам, 
выкананы ў тэхніцы металічнага ліцця. Маштаб яго элементаў у 
параўнанні з іншымі часткамі фасада надзвычай дробны, таму яны 
ўспрымаюцца толькі з бліжніх кропак. Звернуты да ратушы бакавы 
фасад вырашаны падобна галоўнаму, аднак значна прасцей.

У будынку доўгі час знаходзіўся абкам КПБ. Цяпер тут мастацкі 
музей.

Фрагмент аздаблення ганка 
цэнтральнага ўваходу будынка 

былога акруговага суда
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1 У выглядзе на ХІІ ст. Дабравешчанская царква адноўлена ў 1990-х гг. 
– рэд.

На Ніжнім замку

Ніжні замак па часе свайго паходжання другі гістарычны раён 
Віцебска. У IX ст. тут, каля Замкавага ручая, існавала славянскае 
паселішча, з якога развіўся гарадскі гандлёва-рамесніцкі пасад. Ён 
паступова ператварыўся ў другую ўмацаваную частку горада, што 
паўколам ахоплівала Верхні замак ад берага Дзвіны да Краснага 
мосту праз Віцьбу, па якім траплялі на тэрыторыю Узгор’я.

У першай палове ХІV ст. князь Альгерд распачаў будаўніцтва 
мураваных умацаванняў, якія дабудаваны ў 1351 г. яго жонкай 
Ульянай. Пра гэта сказана ў мясцовай хроніцы, што княгіня Ульяна 
горад “мурам вакол абвяла з баштамі вынеслымі і вежамі”. У выніку 
неаднаразовых ваенных дзеянняў у ХІV – ХVІ стст. умацаванні 
былі амаль дашчэнту зруйнаваны, таму ў ХVІІ ст. яны адбудаваны з 
дрэва. Вядомы “Чарцёж” Віцебска 1664 г. паказвае, што Ніжні замак 
меў 12 абарончых вежаў. Тры з іх з’яўляліся брамамі: Валконскі 
круглік злучаў замак з Узгор’ем, Падзвінская брама выводзіла да 
Дзвіны, Заручаўская – да Заручаўскай слабады. Была таксама арачная 
Задунаўская фортка да вады ва ўсходняй сцяне крэпасці. Праз увесь 
Ніжні замак ішла вуліца Вялікая. Яна вяла да Краснага мосту і далей 
працягвалася па тэрыторыі Узгор’я.

На самым беразе Дзвіны, у заходняй частцы замка, можна і цяпер 
пабачыць руіны, што некалі з’яўляліся царквой Дабравешчання 
Прасвятой Божай маці1. “Віцебскі летапіс” прыпісвае заснаванне 
храма кіеўскай княгіне Вользе ў X ст. Легенда гэтая, відаць, віцяблянам 
вельмі падабалася, таму падтрымлівалася на працягу некалькіх 
стагоддзяў. Пра гэта, у прыватнасці, апавядае дакумент 1714 г., 
падпісаны віцебскім ваяводам і войтам Казімірам Аляксандрам 
Пацэем. У ім гаворыцца, што “базіліка-царква Дабравешчанская 
заснавана славутаю княгіняю Вольгаю” і што нават у самых першых 
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прывілеях, дадзеных Віцебску 
вялікімі князямі і каралямі, гэты 
храм згадваецца з выключнай 
павагай, таму і шануецца ў якасці 
найпершай святыні. Напрыклад, 
у грамаце караля Жыгімонта I 
Старога 1509 г. сказана, што кожны 
віцяблянін мог пакінуць свой горад 
толькі пасля таго, як “светому 
Благовещению чолом ударивши”.

Царква з’яўлялася саборнай, у 
ёй захоўваліся каралеўскія граматы 
і гарадскія кнігі. У ХІV ст. храм быў 
значна папсаваны. Таму віцебскі 
князь Альгерд аднавіў будынак, 
прычым верагодна толькі яго 
верхнюю частку разам са скляпеннем 

і дахам. Гэтая перабудова гісторыкам ХVІ ст. М. Стрыйкоўскім 
успрынята як пабудова новага храма, таму ён у сваёй “Хроніцы” 
прыпісаў будаўніцтва царквы Альгерду. Сучасная археалагічная 
навука датуе будынак першай паловай ХІІ ст.

Адным з першых даследчыкаў, хто звярнуў пільную ўвагу на 
храм, з’яўляўся акадэмік А.М. Паўлінаў. У 1895 г. ён выступіў на IX 
археалагічным з’ездзе ў Вільні з дакладам “Старажытныя храмы 
Віцебска і Полацка”, які праз два гады апублікаваны ў зборніку 
прац гэтага з’езду. Паўлінаў звярнуў увагу на старадаўнюю муроўку 
сцен храма і датаваў яе XI – ХІІ стст., зрабіў першую графічную 
рэканструкцыю помніка ў яго пачатковых формах. “План царквы 
Дабравешчання ў Віцебску, – пісаў акадэмік, – спазнаў некалькі 
зменаў. Так, напрыклад, існуючы цяпер мураваны іканастас, 
зразумела, справа... нядаўняя, што пацвердзілася пры адбіцці 
тынкоўкі, пад якой была зусім новая цэгла. Старажытная муроўка 
знаходзіцца ва ўсіх вонкавых сценах, на ўнутраных слупах, на 
папярочнай унутранай сцяне і на заходняй, былой знешняй сцяне 
храма... Заходняя, былая вонкавая сцяна храма, цяпер закрыта 
прыбудовай са званіцай. Нягледзячы на гэтае, былы фасад 
зразумелы. Старажытная лесвіца ў заходняй сцяне паказвае, што 
ў заходняй частцы знаходзіліся хоры, якія існуюць і зараз у сваім 

Дабравешчанская царква ў ХІІ ст. 
Рэканструкцыя А.М. Паўлінава. 

Канец ХІХ ст.
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старажытным выглядзе, але толькі з 
бакоў. Аддзяліўшы (ад храма) званіцу, 
а таксама і познюю паўднёвую 
прыбудову... атрымаем план у яго 
першапачатковым выглядзе: складаецца 
ён з паперці, з хорамі наверсе; праз гэтую 
паперць і арку ўваход у храм... З усходу 
размешчаны трохчасткавы алтар; 
сярэдняя яго частка знутры і звонку ў 
выглядзе паўкруга, а бакавыя схаваны 
ў тоўшчы сцяны ў выглядзе паўкруглых 
нішаў, а звонку, як у Ефрасіннеўскім 
манастыры (у Полацку), паўкругоў не 
маюць і ўтвараюць прамыя вуглы з 
лапаткамі. Адбіццё тынкоўкі знутры і 
звонку ў розных месцах паказала, што 
муроўка складаецца з тонкай цэглы 
таўшчынёю ў 5/8 вяршка (2,75 см), даўжынёю 47/8 вяршка (21,45 
см). Цэгла ў большасці прадаўгаватая, але ёсць і квадратная... За 
двума радамі цэглы ідзе часаны камень, таўшчынёй роўны чатыром 
радам цэглы са швамі, потым зноў цэгла і так далей; зрэдку замест 
двух радоў цэглы сустракаецца тры. Такая муроўка ідзе ад асновы 
храма і ўздымаецца да пятак верхніх скляпенняў, а часам і некалькі 
вышэй. Вонкавыя аркі і прамежкі паміж лапатак зроблены з новай 
цэглы параўнальна нядаўна, калі патрабавалася ўзвесці дах пад 
гарызантальны карніз. Сучасная галава царквы драўляная і закрыта 
знізу. Першапачатковая галава была, зразумела, мураваная... і 
мела, верагодна, купал, крыты па скляпенню ў выглядзе паўшара. 
Скляпенні, што перакрываюць цяпер храм, таксама новыя. 
Гарышча цікавае тым, што там ясна відаць некалькі наслаенняў. 
Старажытнае пакрыццё было па паўкругах... але цэгла ў скляпеннях 
не тая, якую знаходзім у ніжніх частках царквы... большая частка 
яе даволі буйных памераў, што прымушае лічыць яе творам XIV 
стагоддзя. Зусім верагодна, што пакрыццё гэтае выведзена па 
старажытнаму ўзору і належыць да выпраўленняў, зробленых 
пры Альгердзе. Першапачатковы фасад, па ўсёй верагоднасці, меў 
пакрыццё па арках і быў па полі з часанага каменя ўпрыгожаны 
палосамі чырвонай цэглы”. 

Выгляд Дабравешчанскай 
царквы з боку алтара. 
Фота А.М. Паўлінава 

канца ХІХ ст.
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Вось такое грунтоўнае апісанне помніка склаў акадэмік 
архітэктуры Паўлінаў у канцы ХІХ стагоддзя. З яго можна даведацца, 
што ўвесь храм (за выключэннем скляпенняў, пераробленых у 
ХІV ст.) пабудаваны ў нязвыклай для тагачаснай Русі тэхніцы з 
чаргаваннем радоў тонкай цэглы (плінфы) і вапняковых блокаў. Як 
паказана вышэй, такая будаўнічая тэхніка ў ХІІ ст. выкарыстоўвалася 
ў Грэцыі і Балгарыі, таму, верагодна, адтуль яна і была запазычана. 
Такая тэхніка стварала надзвычай выразныя дэкаратыўныя фасады. 
Таму некалькі дзіўна, што пасля будаўніцтва храм звонку атынкавалі 
і размалявалі пад каменную муроўку. Але гэта магло адбыцца і ў 
ХІV ст., пры перабудове Альгердам.

Першапачаткова Дабравешчанская царква мела ўсе адзнакі 
візантыйскай архітэктуры. Па свайму тыпу яна адносілася да 
трохнефавых шасціслуповых крыжова-купальных збудаванняў. 
План царквы нагадвае аналагічныя полацкія збудаванні, напрыклад, 
Спаса-Ефрасіннеўскую царкву. Тут заўважаецца характэрны прыём, 
які ўжывалі полацкія дойліды ў ХІІ ст. Гэта бакавыя апсіды, схаваныя 
ў тоўшчы муроўкі і не выяўленыя звонку, а таксама нартэкс у заходняй 
частцы будынка. Але ёсць і свае ўласцівасці, якія складаюцца ў 
раўнамернасці чляненняў, бо сярэдні неф падзяляўся на чатыры 
квадратныя ячэйкі. У заходняй сцяне размяшчалася лесвіца на хоры. 
Звонку фасады аздаблялі плоскія лапаткі. Царква мела пазакамарнае 
пакрыццё з паўцыліндрычных скляпенняў, якія ўтваралі на фасадах 
паўцыркульныя аркі. У цэнтры збудаванне завяршаў паўсферычны 
купал на даволі масіўным барабане. Паўцыркульная апсіда, што 
выступала з заходняй сцяны храма, мела з ёй аднолькавую вышыню 
і дэкаравалася чатырма тонкімі пілястрамі. Інтэр’ер упрыгожваў 
фрэскавы жывапіс.

Фрэскі пакрывалі ўсе сцены і слупы храма. На жаль, яны ў свой час 
не былі вывучаны і нават добра апісаны. Справа ў тым, што ў ХVІІ ст. 
храм усярэдзіне быў пакрыты слоем вапны, які схаваў старажытны 
жывапіс. Выяўлены асобныя фрагменты роспісаў. Яны сведчаць 
пра тое, што фрэскам Дабравешчанскай царквы была ўласцівая 
свабодная жывапісная манера пісьма, празрыстая каларыстычная 
гама, правільныя прапорцыі малюнку. Такімі рысамі валодала ў канцы 
XI – пачатку ХІІ ст. кіеўская жывапісная школа, цесна звязаная з 
візантыйскімі традыцыямі. Разам з тым у фрэсках яўна прасочвалася 
імкненне да яркіх колеравых спалучэнняў, што характарызавала 
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новы напрамак у развіцці манументальнага жывапісу старажытнай 
Русі другой паловы ХІІ – пачатку ХІІІ ст. Відаць, разам з візантыйскімі 
майстрамі ў размалёўцы Дабравешчанскай царквы прымалі ўдзел 
і полацкія мастакі. Такая выснова зроблена ў выніку даследавання 
структуры фрэскавай грунтоўкі1.

Сёння нам вядома няшмат фрэсак з Дабравешчанскай царквы. 
Найбольш даследавана паясная франтальная выява святога Мікалая 
на адным са слупоў. Яна вызначалася яркімі жывапіснымі колерамі – 
ружовымі і светла-жоўтымі, з мяккімі нюанснымі пераходамі. Такую 
ж жывапісную манеру выканання мелі і іншыя фрэскі. На адной з 
іх зафіксавана асоба ў княжацкім адзенні. Верагодна, тут мастак 
намаляваў віцебскага князя – фундатара храма. Акрамя фрэсак 
інтэр’ер святыні ўпрыгожвалі і больш познія графічныя малюнкі ХІІІ 
– ХІV стст., выкананыя ў тэхніцы графіці (прадрапвання вострымі 
разцамі па тынкоўцы). Такім спосабам зроблена выява фігуры ваяра 
ў даспехах з кап’ём і шчытом у руках. Але ў прафесійных адносінах 
віцебскія графіці былі значна грубейшымі і прымітыўнымі, чым 
выдатныя фрэскі ХІІ ст.

Дабравешчанская царква неаднаразова перабудоўвалася і 
паступова страціла свае візантыйскія архітэктурныя формы. Так, 
у ХІV ст. да яе паўднёвай сцяны далучана мураваная прыбудова. У 
1619 (па іншых звестках – у 1622) г. храм перабудавалі пад уніяцкую 
царкву. На “Чарцяжы” 1664 г. ёсць схематычная выява будынка, 
завершанага не ранейшымі паўцыліндрычнымі скляпеннямі, а 
звычайнымі двухсхільнымі дахамі з купалам у цэнтры. Каля царквы 
стаяла двух’ярусная драўляная званіца, завершаная шатром і 
купалком выцягнутай па вертыкалі формы. Яна згарэла пры пажары 
1698 г. Відаць, ад гэтага пажару пацярпеў і сам храм, бо ў 1714 г. 
віцебскі ваявода і войт Казімір Аляксандр Пацэй, улічыўшы нядобры 
стан царквы, якая ў той час ужо страціла сваё былое “благолепие” і 
разбуралася, далучыў да яе парафіі мясцовыя рамесніцкія цэхі з тым, 
каб рамеснікі сваім коштам капітальна адрамантавалі святыню і 
набылі для яе новыя алтары. У 1759 г. Хрысціна Глушынская, жонка 
ваўкавыскага падстольніка, ахвяравала на рамонт храма 500 злотых. 

1 Церашчатава В.В. Старажытнабеларускі манументальны жывапіс 
XI – ХVІІІ стст. Мн., 1986. С. 50; Селицкий А.А. Живопись Полоцкой 
земли XI – ХІІ вв. Мн., 1992. С. 82 – 84.
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У выніку перабудовы ў 
заходняй частцы храма 
з’явіўся масіўны прытвор, 
завершаны дзвюма ярус-
нымі вежамі і фігурным 
франтонам паміж імі. Усход-
ні фасад таксама атрымаў 
у завяршэнні франтон 
складанай формы. Купал 
знесены, у вонкавай аздобе 
з’явіліся тонкапрафіляваныя 
пілястры, карнізы і іншыя 
архітэктурныя элементы. 
Такой прадстае царква на 

малюнку Ю. Пешкі, зробленым у канцы ХVІІІ – пачатку XIX ст. У 
архітэктуры помніка выявіўся модны ў ХVІІІ ст. барочны стыль, у 
якім будаваліся пераважна касцёлы і ўніяцкія цэрквы.

У 1831 г. царква вернута праваслаўным, а ў 1849 г. у ёй асталявалася 
абшчына адзінаверцаў. У 1833 г. губернскі архітэктар Беціні зрабіў 
праект рэканструкцыі будынка, у той 
жа час пачаліся рамонтныя работы. 
У 1862 г. завяршылася чарговая 
капітальная перабудова помніка, у 
выніку якой на галоўным фасадзе 
замест вуглавых вежаў  ХVІІІ ст. 
з’явілася званіца над прытворам, 
а над цэнтральнай часткай храма 
ўзвялі грувасткі драўляны купал на 
барабане. Спачатку ў другім паверсе 
паўднёвай прыбудовы размяшчалася 
“цёплая” царква Пакравоў Пра-
святой Багародзіцы, а ў першым – 
гаспадарча-складскія памяшканні. 
Але калі ў асноўным храмавым 
будынку з’явіліся печы, то малая 
“цёплая” царква стала непатрэбнай. 
Таму яе пераабсталявалі пад ву-
чылішча для дзяцей адзінаверцаў, 

Дабравешчанская царква. 
Выява з “Чарцяжа” Віцебска 1664 г.

Выгляд Дабравешчанскай царквы 
ў канцы XVIII ст. 

З малюнка Ю. Пешкі
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а ніжні паверх адвялі пад 
жыллё панамара і вартаўніка. 
У выніку перабудовы царква 
атрымала некалькі супярэчлівае 
аблічча, канчаткова страціла 
першапачатковы архітэктурна-
мастацкі вобраз. На гэта, 
дарэчы, звярнуў увагу А.М. Се-
мянтоўскі, які ў 1864 г. пісаў: 
“Толстые, не имеющие никаких 
архитектурных украшений сте-
ны; узкие, высоко поднятые 
от земли окна и несоразмерно 
великий восьмигранный купол 
при легкой, как бы случайно 
попавшей на переднюю часть 
крыши колокольне резко вы-
деляют этот храм не только из 
группы его окружаюших, но 
даже из всей церковной семьи 
Витебска”.

У царкоўнай званіцы віселі старадаўнія званы. На адным з іх 
можна было прачытаць дату адліўкі “1610 год” і тэкст пад ёй: “Сей 
звон церкви мурованой Витебской в Нижнем замке стоячей”. Пад 
тэкстам – выява сцэны Дабравешчання. Другі звон, верагодна, 
з’яўляўся яшчэ больш старажытным, але датаваць яго дакладна не 
было магчымасці, бо тэкст надпісу сцёрся.

Захаванне старых званоў з’яўляецца дзіўным фактам, бо 
паводле прысуду трыбуналу 1624 г., на якім разглядалася справа аб 
забойстве полацкага архіепіскапа Іязафата Кунцэвіча, усе званы з 
тагачасных цэркваў Віцебска павінны былі пайсці на адліўку аднаго 
вялікага звана ў памяць пра гэтае злачынства. Званоў пазбаўлялася і 
Дабравешчанская царква, тым болей, што яе святар Давыд асуджаны 
на смяротнае пакаранне як адзін з галоўных зачыншчыкаў бунту 
(праўда, яму ўдалося ўцячы). Мяркуем, што такі факт можна 
растлумачыць толькі той пашанай і павагай, якімі царква са 
старадаўнасці карысталася не толькі ў народа, але і ў каралеўскай 
адміністрацыі.

Бакавы фасад і план 
Дабравешчанскай царквы 

ў другой палове ХІХ ст.
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Сярод выдатных рэліквій царквы нельга не адзначыць 
рукапіснага Евангелля 1508 г., напісанага на грубай шэрай паперы. 
Пазней яно ўзята ў зялёны аксамітавы пераплёт, аздоблена залатым 
ціснёным абрэзам, меднымі навугольнікамі (1842 г.) і літым 
васьміканцовым крыжам (1862 г.). Крыж і навугольнікі пакрывалі 
блакітныя і зялёныя эмалі, на навугольніках зроблены выявы 
сімвалаў евангелістаў – крылатыя анёл, арол, леў і цялец. Кніга мела 
дарчы надпіс ахвяравальніка, які заканчваўся наступнымі словамі: 
“Еже есть у Богоспасаемом граде Витебску в замку нижнем, Богу ку 
хвале, а собе на паметь и родителям нашим понеже дал есми вечно 
и непорушимо. А кто сию книгу отеметь от церкви Благовещения 
Пречистои Богородицы, тот со мною разсудитца на страшном суде 
пред  милостивым Богом во веки аминь”.

Царква мела і пэўныя маёмасныя ахвяраванні. Напрыклад, у 
1522 г. яна атрымала ад віцебскага сакольніка Яўхрэма Сурыня 
зямлю, “на которой теперь два человеки дают на церков куницы 
по дванадцать грошей широких (г. зн. 12 злотых), и к тому на 
сторожу к воротам замковым и кликать ходят и острог з мещаны 
робят”. У 1618 г. мешчанін Міхаіл Ганчар ахвяраваў царкве сёлы 
Бабры і Курынава над Лучосаю з 9 сялянскімі гаспадаркамі. У 
канцы XIX ст. царкве належалі два пляцы ў Віцебску і 188 дзесяцін 
зямлі ў 7 вярстах ад горада.

Выгляд Дабравешчанскай царквы напярэдадні яе знішчэння ў 1961 г.
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Восем доўгіх стагоддзяў прастаяла Дабравешчанская царква 
на беразе Дзвіны. Была яна сведкай многіх гістарычных падзей, 
неаднойчы перабудоўвалася. Перажыла шмат войнаў, у тым ліку 
і апошнюю. Нават фашысты абмінулі яе, але не абмінулі нашы 
айчынныя “атэісты”. Спачатку царкву меркавалі рэстаўраваць. 18 кра-
савіка 1946 г. складзены акт даследавання помніка, у якім запісана: 
“Дакладна вызначыць аблічча нутра немагчыма. Аднак, улічваючы 
адносную трываласць сцен і скляпення (будынак перанёс разбурэнне 
на 35 %), прыбліжана ўсё ж магчыма рэстаўраваць як гістарычны 
помнік. Недакладнасць рэстаўрацыі можа выявіцца толькі ва 
ўнутраным мастацкім афармленні. Каштоўнасць уцалелай часткі 
ў апісаным вышэй тэхнічным стане арыенціровачна выражаецца ў 
суме 300 тыс. рублёў”. Але ў той час да рэстаўрацыі не прыступілі. 
Рабіліся спробы знайсці грошы на рэстаўрацыю і ў 1960 г.

У 1961 г. Савет Міністраў БССР прыняў пастанову “Аб частковай 
змене спісаў археалагічных і гістарычных помнікаў і помнікаў 
архітэктуры”, у выніку чаго Дабравешчанская царква (разам з 
іншымі выдатнымі творамі беларускага дойлідства) была выключана 
з ахоўных спісаў помнікаў гісторыі і культуры быццам бы з прычыны 
таго, што “помнік дайшоў да нас у моцна скажоным выглядзе, 
знаходзіцца ў паўразбураным стане, што выключае рэстаўрацыю”. 
А стан быў такі: сцены амаль поўнасцю захаваліся, патрабавалася 

Руіны Дабравешчанскай царквы ў 1972 г. Фота А. Мемуса
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толькі аднавіць перакрыццё ды правесці некаторыя рамонтныя 
работы звонку і ўсярэдзіне храма. Але царква моцна мазоліла 
вочы начальству. Таму лёс яе быў хутка вырашаны. 18 снежня 
1961 г. старшыня гарвыканкама Сабельнікаў аддаў распараджэнне 
гаркамгасу знішчыць святыню1.

Прыводжу вытрымку з артыкула віцебскага гісторыка                        
М.С. Рыўкіна “Ля апошняй мяжы”2: “Сведчу як відавочца, ды і іншыя 
старажылы памятаюць гэта, што будынак царквы Благавешчання 
захаваўся па ўсёй сваёй вышыні, у час вайны быў збіты толькі барабан 
з купалам. Таму сцвярджэнне, быццам помнік знаходзіўся ў такім 
стане, які выключаў яго рэстаўрацыю, мякка кажучы, не адпавядае 
сапраўднасці. Ды хіба мала помнікаў было рэстаўрыравана нават з 
больш чым паўразбуранага стану? Тыя, хто асудзіў Благавешчанскую 
царкву на пагібель, скарысталі банальны і даўно знаёмы прыём: 
аб’явілі яе скажонай і паўразбуранай, каб выключыць з ліку 
помнікаў, ахоўваемых дзяржавай, а выключыўшы – знішчыць. Два 
дні выканаўцы волі герастратаў змагаліся з дапамогай узрыўчаткі і 
моцнай тэхнікі з Благавешчанкай, каб сцерці яе з твару зямлі. Доўга 
яшчэ цягнуўся ў неба слуп пылу ад разбітай у пацяруху старажытнай 
плінфы”. Разам з царквой загінулі і ўнікальныя фрэскі.

Праз некалькі гадоў прынялі пастанову аб яе рэстаўрацыі, 
калі пасля выбуху засталіся маленькія кавалачкі сцен і падмуркі. 
Тым не менш, да 1000-гадовага юбілею Віцебска, які “з помпай” 
адзначаўся ў 1974 г., руіны царквы аформілі ў невысокую, але роўную 
дэкаратыўную сценку. Далей гэтага работы не пайшлі. Сёння ёсць 
праект рэстаўрацыі, вядуцца археалагічныя даследаванні помніка. 
Дай Бог дачакацца таго часу, калі адроджаная святыня зноў закрасуе 
над Дзвіной3.

Дабравешчанская царква не з’яўлялася адзіным помнікам 
архітэктуры ў заходняй частцы Ніжняга замка. Каля яе існавалі 
яшчэ два збудаванні. З поўначы ад царквы, па вуліцы Дамініканскай, 
знаходзіўся мураваны касцёл архангела Міхаіла, які лічыўся фарным. 

1 Трусова В., Каданова Г. На алтарь большевистского идола // Витебский 
курьер. 1993. 10 апреля.

2 Віцебскі рабочы. 1990. 3 ліпеня. 
3 Гл. заўвагу на с. 77 – рэд.
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У дакументах ён адзначаецца пад 1629 г. як ужо дзеючая святыня. Але 
што гэта быў за храм і як ён выглядаў – мы не ведаем. Не згадваецца 
ён і ў дакументах часоў руска-польскай вайны сярэдзіны ХVІІ ст. 
Новы мураваны храм узведзены для манахаў ордэна дамініканцаў у 
1771 г. Фундатарам з’яўляўся граф Міхаіл Пацэй, партрэт якога доўгі 
час вісеў у касцёльнай сакрысці. У 1843 г. касцёл зачынены, а з 1862 г. 
у будынку знаходзіўся губернскі архіў. У гэты час касцёл змяніў сваё 
аблічча ў выніку безгустоўнай перабудовы. На гэта, дарэчы, звярнуў 
увагу А.М. Семянтоўскі, які ў 1864 г. пісаў: “Что касается наружности 
костела, то он более походит на старинный дом, чем на храм, а 
высокая гонтовая почерневшая крыша с едва приметным небольшим 
железным крестом придает зданию еще более мрачный вид”.

Але ж далёка не так выглядаў касцёл у другой палове ХVІІІ ст. На 
малюнку Ю. Пешкі мы бачым, што гэта было надзвычай прыгожае 
манументальнае збудаванне, вырашанае ў формах позняга барока. 
Галоўны фасад завяршалі дзве высокія зграбныя па прапорцыях 
пяціярусныя вежы, увянчаныя шатрамі і крыжамі. Паміж вежамі 
ў верхняй частцы фасада размяшчаўся шырокі фігурны франтон 
адмысловай хвалістай формы. Сцены ўпрыгожвалі пілястры, 
антаблементы, нішы са скульптурамі. Тарэц сцяны на алтарным 
фасадзе завяршаўся складаным па форме ступеньчатым атыкам. 
Пасля выдалення з Віцебска дамініканцаў і закрыцця касцёла вежы 

Фарны касцёл (у цэнтры) і Дабравешчанская царква (справа). 
Фрагмент малюнка Ю. Пешкі. Канец ХVІІІ ст.



92

на галоўным фасадзе знеслі, у выніку чаго будынак, пазбаўлены 
вышынных дамінантаў, “асеў”, зрабіўся няўклюдным, грувасткім па 
прапорцыях. Такім замаляваў яго Н. Орда ў другой палове XIX ст.

А.М. Семянтоўскі паспеў апісаць інтэр’ер касцёла напярэдадні 
перабудовы яго пад архіў. Да таго часу запусцелы храм стаяў 
ужо гадоў з дваццаць зачыненым. Будынак унутры меў памеры ў 
плане 24,85 х 16,33 м. Справа пры ўваходзе знаходзіўся 8-мятровы 
драўляны крыж з разным укрыжаваннем Хрыста. Раней ён стаяў на 
вуліцы перад касцёлам і быў перанесены ў храм пасля яго закрыцця 
ў 1843 г. Інтэр’ер на ўсходзе завяршаўся прэзбітэрыўмам і алтарнай 
апсідай, дзе ўзвышаўся галоўны алтар у імя архангела Міхаіла з 
алтарнай карцінай на гэтую тэму. Над ім, на невялікім балкончыку 
або антрэсолі, знаходзіўся алтар у імя Збавіцеля Антокальскага, дзе ў 
спецыяльнай нішы стаяла драўляная скульптура, а сама ніша 
закрывалася палатняным абразом св. Іосіфа Абручніка. Трэці алтар 
знаходзіўся на ўсходняй сцяне, справа ад галоўнага. Ён прысвячаўся 
Маці Боскай Ружанцовай. Абраз гэтага алтара лічыўся брацкім і 
асабліва шанаваўся жанчынамі, многія з якіх уваходзілі ў брацтва Св. 
Марыі. Абапал выявы Багародзіцы стаялі скульптуры святых Дамініка 
і Кацярыны. У процілеглай частцы той жа сцяны знаходзіўся алтар 
св. Тройцы. Астатнія пяць алтароў былі прыстаўлены да ўнутраных 

Фарны касцёл (злева) і Дабравешчанская царква (справа). 
Фота 1860-х гг.
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слупоў базілікі. Ушаноўвалі яны святых Вінцэнта, Дамініка, Каэтана, 
Яна Непамука, а таксама непарочнае зачацце дзевы Марыі. У гонар 
кожнага з алтарных абразоў у пэўныя дні года адзначаліся храмавыя 
святы. Абраз св. Вінцэнта, паводле народнага павер’я, валодаў 
магічнай сілай пазбаўляць людзей ад розных хваробаў, таму ён быў 
абвешаны мноствам сярэбраных “вотаў”, ахвяраваных тымі, каму 
святое заступніцтва прынесла пазбаўленне ад немачаў.

Пры касцёле ў асобным памяшканні знаходзілася бібліятэка 
на 600 тамоў, пераважна рэлігійна-этычных твораў, выдадзеных 
у ХV – ХVІІІ стст. Але кнігі, па словах А.М. Семянтоўскага, “от 
непростительного невнимания к сбережению их до такой степени 
покрылись цвилью, что кажутся, без малейшего преувеличения, 
побеленными или залитыми известью”. Далей аўтар адзначыў 
захламленасць бібліятэчнага памяшкання, дзе знаходзіліся “и старые 
гробы, и покрытые слоями пыли и паутины, с полуоборванными 
шатами, иконы, и почерневшие хоругви, и старый разбитый литавр, 
и множество другого хлама”.

Пасля 1903 г., калі з былога касцёльнага будынка вывезлі ў Вільню 
архіў старажытных актаў, помнік перажываў не самыя лепшыя часы 
свайго жыцця. Але ён фізічна існаваў, нават перажыў фашысцкую 
навалу ў апошнюю сусветную вайну. У 1947 г. ён знаходзіўся ў 
спісе ахоўваемых аб’ектаў як помнік архітэктуры рэспубліканскага 
значэння. Цяпер жа фарны касцёл можна пабачыць толькі на старых 
малюнках і фотаздымках.

За фарным касцёлам і Дабравешчанскай царквой знаходзіўся 
комплекс жаночага кляштару ордэна марыявітак. Двухпавярховае 
мураванае збудаванне П-падобнай у плане формы ўзведзена у 1749 г. 
Кляштарныя карпусы ўтваралі ў цэнтры невялікі прамавугольны двор, 
над праезнай аркай знаходзілася капліца. На адным з малюнкаў Ю. Пешкі 
яна паказана з дзвюма нізкімі фланкуючымі вежамі па баках.

Згодна са статутам ордэна, марыявіткі займаліся рэлігійным 
выхаваннем дзяўчат, таму ў іх кляштары заўсёды пражывала каля 
дзясятка выхаванак, якія праходзілі тут курс навучання. У 1836 
г. адкрылася чатырохкласнае жаночае вучылішча, якое працавала 
да 1842 г. У 1846 г. у кляштар прыбылі сёстры-манашкі з Оршы, 
Бялынічаў, Мсціслава, Чашнікаў, а ў 1850 г. – з Пінска і Бярдзічава, 
дзе ў той час скасаваны марыявіцкія рэлігійныя ўстановы. Але ў 1860-
я гады віцебскі кляштар перажываў заняпад, у ім пражывала ўсяго 
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пяць манашак. Відаць, у канцы ХІХ ст. кляштар быў ліквідаваны, бо 
на плане горада 1904 г. ён не адзначаны.

А цяпер ад берага Дзвіны рушым ва ўсходнюю частку Ніжняга 
замка, да былога Краснага мосту і сучаснай плошчы Свабоды. 
Цяпер тут вялікі пусты пляц, дзе адстойваюцца машыны і аўтобусы, 
збіраюцца перад ад’ездам турысты з вялікай колькасцю торбаў, 
пакункаў, сумак і чамаданаў, зрэдку праводзяцца народныя сходы, 
мітынгі і кірмашы, ставіцца высокая навагодняя ёлка1.

А некалі месца гэтае лічылася свяшчэнным. Яшчэ ў ХІІ ст. тут 
змуравана адна са старажытнейшых віцебскіх цэркваў – Параскевы 
Пятніцы. Яна пабудавана ў той жа тэхніцы, што і Міхайлаўская 
царква ў Верхнім замку і Дабравешчанская ў Ніжнім. Усе гэтыя 
храмы адлюстравалі характэрныя рысы старажытнай віцебскай 
школы дойлідства. У ХVІ ст. на месцы Пятніцкай царквы пабудаваны 
драўляны храм, які ўваходзіў у склад праваслаўнага Аляксееўскага 
манастыра. Ён згадваецца ў адным з дакументаў канца ХVІ ст. У 1640 
г. на гэтым месцы асталяваліся езуіты, для якіх смаленскі ваявода 
Аляксандр Корвін-Гансеўскі на свае сродкі пабудаваў кляштар і 

1 З канца 2000-х гг. навагодняя ёлка ў Віцебску ставіцца на плошчы 
Перамогі – рэд.

Былы фарны (дамініканскі) касцёл. На фотаздымку 1957 г. 
зафіксаваны апошнія імгенні жыцця гэтага помніка
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калегіум. Яго фундуш зацверджаны сеймам Рэчы Паспалітай у 1690 г. 
Праваслаўная Пятніцкая царква была перабудавана пад касцёл. Але 
неўзабаве пачалася руска-польская вайна, у сувязі з чым езуіты былі 
вымушаны ўцячы з горада.

У 1654 г., калі Віцебск быў часова захоплены рускім войскам, 
кляштарныя будынкі разам з храмам аддалі праваслаўным, і тут зноў 
пачаў дзейнічаць Алякссееўскі манастыр. Яго пабудовы адлюстра-
ваны на “Чарцяжы” 1664 г. Царква першапачаткова ўяўляла сабой 
простае прамавугольнае ў плане збудаванне пад двухсхільным дахам. 
Верагодна, пры перабудове пад касцёл на галоўным фасадзе ўзвялі 
высокую чатырох’ярусную вежу-званіцу са складаным вянчаннем, па 
баках алтара – дзве вежападобныя прыбудовы, завершаныя шатрамі 
і купалкамі на “глухіх” барабанах. Храм абкружалі разнастайныя 
манастырскія пабудовы. Сярод іх вылучаліся галоўны жылы корпус, 
вырашаны выцягнутым прамавугольным у плане аб’ёмам пад 
двухсхільным пакрыццём, адкрытая слупавая званіца з шатровым 
завяршэннем і ўваходная, брама з масіўным чацверыковым купалам. 

У 1667 г. Віцебск зноў адышоў да Рэчы Паспалітай, таму 
езуіты вярнуліся на старое месца, дзе яны засталі адны толькі 
руіны. Пры дапамозе віцебскага ваяводы Марцыяна Агінскага 
адноўлены будынкі кляштара і калегіума, якія, відаць, у той час 
былі драўляныя. У калегіуме адкрылася навучальная ўстанова 

А вось і ўзрыў фарнага касцёла. Фота 1957 г.
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з класамі граматыкі, рыторыкі і філасофіі. Манах Ігнат Лускіна 
арганізаваў канвікт для шляхецкіх дзяцей, якім ён кіраваў і 
выкладаў у ім матэматыку. З 1714 па 1813 гг. віцебскім калегіумам 
выдаваўся тэалагічны часопіс “Fructus spirituales”, які асвятляў 
жыццё і дзейнасць езуіцкай місіі ў Віцебску. Праўда, гэты часопіс 
выходзіў на лацінскай мове, таму быў даступным толькі вузкаму 
колу чытачоў. У 1716 г. езуіты пачалі будаваць мураваныя касцёл 
і кляштар. У 1731 г. храм завершаны і асвячоны. Але з 1760-х 
эканамічнае становішча віцебскіх езуітаў значна пагоршылася 
з прычыны таго, што многія іх маёнткі былі ўключаны ў склад 
расійскіх земляў і не давалі сваім былым гаспадарам прыбытку. 
У 1772 г. да Расіі адышоў і Віцебск, таму езуіты былі вымушаны 
абяцаць “матухне імператрыцы” выхоўваць моладзь “у духу рускай 
народнасці”. У 1804 г. пры кляштары адкрыта вучылішча, у якім у 
той час навучалася 78 выхаванцаў. Але езуіты не выканалі свайго 
абяцання наконт “рускага духу”, актыўна праводзілі лацінізацыю 
навучэнцаў. У 1820 г. іх выдалілі з імперыі. У 1822 г. увесь комплекс 
віцебскага езуіцкага кляштару, разам з вучылішчам, перайшоў 
да базыльянаў, якія тут гаспадарылі да 1839 г. Пасля ліквідацыі 
царкоўнай уніі будынкі ў 1843 г. перададзены праваслаўным, былы 

Аляксееўскі манастыр. Выява з “Чарцяжа” 1664 г.
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езуіцкі касцёл 17 кастрычніка таго ж года асвячоны архіепіскапам 
Полацкім і Віцебскім у праваслаўны Свята-Мікалаеўскі сабор. У 
1872 г. адбылася перабудова ўсяго комплексу, пры якой зменены 
вежы касцёла і разабрана кляштарная вежа.

Езуіцкі кляштар знаходзіўся на левым беразе Віцьбы і займаў 
даволі вялікую тэрыторыю. Яго архітэктурна-горадабудаўнічая роля 
ў гарадской структуры вызначалася тым, што кляштар замыкаў 
ансамбль цэнтра горада з усходу. Далей, за Віцьбай, размяшчалася 
слаба заселеная Кстоўская слабада са старажытнымі могілкамі і 
некалькімі культавымі збудаваннямі. Таму гэты комплекс фактычна 
фарміраваў сілуэт забудовы на крутым рачным беразе. Яго 
архітэктурныя масы добра ўпісваліся ў рэльеф прырэчнага пагорка і 
з’яўляліся прамежкавым звяном паміж ансамблем Ратушнай плошчы 
і сілуэтнай кампазіцыяй базыльянскага манастыра на Духавай гары. 
Без езуіцкага кляштара ўвесь гарадскі ансамбль быў бы разарваны 
на некалькі аўтаномных, не звязаных адна з другой частак. Гэта 
добра відаць на панарамным малюнку Ю. Пешкі “Выгляд Віцебска з 
Задунаўя” (канец ХVІІІ ст.).

Прадстаўніча некалі вырашаўся ансамбль Саборнай плошчы 
(сучасная Свабоды), дзе ўзносіліся вежы кафедральнага сабору. 
Цяпер на гэтым месцы пустая прастора. Фота пач. ХХ ст.
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Галоўным збудаваннем комплекса з’яўляўся касцёл, вырашаны 
ў манументальных формах позняга барока. Ён у плане меў форму 
лацінскага крыжа памерамі каля 30 х 45 м. Сяродкрыжжа ў месцы 
перасячэння падоўжнага нефа і трансепта вянчалася масіўным 
купалам на даволі грувасткім светлавым васьмігранным барабане. Яго 
вышыня да асновы крыжа была роўнай даўжыні будынка ў плане, што 
надавала кампазіцыі храма класічную прапорцыю квадрата. Раней 
купал быў двух’ярусным, завяршаўся “цыбулькай” на невысокім 
васьмерыку. Пры перабудове ў XIX ст. яго форма некалькі зменена. 
Галоўны фасад, што выходзіў на Саборную плошчу, вырашаўся 
надзвычай урачыста. Ён аздабляўся складанымі раскрапоўкамі, 
створанымі слаістымі пілястрамі і шмат’яруснымі антаблементамі, 
тонкімі аблямоўкамі аконных праёмаў разнастайнай формы. 
Асаблівае хараство фасаду надавалі дзве вежы, чацверыковыя ў двух 
ніжніх і васьмерыковыя ў верхніх ярусах, з высокімі купальнымі 
завяршэннямі. Паміж вежамі размяшчаўся атыкавы франтон 
складанай формы, падзелены на тры вертыкальныя плоскасці.

Да паўночнага боку касцёла прылягаў П-падобны ў плане 
кляштарны будынак, які разам з храмам утвараў замкнёны ўнутраны 
двор. Ён быў двухпавярховым, з паўпадвальным паверхам. Аснову 
планіроўкі складала доўгая светлая галерэя, звернутая ў бок двара, 
што праходзіла па ўсім перыметры будынка. З галерэяй злучаліся 
разнастайныя памяшканні: жылыя, службовыя, вучэбныя, 
бальнічныя, трапезная, кухня і г. д. Над трапезнай знаходзіўся малы 

Выгляд касцёла і кляштара езуітаў з Задунаўя. Канец ХVІІІ ст. 
Фрагмент акварэлі Ю. Пешкі
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храм. У ніжнім паверсе (паўпадвале) было шмат памяшканняў 
гаспадарчага прызначэння. Фасады кляштарнага будынка, у 
параўнанні з касцёлам, мелі больш сціплае аздабленне. Але і яны 
не былі пазбаўлены пэўнай гармоніі формаў, рытм якіх ствараўся 
мерным крокам пілястраў і аконных праёмаў. Вертыкальнай 
дамінантай з’яўлялася высокая чатырох’ярусная вежа-званіца, 
завершаная купалам і шпілем. Гэтая вежа вылучала галоўны ўваход 
у кляштар, мела ў другім ярусе гадзіннік. У XIX ст. яна разабрана. У 
той час знікла і высокае круглае ў плане збудаванне тыпу купальнай 
ратонды, адлюстраванае на малюнку Ю. Пешкі. Яно знаходзілася 
на поўдзень ад храма, у тым месцы, дзе на генеральным плане 
ўчастка забудовы комплекса паказана езуіцкая калегія або школа. 
Гэты будынак узведзены ў 1799 г. На ўсход ад касцёла, кляштара і 
школы знаходзіліся гаспадарчыя збудаванні, а таксама вялікі сад з 
агародам – характэрныя прыкметы езуіцкіх валоданняў. Усе будынкі 
размяркоўваліся такім чынам, што на плошчы стваралася ўрачыстая 
і велічная выразная кампазіцыя. З боку ракі яна больш жывапісная, 
складалася з разнастайных невялікіх аб’ёмаў, сярод якіх уздымаўся 
манументальны гмах касцёла.

Як адзначаў А.М. Семянтоўскі, інтэр’ер храма вылучаўся багаццем 
начыння і з’яўляўся ўнікальным сховішчам старажытнасцей. 
Калекцыю каштоўнасцей пачалі збіраць яшчэ езуіты, ім жа належала 
даволі значная бібліятэка. Галоўным упрыгожаннем сабору 
Семянтоўскі лічыў былую алтарную карціну “Зняцце з крыжа” 

Выгляд касцёла і кляштара езуітаў з Успенскай гары. Канец ХVІІІ ст. 
Фрагмент акварэлі Ю. Пешкі



работы неапалітанскага мастака ХVІІ ст. Сальватора Розы. Пазней яна 
ўстаўлена ў драўляную пазалочаную раму і змешчана ў іканастасе за 
правым клірасам. Яе сюжэтам з’яўляўся той момант, калі цела Хрыста 
знята з крыжа і пакладзена на зямлю, каб загарнуць яго ў плашчаніцу 
і пакласці у труну. Хрыста абкружылі яго былыя паплечнікі. На 
тварах жанчын – боль і адчай, выраз мужчын больш стрыманы, 
поўны смутку і пашаны. Звяртаў на сябе ўвагу абраз, што вісеў на 
правым слупе каля ўваходу ў храм. На ім мастак намаляваў спаленне 
Св. Фёклы на кастры. Не менш выдатнымі паводле жывапісу былі 
абразы з выявамі Хрыста, Дзевы Марыі, Васіля Вялікага. Напрыклад, 
Марыя намалявана стаячай на месяцы са складзенымі на грудзях 
рукамі. Месяц, абвіты змяёй і аснаваны на шары, увасабляў вобраз 
Сусвету. Галава Багародзіцы ўвянчана залатой каронай, упрыгожанай 
буйнымі каляровымі камянямі. Паўзверх кароны 12 зорак утваралі 
паўкруг, а ўся фігура выпраменьвала “ззянне”. На алтарнай карціне 
“Дабравешчанне” намалявана Дзева Марыя, стаячая на каленях 
перад столікам, на якім ляжыць кніга Свяшчэннага Пісання. На 
яе галаву ад лунаючага ў небе Святога Духа зыходзіць яркі залаты 
промень. Ніжэй Марыі намаляваны архангел-дабравеснік і святы 
Іосіф Абручнік. Усе гэтыя абразы зроблены ў ХVІІ ст.

Былы езуіцкі касцёл і калегіум. Касцёл, потым Мікалаеўскі сабор, 
з’яўляўся важнай дамінантай гарадскога архітэктурнага цэнтра. 

1870-я гг. Фота С. Юркоўскага
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Нямала захоўвалася ў храме 
старажытных культавых рэчаў. 
Сярод 11 евангелляў адно дата-
валася 1698 г. (маскоўскі друк, 
паступіла з пецярбургскай 
Аляксандра-Неўскай лаўры). 
З полацкай уніяцкай кафедры 
прывезены крыжы. Адзін з іх 
– срээбраны, чаканены, упры-
гожаны 4 жамчужынамі і 40 ін-
шымі каштоўнымі камянямі, а 
таксама літымі выявамі сцэн 
Хрышчэння і Укрыжавання, 
вобразаў Бога-Айца, Святога 
Духа, евангелістаў і інш. Было 
таксама шмат каштоўнага 
царкоўнага посуду, адзення 
(аксамітавая мітра з вышытымі 
золатам і серабром кветкамі, 
упрыгожаная рубінамі і ал-

мазамі). Цікавай рэліквіяй храма з’яўляўся звон, адліты ў 1766 г. і 
ўзноўлены ў 1818 г. На ім змяшчаўся наступны надпіс:

“Wylał mie Jan Igolnik… kiedy z kościołem
W powszechnej klęsce pożarem spłonąłem
Powtornie dał mi życie przez łaskawość swoję
A teraz gdym nieszczęcem rozpadł sie na dwoje
Od was obywatele Witebska wskrzeszony
Wasza dobrość ogłaszam radosnemi tony”1 

Раней у нішах склепаў пад храмам знаходзіліся пахаванні 
забальзамаваных ксяндзоў-езуітаў і багатых тутэйшых шляхціцаў. 
У 1843 г., калі будынак асвячаўся як праваслаўны сабор, усе яны 

1 “Адліў мяне Ян Ігольнік… калі з касцёлам
    У агульнай бядзе я згарэў у пажары
   У другі раз даў мне жыццё сваёй ласкай
   А зараз калі нешчасліва распаўся я на дзве часткі
   Вамі абывацелі Віцебска ўваскрэшаны
   Вашу дабрыню абвяшчаю радаснымі танамі” (польск.) – рэд. 

Фрагмент інтэр’ера былога 
езуіцкага касцёла. Фота ХІХ ст.
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былі перазахаваны ў адным склепе, у сувязі з чым праваслаўнымі 
святарамі адслужана паніхіда. 28 снежня 1848 г. адбылося асвячэнне 
архірэйскай дамавой царквы ў імя архіепіскапа парыйскага Васіля. 
Яна размяшчалася ў ніжнім паверсе дома ўладыкі. Над ёй надбудавана 
званіца, у памяшканнях якой з 1893 г. знаходзілася экспазіцыя 
царкоўна-археалагічнага музею.

Гэты цікавы комплекс да нашага часу не дайшоў. Пры савецкай 
уладзе сабор зачынены. У мінулую вайну помнік пашкоджаны, але 
не настолькі, каб яго зусім нельга было аднавіць. Знаходзіўся ён пад 
дзяржаўнай аховай. I усё ж, ні на што нягледзячы, 3 красавіка 1957 г. 
Віцебскі аблвыканкам вынес пастанову аб яго знішчэнні. Неўзабаве 
помніка не стала. Цяпер на гэтым месцы пустая заасфальтаваная 
плошча.

Стан былога езуіцкага касцёла і кляштара 
пасля вызвалення Віцебска. Фота 1944 г.
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На Узгор’і

Узгор’е, або Узгорскі пасад, – трэці гістарычны раён Віцебска, 
які, разам з Верхнім і Ніжнім замкамі, уваходзіў у склад асноўнай 
гарадской тэрыторыі – “месца”. Размяшчаецца ён на правым беразе 
Віцьбы, на поўнач ад Верхняга замка. Яго тэрыторыя склалася паміж 
Дзвіной, Віцьбай і сучаснай вуліцай Савецкай. Далей на поўнач ішло 
Узгорскае прадмесце.

Узгор’е пачало забудоўвацца з канца X ст., але да канца ХVІ ст. 
фактычна мела выгляд звычайнага неўмацаванага прадмесця. 17 
сакавіка 1597 г. кароль Рэчы Паспалітай Жыгімонт ІІІ даў гораду 
Магдэбургскае права і герб. У гэты час рынак, які раней існаваў 
у Ніжнім замку, перамясціўся на Узгор’е. Яшчэ у канцы ХVІ, а 
найбольш у першай палове ХVІІ ст. Узгор’е пачалі ўмацоўваць 
астрогам. У сярэдзіне ХVІІ ст. драўляная крэпасць перабудавана і 
ўзмоцнена. У 1664 г. Узгорскі замак меў абарончую сістэму, у якую 
ўваходзілі драўляныя сцены і 11 баявых вежаў. Найбольш важным 
у кампазіцыйных адносінах месцам з’яўляўся той участак, дзе 
Ніжні замак злучаўся з Узгорскім. Прайшоўшы вуліцай Вялікай 
паблізу Аляксееўскага манастыра (езуіцкага кляштара), траплялі да 
адной з манументальных вежаў Віцебска – Валконскага кругліка – 
збудавання амаль 20-метровай вышыні. Адразу за вежай пачынаўся 
Красны мост, перакінуты праз Віцьбу. Мост быў досыць шырокім, бо 
вядома, што на ім у 1699 г. існавалі крамы, мясныя і рыбныя рады. 
Ад мосту разыходзілася некалькі вуліц. Адна з іх працягвала вуліцу 
Вялікую і ішла на поўнач, другая паварочвала на захад да Падзвінскай 
брамы, трэцяя праходзіла каля ратушы і вяла да Суражскай брамы. 
У інвентарах называюцца таксама вуліцы Багародзіцкая, Троіцкая, 
Багаслоўскі завулак.

Галоўным кампазіцыйным цэнтрам Узгор’я з’яўлялася 
Ратушная плошча, або гасціны двор. Першая ратуша пабудавана 
ў канцы ХVІ ст. Але ў 1624 г. яе разабралі – так адпомсціў 
каралеўскі ўрад за забойства Іязафата Кунцэвіча. Застаўся 
некранутым толькі гасціны двор на гандлёвай плошчы. Да яго з 
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плошчы вялі вялікія “вечныя” 
вароты, над якімі размяшчаўся 
ярус з гарадскім гадзіннікам і 
вялікім гадзіннікавым звонам. 
Забудову двара складалі дом 
тыпу заезнай карчмы з кухняй 
і святліцай праз сені, 8 камор 
для хавання купецкай маёмасці, 
важніца, у якой спецыяльнымі 
эталоннымі вагамі ўзважвалі 
тавары, прывезеныя на продаж. 
На рынку знаходзіліся 74 крамы, 
падзеленыя на рынковыя (36), 
ганчарныя (8), саляныя (6) і 
мясныя (24). Акрамя іх існаваў 
пірожны рад – крыты драўляны 
прылавак, размеркаваны на 
“локці”.

У 1641 г. віцяблянам вярнулі 
Магдэбургскае права, з нагоды 
чаго гасціны двор стаў паступова 
набываць функцыі ратушы. Тут 
кухня пераўтворана ў курную 

ізбу, з’явіліся стайня і памяшканне для паседжанняў магдэбургскага 
суда. Пабольшала і крам на рынку. У 1640-я гады іх налічвалася 80, 
прычым у дзвюх процілеглых лініях забудовы яны ўтваралі гандлёвыя 
вуліцы. На “Чарцяжы” 1664 г. прадстаўлена галоўнае збудаванне 
ратушнай плошчы, якое ўвайшло ў навуковы ўжытак пад назвай 
віцебскай ратушы. Яна была вырашана кампактным квадратным у 
плане двухпавярховым аб’ёмам, завершаным высокім шатровым 
дахам, гранёным двух’ярусным бельведэрам і купалком са шпілем 
і гербам. Перавага такіх вежападобных кампазіцый у спалучэнні з 
узгорыстым рэльефам горада стварыла своеасаблівы архітэктурны 
стыль, які прывёў да фарміравання ў ХVІІ ст. арыгінальнай мясцовай 
школы ў галіне драўлянага дойлідства. Прыкладамі твораў гэтай 
школы з’яўляюцца драўляныя цэрквы, намаляваныя на “Чарцяжы” 
каля ратушы.

Фрагмент “Чарцяжа” Віцебска 
1664 г., на якім паказана забудова 
Узгор’я: гасціны двор з ратушай 

і крамамі (ўверсе), 
Увядзенская царква (злева), 

Уваскрасенская царква (ніжэй за 
ратушу) і Спаса-Праабражэнская 

царква (ў ніжняй частцы) 
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1 Бойкі – этнічная група ўкраінскіх верхавінцаў, якія жывуць у горных 
раёнах Львоўскай, Івана-Франкоўскай і Закарпацкай абласцей Украіны.

На поўнач ад гасцінага двара 
і ратушы стаяла драўляная 
Увядзенская царква. Паколькі яна 
не згадваецца ў інвентары 1618 г., 
можна яе будаўніцтва датаваць 20 – 
50-мі гадамі ХVІІ ст. Царква паказана 
на плане горада канца ХVІІІ ст. у 
квартале, які непасрэдна прылягаў 
да ратушы з поўначы. Тут калісьці 
размяшчаліся старажытныя могілкі. 
Царква ўяўляла сабой традыцыйнае 
трохзрубавае збудаванне ярус-
на-восевай кампазіцыі. Яе цэнт-
ральным элементам з’яўляўся 
сярэдні чацверыковы аб’ём, які 
складаўся з дзвюх частак: больш 
шырокай ніжняй і вузейшай верхняй, што падзяляліся паміж сабой 
прычолкам. Над верхняй часткай узвышаўся шатровы дах, увянчаны 
купалам на светлавым барабане. Прыкладна такі ж характар меў 
і алтарны аб’ём, хаця ён не дасягаў такіх памераў, як папярэдні. З 
захаду стаяла высокая чацверыковая вежа-званіца з аналагічным 
дахавым завяршэннем. У верхняй частцы яна мела “ізбіцу” – 
спецыяльнае абарончае памяшканне з кансольна навісаючымі над 
ніжняй часткай зруба сценамі, з абламамі і байніцамі. Як паказана 
на “Чарцяжы”, званіца стаяла не па восі храма, а прылягала да яго 
паўночна-заходняга кута. У выніку стварылася надзвычай выразная 
вертыкальна-ярусная кампазіцыя, у якой кожны аб’ём трактаваўся 
самастойнай вежай. Безумоўна, такія архітэктурныя формы прыйшлі 
з абарончага будаўніцтва.

Заканамерна ўзнікае пытанне: ці быў віцебскі архітэктурны стыль 
цалкам арыгінальным, ці сустракаліся дзе яшчэ аналагічныя формы? 
Калі пагартаць старонкі гісторыі сусветнай архітэктуры, то можна 
прызнаць, што найбольш блізка да віцебскіх стаяць храмы карпацкіх 
бойкаў1, якія лічацца надзвычай старажытнымі па паходжанні. Але 

Увядзенская царква. 
Выява з “Чарцяжа” 1664 г.
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такія формы не былі непасрэдна 
занесены ў Віцебск з Карпат, 
яны тут з’явіліся ў выніку 
самастойнага развіцця. Да таго ж 
асіметрычная пастаноўка званіцы 
адносна асноўнага корпуса храма 
не сустракалася ў карпацкай 
архітэктуры. Відаць, віцебскія 
дойліды ўяўлялі сабе званіцу 
як нейкі самастойны аб’ём, які 
павінен быў існаваць аўтаномна 
ад храма. Верагодна, гэта звязана 
з тым, што званіцы выконвалі 
нейкія асобныя функцыі, не 
ўласцівыя ў цэлым культаваму 
збудаванню. Напрыклад, званіца 

магла выкарыстоўвацца ў якасці дазорнага і абарончага збудавання, 
у ёй маглі захоўвацца рэчы, якія нельга было трымаць у храме і г. д.

Формы, адзначаныя ва Увядзенскай царкве, атрымалі яшчэ больш 
яскравае развіццё ў архітэктуры Уваскрасенскай (Рынкавай) царквы. 
Яе будаўніцтва можна аднесці на другую палову ХVІ або пачатак 
ХVІІ ст. Стаяла святыня на паўднёвы захад ад ратушы. У інвентары 
маёмасці Полацкай епархіі 1618 г. яна лічылася ўніяцкай, прычым 
сказана, што “на церковь Воскресения Христова, стоячые в месте 
Витебском, в рынку за посадом Узгорским, надане... Григория Войта 
полянок две. На тую ж церковь сеножать, прозываемая Трощаница. 
И полянок две надане Стефана Кеки, с тых полянок священник 
Воскресенский долю на себе берет”.

Цэнтральны аб’ём Уваскрасенскай царквы вырашаны такім 
жа чынам, як і ва Увядзенскай, толькі з тым адрозненнем, што 
завяршэнне больш масіўнае, дах набыў выгіб, гнуткія лініі, як у 
тагачасных гатычных саборах. Алтарны зруб вырашаўся высокай 
манументальнай вежай. Званіца, у адрозненне ад Увядзенскай царквы, 
больш арганічна злучалася з асноўным аб’ёмам, хаця і не пастаўлена 
яшчэ строга па падоўжнай восі. У ёй цікава адзначыць размежаванне 
функцый ніжняга і верхніх ярусаў. Ніжні ярус з’яўляўся тамбурам, 
або паперцю, праз які ўваходзілі ў храм, прычым уваходныя дзверы 
зроблены не ў пярэдняй, а ў бакавой сцяне. Вышэйшыя ярусы не 

Уваскрасенская царква. 
Выява з “Чарцяжа” 1664 г.
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злучаліся з ніжнім знутры, на іх 
вяла адкрытая лесвіца ўздоўж дзвюх 
сумежных сцен будынка. У самым 
версе вежы размяшчалася званіца. 
У яе шатровым пакрыцці існавалі 
спецыяльныя галасніковыя праёмы, 
якія адчыняліся пры набажэнствах, 
калі гучалі царкоўныя званы. А вось 
два ярусы паміж званіцай і паперцю 
хутчэй за ўсё з’яўляліся абарончымі, 
бо расчляняліся вузкімі праёмамі 
тыпу байніц.

На захад ад Уваскрасенскай 
стаяла Спаса-Праабражэнская 
царква. Яна згадваецца ў дакуменце 
1552 г. з нагоды надання ёй зямлі 
віцебскім мешчанінам Фёдарам 
Якаўлевічам. У пачатку ХVІІ ст. 
царква разбурана, таму і не трапіла 
ў рэестр уладанняў Полацкай 
епархіі 1618 г. Але ў наступным 
1619 г. кароль Жыгімонт ІІІ даў грамату, паводле якой ён “мещаном 
тамошним витебским кормником благословил направить церков 
опалую заложеня Преображения Господня и з пределом что у 
Николая за рекою Витьбою на посаде Узгорском у пирожном ряду, 
имет склады звыклые на праздник светого архистратига Михаила 
и светого Семиона на опатрене церковных справ и на выховане 
(утрыманне) священника при той церкви, дьякона и дьяков, не мней 
теж и убогих в шпиталю”. З гэтага дакументу бачна, што царква ў 
той час была ўніяцкай (“в едностью с церковью Рымской”), пры ёй 
заснавана брацтва. Пасля адраджэння храм набыў формы заходняй 
готыка-рэнесансавай архітэктуры.

На “Чарцяжы” 1664 г. прадстаўлены храм падоўжна-восевай 
кампазіцыі, які складаўся з размешчаных па падоўжнай восі 
чацверыковых зрубаў званіцы, нефа і алтара. Высокія стройныя 
зрубы нефа і алтара накрыты двухсхільнымі дахамі, вокны 
размешчаны высока, амаль што пад карнізам. Паколькі алтарны зруб 
вузейшы за нефавы, то і дах над ім меў меньшую вышыню. Вільчак 

Спаса-Праабражэнская царква. 
Выява з “Чарцяжа” 1664 г.
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даху над нефам у месцы прымыкання яго да даху над алтаром быў 
завершаны двух’ярусным купалам на высокім барабане. Званіца мела 
трох’ярусную кампазіцыю і складалася з двух ніжніх чацверыкоў і 
верхняга васьмерыка. Апошні расчляняўся высокімі арачнымі 
вокнамі і завяршаўся складаным купальным пакрыццём. Трэба 
адзначыць, што ў гэтым храме асіметрыя ў пастаноўцы званіцы, 
што назіралася ва Увядзенскай і Уваскрасенскай цэрквах, была 
пераадолена як архаічны прыём, у выніку чаго архітэктурныя формы 
храма сталі больш абагуленымі і адзінымі. Але, на наш погляд, пры 
гэтым Спаса-Праабражэнская царква страціла адметную мастацкую 
выразнасць, мясцовы каларыт, яе архітэктура стала больш 
схематычнай, наблізілася да аналагічных рэфармацкіх і каталіцкіх 
храмаў.

Спаса-Праабражэнская царква працягвала сваё жыццё і ў 
ХVІІІ ст., праўда, у некалькі перабудаваным выглядзе. З інвентара 
1785 г. бачна, што яна пабудавана з брусоў на каменным падмурку, 
мела ў заходняй частцы бабінец (крухту), а ва ўсходняй, абапал 
алтарнай апсіды, – рызніцу і панамарню (сакрысці), гонтавы дах над 
цэнтральным аб’ёмам завяршаўся пяццю купаламі. Пры ёй існавала 
асобная мураваная званіца. У канцы ХVІІІ ст. царква згарэла, ацалела 
толькі званіца. У яе ніжнім ярусе размяшчаўся шпіталь (багадзельня), 
перароблены пасля пажару на “цёплую” царкву. У 1810 г. на народныя 
сродкі пачалі будаваць новую мураваную царкву, але не на старым 
месцы, а некалькі на поўнач, насупраць губернатарскага палаца. У 

Спаса-Праабражэнская царква. Фота 1920-х гг.
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1812 г. Напалеон, які пасяліўся ў палацы, загадаў знесці недабудаваны 
храм, бо ён перашкаджаў правядзенню каравульных разводаў на 
пляцы перад ягонай рэзідэнцыяй. У 1813 – 1819 гг. пабудавалі новую 
мураваную царкву на поўнач ад папярэдняй, па вул. Спасаўскай 
(сучасная Путна). У 1847 і 1855 гг. яна рамантавалася, перароблена на 
“цёплую”, адноўлена ў 1863 г. і тады ж асвечана ў свята Праабражэння 
Хрыстова (6 жніўня) Полацкім і Віцебскім архіепіскапам Васілём. Была 
яна крыжовай у плане, паводле праваслаўнай традыцыі арыентавана 
алтаром на ўсход. Інтэр’ер вырашаўся сціпла, але з густам. Алтарнае 
памяшканне ад асноўнага аб’ёму аддзяляў нізкі іканастас белага 
колеру, аздоблены накладной пазалочанай разьбой. Абразоў было 
няшмат, аднак сярод іх сустракаліся сапраўдныя мастацкія шэдэўры, 
напрыклад, “Пакланенне вешчуноў”, “Маці Боская Тадулінская” і 
іншыя.

Спаса-Праабражэнская царква існавала і ў савецкія часы. Паводле 
спісу 1947 г. яна з’яўлялася помнікам архітэктуры рэспубліканскага 
значэння. Але нават і гэта не ўберагло яе ад знішчэння ў 1950-я гады.

Спаская царква пасля вызвалення Віцебска. Фота 1944 г.
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Ансамбль Ратушнай плошчы

Вышэй мы разгледзелі, як фарміравалася Ратушная плошча ў 
канцы ХVІ – першай палове ХVІІ ст. Ужо ў гэты час вызначылася яе 
выдатная горадабудаўнічая роля ва ўсёй архітэктурна-планіровачнай 
структуры Віцебска. Гэтая плошча стала новым адміністрацыйна-
грамадскім і рэлігійным цэнтрам горада, своеасаблівым “апорным 
пунктам” яго плану. Архітэктурнае значэнне Верхняга і Ніжняга 
замкаў пачало паступова зніжацца і падпарадкоўвацца новаму цэнтру. 
Тлумачыцца гэта тым, што замкавыя ўмацаванні з цягам часу страцілі 
сваю стратэгічную ролю. Цесна забудаваныя, старадаўнія цэнтры 
не маглі далей развівацца і патрабавалі карэннай рэканструкцыі. А 
тэрыторыя Узгор’я, забудаваная больш свабодна, давала магчымасць 
для ўзнікнення новых ансамбляў.

Першы ансамбль Ратушнай плошчы сфарміраваўся яшчэ ў ХVІІ ст. 
Яго склалі драўляныя будынкі ратушы і цэркваў. Ужо на гэтым этапе 
вызначыўся генеральны прынцып фарміравання кампазіцыі высотнымі 
яруснымі аб’ёмамі, якія фіксавалі найбольш выразныя кропкі рэльефу. 
Але агульная кампазіцыя ўсёй прасторы была неўраўнаважаная, бо 
“цягацела”, у асноўным, да заходняй часткі Узгор’я. Усходняя частка 
была амаль што пазбаўлена архітэктурных дамінантаў (за выключэннем 
абарончых вежаў на беразе Віцьбы). Акрамя таго не зусім выразнай 
з’яўлялася сістэма вуліц.

Адзначаныя недахопы пераадолены ў ХVІІІ ст. у сувязі з 
фарміраваннем новага архітэктурнага ансамбля Ратушнай плошчы, у 
якім адлюстраваліся карэнныя прынцыпы позняга барока. Як вядома, 
гэты стыль занесены на Беларусь з Італіі ў канцы ХVІ ст., з другой паловы 
ХVІІ ст. ён стаў вызначальным перш за ўсё ў мураванай архітэктуры, 
а пазней – і ў драўляным дойлідстве. У фарміраванні аб’ёмна-
прасторавых кампазіцый барочны стыль вызначаўся своеасаблівай 
сістэмай мастацкіх прыёмаў, сярод якіх важна адзначыць прынцыпы 
анфіладавасці і паўзамкнёнасці.

Прынцып анфіладавасці дыктаваў стварэнне галоўных 
восевых перспектыў (вуліц або праспектаў), на якія “нанізваліся” 
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асноўныя дамінантныя аб’ёмы з плошчамі і іншымі прасторавымі 
элементамі. Такая вось (былыя вуліцы Смаленская і Гогалеўская, 
сучасная Леніна) праходзіла амаль што праз усю левабярэжную 
частку горада паралельна Дзвіне. Яна пачыналася ад Успенскага 
сабора і працягвалася пабудовамі Ратушнай плошчы, езуіцкага 
касцёла і кляштара, Святадухаўскай царквы, а з пачатку XIX ст. – 
трынітарскага касцёла (сучасная Пакроўская царква). Для прыдання 
ўсёй горадабудаўнічай кампазіцыі арганічнага стылёвага адзінства 
дойліды вырашылі названыя збудаванні ў адзіных архітэктурных 
формах, асноўнай прыкметай якіх з’явіўся дзвюхвежавы галоўны 
фасад. У выніку кожны будынак, пры пэўнай самастойнасці 
архітэктурных формаў, трактаваўся як частка вялікага цэлага – усёй 
гарадской кампазіцыі.

Прынцып паўзамкнёнасці быў звязаны з тым, што стыль барока 
своеасабліва трактаваў “мікрапрастору”, якая акаляла тое ці іншае 
збудаванне. Калі ў гатычных і часткова рэнесансавых ансамблях 
назіралася цягаценне да замкнёных прастораў, у якіх будынкі 
ставіліся па перыметры плошчы, аддзяляючы яе ад наваколля, 
то ў барочных захоўваліся толькі тры бакі забудовы, а чацвёрты 
расчыняўся ў навакольнае асяроддзе. Гэта вызваляла барочны 
ансамбль ад залішняй замкнёнай аскетычнасці, рабіла яго больш 
рухомым, адчыненым навакольнаму свету.

Агульны выгляд ансамбля Ратушнай плошчы ў канцы ХVІІІ ст. 
З акварэлі Ю. Пешкі
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Такі прынцып пакладзены ў аснову ансамбля Ратушнай 
плошчы. Яе цэнтральным элементам з’яўляўся будынак ратушы. 
Першапачаткова яна была драўлянай, часта гарэла, але хутка 
аднаўлялася. У 1775 г. пабудавана новая, мураваная ратуша. 
Праўда, некаторыя даследчыкі лічаць, што ніжні паверх збудавання 
змураваны значна раней, яшчэ ў ХVІІ ст. Але ў цэлым архітэктура 
ратушы адпавядае прынцыпам позняга барока другой паловы ХVІІІ ст.

На малюнку Ю. Пешкі “Выгляд ад моста і касцёла езуітаў да 
ратушы” (канец ХVІІІ ст.) мы бачым гэтае цікавае збудаванне ў 
яго першапачатковым выглядзе. Ратуша ўяўляла сабой працяглы 
прамавугольны ў плане двухпавярховы з паўпадвалам корпус, 
завершаны невысокім вальмавым дахам. Рытм фасадаў утваралі 
прамавугольныя вокны ў прафіляваных аблямоўках. Цэнтральную 
частку галоўнага фасада вылучаў порцік, вырашаны ў класіцысцкіх 
традыцыях. Над ім узвышалася высокая трох’ярусная вежа, 
аздобленая арачнымі праёмамі, пілястрамі, валютамі, прафіляванымі 
слаістымі карнізамі, завершаная шпілем. Гэтая 30-метровая вежа мела 
вышыню ўдвая большую за корпус ратушы і з’яўлялася галоўным 
элементам кампазіцыі збудавання.

Ратуша неаднаразова перабудоўвалася. Так, у 1833 г. замест 
шпіля вежу завяршылі бельведэрам у выглядзе ратонды з купальным 
пакрыццём і галерэйкай вакол яе. Гэта парушыла цэласнасць 
мастацкай формы вежы. У такім выглядзе зафіксаваў ратушу мастак 

Ратуша, крамы і Уваскрасенская (Рынкавая) царква ў канцы XVIII ст.
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Н. Орда ў 1876 г. Але найбольш значныя страты архітэктуры будынка 
нанесены ў 1911 г., калі надбудаваны трэці паверх, які схаваў значную 
частку ніжняга яруса вежы. У выніку ратуша страціла сваю былую 
гарманічную форму, стала больш грувасткай, яшчэ ў XIX ст. набыла 
ў аздобах многія элементы класіцызму, што парушыла стылёвае 
адзінства помніка.

Да тыльнай часткі ратушы далучылі разнастайныя прыбудовы, у 
якіх размяшчаліся крамы, склады і іншыя памяшканні. Яны зрасліся 
ў адзіны маналітны корпус, перад якім з поўначы арганізавана 
самастойная плошча, меўшая назву Цэнтральнай. Такі выгляд 
комплекса мы бачым на адным з малюнкаў Ю. Пешкі. Прыбудовы 
ўжо не мелі, як ратуша, барочнага характару і былі вырашаны ў стылі 
класіцызму. У тым жа стылі ў канцы ХVІІІ ст. па баках ад ратушы 
пабудаваны два карпусы двухпавярховых гандлёвых радоў. Адзін з іх 
часткова збярогся, другі знішчаны ў 1950-я гады.

На ўсход ад ратушы, на пабярэжжы Віцьбы, паўстаў комплекс 
бернардзінскага кляштара з касцёлам Св. Антонія. Ён заснаваны ў 
1685 г. і першапачаткова пабудаваны з дрэва. Частыя пажары знішчалі 
будынкі і пасля аднаго з іх, які адбыўся ў 1733 г., вырашана новы 
комплекс узвесці з цэглы. Будаўніцтва распачалося ў 1737 г., а ў 1768 г. 

На малюнку Н. Орды 1876 г. бачны змены, якія адбыліся ў забудове 
Ратушнай плошчы ў ХІХ ст. Найперш замест драўлянага мосту 

праз Віцьбу пабудаваны мураваны арачны, перабудаваны ратуша і 
Уваскрасенская царква, якія атрымалі элементы класіцызму
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асвечаны касцёл. Ён выходзіў непасрэдна на плошчу, таму працаваў не 
толькі як манастырскі, але і парафіяльны, а пасля выдалення адсюль 
бернардзінцаў стаў цалкам парафіяльным.

Касцёл быў вырашаны ў стылі позняга (так званага “віленскага”) 
барока. Але формы яго некалькі грувасткія, прыземістыя, 
пазбаўленыя познебарочнай дынамікі. Такія рысы архітэктуры 
маюць помнікі ранняга і сталага барока. Асабліва ўражвалі 

магутныя сцены касцёла, якія ў 
асобных месцах перавышалі два 
метра. Відаць, гэта тлумачыла-
ся яго знаходжаннем на схі-
ле прыбярэжнай тэрыторыі, 
што патрабавала не толькі 
ўзмоцненых канструкцый, 
але і надзвычайнай манумен-
тальнасці формаў, бо касцёл 
фіксаваў усходнюю мяжу кам-
пазіцыі гарадскога цэнтра.

Касцёл уяўляў сабой тра-
дыцыйную для каталіцкага храма 
трохнефавую базіліку памерамі 

Малюнак Ю. Пешкі, на якім паказана забудова 
Цэнтральнай плошчы Віцебска. Злева – ратуша, крамы 

і Уваскрасенская царква, справа – будынак грамадскага сходу, 
у глыбіні паказаны дамы па сучаснай вул. Суворава (№ 10 і 12) 

і Успенскі сабор. Малюнак выкананы ў пачатку ХІХ ст.

Дом на рагу вул. Леніна і Маякоўскага, 
у якім раней размяшчаліся ўстановы 

Грамадскага сходу, цяпер – 
Гарадскі цэнтр культуры
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ў плане каля 23 х 35 м. Цэнтральны неф на ўсходзе непасрэдна 
пераходзіў у прэзбітэрыум, што заканчваўся паўкруглай алтарнай 
апсідай. Абапал алтарнага памяшкання размяшчаліся дзве сакрысці. 
Найбольш багаты дэкор атрымаў галоўны фасад, фланкаваны па 
баках дзвюма чатырох’яруснымі вежамі. Яны выступалі наперад па-
за плоскасць фасада, надаючы касцёлу выгляд храма-крэпасці. Сцяна 
расчлянялася вязкамі пілястраў і антаблементамі, якія пазбаўлялі 
фасад плоскаснасці. Вежы завяршаліся складанымі вянчаннямі з 
барочнымі валютамі і купалкамі, паміж імі ў цэнтры фасаднай сцяны 
ўзвышаўся фігурны атыкавы франтон.

Сучасны выгляд ратушы. Здымак 1970-х гадоў

Такі выгляд мела Ратушная плошча ў 1860-я гг. У цэнтры – ратуша, 
злева – Уваскрасенская царква, справа – бернардзінскі касцёл
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Унутры касцёл быў багата 
аздоблены. Асноўнымі элементамі 
кампазіцыі інтэр’ера з’яўляліся 9 ал-
тароў. Галоўны алтар, што завяршаў 
на ўсходзе прастору цэнтральнага 
нефа, меў у цэнтры маляваны на 
дошцы абраз Св. Антонія Падуанскага, 
упрыгожаны сярэбранай пазалочанай 
шатай. Абапал яго стаялі гіпсавыя 
скульптуры Святых Хрысанфа і Дарыі. 
Справа ад яго знаходзіўся алтар з 
абразам Дзевы Марыі, увянчанай 
каронай з 12 зоркамі, злева – алтар з 
разной выявай укрыжаванага Хрыста. 

У ансамблі з імі былі вырашаны алтары ў гонар святых Ганны, 
Казіміра, Роха, Іязафата, Францыска, архангела Міхаіла. Цікава, што 
Іязафат Кунцэвіч, кананізаваны 
ў 1624 г. як блажэнны пакутнік 
(пасля забойства яго ў Віцебску 
ў 1623 г.), паказаны на алтары з 
бердышам, усаджаным у галаву, 
што адпавядала гістарычнай 
праўдзе.

Да касцёла з поўначы 
прылягалі гандлёвыя рады, з 
поўдня – кляштарны будынак, 
які меў замкнёную кампазіцыю 
з унутраным дваром у цэнтры. 
Ён быў 2 – 3-павярховым, уклю-
чаў мноства разнастайных па-
мяшканняў: келлі, трапезную, 
кухню, бібліятэку, крамы і г. д.

У 1920-я гады касцёл улады 
зачынілі і арганізавалі ў ім 
атэістычны аддзел Віцебскага 
гістарычнага музея. У Айчынную 
вайну будынак пашкоджаны, 
але асноўныя канструкцыі зна-

Выява бернардзінскага 
касцёла на карце сярэдзіны 

ХVІІІ ст.

Выгляд касцёла Св. Антонія (былога 
бернардзінскага) з мосту праз Віцьбу. 

Паштоўка пачатку ХХ ст.
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ходзіліся ў задавальняючым стане. Ён лічыўся помнікам архітэктуры 
рэспубліканскага значэння. Тым не менш, 7 красавіка 1958 г. намеснік 
старшыні Віцебскага гарвыканкама Сабельнікаў аддаў загад трэсту 
добраўпарадкавання “произвести обрушение коробки бывшего 
костела по ул. Ленина в г. Внтебске 15 апреля 1958 г. с 5 часов до 
6 часов утра”1. Загад паспяхова выкананы. Ад усяго комплексу 
застаўся толькі невялікі двухпавярховы дом на беразе Віцьбы, дзе 
цяпер знаходзіцца абласны навукова-метадычны цэнтр народнай 
творчасці. А на месцы святыні паставілі скульптурную групу – трох 
голенькіх жанчынак. Вось так, ведай нашых!

Калі бернардзінскі касцёл вырашаўся ў грувасткіх ману-
ментальных формах, то Уваскрасенская (Рынкавая) царква, што 
стаяла на паўднёвы захад ад ратушы, успрымалася як надзвычай 
лёгкае ажурнае збудаванне, не пазбаўленае манументальнасці, 
але больш камернае па сваёй архітэктуры. Гэта тлумачылася 
асаблівасцямі яе размяшчэння. Прыгадаем, што бернардзінскі 
касцёл знаходзіўся на краю тэрыторыі ансамбля і з’яўляўся “цяжкой 

Касцёл Св. Антонія. 
Паштоўка пачатку ХХ ст.

Фрагмент інтэр’ера касцёла Св. Антонія. 
Фота канца ХІХ ст.
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фіксуючай кропкай”, за ім ніякай забудовы не было. А з процілеглага 
боку на Успенскай гары ўзвышаўся яшчэ больш вялізны па маштабе 
Успенскі сабор, маса якога добра ўспрымалася з Ратушнай плошчы. 
Таму паміж імі патрабаваўся мяккі плаўны пераход, будынак з 
нюанснай, а не кантраснай, пластыкай. Такім нюансным элементам 
з’явілася Уваскрасенская царква.

Мураваная царква пабудавана ў 1772 г. на месцы старой драўлянай 
царквы ХVII ст. Яе фундатарам з’яўляўся віцебскі мешчанін Мікалай 
Смык. Спачатку царква была ўніяцкай, з 1834 г. – праваслаўная. 
Уяўляла сабой невялікі аднанефавы храм, складалася з зальнага 

Былы касцёл Св. Антонія. Фота 1950-х гг.

На месцы бернардзінскага касцёла Св. Антонія 
цяпер красуюцца такія вось прыгажуні…
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памяшкання памерамі ў плане 
каля 15 х 10,5 м, да якога з 
поўначы прылягала паўкруглая 
алтарная апсіда, з поўдня – 
нартэкс (бабінец) з дзвюма 
бакавымі вежамі, фланкуючымі 
галоўны фасад. Царква стаяла 
на даволі высокім цокалі, што 
звязана з моцным падзеннем 
рэльефу з поўначы на поўдзень. 
Галоўны фасад у ніжнім ярусе 
апрацаваны трохчвэрткавымі 
калонамі карынфскага ордэру 
(у цэнтры здвоенымі, па 
вуглах – адзінарнымі). Вышэй 
размяшчаўся антаблемент з 
тонкапрафіляваным карнізам і 
атыкам, які аддзяляў ад ніжняй 
часткі фасада два ярусы вежаў і фігурны двух’ярусны франтон паміж 
імі. Аздоба ўжыта такім чынам, каб найбольш узмацніць дынамічныя 
якасці збудавання. Напрыклад, карнізы былі не прамымі, а выгнутымі, 
крайнія калоны ў вежах пастаўлены пад вуглом да сцен, паверхні 
ярусаў вежаў разам з карнізамі і атыкамі утваралі плаўныя хвалі, 
купалы вежаў набылі надзвычай складаную форму. Нават аблямоўкі 
дзвярэй і акон мелі мудрагелісты малюнак. Усё гэта зроблена дзеля 
таго, каб надаць помніку больш “пластычнай рухомасці”, зыбкасці і 
хвалістасці формаў. Бакавыя фасады вырашаліся больш стрымана, 
плоскасна, але алтарная частка ў сваёй пластыцы набыла тую ж 
мастацкую ўзрушанасць, што і галоўны фасад. Тут апсіда непасрэдна 
пераходзіла ў паўкруглы атык, фланкаваны па баках валютамі. 
Купалы збудавання завяршаліся адмыслова выкаванымі крыжамі.

Уваскрасенская царква з’яўлялася адным з найвыдатнейшых 
помнікаў архітэктуры стылю ракако на Беларусі. У 1841 г. адбылася 
яе перабудова пад кіраўніцтвам полацкага епархіяльнага архітэктара 
Порці, у выніку якой храм пазбавіўся некаторых цікавых элементаў. 
Замест складанага па форме атыкавага франтона на галоўным фасадзе 
ўзнік звычайны трохвугольны франтон, знесены атык над алтарнай 
апсідай. Затое над дахам узвялі зрокава цяжкі купал на “глухім” 

Уваскрасенская Рынкавая царква. 
Фота канца ХІХ – пачатку ХХ ст.
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барабане, які зусім не стасаваўся з вытанчанымі архітэктурнымі 
формамі царквы.

Пры перабудове 1841 г. зроблены новы іканастас. Але, як 
адзначаў А.М. Семянтоўскі, “архитектор старался выразить в нем 
ту торжественность форм, какие имеет внутренность церкви, 

Так выглядала панарама Ратушнай плошчы ад ратушы на поўдзень. 
Справа – гандлёвыя рады і тыл Уваскрасенскай царквы, злева – такія ж 

гандлёвыя рады і бернардзінскі касцёл св. Антонія. На далёкім плане 
ў цэнтры – езуіцкі касцёл, злева ад яго выступалі вежы Святадухаўскай 

царквы. Малюнак Ю. Пешкі канца ХVІІІ ст.

Так у 1990-я гг. выглядала месца, дзе калісьці стаяла 
Уваскрасенская Рынкавая царква
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1 Уваскрасенская Рынкавая царква была адбудавана ў 2009 г. па ўзоры 
ХVIII ст. – рэд.

обставленной вдоль стен 
колоннами, на капителях кото-
рых легко наброшен роскошный 
архитрав; но задача оказалась 
не по силам строителя: 
иконостас вышел тяжел и 
неуклюж”. Сярод абразоў 
вылучаліся выявы свяціцеля 
Мікалая і вялікапакутніцы 
Варвары з надзвычай пры-
гожымі сярэбранымі, аздоб-
ленымі чаканкай шатамі. 
У ніжняй частцы ўсходняй 
вежы, размешчанай насупраць 
бернардзінскага касцёла, у 
1863 г. абсталявана капліца св. 
Антонія Рымляніна. З’явілася 
яна з прычыны таго, што яшчэ 
з часоў уніі парафіяне адзначалі 
дзень памінання Антонія ў касцёле. А з 1863 г. яны атрымалі 
магчымасць гэта рабіць у царкве.

У 1812 г. французскія салдаты апаганілі святыню, зрабіўшы ў ёй 
гаўптвахту, а таксама склад сена і саломы. Але яшчэ больш жорстка 
абышліся з ёю савецкія “атэісты”, якія ў студзені 1936 г. дашчэнту 
зруйнавалі гэты ўнікальны твор дойлідства. Цяпер ад царквы засталіся 
толькі падмуркі. Іх нядаўна раскапалі археолагі. Архітэктары зрабілі 
праект рэстаўрацыі. Але ці адродзіцца помнік? Ці залунаюць зноў 
яго вежы над Ратушнай плошчай? Пакуль адказаць на гэта пытанне 
цяжка1.

Уваскрасенская Рынкавая царква. 
Фота 2010 г.
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На Успенскай гары

Паднімемся ад ратушы па вуліцы Суворава крыху ўверх і завернем 
на вуліцу Крылова. Калісьці яна называлася Успенскай. На рагу яе, 
на перасячэнні з вуліцай Суворава, нас сустрэнуць своеасаблівыя 
прапілеі – дамы № 10 і 12. На адным з іх і сёння можна прачытаць 
дату: “1799 год”. А на другім увагу прыцягне надзвычай адмысловая 
балконная рашотка ў стылі мадэрн. Такую рашотку цяпер ужо рэдка 
сустрэнеш у Віцебску, а даўней, гадоў з сотню таму назад, творамі 
кавальства і ліцця зіхацеў амаль увесь горад. Але зніклі рашоткі, 
зруйнаваны старыя будынкі, ды і памяць людская зруйнавана 
дашчэнту.

Гэтая мясціна Віцебска вядома кожнаму жыхару нашага горада. 
Сюды прыходзяць людзі, каб адпачыць, прагуляцца па алеі, што 

ідзе па грэбені стромкага схілу 
берага Дзвіны, палюбавацца 
ландшафтнымі краявідамі. I ўжо 
не кожны, мабыць, звяртае ўвагу 
на тую страшэнную пачварную 
прамысловую каробку, якая 
глядзіць на наваколле сваімі 
пустымі вокнамі. Толькі крыж, 
не так даўно пастаўлены тут 
праваслаўнымі вернікамі, 
нагадвае нам, што месца гэта 
святое...

На працягу стагоддзяў гара 
змяніла тры гістарычныя назвы. 
Спачатку яна называлася Лысаю 
гарою, што сведчыла пра поўную 
адсутнасць на ёй расліннасці. 
Ды гэта і зразумела, бо тут, на 
кромцы гары, стаялі замкавыя 
сцены і вежы, а задачы абароны 

Віцебскі дворык па вул. Суворава. 
Забудова другой паловы ХVIII ст.



патрабавалі, каб навакольная мясцовасць добра праглядалася і 
прастрэльвалася. Адной са старажытнейшых пабудоў гэтай часткі 
горада з’яўлялася царква Успення Прачыстай Багародзіцы, якая 
ўпершыню згадваецца ў гістарычных дакументах пад 1406 г. Праўда, 
некаторыя даследчыкі меркавалі, што царква існавала яшчэ ў 
ХІV ст. і размяшчалася не на Узгор’і, а ў Верхнім замку, бо адна 
з вежаў гэтага замку называлася Прачысценскай1. Але, на нашу 
думку, тут гаворка павінна ісці пра Дабравешчанскую царкву, 
якая таксама насіла імя Прачыстай Багародзіцы. Дарэчы, і сама 
царква Успення Прачыстай Багародзіцы ў дакументах згадваецца 
то як Успенская, то як Прачысценская. Таму ў недасведчанага 
чалавека складваецца ўражанне, што на гэтым месцы існавала не 
адна, а дзве царквы.

Пачынаючы з ХV ст., храм Успення з’яўляўся адным з галоўных 
у горадзе, пры ім існаваў манастыр. Пра гэта сведчыць дакумент       
1406 г., у якім парафіянам загадана “слушати анхимандрита, хто 
будет у святой Богородицы”. Спачатку манастыр быў мужчынскім, 
а ў ХVІ ст. зрабіўся жаночым, бо ў дакуменце 1553 г. згадваецца 
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1 Волков В. Исторические сведения о витебском градском Успенском 
соборе и некоторых событиях, связанных с ним. Витебск, 1875. С. 3 – 4.

Вось такая антыэстэтычная былая прамысловая будыніна 
была ўзведзена на месцы Успенскага сабора. 

Яна таксама з’яўляецца помнікам свайго часу. Фота 1980-х гг.



“ігумення манастыра Прачысценскага”. Успенская царква з’яўлялася 
саборнай, у ёй зберагаліся важныя граматы і акты. Вядома, што вялікі 
князь Аляксандр з нагоды таго, што “пришодши злодеи з великого 
Новагорода, покрали у них церков Пречистое Богоматери, и в той 
церкви и привилей их украли”, даў новы прывілей, па якому князь 
абавязаўся “в домы церковныи, в дом Божий светое Богородицы, 
и в дом Божий Светого Духа, и теж в дом Божий Благовещения 
Пречистое и в иные церкви не вступатися”. Згадваецца царква і ў 
прывілеі Віцебску на магдэбургскае права 1597 г.

Царква шанавалася мясцовым насельніцтвам, таму атрымлівала 
значныя ахвяраванні. Мешчанін Фёдар Данілевіч надаў царкве зямлю 
Палыміна, якая пуставала 30 гадоў, але ў 1552 г. заселена трыма 
свабоднымі гаспадарамі, абавязанымі “давати з дыму по тридцати 
грошей широких”. Людзі, паселеныя на землях шляхціца Сямёна 
Бабінавіцкага, пастаўлялі царкве два пуды мёду ў год. Віцебскі 
баярын Рыгор Дружылавіч ахвяраваў царкве сваё сяло Курына, “а в 
том селе одинадцать человеков, с которых приходит на церков пят 
пудов меду, десеть полубочков пива, сто хлебов, пят сыров и пят 
окорков свиных мяса и два зайца и к тому на иншые речи стравные 
пять грошей широких”.

У 1618 г. Успенская саборная царква далучана да уніі. Храм 
знаходзіўся перад варотамі архіепіскапскага двара і складаў з ім 
адзіны комплекс. Захавалася кароткае апісанне гэтага двара 1618 г. 
Ён, як і царква, быў пабудаваны з дрэва і “тыном стоячим огорожен”, 
г. зн. агароджа складалася з укапаных у зямлю бярвенняў, шчыльна 
пастаўленых адно да другога. У двор вялі вароты і фортка. На падворку 
размяшчаўся дом архіепіскапа, у якім па адзін бок сенцаў знаходзіліся 
дзве святліцы, па другі – пякарня (так у старажытнасці называлі 
курную хату) і камора. Толькі ў адной святліцы меліся зашклёныя 
вокны, ва ўсіх астатніх памяшканнях – папяровыя. Непадалёк ад 
дома стаялі стайня, пунька на сена, стопка, дзе ўзімку захоўвалі 
гародніну, лазня, піўніца, “кут для збожжа”. З гэтага апісання відаць, 
што не так ужо і багата жыў архіепіскап, тым больш што было “в том 
дворе будованье все старое и погнилое”. Тым не менш, двару належала        
88 “дымоў” (мяшчанскіх сядзіб) у пасадах Багародзіцкім, Узгорскім, 
Кстоўскім, Заручаўскім, на Псінай Палянцы і ў іншых месцах, а 
таксама сёлы Стайкі, Барыса-Глебская Зёлачніца, Косава, Дзвіч-
Камень, Выжляціна, Заронае, Грынёва, Курына з азёрамі, рыбнымі 
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ловамі, ворыўнымі і 
сенажатнымі землямі.

Епіскапскі двор 
увайшоў у гісторыю 
перш за ўсё тым, што 
тут 12 лістапада 1623 
г. адбылося забойства 
ўніяцкага архіепіскапа 
Іязафата Кунцэвіча, пра 
што мы ўжо распавядалі 
вышэй. Пры гэтым не-

задаволены далучэннем да уніі народ разрабаваў Успенскую царкву. 
Таму яна, згодна з пастановай камісарскага суда ад 22 студзеня 1624 
г., разабрана, а на яе месцы жыхары горада пабудавалі новы храм. 
З гэтых часоў былая Лысая гара ўсё часцей пачала згадвацца ў 
дакументах як Прачысценская. Праўда, дзе стаяла святыня, дакладна 
невядома, бо ні на “Чарцяжы” 1664 г., ні на планах ХVІІІ ст. яна не 
адзначана. У купчай грамаце на пляц 1634 г. яе месцазнаходжанне 
вызначана паміж вуліцай Вялікай і пасадам на Псінай Палянцы.

Новая царква прастаяла нядоўга. Разам з манастыром у 1629 г. яна 
згарэла “пред праздником Введения во храм Пресвятыя Богородицы”. 
Пры гэтым у агні загінула шмат золата, серабра, жэмчугу і іншых 
каштоўнасцей. Трэба было будаваць новы храм, але віцябляне не 
надта спяшаліся, пра што сведчаць дакументы магістрацкага суда. 
Толькі ў 1636 г. царква была адноўлена, а прыехаўшы ў Віцебск 
Кіеўскі ўніяцкі мітрапаліт Антон Сялява, выконваючы пастанову 
камісарскага суда, сабраў з віцебскіх цэркваў званы і загадаў адліць з 
іх адзін вялікі звон, які змясцілі ў адбудаваным саборы. У 1669 г. пры 
царкве створана брацтва.

Храм прастаяў каля 50 гадоў, за гэты час значна састарэў, таму 
ў 1682 г. віцебскі падкаморый Адам Кісель пабудаваў новы храм і 
заснаваў пры ім базыльянскі манастыр. Ён жа пераліў на свае сродкі 
“сялявінскі” звон, дадаўшы да яго яшчэ тры званы брацтва. Пры 
пажары 1708 г. усе збудаванні знішчаны агнём, пасля чаго той жа                  
А. Кісель адбудаваў манастыр, а новую царкву ўзвяло ўніяцкае 
брацтва. Аднак храм быў надзвычай цесным і не мог змясціць усіх 
парафіянаў. Па гэтай прычыне віцебскі мешчанін Мірон Галуза ў 1715 
г. пабудаваў новую, больш умяшчальную святыню. У 1722 г. чарговы 

Забудова ўзбярэжжа Віцьбы 
пад Успенскай гарой у канцы XVIII ст. 

Фрагмент малюнка Ю. Пешкі



пажар зноў знішчыў дашчэнту ўвесь комплекс, і месца гэта 20 гадоў 
знаходзілася ў запусценні. Толькі ў 1743 г. базыльяне пачалі мураваць 
новы сабор і манастырскі будынак каля яго. Аўтарам праекту з’яўляўся 
знакаміты ў той час архітэктар, італьянец па паходжанні Юзаф (Іосіф) 
Фантана (Фантані). Спачатку будаўнічыя работы ішлі даволі шпарка, 
але неўзабаве грошы ў базыльянаў скончыліся, яны залезлі ў вялікія 
даўгі, і будаўніцтва прыпынілася. У 1772 г., калі Віцебск увайшоў 
у Расійскую імперыю, на будоўлю звярнулі ўвагу адміністратары 
беларускага краю граф Захар Чарнышоў і генерал Крэчэтнікаў. Яны 
дапамаглі раздабыць сродкі, дзякуючы чаму ў 1772 г. сабор быў у 
асноўным завершаны, хаця асобныя дабудовы працягваліся да 1785 
г. У гэты час базыльяне мелі багатыя ўладанні: 5 фальваркаў, 7 тысяч 
дзесяцін зямлі, 1000 прыгонных сялян, корчмы, млыны, сукнавальні і 
г. д. Іх прыбыткі складалі ў год каля 1,5 тысячы рублёў.

Але нядоўга базыльяне валодалі саборам. У 1796 г. Віцебск 
прызначаны сталіцай губерні. Таму ўзнікла неабходнасць мець у 
горадзе праваслаўны сабор, паколькі праваслаўе ў Расійскай імперыі 
з’яўлялася афіцыйным дзяржаўным веравызнаннем. А ў той час існавала 
толькі адна невялікая драўляная праваслаўная царква св. Мікалая ў 
Задзвінні. У 1797 г. святар гэтай царквы Іван Сырохнаў распрацаваў 
план перадачы праваслаўным вернікам мураванага Успенскага сабора. 

126

Успенская гара ў канцы ХVIII ст. Акварэль Ю. Пешкі. Злева 
паказаны Успенскі сабор і тарэц манастырскага будынка
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Свой план ён аргументаваў тым, што ў манастыры засталося каля 
дзясятка манахаў-базыльянаў, якім не пад сілу ўтрыманне такога 
вялікага будынка. План паспяхова ажыццявіўся падпісаннем 18 ліпеня 
1799 г. царскага ўказа аб перадачы Успенскага сабора з манастыром у 
рукі праваслаўных. Базыльяне выдалены ў размешчаны за 30 вёрст ад 
Віцебска Тадулінскі манастыр. Праўда, пры пераездзе яны захапілі з 
сабой значную частку царкоўнай маёмасці, пакінуўшы праваслаўным 
амаль што голыя сцены. Гэтым жа ўказам манастырскі будынак 
прызначалася “отдать под помещение присутственных мест, отделив 
потребную часть здания для жительства духовенства, по штату при 
соборе положенного”. З 1849 г. манастыр пачаў перабудоўвацца пад 
духоўную семінарыю, якая адкрылася тут у 1861 г. 30 жніўня 1799 г. сабор 
асвяціў епіскап Беларускай епархіі Анастас Братаноўскі. Настаяцелем 
сабора стаў ініцыятар яго перадачы праваслаўным протаіерэй 
Сырохнаў. Ён жа дамогся сродкаў (6200 руб.) на рамонт і ўпрыгожанне 
храма. У 1804 г. у цэнтры будынка ўзведзены купал. Некалькі пазней, у 
1817 г. да сабора прыбудавалі мураваны прыдзел (“цёплую” царкву) ў 
імя свяціцеляў Васіля Вялікага, Рыгора Багаслова і Іаана Залатавуста, 
які меў памеры ў плане каля 19 х 3 м.

Успенскі сабор задуманы як найбольш вялікамаштабная 
культавая пабудова Віцебска. I гэта невыпадкова, бо размяшчаўся ён 

Сутокі Дзвіны і Віцьбы. Злева – Успенскі сабор. 1912 г. 
Фота С. Пракудзіна-Горскага
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на высокай Успенскай гары і быў бачны амаль з усіх куткоў горада. 
Асабліва прыгожа выглядаў ён з Задзвіння, адлюстроўваючыся ў 
водах магутнай ракі. Два гэтыя волаты – рака і сабор – настолькі 
арганічна зліліся адно з другім, настолькі сінтэзаваліся ў адзіны 
маналітны мастацкі вобраз, што калі сабор узарвалі, здавалася, што 
рака асірацела і паступова стала мялець. I цяпер, калі праходзіш 
дзвінскім берагам, міжволі адзначаеш: Успенская гара не завершана, 
тут сярод высокіх дрэў павінен стаяць гмах, які ўнясе ў агульную 
сімфонію прыроды свой завяршальны адметны акорд.  

Успенскі сабор пабудаваны на манер заходнерымскіх базілік. 
Але калі іншыя храмы Віцебска налічвалі ад аднаго да трох нефаў, 
то сабор меў пяць нефаў, арыентаваных з захаду на ўсход. Агульны 
памёр у плане каля 33 х 63 м. Сярэдні неф быў найбольш значным 
па шырыні (больш за 10 м), бакавыя – вузейшыя. Крайнія нефы 
кароткімі папярочнымі сценкамі падзяляліся на асобныя капліцы. 
Цэнтральны неф непасрэдна пераходзіў у прэзбітэрыум і завяршаўся 
на ўсходзе паўкруглай алтарнай апсідай, адгароджанай ад астатняй 
прасторы манументальным алтаром, пазней пераробленым на 
іканастас. Бакавыя нефы, што межаваліся з цэнтральным, ва ўсходняй 
частцы ўтваралі паўкруглы абыход каля алтарнай апсіды. Такі прыём 
нярэдка ўжываўся ў раманскіх саборах. Перад прэзбітэрыумам у 
папярочным напрамку праходзіў трансепт, над перасячэннем якога з 
цэнтральным нефам узвышаўся купал на цыліндрычным светлавым 
барабане. Вуглы заходняй часткі храма ўтваралі дзве вежы, паміж імі 
ў другім ярусе інтэр’еру знаходзіліся хоры.

Успенскі сабор пасля перабудовы 1804 г. Злева – корпус базыльянскага 
манастыра і званіца. Фрагмент акварэлі Ю. Пешкі пачатку ХІХ ст.
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Першапачаткова сабор па-
будаваны ў формах позняга 
барока. У такім стылі ён паў-
стае на малюнках Ю. Пешкі. 
Найбольш пластычна багата 
вырашаўся галоўны фасад. Ён 
складанапрафіляванымі карні-
замі падзяляўся па вертыкалі 
на чатыры ярусы. Першы ярус 
уяўляў сабой магутны цокаль, 
апрацаваны нішамі. Рытміку 
другога яруса стваралі вязкі 
шчыльна пастаўленых адна да 
другой паўкалон і пілястраў 
карынфскага (ў цэнтры) і іаніч-
нага (па баках) ордэраў, ува-
ходны партал, арачныя вокны 
і нішы. Наступны ярус сваёй 
пластычнай аздобай нагадваў 
папярэдні, адрозніваючыся ад 
яго амаль што толькі меншай 
вышынёй. Завяршальны ярус 

падзяляўся на тры часткі. У цэнтры ўзвышаўся высокі атыкавы 
франтон фігурнага абрысу, расчлянёны на тры плоскасці. Яго па 
баках фланкавалі верхнія часткі вежаў, падзеленыя на два ярусы і 
завершаныя складанымі барочнымі купалкамі і крыжамі. Бакавыя 
фасады дэкараваны больш сціпла, чым галоўны. Іх асноўным 
архітэктурным матывам з’яўляліся рытмічна расстаўленыя спараныя 
пілястры, паміж якімі знаходзіліся арачныя праёмы. Сцены трансепта 
завяршаліся складанымі атыкамі з “разарванымі” трохлопасцевымі 
франтонамі ў верхніх частках.

Калі пачатак будаўніцтва сабора прыпадаў на час панавання 
стылю барока, то яго заканчэнне супала з прыходам іншага 
архітэктурнага стылю – класіцызму. Таму ў першапачатковы праект 
прыйшлося ўнесці карэктывы. У выніку сабор атрымаў некаторыя 
класіцысцкія элементы і дэталі. Перш за ўсё, узведзены купал над 
сяродкрыжжам (1804 г.), выразныя барочныя атыкі заменены на 
больш простыя і зрокава цяжкія трохвугольныя франтоны. Але нельга 

Так першапачаткова выглядаў 
Успенскі сабор у канцы ХVІІІ ст. да 
яго перабудовы ў стылі класіцызму. 

На малюнку Ю. Пешкі бачна, што ён 
вырашаўся ў формах позняга барока
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сказаць, што такая 
пераробка ўзбагаціла 
архітэктурныя фор-
мы сабора. Храм 
стаў больш масіўным, 
грувасткім, страціў 
тую трапяткую ўсхва-
ляванасць, эмацыя-
нальную выразнасць, 
што так было ўласціва 
позняму барока.

На поўнач ад 
сабора пабудаваны ма-
настырскі корпус (у наш 
час выкарыс-тоўваецца 

як навучальны будынак тэхнікума). Вырашаны ён у спрошчаных 
барочных формах і ўяўляе сабой трохпавярховае, Т-падобнае ў плане 
збудаванне галерэйнай планіроўкі. На малюнках Ю. Пешкі паказана, 
што ў канцы ХVІІІ ст. будынак меў выразнае завяршэнне ў выглядзе 
мансардавага даху з прыгожымі барочнымі атыкавымі франтонамі ў 
тарцах, а перад саборам стаяла цікавае яруснае збудаванне. Верагодна, 
гэта была капліца або званіца.

У часы Айчыннай вайны 1812 г. французы размясцілі ў саборы 
вайсковы лазарэт, які дзейнічаў з 16 ліпеня па 26 кастрычніка. 
Пасля адступлення напа-
леонаўскай арміі ў храме 
зноў распачалося бога-
служэнне. У памяць аб гэтай 
падзеі віцебскі мешчанін 
Варапай ахвяраваў сабору 
дзве вялікія іконы – Зба-
віцеля і Багародзіцы, упры-
гожаныя сярэбранымі ша-
тамі. Пазней іх перадалі 
царкве ў в. Дзярновічы 
Верхнядзвінскага раёна.

У пачатку 1830-х гадоў 
пачаліся рамонтныя работы 

Выгляд Замкавай гары і ўчастка Узгор’я 
з мураванымі дамамі, Успенскім саборам 

і кляштарам. Фрагмент акварэлі Ю. Пешкі. 
Канец ХVІІІ ст.

Сучасны выгляд корпуса базыльянскага 
манастыра. Цяпер тут вучаць 

будаваць станкі
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ў інтэр’еры сабора. Да 1839 г. зроблены новы драўляны іканастас 
(праект епархіяльнага архітэктара Порці), 14 мая 1839 г. яго асвяціў 
Кіеўскі мітрапаліт Філарэт. Праўда, рамонт зацягнуўся аж да 1844 г., і 4 
мая сабор зноў асвяціў Полацкі і Віцебскі архіепіскап Васіль. Чарговы 
рамонт храма адбыўся ў 1872 – 1873 гг. Падчас яго зроблены новы 
металічны дах, над галоўным купалам надбудаваны драўляны ліхтар, 
пазалочаны царкоўныя галовы і васьміканцовыя крыжы над імі. У 
інтэр’еры скляпенні і аркі прыгожа размаляваны ў тэхніцы “а сэка” 
(па сухой тынкоўцы з пазалотай), у ветразях купала намаляваны 
выявы чатырох евангелістаў. Зроблены новы вялікі іканастас з 
царскай брамай і двума бакавымі ківотамі, упрыгожаны пазалочанай 
разьбой. Іконы напісаў рэстаўратар Пецярбургскай акадэміі 
мастацтваў П.К. Сакалоў.

У 1839 г. у саборы адбылося ўрачыстае набажэнства з нагоды 
далучэння да праваслаўнай царквы ўніятаў. Вёў службу Кіеўскі 
мітрапаліт Філарэт, яму дапамагалі Полацкі епіскап Ісідар і 
Аршанскі Васіль, а таксама па чатыры святары з кожнай епархіі. 
У час службы ў храме прысутнічала не меней за паўтары тысячы 
парафіян.

Успенскі сабор быў адметны і сваімі званамі. У ім размяшчаўся 
памятны звон, адліты з “мяцежных” віцебскіх званоў, што заклікалі 
народ на расправу з Кунцэвічам. Самы вялікі звон адліты ў Рызе ў 
1737 г. Яго ўпрыгожваў тэкст наступнага зместу:

Выгляд Успенскай гары з Успенскім саборам. 
Паштоўка пачатку ХХ ст.
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1 “Слава ў вышніх Богу. Я зроблены ў Рызе ў 1737 годзе” (лац.) – рэд.

“Na ten Zwon z obych Bractw materiy nadano. A kosztem
Timofea, Kozmy, Jakowa Mutczynkow w Raz Formalne Przeliano
Przez starannie Starostów tak afiariowany 
Witebsky Soborney Cerkwy lecz ofiarowany Wszystkim iednostanie
Którym tym Fondatoram
Racz Dać w Niebie wieczny pokóy Jezu Christe Panie”.
На ніжнім абадку зроблены подпіс: “Gloria in excelsis Deo. Me fecit 

Riga anno 1737”1.
Другі па велічыні звон трапіў на саборную званіцу ў выніку 

шчаслівага выпадку. Справа ў тым, што ён прызначаўся для 
Уваскрасенскай Рынкавай царквы і быў адліты ў Рызе па заказе 
віцебскіх купцоў Ляхоўскіх. Але фундатар храма Мікалай Смык 
палічыў для сябе заганным прыняць такі падарунак для сваёй будоўлі, 
таму базыльяне выпрасілі ў Ляхоўскіх звон для Успенскага храма.

З пабудовай мураванага Успенскага сабора за ўзвышшам, на 
якім ён паўстаў, трывала замацавалася новая назва – Успенская гара. 
Велічны гмах святыні доўгі час з’яўляўся своеасаблівай архітэктурнай 
славутасцю горада, яго неад’емнай вобразнай дамінантай. Прыгожымі 
формамі храма захаплялася не адно пакаленне віцяблян. Вось, напрыклад, 
як апісвае сабор у 1864 г. гісторык і краязнавец А.М. Семянтоўскі: 
“Успенский собор города Витебска принадлежит к небольшому числу 
тех православных храмов... кои, поразив с первого же раза глаз зрителя 
величавостию своей архитектуры, строгою соразмерностию частей и 
прелестию местоположения, навсегда сохраняют о себе то же отрадное 
впечатление. Мы, видя Успенский собор в продолжении более трех 
лет почти ежедневно... и во все это время постоянно любовались и его 
легкими стрельчатыми башнями, и его величественным порталом, и 
его строгосоразмерным куполом, и всем этим вместе... В особенности 
хорош этот храм, когда лучи заходящего солнца, проникнув чрез 
огромные окна главного входа и купола, обольют своим золотым 
блеском иконостас и стены его; нам кажется, что в эти минуты душа 
молящегося сама как бы просветляется и становится способнее 
постигать величие творца вселенной!”

Здавалася б, стаяць гэтаму беламу прыгажуну-сабору па-над 
Дзвіною і вечна ўпрыгожваць сваёй постаццю старажытны Віцебск. 
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Але прыйшлі іншыя часы, часы чырвоных прапаведнікаў. Ім храм 
надта ўжо замінаў, бо нагадваў народу пра яго гістарычнае мінулае. 
Таму лёс сабора, як і іншых помнікаў Віцебска, быў прадвырашаны. 
Нягледзячы на тое, што пастановай СНК БССР ад 5 ліпеня 1926 г. 
ён аб’яўлены “дзяржаўнай каштоўнасцю” і падлягаў ахове. Праўда, 
знаходзіліся людзі, якія пратэставалі супраць яго знішчэння. 
Напрыклад, у абласным гістарычным архіве захаваліся апеляцыі 
кіраўніцтва Віцебскага гістарычнага музея ад 18 верасня 1936 г. у 
прэзідыум гарсавета і ўпаўнаважанаму па музеях БССР Якубчыку, 
у якіх нагадвалася, што ўзрыў сабора “не можа быць вытвараны без 
дазволу камісіі па ахове помнікаў”. Але такія апеляцыі ўспрымаліся 
як “глас вопиющего в пустыне”. 19 кастрычніка 1936 г. прэзідыум 
Віцебскага гарадскога савета дэпутатаў вынес пастанову знесці 
архітэктурны помнік. Да выканання запланаванай акцыі прыцягнуты 
вайскоўцы на чале з афіцэрам-падрыўніком Пятром Грыгарэнкам. 
Пазней, ужо ў выгнанні за мяжой, апальны генерал у 1970-я г. напісаў 
мемуары, у якія ўвайшла і “віцебская справа”.

“Першае заданне на ўзрыў царквы, – піша генерал, – атрымалі мы 
ўвосень 1934 года1. Гаворка ішла пра ўзрыў сабора ў горадзе Віцебску. 
Прыгажун сабор стаяў на высокім... беразе Заходняй Дзвіны, сочачы 

Выгляд на мост праз Дзвіну і Успенскі сабор з Задзвіння. 
Паштоўка пачатку ХХ ст.

1 Мабыць, генерал памыліўся на два гады, бо такое заданне магло 
паступіць толькі ў 1936 г.
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ўсімі сваімі... галовамі за праходзячымі суднамі. I людзі на суднах 
ужо здалёк бачылі яго і, праязджаючы паблізу і потым, праехаўшы, 
доўга глядзелі ўслед на гэты цуд дойлідства. Але гэтыя людзі не 
проста глядзелі, не проста любаваліся, яны маліліся, асяняючы 
сябе хросным знаменнем. Многія станавіліся пры гэтым на калені... 
Улады раздражняліся гэтым кожнадзённым шматлікім публічным 
маленнем. I нашаму батальёну прыйшло распараджэнне ад начальніка 
інжынераў Беларускай вайсковай акругі. Прыводжу яго па памяці: 
«ЦК КПБ прасіў прыняць усе меры да таго, каб размешчаны каля 
царквы трохпавярховы дом пацярпеў як мага меней. Камандуючы 
войскамі даручае выкананне гэтай работы сапёрнаму батальёну 
4-га стралковага корпуса і ўскладае адказнасць за выніковасць і 
бяспечнасць узрыву асабіста на камандзіра батальёна тав. Смірно-
ва П.І. Аплату ўзрыўных работ зробіць Віцебскі гарсавет…» Павел 
Іванавіч запрасіў мяне. Даў прачытаць распараджэнне. Затым сказаў: 
«Ну вось, фартыфікатар, гэта ўжо чыста твая работа. Я ж у акадэміі на 
падрыўныя работы толькі здалёк глядзеў. Мы ж, камандны факультэт, 
тэхніку падрыўных работ не вывучалі. А вы колькі ўзрыўчаткі 
расходавалі! Так што прыйдзецца табе брацца і адказваць. Людзей у 
дапамогу выбірай якіх пажадаеш». Затым ён пасядзеў, задумаўшыся, і 
дадаў: «Дом той мяне больш за ўсё турбуе. Пішуць, каб як мага меней 

Фрагмент акварэлі Ю. Пешкі “Выгляд места Віцебска ад манастыра 
базыльянак з Задунаўя”. Канец XVIII ст. Злева – езуіцкі касцёл, 

у цэнтры – Успенскі сабор і Уваскрасенская царква, справа – 
бернардзінскі касцёл і ратуша
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1 Газета “Старожил”. № 1 ад 1 жніўня 1990 г.

пацярпеў. А па-мойму, дык ён паляціць разам з царквою. Усяго ж 12 
метраў паміж домам і царквою».

I вось будучаму генералу давялося ўспамінаць усё, чаму вучылі 
яго ў акадэміі. Ён выкарыстаў “метад пустотных забівак” і надзвычай 
удала правёў “аперацыю”. “Роўна паўтара месяцы заняла падрыхтоўка 
ўзрыву, – піша далей генерал. – Але затое ўзрыў пераўзышоў усе 
чаканні. Узрыву ў звыклым разуменні ўвогуле не было. Толькі гул 
і трасканіна цаглін, што сыпаліся зверху. Дом, пра які турбаваліся 
ўлады, не толькі не пацярпеў – не выляцела, не трэснула ніводнае 
шкло, нават у вокнах, што выходзілі на сабор. Храм проста асеў, 
выдаўшы працяглы стогн, і ператварыўся ў кучу цаглін. Менавіта 
цаглін, а не абломкаў сцен. Узрыў мы правялі на досвітку. I вось я стаю 
каля агромністай цаглянай кучы і, шчыра прызнаюся, любуюся сваёй 
работай, тым, як прыгожа ўзарвана: пад’язджай машынай і проста 
з гэтай кучы кідай цагліны ў машыну. Падыходзілі аднекуль людзі 
і таксама выказвалі сваё здзіўленне і захапленне «чыстай» работай. 
Асабліва здзіўляліся таму, што дом стаіць як ні ў чым не бывала і што 
царква ператворана не ў руіны, а ў зыходны будаўнічы матэрыял – 
цагліны. I нікому, мне ў тым ліку, у галаву не прыйшло, што на гэтым 
месцы быў шэдэўр архітэктуры і месца духоўных зносін людзей з 
Богам. Забыўшыся пра гэта, мы любаваліся гарой цаглін”1.

Успенскі сабор і былы базыльянскі кляштар. 
Паштоўка пачатку ХХ ст.
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Так, добра спрацавалі вайскоўцы. Як кажуць, не ўдарылі тварам у 
гразь. Ну а цяпер вось трэба сабор адраджаць. Праваслаўная епархія 
бярэцца за гэтую высакародную справу. Але колькі пройдзе гадоў, 
колькі соцен мільёнаў грошай спатрэбіцца для адраджэння таго, што 
лёгка было захаваць...1 

1 Зараз Успенскі сабор адноўлены. У 1998 г. Патрыярх Маскоўскі і Усёй 
Русі Алексій ІІ заклаў капсулу ў падмурак храма і асвяціў першы камень на 
яго аднаўленне. Будаўнічыя працы працягваліся з 2000 па 2011 г. – рэд.

Так Успенскі сабор выглядае зараз. Фота 2011 г.
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Крочым далей па Узгор’ю

А цяпер пройдзем па строме Успенскай гары на поўнач, 
палюбуемся прыгожым ландшафтам высокага берага Дзвіны і зробім 
невялікі прыпынак каля палаца губернатара. Яго гісторыя пачалася ў 
ХVІІІ ст., калі тут існаваў сядзібны дом шляхціцаў Кудзіновічаў. У 1806 
г. гэты дом набыты губернскім казначэйствам і перабудаваны ў палац 
губернатара. У 1811 г. да яго з поўдня прыбудаваны двухпавярховы 
П-падобны ў плане службовы корпус, які разам з палацам утварыў 
амаль замкнёны ўнутраны двор. У выніку атрымалася асіметрычная 
кампазіцыя, якая добра ўспрымаецца з далёкіх і блізкіх кропак.

Час перабудовы дома Кудзіновічаў пад губернатарскі палац 
прыпадаў на перыяд ампіру – апошняй стадыі развіцця класіцызму. 
Больш познія пераўтварэнні (ў пачатку XX ст.) унеслі некаторыя 
элементы мадэрна.

Асноўнай часткай комплексу з’яўляецца прамавугольны ў плане, 
трохпавярховы, на цокалі палацавы будынак. На першым паверсе 
размяшчаліся парадны вестыбюль з лесвіцай і пакоі слуг. Другі 
паверх быў адведзены пад гасціную, кабінет і іншыя парадныя пакоі. 
На трэцім паверсе знаходзіліся губернатарскія апартаменты.

Галоўны фасад палаца выходзіць на невялікую плошчу 
перпендыкулярна берагу Дзвіны. Ён мае сіметрычную кампазіцыю з 
рызалітам у цэнтры. Падзелены на тры ярусы. Ніжні ўяўляе сабой 
просты неапрацаваны цокаль, а наступны аб’ядноўвае першы і другі 
паверхі. Рызаліт, які вылучае сярэднюю частку фасада, вырашаны 
ў выглядзе масіўнага порціка на чатырох дарычных паўкалонах. 
Прасторны доўгі балкон трэцяга паверха ўпрыгожаны адмысловай 
металічнай рашоткай з дэкаратыўнымі матывамі меандра, 
перапляценнямі ромбаў і кругоў. Яна мае рысы мадэрну.

Заходні фасад палаца, звернуты ў бок Дзвіны, па свайму 
пластычнаму вырашэнню блізкі да галоўнага. Яго асноўным 
архітэктурным элементам з’яўляецца двухпавярховы рызаліт у 
выглядзе аб’ёмнага чатырохкалоннага дарычнага порціка з тэрасай 
на трэцім паверсе.
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У службовым корпусе на першым паверсе знаходзіліся 
разнастайныя службовыя пакоі губернскага праўлення, канцылярыя 
губернатара, на другім – парадныя памяшканні, сталовая, прызначаная 
таксама для правядзення канцэртаў і спектакляў. У тарцовай частцы 
размяшчалася “дамавая” царква св. пакутніцы Кацярыны.

Найбольш выразны ў архітэктурных адносінах заходні фасад 
службовага корпуса, што выходзіць да ракі. У ніжняй частцы ён мае 
магутны плоскі цокаль, расчлянёны прамавугольнымі аконнымі 
праёмамі. Сцяна першага паверха пакрыта масіўнай рустыкай. 
Верхні паверх вырашаны больш урачыста. Прамавугольныя 
вокны завершаны арачнымі паўцыркульнымі архівольтамі, якія 
разам з антаблементамі тонка руставаных прасценкаў ствараюць 
адзіны рытмічны хвалісты рад. Гэты рад перарываецца дарычнымі 
паўкалонамі ў сярэдзіне кожнага прасценка. Такім чынам, 
ствараецца гарманічнае нарастанне пластычнай насычанасці фасада 
ад масіўнага цокаля да вытанчаных форм верхняга яруса. Паўднёвы 
край корпуса ўпрыгожаны чатырохкалонным дарычным порцікам з 
трохвугольным франтонам у завяршэнні.

Губернатарскі палац звязаны з многімі гістарычнымі падзеямі, 
імёнамі знакамітых людзей. У пачатку XIX ст. віцебскім губернатарам 

Губернатарскі палац. Выгляд з боку галоўнага пад’езду. 
Тут, насупраць яго, калісьці існавала Спаса-Праабражэнская 

царква, зруйнаваная Напалеонам
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быў рускі пісьменнік П.І. Сумарокаў, які выдаў у Віцебску некалькі сваіх 
кніг. У 1812 г. у палацы зрабіў пятнаццацідзённы прыпынак імператар 
Напалеон Банапарт. У 1814 г. тут нярэдка бывала кавалерыст-дзявіца 
Надзея Дурава. У 1845 – 1847 гг. давала спектаклі славутая балетная 
трупа пад кіраўніцтвам французскага балетмайстра М. Піёна. У 1853 
– 1854 гг. у палацы бываў рускі пісьменнік І.І. Лажэчнікаў – тагачасны 
віцебскі губернатар.

На поўнач ад палаца ўзвышаецца просты і велічны абеліск – 
помнік героям Айчыннай вайны 1812 г. Яго ўзвялі да 100-годдзя гэтай 
вайны на народныя сродкі. У фонд будаўніцтва паступалі зборы ад 
дабрачынных лекцый, кінасеансаў, тэатральных пастановак, грошы 
ад асобных грамадзян. Пецярбургскае таварыства архітэктараў 
абвясціла конкурс на лепшы праект. Камісія, якая сабралася ў 
віцебскай ратушы, першае месца прысудзіла твору вядомага на той 
час архітэктара, прадстаўніка мадэрну і неакласіцызму I.А. Фаміна. 
У студзені 1911 г. адбылася закладка помніка, адкрыццё прайшло ва 
ўрачыстай абстаноўцы 6 снежня 1912 г.

Помнік уяўляе сабой 26-метровы абеліск, зроблены з блокаў 
чырвонага фінскага граніту і ўстаноўлены на двухступеньчатым 
каменным абетаніраваным подыуме. Чатыры чыгунныя марціры 
фланкуюць вуглы подыума і быццам сімвалізуюць непрыступнасць 
гэтага месца. Сам абеліск ружавата-карычневага адцення, мае рысы 

Палац губернатара. Фасад з боку Дзвіны. Фота 2010-х гг.
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стылю ампір, моднага ў пачатку 
XIX ст., калі адбывалася Айчынная 
вайна. Абеліск завяршаецца 
пікай, увянчанай чыгунным 
двухгаловым арлом на шары – 
сімвалам Расійскай імперыі.

Пастаім хвілінку каля абеліска 
пад шатамі высокіх разлапістых 
дрэў, ушануем падзеі далёкіх 
гераічных часоў, аддадзім даніну 
памяці і Спасаўскай царкве, што 
стаяла некалі перад палацам 
губернатара і была разбурана па 
загадзе французскага імператара 
(пра гэта мы расказвалі вышэй). 
Далей пакрочым па былой вуліцы 
Палацавай (сучасная Савецкая) да 
берага Віцьбы. Тут калісьці стаяла 
адна са старажытных віцебскіх 
святыняў – царква Іаана Багаслова. 
Вуліца, на якой знаходзілася 

царква, раней называлася Багаслоўскай, цяпер яна – Камуністычная.
Першая царква Іаана Багаслова пабудавана з дрэва ў 1345 г. 

другой жонкай Альгерда вялікай княгіняй Ульянай Аляксандраўнай 
Цвярской. Згадваецца яна таксама ў грамаце караля Жыгімонта I 
Старога ад 31 ліпеня 1552 г., прычым у ёй сказана, што “тая церковь 
Божая на поли стоит за местом”, г. зн. у той час царкоўная зямля 
не ўваходзіла ў склад гарадской тэрыторыі. У гэтым дакуменце 
вызначаны межы царкоўнай зямлі, на якой існавалі дзве сялянскія 
гаспадаркі. Яна знаходзілася на месцы, вядомым пад назвай Плоская 
гара, што абмяжоўвалася “рвом Ярковым, до великое дороги уличное, 
а тою дорогою великою к старому острогу, а тым острогом старым у 
Видбу ж реку”. З гэтага тэксту можна зразумець, што царква стаяла 
на ўзвышшы каля Віцьбы і яе тэрыторыя непасрэдна прылягала да 
абарончай сцяны і рова Узгор’я. 31 ліпеня 1552 г. кароль Жыгімонт ІІ 
Аўгуст надаў “на плоской горе местцо двум человеком на селитбу с 
огороды подле церкви светого Иоанна Богуслова”, а ў дакуменце 1619 
г. сказана, што ў царквы мелася “земля с давних часов наданая, на 

Помнік героям Айчыннай вайны 
1812 г. Фота 1990-х гг.
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которой теперь человек один дает на церковь с пашни свое всякого 
збожя пятый сноп, к празднику светого Ивана Богослова тры куры, 
десеть яец, порося и тры зайцы; к той же церкви мещанин витебский 
Иван Олехнович надал землю у Тумищовичах, которую поп тое церкви 
три доли пашить”. Такім чынам, вакол месца, дзе знаходзілася царква, 
паступова ўзнікалі новыя двары і гаспадаркі. У ХVІІ ст. адзначаная 
тэрыторыя ўжо ўвайшла ў гарадскую мяжу, бо інвентар 1641 г. называе 
“завулак Багаслоўскі”, які знаходзіўся недзе ў паўночна-ўсходнім куце 
Узгор’я і злучаўся з вуліцай Вялікай. Такое месцазнаходжанне храма 
мы бачым і на плане Віцебска канца ХVІІІ ст.

Першая Багаслоўская царква існавала да пачатку ХVІІІ ст. У 
“Віцебскім летапісу” адзначана, што ў красавіку 1701 г. “на рускую 
вяліканоч у час начной службы грымоты страшныя былі і царква... 
запалілася, але людзі, што былі на начной службе, яе загасілі”. Усё 
ж неўзабаве, 29 жніўня 1706 г. яна згарэла “па недагляду прэсвітара 
Паўла Вольскага і панамара Юркі Собаля”. З нагоды гэтай падзеі 
парафіяне склалі спіс загінуўшых царкоўных рэчаў, у якім адзначалася, 
што “ў гэтым доме Божым не толькі ўвесь царкоўны пажытак... ад 
некалькіх соцен гадоў сабраны, а менавіта абразы ў сярэбраных і 
вызалачаных абкладах каронамі, таблічкамі, ланцужкамі і камянямі 
багата ўпрыгожаныя, паціры, Евангелле ў багатым абкладзе і 
многія царкоўныя кнігі, свечнікі і іншае начынне, харугвы, заслоны, 

Фрагмент акварэлі Ю. Пешкі “Рачулка Віцьба”. 
На сярэднім плане – драўляная царква Іаана Багаслова
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кадзільніцы і многія рэчы, у асобным інвентары занатаваныя, таксама 
званіца са званамі ад полымя… у попел ператварылася”.

Пасля пажару царкву адбудавалі, і яна гадоў з сорак стаяла на 
тым самым месцы, але зноў загінула ў полымі 11 чэрвеня 1747 г. 
Наступная царква праіснавала да 7 ліпеня 1855 г., калі згарэла ад 
маланкі. Яе ў канцы ХVІІІ ст. замаляваў Юзаф Пешка. Гэта было 
надзвычай цікавае драўлянае збудаванне крыжова-цэнтрычнай 
кампазіцыі. У яе аснове – пяць прамавугольных і шасцігранных 
зрубаў, завершаных самастойнымі шатровымі пакрыццямі. 
Цэнтральны зруб вылучаўся сярод астатніх сваімі вялікімі памерамі 
і двух’яруснай вежай завяршэння, якая складалася з двух купалаў 
на васьмерыках, пастаўленых адзін над другім. Бакавыя зрубы 
завяршаліся больш нізкімі аднаяруснымі купалкамі на васьмерыках. 
У выніку склалася традыцыйная для праваслаўнай архітэктуры 
пяцігаловая кампазіцыя. Царква з’яўлялася яркім прадстаўніком 
віцебскай школы дойлідства ХVІІ – ХVІІІ стст.

Пасля пажару 1855 г. узведзена новая царква, якая афіцыйна 
называлася Варварынскай, але па традыцыі захавала ў народзе 
старую назву. Справа ў тым, што каля Багаслоўскай царквы яшчэ 
ў ХVІІІ ст. змуравана высокая барочная званіца. У яе ніжнім ярусе 
знаходзіўся шпіталь (багадзельня), перабудаваны ў 1841 г. пад царкву. 
Невялікі храм (у плане каля 29 х 4 м) меў 6 старажытных абразоў 

Успенская адзінаверская царква. Выгляд з боку алтара. 
Фота 1990-х гг.
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(Багародзіцы, Збавіцеля, 
Уваскрасення Хрыстова, 
Іаана Багаслова, Мікалая 
Цудатворцы, архангела Мі-
хаіла), напісаных на дошках 
тэмпернымі фарбамі і ўпры-
гожаных сярэбранымі паза-
лочанымі абкладамі. Але гэ-
тая царква магла ўмясціць у 
сябе толькі чвэрць прыходу, 
таму парафіяне хадайнічалі 
перад уладамі аб будаўніцтве 
новага храма. Дазвол на 
будаўніцтва дадзены недзе 
пасля 1865 г., і Багаслоўская 
царква была адроджана. 
Яна адзначана на плане 
горада 1904 г., але да нашага 
часу, на жаль, не дайшла. 
Варварынская царква таксама 
не збераглася.

Насупраць царквы Іаана Багаслова, на процілеглым баку 
Багаслоўскай вуліцы, стаяла Свята-Мікалаеўская царква. Яна не 
мела ўласнай парафіі і лічылася “прыпісной” да Багаслоўскай. А 
некалькі на поўнач, бліжэй да Смаленскага рынку, у 1852 г. змуравана 
адзінаверская царква Успення Багародзіцы. Узнікла яна на месцы, 
дзе некалі існаваў малітоўны дом секты беспапоўшчыны. Храм, 
які захаваўся да нашых дзён, уяўляе сабой невялікі прамавугольны 
ў плане будынак з закругленай алтарнай часткай. Над сярэдзінай 
даху царквы некалі ўзвышаўся драўляны купал, а над уваходам – 
драўляная званіца. Інтэр’ер будынка вырашаўся досыць сціпла. 
Сцены, столь і падлога былі пакрыты алейнымі фарбамі. У гладкім 
трох’ярусным іканастасе, амаль пазбаўленым аздобаў, вылучаліся 
абразы Багародзіцы і Збавіцеля, якія А.М. Семянтоўскі адносіў да 
“весьма древнего письма русской школы”. Каля царквы існавала 
невялікая прыватная сядзіба, набытая ў 1864 г. парафіянамі для 
пабудовы дома святарам і іншым царкоўным служкам. У савецкі час 
царква зачынена, а на яе тэрыторыі і ў сумежных зонах створаны 

Успенская царква 
з боку галоўнага фасада. Фота 2010-х гг.
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батанічны сад Віцебскага педагагічнага інстытута. У сувязі з гэтым 
царкву перабудавалі пад адміністрацыйна-лабараторны корпус. У наш 
час вырашана пытанне аб вяртанні былой святыні вернікам. Будзем 
спадзявацца, што неўзабаве яна адродзіцца ў былым выглядзе1.

Далей ад гэтага месца накіруемся ў напрамку Смаленскай 
плошчы. Па правы бок нашага шляху – турэмны будынак пачатку 
XIX ст. У ім у 1829 г. на дабрачынныя сродкі была адчынена царква ў 
імя Маці Божай усіх смуткуючых. За плошчай выйдзем на сучасную 
вуліцу Піянерскую. Раней яна называлася Трайчанковай, бо існавалі 
на ёй старыя могілкі з мураванай Свята-Троіцкай царквой, якую 
мясцовыя жыхары называлі “Трайчанкай”. Пабудавана яна каля 1750 г. 
віцяблянінам Лонгінам Кузілавым, які каля яе сцен і быў пахаваны. 
Прамавугольны ў плане храм меў закругленую алтарную частку. 
У 1864 г. яго апісаў А.М. Семянтоўскі. Ён адзначыў нядобры стан 
помніка: сцены счарнелі і патрэскаліся, карнізы выпадалі з муроўкі, 
гонтавае пакрыццё ўсё было ў дзірках. Не ў лепшым выглядзе 
знаходзіліся і пахаванні даволі вялікага Троіцкага склепа. Помнік да 
нашага часу не захаваўся.

1 Успенская царква вернута вернікам у 1997 г. – рэд.
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На Пескаватыку

Перайшоўшы ручай Слізкі, які і цяпер працякае на паўночнай 
мяжы скверу, размешчанага паміж вуліцамі Урыцкага і Чэхава, 
мы трапім у былое віцебскае прадмесце Пескаватык. Хачу адразу 
ж папярэдзіць чытача аб тым, што паходжанне назвы гэтага 
гістарычнага раёна зусім не звязана з пяском, як здаецца на першы 
погляд. У інвентары 1618 г. згадваецца “посад на Песей полянце”, 
а ў інвентары 1641 г. ён называецца “Песянскім”. Гэта значыць, 
што назву Пескаватыку далі нашыя браты меншыя. Ну а потым, 
мабыць, засаромеліся віцябляне і перайменавалі Псіную палянку ў 
Пескаватык. Такім жа чынам Церасполле стала Ціраспалем. Гучыць 
мілагучна, ды і нешта экзатычнае ў гэтым ёсць.

Спачатку Псіная палянка знаходзілася на поўдзень ад Слізкага 
ручая, прыкладна ў раёне сучаснай вуліцы Путна. Потым гэты раён 
пашырыўся на поўнач і працягваў фарміравацца за ручаём.

У ХVІІ ст. Псіная палянка была яшчэ слаба заселена. Інвентар 
1641 г. называе ўсяго 20 мяшчанскіх двароў, прычым 8 з іх належала 

Дом № 4 па вул. Чэхава – помнік архітэктуры стылю неакласіцызму
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замкавым пушкарам. Паступова пасад разрастаўся і ў ХVІІІ ст. уяўляў 
сабой ужо больш-менш значнае паселішча. З сярэдзіны XIX ст. тут 
пачалі будавацца мураваныя асабнякі (па вул. Грыбаедава і інш.) і 
дамы ў два-тры паверхі. У 1890 – 1893 гг. на перакрыжаванні сучасных 

Комплекс дамоў № 27 і 29 па вул. Суворава (рог вул. Чэхава). 
Пачатак ХХ ст.

Старыя мураваныя дамы па вул. Грыбаедава, 
пабудаваныя ў сярэдзіне ХІХ ст.
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вуліц Суворава і Чэхава ўзведзены мураваны будынак мужчынскага 
духоўнага вучылішча, вырашаны ў строгіх класічных формах. Аўтар 
праекту – архітэктар А.М. Кляменцьеў. Г-падобны ў плане будынак 
складаецца з двух узаемна перпендыкулярных крылаў. Галоўнае 
крыло, арыентаванае на вул. Суворава, мае калідорную планіроўку з 
двухбаковым размяшчэннем вучэбных памяшканняў. Крыло па вул. 
Чэхава ўтварае галоўны фасад. У ім размешчаны парадная лесвіца і 
значныя па памерах адміністрацыйна-грамадскія памяшканні.

Кампазіцыя галоўнага фасада трох’ярусная, з рызалітам у цэнтры, 
завершаным трохвугольным франтонам. Ніжні ярус аб’ядноўвае 
цокальны і першы паверхі. Ён апрацаваны гарызантальнай 
рустыкай, прамавугольныя вокны знаходзяцца ў неглыбокіх 
нішах і маюць у завяршэнні дэкаратыўныя сандрыкі. Другі ярус 
пластычна найбольш багаты. Яго рытм ствараюць арачныя вокны з 
аблямоўкамі ў выглядзе неглыбокіх пілястраў, злучаных паміж сабой 
паўцыркульнымі архівольтамі з замковымі камянямі ў завяршэнні. 
Прасценкі паміж праёмамі маюць выгляд шырокіх пілястраў. Верхні 
ярус апрацаваны больш сціпла. Прамавугольныя вокны абрамлены 
плоскімі нішамі, якія ўтвараюць тонкія пілястры і антаблементы. 
Аналагічную дэкаратыўную пластыку мае фасад па вуліцы Суворава. 
У аздобе помніка выкарыстаны матывы ампіру. Сустракаюцца тут і 

Сучасны выгляд будынка былога мужчынскага духоўнага вучылішча. 
Цяпер тут вучацца студэнты педуніверсітэта. 

Фота пачатку 1990-х гг.
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1 Зараз – Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава – рэд.

элементы мадэрна. У наш час у 
будынку размяшчаецца адзін 
з факультэтаў педагагічнага 
інстытута1.

Бадай што самым цікавым 
збудаваннем Пескаватыку з’яў-
лялася драўляная Троіцкая 
царква, якая мясцовым насель-
ніцтвам называлася Чорнай 
Тройцай. Ад чаго паходзіць 
апошняя назва, пакуль што 
не высветлена. Верагодна, ад 
нейкага старадаўняга славянскага 
ўрочышча. Прыгадаем, што 
непадалёк ад царквы была 
мясціна пад назвай Чорная 
магіла. Так што шмат яшчэ 
неразгаданага ў старажытнай 
тапаніміцы.

Знаходзілася Троіцкая царква разам з цвінтаром па вуліцы 
Троіцкай (цяпер гэта раён паміж сучаснымі вуліцамі Старой 
Уланаўскай і Першай Праразной). Паводле гістарычных звестак, 
пабудавана яна ў 1761 г. на сродкі князя Фадзея Агінскага. Але 
акадэмік А.М. Паўлінаў лічыў, што ў гэтым годзе яна толькі 
перабудоўвалася, а ўзнікла значна раней. Даказвае ён сваю думку 
тым, што такі архітэктурны тып храма адносіцца не да ХVІІІ, 
а да ХVІІ ст. Відаць, шаноўны акадэмік у нечым меў рацыю, бо ў 
дакуменце 1618 г. на гэтым месцы згадваецца “старая опалая” 
драўляная царква “заложене светое Тройцы”. Так што ў 1761 г. тую 
царкву маглі проста аднавіць або рэстаўраваць.

У плане Троіцкая царква ўяўляла сабою крыж, некалькі 
выцягнуты па падоўжнай восі (14,7 х 13,2 м). Яна складалася з пяці 
зрубаў: вялікага цэнтральнага васьмерыка і прырубленых да яго 
чатырох вузкіх чацверыкоў. Да алтарнага зруба з бакоў прылягалі 
маленькія памяшканні рызніцы і панамарні. Чацверыковыя зрубы 

Троіцкая царква на Пескаватыку. 
Фота пачатку ХХ ст.
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былі накрыты двухсхільнымі дахамі, што разам стваралі крыж, а 
над цэнтральным васьмерыком узвышаўся верх, які складаўся з 
трох ярусаў: ніжняга васьмерыковага светлавога барабана (асвятляў 
цэнтральную ўнутраную прастору храма), сярэдняга ўсечанага 
зверху шатра і завяршэння ў выглядзе складанай па форме барочнай 
вежкі на купалку. Агульная вышыня да асновы крыжа – 21 м. З боку 

Троіцкая царква на Пескаватыку. Інтэр’ер

Троіцкая царква на Пескаватыку. Малюнак З. Струкава. 1864 г. 
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галоўнага ўваходу да храма 
прылягала нізкая “глухая” 
галерэя, над заходняй 
часткай якой узвышалася 
невялікая каркасная званіца 
з шатровым пакрыццём і 
купалком з крыжам.

Троіцкая царква на першы 
погляд здавалася простай 
пабудовай, узведзенай 
паводле пэўнага стандарту. 
I гэта так, бо помнікі 
такога тыпу сустракаліся 
не толькі на Віцебшчыне 
(Бешанковічы, Порплішча 
пад Докшыцамі), але і ў іншых 
землях, нават у карпацкіх 
гуцулаў. Калі ж прыгледзецца 
больш уважліва, то нельга 
не заўважыць у архітэктуры 
храма тонкай гармоніі 
формы, дасканалай рытмікі, 
выдатных прапорцый. 

Царква пры не такіх ужо і вялікіх памерах выглядала стройнай 
і манументальнай. Гэта дасягалася рытмам і кантрастам розных 
па вышыні зрубаў. Цэнтрычная кампазіцыя не з’яўлялася 
статычнай – яна мела шмат дынамікі. Ёй уласціва і гарманічная 
супадпарадкаванасць формаў. Цэнтральны аб’ём не падаўляў сваёй 
масай астатнія, яго шацёр толькі крыху ўзвышаўся над вільчакамі 
дахаў бакавых зрубаў. Тым самым дасягалася абагуленасць кампазіцыі 
збудавання. А.М. Паўлінаў адзначыў таксама густоўнае кавальскае 
аздабленне храма. Ён звярнуў увагу на дзверы, збітыя каванымі 
цвікамі такім чынам, што яны ўтваралі разеткі. Значыць, царкву 
будавалі высокакваліфікаваныя майстры з тонкім мастацкім густам. 
На вялікі жаль, храм гэты ў наш час пабачыць ужо немагчыма. Пасля 
вайны ён знаходзіўся ў паўразбураным стане і неўзабаве загінуў1. Але 
ён трапіў у поле зроку некаторых мастакоў. У 1864 г. Троіцкую царкву 
замаляваў Зміцер Струкаў. Яго малюнак захоўваецца ў фондах 

Я. Мінін. Царква “Чорная Тройца” 
ў Віцебску. Ксілаграфія з серыі 

“Помнікі драўлянага дойлідства 
Беларусі”. 1928 г.
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1 13 сакавіка 1927 г. абрынуліся дах і васьмярык цэнтральнага зруба 
царквы. Былі пашкоджаны іканастас і бакавыя іконы. Пасля гэтага храм не 
аднаўляўся. Знесены ў 1928 г. – рэд. 

2 Рэшткі царквы зараз знаходзяцца ў зямлі на тэрыторыі водазабора 
“Пескаватык” – рэд.

бібліятэкі Вільнюскага 
ўніверсітэта. У пачатку 
нашага стагоддзя віцебскі 
мастак Яфім Мінін зрабіў 
ксілаграфію з выявай 
царквы, якую ўключыў 
у сваю вядомую серыю 
графічных твораў “Помнікі 
драўлянага дойлідства 
Беларусі”.

Прыкладна за паў-
кіламетра ад Чорнай 
Тройцы на высокім бе-
разе Дзвіны (вышэй па 
цячэнню) яшчэ ў другой 
палове ХІХ ст. можна 
было пабачыць мураваную 
царкву Барыса і Глеба. 
Храм гэты адносіўся да 
ліку вельмі старых, бо 
існаваў ён з пачатку ХVІ ст. і належаў Тадулінскаму манастыру. У 
1812 г. французы пераабсталявалі царкву пад арсенал, дзе захоўвалі 
порах і іншыя боезапасы. З тых часоў святыня закінута і паступова 
разбуралася. Цяпер ад яе засталіся нязначныя рэшткі2.

А. Мінят. Старадаўняя царква 
св. Барыса і Глеба. Акварэль 1866 г.
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1 Зараз канцэртны зал “Віцебск” – рэд.

Па Задунаўі

Вернемся зноў у цэнтр горада, да Ратушнай плошчы, і адсюль па 
мосце перабяромся на процілеглы бераг Віцьбы. Раён гэты здаўна 
называецца Задунаўем. Атрымаў ён сваю назву ад невялікага ручая 
Дуная, што ўпадае ў Віцьбу на яе крутым павароце.

На першы погляд здаецца, што недарэчна было называць імем 
вялікай еўрапейскай ракі такі маленькі ручаёк. Але ж усё ў гісторыі 
мае свае прычыны і вытокі. Справа ў тым, што дунайскае ўзбярэжжа 
адносіцца да старажытнай прарадзімы славяншчыны. У старадаўнім 
беларускім фальклоры прысутнічае толькі адна рака – Дунай. Яна 
лічылася мяжой, за якой славяніна чакала смяротная небяспека. Вось 
таму, відаць, адно з плямёнаў крывічоў, што асела ў раёне будучага 
Віцебска, прынесла з сабой і гэты гідранім як успамін пра сваю былую 
прарадзіму.

У выніку археалагічных даследаванняў выяўлена, што 
Задунаўская слабада ўзнікла адносна позна – у XIV ст. і да ХVІ ст. 
не мела рэгулярнай забудовы. Толькі ў ХVІ – ХVІІ стст. слабада 
становіцца адным з гарадскіх пасадаў, а ў ХVІІІ – XIX стст. тэрыторыя 
гэтага раёна значна пашыраецца. 

Паўночная частка Задунаўя вядома пад назвай Кстоўская гара. 
Цяпер тут знаходзіцца парк імя Фрунзэ з масіўным будынкам 
Палаца культуры і тэхнікі1, які сваёй аморфнай масай падаўляе ўсю 
навакольную прастору. Назва гэта мае надзвычай даўняе паходжанне 
і звязана з асаблівасцямі словаўтварэння ў старажытнарускай мове. 
У ёй пры напісанні многіх слоў выключаліся літары, што перадавалі 
галосныя або нават мяккія зычныя гукі. Так рабілася дзеля эканоміі 
каштоўнага пергаменту, на якім запісвалі розныя тэксты. Таму, 
напрыклад, слова “багародзіца” пісалася як “бца”, “чалавек” –“чкъ”. А 
вось слова “ксты” азначала ні што іншае, як “кресты”. Гэта значыць, 
што на гары некалі існавалі старадаўнія могілкі з крыжамі.
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На “Чарцяжы” Віцебска 1664 г. Кстоўская гара ніяк не адзначана, 
толькі паказана тут некалькі драўляных хатак і дарога, што, відаць, 
вяла да могілак. Яна пачыналася ад пераправы праз Віцьбу, да якой 
з Ніжняга замка была зроблена фортка. Сюды вяла вуліца, што 
працягвала вуліцу Вялікую на ўсход.

У паўночнай частцы Кстоўскай гары размяшчалася Мікалаеўская 
слабада, дзе на старых могілках здаўна існавала царква, званая 
Мікалаеўска-Завіцьбенскай. А ў XIX ст. ад імені царквы атрымала 
назву і вуліца, што праходзіла каля яе. Мы не маем дакладных 
звестак, калі ўзнік тут першы храм. Верагодна, гэта адбылося ў 
ХVІ ст., бо ў дакуменце 1618 г. ідзе гаворка пра “церковь святого 
Миколы, стоячое в месте Витебском, за рекою Видбою”. Відаць, 
гэтая ж царква адзначана ў прывілеі караля Аўгуста ІІІ 1738 г. аб 
заснаванні ў Віцебску цэха саладзільнікаў, півавараў і вінакураў. У 
ім адзначалася, што цэхавыя братчыкі павінны ахвяраваць грошы на 
ўтрыманне Мікалаеўскага храма, які ў той час з’яўляўся ўніяцкім. У 
1798 г. віцебскі купец Фама Глінскі і яго жонка Марыя на свае сродкі 
змуравалі новую царкву, якая спачатку мела ўласную парафію, але 
потым была далучана да парафіі царквы Іаана Хрысціцеля. Пасля 
зруйнавання Увядзенскай царквы, якая стаяла з ХVІІ ст. у раёне 
Ратушнай плошчы, яе стары іканастас перанесены ў Мікалаеўскі 
храм. А.М. Семянтоўскі адзначаў у 1864 г., што “внутренность 
Николаевской церкви так и веет стариной, так и влечет воображение 

Агульны выгляд будынка былога пазямельна-сялянскага банка. 
Здымак 1950-х гг.
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1 Зараз Віцебская дзяржаўная акадэмія ветэрынарнай медыцыны – рэд.

зрителя к событиям ХVІІ века. Это множество резных изображений 
ангелов, Спасителя на кресте и страдающего в терновом венце 
еще до распятия; эти древние серебряные оклады на местных и 
храмовых иконах, характер живописи... все это так необыкновенно, 
что глаз внимательного наблюдателя беспрестанно поражается, 
и в памяти его невольно воскресает множество событий этого 
края”. З прадметаў старажытнасці ў царкве вылучаліся Евангелле, 
выдадзенае ў 1657 г. у Маскве, і абраз Троіцы, які некалі належаў 
цэху віцебскіх краўцоў. Цэхавыя братчыкі каля абраза праводзілі 
асобныя набажэнствы ў другія дні святаў Раства і Уваскрэсення 
Хрыстова, Троіцы, Крыжаўзвіжання. Галоўным персанажам абраза 
з’яўляўся Бог-айцец у дзвюх’яруснай кароне, з вялікім крыжам на 
грудзях. На крыжы – укрыжаваны Хрыстос, над галавой якога лунае 
Святы Дух у выглядзе голуба. Па баках у 22 сярэбраных круглых 
медальёнах – сцэны з зямнога жыцця Хрыста.

На жаль, гэтая царква не захавалася да нашых часоў, таму мы 
не маем магчымасці ні агледзець яе, ні пазнаёміцца з шэдэўрамі 
іканапіснага мастацтва.

Непадалёк ад месца, дзе знаходзілася Мікалаеўская царква, на 
перакрыжаванні сучасных вуліц Даватара і Баўмана можна пабачыць 
арыгінальны будынак пазямельна-сялянскага банка (цяпер у ім – 
вучэбны корпус ветэрынарнага інстытута1). Узведзены ён у 1917 г. 
паводле праекта архітэктара К.К. Тарасава.

Маёлікавае пано на будынку 
былога пазямельна-сялянскага банка
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У плане будынак 
П-падобны, з крыламі не-
аднолькавай даўжыні. Асі-
метрычнай планіроўцы ад-
павядае знешняя аб’ёмная 
кампазіцыя, надзвычай ды-
намічная. Тры вуглавыя ры-
заліты вырашаны ў выглядзе 
магутных чатырохгранных 
вежаў. У цэнтры галоўнага 
фасада (па вуліцы Даватара) 
– чацвёрты рызаліт. Ён менш 
выступае па-за плоскасць 
фасада, чым вежы, і далёка 
высунуты ў двор паўавальным эркерам. Больш нізкія сцены паміж 
рызалітамі дапаўняюць кампазіцыю, узмацняючы яе выразнасць. 
Найбольш багата вырашаны цэнтральны рызаліт. Ён успрымаецца 
выцягнутым аб’ёмам. Завяршае яго дах складанай формы, цэнтр 
якога ўпрыгожвае кілепадобны шчыт. Усё поле шчыта займае мазаіка 
на сюжэт “Пагоні” – другога старадаўняга герба Віцебска.

Парадны выгляд маюць часткі сцен, размешчаныя паміж 
вуглавымі рызалітамі. Асноўным матывам іх кампазіцыі з’яўляецца 
групоўка высокіх прамавугольных і арачных аконных праёмаў з 
разнастайнымі архівольтамі: у выглядзе высокіх і нізкіх какошнікаў, 
трохлопасцевых арак, апрацаваных дэкаратыўнымі “ланцугамі” і 
сухарыкамі, вытанчанымі карнізнымі аблямоўкамі. Маштаб дэкору 
дробны, таму гэтыя элементы ўспрымаюцца ўжо пры дэталёвым 
аглядзе помніка, пасля азнаямлення з яго агульнай кампазіцыяй 
і буйнамаштабнымі часткамі. Разнастайнае аздабленне аконных 
праёмаў мела канкрэтную мэту – стварыць кожную плоскасць фасада 
не падобнай на іншыя. Але каб абагульніць усе плоскасці ў адзіную 
кампазіцыю, буйныя формы (вежы, праёмы) зроблены падобнымі 
адна да другой. Гэта сфарміравала адзіны рытмічны рад. Таму 
будынак па-рознаму ўспрымаецца з розных пунктаў – як далёкіх, так 
і блізкіх.

Асаблівую цікавасць выклікае фасад, які выходзіць у двор 
перпендыкулярна вуліцы Даватара. Ён успрымаецца толькі з блізкіх 
падыходаў пасля таго, як агляд усяго будынка фактычна будзе 

Капітэль з галавой філіна 
на тарцовым фасадзе будынка былога 

пазямельна-сялянскага банка
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завершаны. Улічваючы паступовае аслабленне ўвагі да форм, якія 
манатонна паўтараюцца, дойлід зрабіў на апошнім, камерным па 
сваёй сутнасці фасадзе своеасаблівы эмацыянальны выбух. Тут мы 
бачым шэраг калонак тыпу ўтрыраваных старажытнарускіх “дынек”, 
сціснутых зверху. Іх завяршаюць трохплоскасныя капітэлі са 
скульптурнымі выявамі галоў вельмі падобных на філінаў птушак з 
вялікімі крывымі дзюбамі. Галовы птушак акаймляюць мудрагелістыя 
раслінныя завіткі.

Што хацеў сказаць дойлід? Прыгадаем, што філін у народнай 
міфалогіі – сімвал мудрасці. Таму глядач, які здолеў дайсці да 
“апошняй кропкі”, можа таксама залічыць сябе да кагорты мудрацоў. 
Стварэнне такіх раптоўных нечаканых кантрастаў – характэрны 
прыём мадэрну.

У паўднёвай частцы Задунаўя стаяла царква Усекнавення галавы 
Іаана Хрысціцеля, выходзіла галоўным фасадам на Задунаўскую 
вуліцу (сучасны праспект Фрунзэ). Першая драўляная царква на 
гэтым месцы ўзведзена яшчэ ў ХVІ ст. Яна знаходзілася на самым 
беразе Дуная, непадалёк ад Задунаўскага моста. У канцы ХVІІІ ст. 
царква згарэла, пасля чаго пабудаваны новы храм, таксама драўляны. 
Але і ён праіснаваў нядоўга. У 1808 – 1816 гг., калі ўзводзілі апошнюю 
мураваную царкву, драўляную разабралі і перавезлі ў в. Пушкарцава. 
Для засыпкі яе падмуркаў бралі зямлю з размешчанага побач кургана 
(валатоўкі). Потым пляцоўку зноў ачысцілі ад зямлі, пры гэтым 
знайшлі склеп старадаўняй царквы з двума пахаваннямі. Мураваная 
царква пачатку XIX ст. уяўляла сабой невялікую крыжападобную ў 
плане пабудову без купала, з неатынкаванымі цаглянымі сценамі. На 
жаль, яна не збераглася.
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За Замкавым ручаём

Тэрыторыя, размешчаная на поўдзень ад Ніжняга замка паміж 
Гапеевым ручаём з усходу і Дзвіной з захаду, вядома са старажытнасці 
як Заручаўе. Сваю назву гэты раён плошчай каля 10 га атрымаў ад 
Замкавага ручая, што аддзяляў цэнтральную віцебскую цытадэль ад 
паўднёвых прадмесцяў і ваколіц.

Археалагічныя даследаванні сведчаць, што раней за іншыя 
тэрыторыі заселена заходняя частка Заручаўя каля берага Дзвіны. 
Тут у ХІІ ст. узнікла аўтаномнае сельскае паселішча, якое з цягам 
часу ператварылася ў гарадскі пасад. Жылі тут рамеснікі, пераважна 
гарбары. На беразе Дзвіны яны займаліся апрацоўкай скур. Мелі 
нават сваю царкву, якая з ХVІ ст. называлася “кажамяцкай”. Што 
датычыць усходняй часткі Заручаўя, то яна да ХVІІІ ст. была слаба 
заселена і не ўваходзіла ў склад асноўнай гарадской тэрыторыі. 
Са старажытнасці тут існаваў курганны могільнік (валатоўкі), які 
захоўваўся ў ХVІІ ст. і нават пазней. Царква Св. Духа, збудаваная 
на Духавай гары ў ХІV ст., у інвентары 1618 г. ахарактарызавана 
як загарадная, стаячая “ў полі”. Толькі ў ХVІІІ ст. на гэтым месцы 
ўтварылася невялікая Духава слабада, якая з часам вырасла ў 
гарадское прадмесце.

Калі б мы маглі перанесціся ў мінулыя эпохі, скажам, у не надта 
ўжо далёкае ХVІІІ ст., то ўбачылі б, што Заручаўскае прадмесце 

Акварэль Ю. Пешкі “Выгляд раёна Заручаўя ў Віцебску”, 
намаляваная на рубяжы XVIII і ХІХ стст., паказвае заходнюю частку 

Заручаўя, пабярэжжа Дзвіны і вайсковыя склады ў Задзвінні 



158

1 З 2016 г. гэтая частка вуліцы носіць імя Марка Шагала – рэд.

ўяўляла сабой надзвычай жывапісную карціну спалучэння розных 
узвышшаў і пагоркаў, якія аддзяляліся адзін ад аднаго ручайкамі, 
ярамі, нізінамі. Таму і забудова тут то ярусамі выцягвалася ўгару, 
то хвалямі спадала да падножжа горак, займаючы зручныя мясціны 
каля ручайкоў і балотцаў. Вузкія крывыя вулачкі то крута ўздымаліся 
на пагоркі, то быццам правальваліся ўніз, а часам і вялі “ў нікуды”. 
Толькі ў XIX ст., у сувязі з перапланіроўкай горада, тут пабольшала 
прамых, адносна шырокіх вуліц, забудаваных мураванымі дамамі ў 
два ці тры паверхі.

Экскурсію па старажытнаму Заручаўю лепш за ўсё пачаць ад 
Ніжняга замка. Перайшоўшы драўляным мостам праз Замкавы 
ручай, мы маглі б трапіць у месца, дзе злучаліся Раждзесцвенская 
набярэжная з Раждзесцвенскім завулкам (цяпер тут пачынаецца вул. 
Праўды1). Тут існавала царква Нараджэння Хрыстова. Яна стаяла 
над адкосам вялікага і малога яроў, была мураваная, крыжовая ў 
плане, з купалам у цэнтральнай частцы. Унутраныя памеры будынка 
15,6 х 11,4 м. Над галоўным уваходам вісела шыльда, на якой можна 
было прачытаць, што “сей храм заложен во имя Рождества Христова 

Фрагмент акварэлі Ю. Пешкі “Выгляд раёна Заручаўя ў Віцебску”. 
На пярэднім плане паказаны драўляны мост праз Замкавы ручай, 

за якім пачыналася вул. Магілёўская. Справа – Уваскрасенская 
(Заручаўская) царква, злева – царква Нараджэння Хрыстова, 
у цэнтры на дальнім плане – драўляны трынітарскі касцёл
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с усердия прихожан и с 
наданием благодетелей и 
окончен 1810 года; того же 
года, месяца октября 1-го дня 
освящен за благословением 
его высокопреосвященства, 
Кир Иоанна Красовского, 
полоцкого архиепископа 
римско-униятских церк-
вей, вице-официалом Кано-
ником, витебским прото-
пресвитером господином 
Алексеем Юрьевичем”. 
З гэтага тэксту можна 
здагадацца, што царква 
будавалася як уніяцкая, у 
1839 г. стала праваслаўнай. 
Каля яе стаяла мураваная 
званіца, у ніжнім ярусе 
якой размяшчалася царква 
архангела Міхаіла.

На захад ад царквы Нараджэння Хрыстова, амаль што на 
самым беразе Дзвіны, стаяла сінагога – прамавугольнае ў плане 
манументальнае мураванае збудаванне, завершанае невысокім 
двухсхільным пакрыццём. У архітэктуры прасочваліся рысы барока і 
класіцызму. Асноўным элементам галоўнага фасаду з’яўляўся порцік 
з чатырма калонамі тасканскага ордэру і антаблементам у верхняй 
частцы. Завяршаў фасад крывалінейны франтон, упрыгожаны 
ляпнымі архітэктурнымі дэталямі геаметрычнага характару 
(прамавугольныя і круглыя філёнгі і іншыя).

У сувязі з гэтым цікава прыгадаць гісторыю рассялення яўрэяў 
у Віцебску. У каралеўскім прывілеі 1597 г. на магдэбургскае права 
было спецыяльна абумоўлена, што яўрэям у Віцебску пастаянна 
пражываць забаранялася. Толькі ў 1633 г. кароль Уладзіслаў ІV 
дазволіў яўрэям купляць у горадзе пляцы і дамы, падпарадкаваў 
яўрэйскую абшчыну юрысдыкцыі ваяводы. Відаць, яўрэі жылі 
ў Віцебску на асобным праве, таму ў інвентары горада 1641 г. 
не адзначаны ніводны яўрэйскі двор, паколькі гэты інвентар 

Царква Нараджэння Хрыстова. 
Фота 1910 г.
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адлюстраваў, перш за ўсё, тыя двары, якія падпарадкоўваліся 
магістрату. На “Чарцяжы” 1664 г. адна з вежаў Ніжняга замка, 
што мела праезд да Дзвіны, называлася “Жыдоўскімі вялікімі 
варотамі”. Значыць, у гэты час у тым месцы пражываў пэўны 
яўрэйскі асяродак, была яўрэйская абшчына, якая ўтрымлівала ў 
належным стане тую вежу. Пасля руска-польскай вайны кароль 
Рэчы Паспалітай Ян ІІІ Сабескі ў 1679 г. сваім прывілеем дазволіў 
віцебскім яўрэям утрымліваць свае школы і могілкі, гандляваць 
мёдам, півам, гарэлкай, збожжам, мець сваю лазню. Пасля 
далучэння Беларусі да Расійскай імперыі (1772 – 1795) для яўрэяў 
вызначана “рыса аседласці” на Беларусі, Літве і Ўкраіне. Таму калі ў 
1765 г. яўрэяў у Віцебску было ўсяго 667, то ў 1784 г. іх стала 1760, 
што складала каля 21 % усіх жыхароў горада. А ў 1891 г. іх лік дарос 
да 42 % (24945 з 59403). Адпаведна, узрастала колькасць іудзейскіх 
храмаў. У 1808 г. ва ўсім горадзе налічвалася толькі 4 драўляныя 
яўрэйскія школы, у 1860 г. было ўжо 2 сінагогі і 41 малітоўны дом, 
у 1914 г. іх налічвалася адпаведна 2 і 60. Праўда, А.М. Семянтоўскі 
ў 1864 г. адзначаў, што “между еврейскими молитвенными 
домами нет сколько либо замечательных изяществом, богатством 
или древностию архитектуры. Из перечисленных нами школ и 
синагог только находящаяся на Большой Офицерской и стоящая у 
Заручевского моста... похожи по наружности на храм молитвы”.

Яўрэйская сінагога, што некалі стаяла на беразе Дзвіны ў Заручаўі. 
Фота 1920-х гг.
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1 Гл. заўвагу на с. 158 – рэд.

На поўдзень ад сінагогі 
і прыкладна ў тым месцы, 
дзе зараз злучаюцца вуліцы 
Праўды1 і Калініна, а раней 
існавалі вуліцы Стара-
Магілёўская, Уваскрасенская 
і Разніцкая, стаяла стара-
жытная Уваскрасенска-Зару-
чаўская царква. Называлася 
яна таксама Кажамяцкай, 
бо яе парафію складалі пе-
раважна члены гарбарскага 
цэха, якія тут жа, на беразе 
Дзвіны, жылі і працавалі. 
Царква гэта існавала з ХVІ ст., 
згадваецца ў інвентары ўніяцкай 
Полацкай епархіі 1618 г. Пер-
шапачаткова яна была драўляная, згарэла ў 1752 г., у 1771 – 1800 гг. 
змуравалі новы храм, у 1839 г. ён стаў праваслаўным.

Царква ўяўляла сабой крыжовую ў плане базіліку заходняга тыпу 
з трансептам, купалам над сяродкрыжжам і дзвюма яруснымі вежамі 
на галоўным фасадзе. Яе архітэктура ўвабрала ў сябе асобныя рысы 
стыляў барока і класіцызму, што тлумачыцца будаўніцтвам помніка ў 
пераходны перыяд ад аднаго стылю да другога. Унутраныя памеры ў 
плане каля 34 х 17 м. Усе сцены і скляпенні ўнутры былі ўпрыгожаны 
сюжэтнымі размалёўкамі на тэмы Старога і Новага запаветаў. 
Алтарнае памяшканне ад асноўнага аб’ёму аддзяляў пяціярусны 
іканастас, аздоблены пілястрамі, карнізамі, разнымі выявамі анёлаў. 
У размалёўках і скульптурнай пластыцы выразна прасочваліся 
ўплывы мастацтва Заходняй Еўропы.

Пры царкве здаўна існавала гарбарскае брацтва. Яму належаў 
шэраг старажытных абразоў, якія ўшаноўваліся ў пэўныя 
святочныя дні. Напрыклад, свята абраза “Пакланенне вешчуноў” 
адзначалася ў другі дзень Нараджэння Хрыстова, а свята абраза 
“Уваскрасенне” адзначалася не на Вялікадзень, як было прынята 
ў іншых храмах, а “ў аўторак на святой”. Каля абразоў адбываліся 

Уваскрасенская Заручаўская царква. 
Фота пачатку ХХ ст.
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асобныя службы, рытуал якіх вызначаўся старадаўнімі звычаямі 
братчыкаў.

У Айчынную вайну 1812 г. французы ператварылі царкву ў 
мукамольны млын. Пасля гэтага яна праіснавала да пачатку XX ст., 
у савецкі час нават трапіла ў спіс ахоўваемых помнікаў архітэктуры 
рэспубліканскага значэння 1947 г. Але ў 1950-я г. выключана з гэтага 
спісу і разбурана.

Перамясцімся цяпер ва ўсходнюю частку Заручаўя, дзе цяпер 
знаходзіцца летні амфітэатр, які набыў славутасць правядзеннем 
буйных фестываляў, канцэртаў і святаў. Шмат розных людзей тут 
бывае, але, відаць, мала хто ведае старажытную гісторыю гэтага 
святога месца. Калісьці ўзвышша над амфітэатрам, на якім месціцца 
комплекс будынкаў аблвыканкама, называлася Духавай гарой. I гэта 
не выпадкова, бо стаяў тут адзін са старажытнейшых храмаў горада 
– царква Сашэсця Святога Духа. Гісторыя яе будаўніцтва ўзыходзіць 
да ХІV ст. і звязана з імем віцебскага князя Альгерда Гедымінавіча, 
які ўзышоў на княжацкі прастол у 1320 г. Неўзабаве ён разам са 
сваёй жонкай, віцебскай князёўнай Марыяй, распачаў перабудову 
крэпасці, тады ж за межамі горада паўстаў гмах Святадухаўскай 
царквы. Пазней другая жонка Альгерда, цвярская князёўна Ульяна, 
заснавала пры царкве праваслаўны манастыр, дзе пасля смерці мужа 
правяла астатак свайго жыцця і там была пахавана. У манастве яна 
мела імя Марыя.

Месца для будаўніцтва Святадухаўскай царквы выбрана не 
выпадкова. На той час у Віцебску ўжо існавалі тры мураваныя 
храмы, якія фіксавалі характэрныя пункты гарадскога ландшафту. 
Найбольш старажытнай з’яўлялася Свята-Міхайлаўская царква, 
змураваная ў першай чвэрці ХІІ ст. на  Верхнім замку. Да сярэдзіны 
ХІІ ст. узведзены цэрквы Дабравешчання Багародзіцы і Параскевы 
Пятніцы, якія архітэктурна аформілі адпаведна заходнюю і 
ўсходнюю часткі гарадской кампазіцыі. Заставалася завяршыць 
гэтую кампазіцыю на паўднёвым усходзе, дзе існавала зручнае для 
забудовы ўзвышша. Тут пабудавалі мураваны Святадухаўскі храм.

На жаль, мы не ведаем, як выглядала першая царква Святога Духа. 
У сярэдзіне ХVІ ст. яе, здаецца, ужо не існавала, пра што сведчыць 
інвентар Віцебска 1552 г., які храм не згадвае. Потым яна была 
адроджана ў візантыйскіх формах. Вядомы гісторык Віцебшчыны 
А.М. Семянтоўскі ў 1864 г. прыводзіць апісанне будынка: “Духаўская 
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царква была не надта вялікая і мела простыя 
формы, г. зн. выгляд чатырохкутніка з 
тоўстымі сценамі, цяжкімі скляпеннямі, 
вузкімі, высока ад зямлі ўзнятымі вокнамі і 
нізкімі дзвярыма”. Да пачатку ХVІІ ст. храм 
адбудаваны і названы ў рэестры цэркваў 
Віцебскага ваяводства 1618 г. як “царква 
мураваная ў полі Сашэсця Святога Духа”. 
Пры ёй існаваў мужчынскі манастыр. 
Царква ў гэты час, дзякуючы намаганням 
полацкага епіскапа Іязафата Кунцэвіча, 
стала ўніяцкай. Праўда, у 1649 г. яе на 
пэўны час вярнулі праваслаўнай абшчыне.

Схематычная і некалькі ўтрыраваная 
выява Святадухаўскай царквы першай 
паловы ХVІІ ст. змешчана на вядомым 
“Чарцяжы” Віцебска 1664 г. Будынак 
складаўся з пяці частак: прамавугольнага 
ў плане асноўнага аб’ёму, алтарнай 
апсіды, двух прыдзелаў абапал алтара і нартэкса-бабінца з боку 
галоўнага ўваходу. Кожны аб’ём завяршаўся высокім шатровым 
дахам і купалком на гранёным барабане. У храме спалучаліся 
ўсходневізантыйская і заходнелацінская архітэктурныя плыні. 
Першая выявілася ў традыцыйнай пяцігаловай крыжова-купальнай 
кампазіцыі, другая – у выцягнутасці будынка па падоўжнай восі 
(форма лацінскага крыжа). Але гэтыя плыні толькі знешне закранулі 
архітэктуру збудавання. У цэлым царква адлюстравала характэрныя 
рысы тагачаснай Віцебскай школы дойлідства.

У канцы ХVІІ ст. царква зноў перадаецца ў рукі ўніятаў, якія 
пры храме заснавалі жаночы базыльянскі манастыр. У першай 
палове ХVІІІ ст. гэты манастыр прыйшоў у заняпад і ў другой палове 
таго ж стагоддзя перабудаваны. Як лічыцца, сродкі на перабудову 
ахвяраваў віцебскі мешчанін Патап Бібка. Краязнавец А. Падліпскі 
мяркуе, што адбылося гэта ў пачатку XIX ст. Але знойдзены намі ў 
Львоўскай бібліятэцы Акадэміі навук Украіны малюнак Юзафа Пешкі 
канца ХVІІІ ст. сведчыць пра тое, што перабудова адбылася раней, 
верагодна, у 60 – 70-я гг. ХVІІІ ст. Менавіта ў той час сфарміраваўся 
новы барочны ансамбль цэнтра горада, які ўключыў разам з 

Выява Святадухаўскай 
царквы на “Чарцяжы” 

1664 г.
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ратушай, Успенскім саборам, бернардзінскім і езуіцкім касцёламі, 
Уваскрасенскай царквой таксама і Святадухаўскую царкву. Як 
сведчыць малюнак Пешкі, у архітэктуры царквы ўвасобіліся 
барочныя рысы. Яна ўяўляла сабой базіліку з паўкруглай алтарнай 
апсідай, вялікім купалам у цэнтры і дзвюма трох’яруснымі вежамі 
на галоўным фасадзе. У стылі позняга барока пабудаваны таксама і 
манастырскі корпус, што стаяў побач з царквой. Гэта было невялікае 
двухпавярховае прамавугольнае ў плане збудаванне, завершанае 
высокім ламаным дахам. Сцены рытмічна расчлянялі пілястры і 
прамавугольныя аконныя праёмы.

Пасля ліквідацыі царкоўнай уніі ў 1839 г. базыльянскі манастыр 
доўгі час знаходзіўся ў занядбаным стане. А.М. Семянтоўскі сведчыць, 
што ў 1855 г. у ім пражывала толькі 6 манашак, існавалі дзве царквы: 
“цёплая” Пакроўская (14,7 х 5,25 м у плане) і “халодная” (19,95 х 
13,65 м). Не ведаючы, як у далейшым выкарыстоўваць будынкі, 
расійская ўлада не прыдумала нічога больш арыгінальнага, чым 
прыстасаваць манастыр пад... турму. Пра гэта з вялікім болем пісаў 
А.М. Семянтоўскі: “Почерневшая ж местами прогнившая гонтовая 
крыша храма, облезшая побелка стен, разбитые стёкла оконных 
рам, обветшалые здания служб... уединенная, почти безлюдная 
местность, узкая и грязная дорога, идущая между стен монастырских 

Святадухаўская царква і базыльянскі манастыр у канцы ХVІІІ ст. 
Фрагмент акварэлі Ю. Пешкі “Выгляд места Віцебска 

ад манастыра базыльянак з Задунаўя”
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и глубокой пропастью оврага, одичалые деревья фруктового 
сада и наконец железные решетки в окнах находящегося в связи с 
церковью монастырского дома, и мерные шаги часового, безмолвно 
разгуливающего у ворот некогда мирного жилища добровольно 
отрекшихся от света дев, а ныне государственных преступников, – 
наводит невыразимую тоску на душу каждого верного сына церкви 
православной...”

У другой палове XIX ст. лёс помнікаў шчасліва змяніўся. У 1866 
г. складзены каштарыс на суму ў 16 341 рубель і праект перабудовы 
старажытнай царквы ў модным на той час псеўдарускім стылі. 
У 1870 г. новы храм адчыніў свае дзверы парафіянам. Ён 
уяўляў сабой манументальнае збудаванне крыжова-купальнай 
кампазіцыі, на галоўным фасадзе ўзвышалася шмат’ярусная вежа-
званіца, якая, дзякуючы свайму выразнаму сілуэту, дасканалым 
прапорцыям, багаццю дэкору, дамінавала над усім наваколлем. 
А ў 1872 г. пры царкве адкрылася жаночае духоўнае вучылішча, 
пераведзенае сюды з Полацка. Неўзабаве яно ператварылася ў 
даволі буйную навучальную ўстанову (ў 1884 г. было каля 100 
вучаніц), у якой акрамя багаслоўскіх прадметаў выкладалі рускую 
мову і літаратуру, гісторыю, фізіку, матэматыку, геаграфію і 
іншыя дысцыпліны. У сувязі з гэтым паўстала неабходнасць 

Выгляд Святадухаўскай царквы пасля перабудовы 
ў псеўдарускім стылі (злева) і будынка жаночага духоўнага вучылішча. 

Паштоўка пачатку ХХ ст.
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рэканструяваць увесь комплекс, 
што і адбылося ў 1899 – 1902 гг. 
Праект склалі архітэктары      
А.К. Паўлоўскі і П.А. Вінаградаў.

У ансамблі з царквой 
узведзены галоўны буды-
нак вучылішча (ў ім цяпер 
знаходзіцца аблвыканкам). 
Гэта значнае па памерах 
трохпавярховае збудаванне з 
цэнтральным корпусам і падоў-
жанымі бакавымі крыламі. 
Унутры памяшканні светлыя і 
ўтульныя, у цэнтральнай частцы 
размешчана парадная лесвіца. 
Каля яе знаходзіўся вестыбюль; 
першы і другі паверхі займалі 

класы, трэці – спальныя пакоі, цокальны – кухня і сталовая.
Архітэктура будынка сфарміравалася пад уплывам мадэрну 

і неарускага стылю, пэўнае ўздзеянне зрабіў і неакласіцызм з яго 
цягаценнем да ясных гарманічных кампазіцый і манументальных 
ордэрных формаў. Рысы мадэрну адчуваюцца ў агульнай дынаміцы 
кампазіцыі, спалучэнні сіметрыі і асіметрыі, кантрастаў і нюансаў. 
З неарускай архітэктуры ўзяты дэкаратыўныя формы какошнікаў у 
аздабленні аконных праёмаў. Такое складанае спалучэнне элементаў 
розных стыляў садзейнічала ўзбагачэнню архітэктуры. Справа ў тым, 
што перад дойлідамі стаяла няпростая задача – стварыць будынак 
з выразнымі формамі, якія павінны былі добра ўспрымацца як з 
блізкіх, так і далёкіх кропак. I гэту задачу аўтары праекта паспяхова 
вырашылі.

А што ж дала святыні савецкая эпоха? На жаль, толькі знішчэнне. 
У свой час Святадухаўская царква была ўзята пад дзяржаўную 
ахову як помнік архітэктуры рэспубліканскага значэння (спіс № 4 
кіраўніцтва па справах архітэктуры пры СМ БССР 1947 г.). Але 
ў маі 1948 г. камісія ў складзе начальніка аддзела аховы помнікаў 
архітэктуры пры СМ БССР М.А. Зельтана, старшага навуковага 
супрацоўніка аддзела аховы помнікаў кіраўніцтва па справах 
архітэктуры А.В. Палееса, начальніка аддзела па справах архітэктуры 

Фрагмент аздаблення фасада 
будынка былога жаночага 

духоўнага вучылішча
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Віцебскай вобласці І.І. Барадэнкі 
і галоўнага архітэктара Віцебска 
І.А. Мяленцьева вырашыла, што 
царква не падлягае аднаўленню 
“па тэхнічным стане” і павінна 
быць выключана са спіса 
помнікаў рэспубліканскага 
значэння. Праўда, у жніўні 1949 г. 
начальнік кіраўніцтва па справах 
архітэктуры пры СМ БССР 
М.С. Асмалоўскі выдаў загад 
№ 177, дзе Віцебск разглядаўся 
як горад, што “захаваў вялікую 
колькасць помнікаў архітэктуры”. 
Але і ён не дапамог. У маі 1953 г. 
зацвярджаецца новы спіс пом-
нікаў, у якім Святадухаўская 
царква адсутнічала. Неўзабаве 
яе знішчылі, а ў канцы 1980 – 
пачатку 1990-х гг. на святым 
месцы з’явілася аморфная па 
архітэктуры вежа – помнік 
сучаснай рэчаіснасці. Вось так 
расправіліся з храмам, хаця яго 
можна было адрадзіць. 

Ад месца, дзе калісьці стаяла Святадухаўская царква, пройдзем у 
паўднёвым накірунку да сучаснай Пакроўскай царквы, размешчанай 
на перакрыжаванні вуліц Леніна і Шубіна (раней яны называліся 
адпаведна Гогалеўская і Пакроўская). Цяпер на гэтым невялікім 
“пятачку” ў цэнтральнай частцы горада ўтварыўся своеасаблівы 
культурна-духоўны комплекс, дзе адбываюцца набажэнствы, працуе 
нядзельная духоўная школа для дзяцей, жывуць манашкі. Тут жа 
можна набыць неабходную духоўную літаратуру, абразкі, крыжыкі і 
іншы няхітры скарб веруючага чалавека.

Так, вельмі патрэбны гораду такі духоўны асяродак. Але многія 
віцябляне памятаюць і іншыя часы, калі існавала тут турма, а 
знявечаныя муры паўразбуранай святыні запаўняліся гноем і 
смеццем. Толькі шчаслівы выпадак збярог храм ад поўнага знішчэння.

На гэтым месцы даўней узвышаліся 
вежы Святадухаўскай царквы. 

А цяпер – вось такая 
няўклюдная будыніна…
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З гісторыі вядома, што раней Пакроўская царква існавала ў 
комплексе са Святадухаўскай. А на гэтым месцы ў 1760 г. пабудаваны 
з дрэва касцёл і кляштар манахаў ордэна трынітарыяў. У той час і 
вуліца Пакроўская называлася Трынітарскай. Драўляны касцёл 
уяўляў сабой чатырохзрубавае крыжовае ў плане збудаванне з 
купалам над сяродкрыжжам. На заходнім фасадзе перад уваходам у 
храм знаходзіўся прыбудаваны тамбур, да алтарнай апсіды прылягала 
сакрысця. Такі выгляд храма адлюстраваны на адным з малюнкаў 
Ю. Пешкі канца ХVІІІ ст. Гэта пацвярджаецца інвентарным апісаннем 
1830 г.: “Касцёл фундаваны ў Віцебску на Заручаўскім прадмесці 
ў 1758 г. дня 16 лютага з дрэва хваёвага, структуры крыжовай, з 
адным купалам, гонтавым дахам укладам Мікалая Рэута, харужага 
ваяводства Віцебскага, заснаваны ў 1760 г. Гэты касцёл заснаваны пад 
тытулам імені Ісуса... мае даўжыні 10 сажняў, шырыні 8; акон ніжніх 
вялікіх 7, у купале меншых 4, на купале і даху крыжоў жалезных 
невялікіх 5. Дзверы ў той касцёл двайныя вышыні 5 локцяў, шырыні 
3 локці. Алтароў вялікіх 9, пры кожным алтары службоўнік, пры 
вялікім – два”1. Драўляны жылы корпус кляштара меў Н-падобную 
ў плане форму і злучаўся з алтарнай апсідай касцёла. Акрамя яго 
ў склад комплексу ўваходзілі драўляныя флігель, дом для чэлядзі, 
стайня, хлеў, пуня, вазоўня, бровар і лазня.

У пачатку XIX ст. манахі-трынітарыі распачалі перабудову 
кляштара з цэглы. Перш за ўсё ў 1806 г. узведзены двухпавярховы 
прамавугольны ў плане жылы корпус памерам 20 х 14 сажняў. На 
першым паверсе размяшчаліся сталовая, кухня і дзве келлі з каморай 
і альковам, на другім – зала, бібліятэка і 4 келлі. А 5 ліпеня 1814 г. 
пачалі будаваць падмуркі новага касцёла, які завершаны і асвячоны 
1 мая 1821 г. Гэта была традыцыйная трохнефавая базіліка заходняга 
тыпу памерам у плане 11 x 8 сажняў. Сцены вышэйшага за бакавыя 
цэнтральнага нефа падтрымліваліся чатырма слупамі, яны ж 
з’яўляліся апорамі для крыжовых скляпенняў. Па баках алтарнай 
апсіды размяшчаліся дзве сакрысці, у заходняй частцы – хоры на 
2 апорных слупах, на якіх знаходзіўся арган з 9 галасамі і 3 мяхамі. 

1 Объединение “Белреставрация”. Комплексное научное изыскание по 
костелу и корпусу тринитарского монастыря в Витебске. Мн., 1987. С. 21 – 
23. Аўтар гістарычнай даведкі В.Г. Кукуня.
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У апсідзе стаяў драўляны разны алтар, упрыгожаны 2 калонамі і 4 
пілястрамі, завершаны трохвугольным франтонам. Яму адпавядалі 
драўляныя разныя амбона і чатыры бакавыя алтары з абразамі 
Святой Троіцы, святых Каэтана, Яна Непамука і Марыі. Праз 
некаторы час пасля будаўніцтва мураванага касцёла стары драўляны 
храм быў разабраны.

Але нядоўга манахі-трынітарыі карысталіся сваімі будынкамі. 
19 ліпеня 1832 г. выйшаў імператарскі загад аб закрыцці кляштара з 
прычыны мізэрнай колькасці манахаў, якія там пражывалі. Некаторы 
час кляштар пуставаў, знаходзячыся пад апекай грамадзянскага 
кіраўніцтва губерні. У 1838 г. К.А. Дзякава, жонка тагачаснага 
генерал-губернатара Віцебскай, Смаленскай і Магілёўскай губерняў, 
заснавала на ўласны кошт і ахвяраванні мяшчан у жылым корпусе 
кляштара прытулак для 15 – 20 бедных дзяўчынак-сірот. З таго часу 
будынак стаў называцца залай-прытулкам. Сродкі на ўтрыманне 
прытулку паступалі ад прыватных асоб, правядзення латарэй, 
выканання дзецьмі розных вырабаў і г. д. У кастрычніку 1841 г. 
прытулак пашыраны, у ім пражывала каля 50 дзяўчынак і хлопчыкаў. 
Наступнай апякункай гэтай дабрачыннай установы з’яўлялася С.П. 
Галіцына, жонка новага губернатара, які заняў сваю пасаду ў 1846 
г. У гэты час прадаваўся за даўгі добраўпарадкаваны мураваны 
трохпавярховы дом купца Мяняйлава па Смаленскай вуліцы. Соф’я 

Пакроўская царква. 1870 – 1880-я гг. 
Фота С. Юркоўскага. Фрагмент
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Пятроўна дамаглася ад уладаў набыцця таго дома для прытулку, 
і 5 ліпеня 1847 г. дзеці пераехалі ў новы будынак. У старым жа 
кляштарным збудаванні зроблена аддзяленне жаночай турмы.

Выхаванкі прытулку атрымлівалі разам з агульнай адукацыяй 
тую ці іншую спецыяльнасць. Яны выдаваліся замуж за служачых 
губернскай канцылярыі, якім гарантавалася павышэнне па службе. 
У якасці шлюбнага падарунку кожнай нявесце выдавалі 100 рублёў і 
сярэбраны сервіз.

Пакроўская царква. 1941 – 1944 гг.

Выгляд руінаў Пакроўскай царквы ў 1972 г. Фота А. Мемуса
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Пры перадачы кляштарнага 
будынка пад прытулак было 
выказана “величайшее” пажаданне 
цара Мікалая I, каб касцёл пе-
рабудавалі пад праваслаўную 
царкву. Але перабудова зацягвалася, 
бо толькі ў 1847 г. храм перадалі 
праваслаўнай епархіі. У 1858 г. 
атрыманы дазвол на перабудову 
святыні, якая з гэтага часу вядома 
як Петрапаўлаўская царква. Пры 
перабудове вялікую матэрыяльную 
дапамогу аказаў купец другой гільдыі 
Рыгор Валковіч. Праўда, работы ішлі 
марудна, у 1862 г. нават прайшла па 
гораду чутка, што будынкі вернуць 
іх былым гаспадарам. У 1865 г. храм 
цалкам перабудаваны, не хапала 
толькі іканастаса. Неўзабаве ён быў 
зроблены, і царква запрацавала.

Пры храме калісьці існаваў былы трынітарскі сад са старадаўнімі 
ліпамі і яблынямі. Тут адпачывалі гараджане, зрэдку з’яўляліся 
балаганныя “пятрушкі”, гандляры рознай спажывай і да т. п. У куце 
ўчастка стаяла карчма, дзе можна было добра падсілкавацца і выпіць 
кілішак гарэлкі. Гэты сад загінуў падчас пажару 1888 г.

З сярэдзіны XIX ст. і да 1917 г. храм двойчы перабудоўваўся. 
Першая перабудова XIX ст. не змяніла прынцыпова архітэктуру 
святыні. Былі толькі знесены верхнія ярусы вежаў на галоўным 
фасадзе, а над уваходам з’явілася размалёўка на сюжэт Пакравоў 
Прасвятой Багародзіцы, бо храм перайменаваны ў яе гонар. У 
пачатку XX ст. узвялі “глухі” купал над цэнтральнай часткай храма і 
надбудавалі вежы, трохвугольны франтон замянілі лучковым.

У савецкія часы царква была зачынена і паступова разбуралася, 
пашкоджана ў часы апошняй вайны. Пасля выдалення з былога 
кляштарнага будынка турмы храм вырашылі знішчыць. I ужо нават 
прасвідравалі ў сценах дзіркі, каб закласці туды зарады і ўзарваць. 
Так, як узрывалі іншыя помнікі. Для гэтага асаблівай фантазіі не 
патрабавалася.

Фрагмент інтэр’ера Пакроўскай 
царквы ў 1987 г., напярэдадні яе 

аднаўлення. Фота А. Мемуса
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Але ў гэты час у Віцебску ўтварылася патрыятычная суполка 
пад назвай “Узгор’е”. Яна аб’яднала самых розных людзей – рабочых, 
настаўнікаў, бібліятэкараў, інжынераў... Яны прыйшлі да Пакроўскай 
царквы і сталі адкапваць яе сцены ад шматгадовага бруду, які дасягаў 
вышыні каля трох метраў. Справа ў тым, што ў руіны царквы з турмы 

Фрагмент інтэр’ера Пакроўскай царквы ў 1987 г. 
Алтарная апсіда. Фота А. Мемуса

Свята-Пакроўская царква пасля рэстаўрацыі. Галоўны фасад. Фота 1993 г.
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выкідалася смецце, гной і іншы бруд. Узгорцы прасілі гарвыканкам, 
каб далі ім у дапамогу хаця б трактар з прычэпам для вывазкі 
гною з тэрыторыі храма. Але іх просьбы засталіся без увагі. Таму 
прыходзілася смецце выкідаць за сцены будынка.

Відаць, рашучасць “узгорцаў” захаваць помнік архітэктуры 
пэўным чынам уздзейнічала на грамадскую думку горада, бо 
вырашана комплекс не знішчаць, а рэстаўраваць. Сюды прыходзілі 

Выгляд Свята-Пакроўскай царквы з вул. Шубіна. Фота 1993 г.

Будынак пры Свята-Пакроўскай царкве 
(былы трынітарскі кляштар) пасля рэстаўрацыі. 

Фота 1993 г.
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віцябляне, многія з якіх шчыра здзіўляліся таму, што людзі працавалі 
“задарма”, некаторыя строілі кпіны над членамі суполкі. Але былі і 
такія, што заставаліся тут працаваць. Нарэшце, у храм прыйшлі 
рэстаўратары і пачалася работа па аднаўленні помніка. Аднак у сувязі 
з матэрыяльнымі цяжкасцямі рэстаўрацыя храма прыпынілася, і 21 
жніўня 1989 г. пастановай Віцебскага гарвыканкама будынкі перадалі 
праваслаўнай абшчыне. Вернікі на добраахвотныя ахвяраванні 
самастойна завяршалі адбудову царквы і манастырскага корпуса. 
Пачалі са стварэння малога храма Афанасія Брэсцкага, для якога 
адвялі адпаведнае памяшканне ў манастырскім будынку. Велікодныя 
святы ў 1990 г. адзначаліся ў гэтай царкве. А 14 кастрычніка таго 
ж года на Пакроўскае свята адбылася служба і ў вялікім храме. У 
апошнія гады пад кіраўніцтвам маскоўскага мастака У. Сідзельнікава 
інтэр’ер храма размаляваны, зроблены мураваны іканастас. Пішуцца 
абразы.

Храм узводзіўся ў часы, калі ў архітэктуры пануючае становішча 
займаў класіцызм. Таму ў аздабленні галоўнага фасада ўжыты 
чатырохкалонны порцік тасканскага ордэру і іншыя класіцысцкія 
дэталі. Але па сваёй кампазіцыі будынак адносіцца да тыпу барочнай 
трохнефавай базілікі з дзвюма вежамі на галоўным фасадзе. 
Першапачаткова храм не меў цэнтральнага купала. Ён з’явіўся падчас 
чарговай перабудовы святыні ў пачатку XX ст.

Скляпенні Свята-Пакроўскай царквы. Фота 1993 г. 
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Хочацца звярнуць увагу чытача на яшчэ адзін храм, які 
існаваў у паўднёвай частцы Заручаўя, на Смаленскіх могілках, 
што размяшчаліся па Смаленскай шашы (сучасны Маскоўскі 
праспект). Гэта мураваная Крыжаўзвіжанская царква. Яна лічылася 
“прыпісной” да Уваскрасенска-Заручаўскай, г. зн. не мела ўласнай 
парафіі. Пабудавана недзе ў канцы ХVІІІ – пачатку XIX ст. Спачатку 
была ўніяцкай, у 1839 г. стала праваслаўнай. Звестак пра гэты храм 
надзвычай мала. А.М. Семянтоўскі ў 1864 г. пісаў, што святыня “очень 
бедна, плохо удержана и по наружности более походит на костел, чем 
на православную церковь”.

Крыжаўзвіжанская царква на Смаленскіх могілках. 
Фота 1941 – 1944 гг.



176

У Задзвінні

У дзявятым томе даведніка “Расія”, выдадзеным у 1905 г., сказана, 
што задзвінская частка горада размешчана на правабярэжжы Дзвіны, 
яе паўднёвая тэрыторыя здаўна называлася Руссю, а паўночная 
– Прысмушкамі. Праўда, А.М. Семянтоўскі ў “Памятнай кніжцы 
Віцебскай губерні” на 1865 г. падае іншую інфармацыю. Ён лічыць 
Русь і Прысмушкі адным раёнам, размешчаным у паўночна-ўсходняй 
частцы Задзвіння, а таксама называе раён Ярова. На плане 1904 г. 
мы сустрэнем яшчэ дзве цікавыя мясцовасці – Ялагі і Юр’еву горку 
ў заходняй частцы горада. З гістарычных дакументаў вядома, што 
адным з найдаўнейшых храмаў дзвінскага правабярэжжа з’яўлялася 
драўляная царква св. Пятра, адзначаная ў інвентары 1618 г. Але як 
яна выглядала, мы, на жаль, не ведаем.

Засяленне правабярэжнага Задзвіння адбывалася значна пазней, 
чым левабярэжнага. Першапачаткова ўзнікла паўднёвая частка (Русь), 
паўночная ж больш актыўна пачала асвойвацца з ХV – ХVІ стст. Але 
да сярэдзіны XIX ст. тэрыторыя правабярэжжа захоўвала простую 
архітэктурна-планіровачную структуру, якую вызначалі вуліцы, 
што ішлі паралельна і перпендыкулярна Дзвіне. У значнай меры гэта 
было звязана з больш раўнінным, чым на левабярэжжы, рэльефам 
мясцовасці. З адкрыццём руху на чыгунцы роля Задзвіння значна 
ўзрасла і яго тэрыторыя пашырылася настолькі, што пераўзышла ўсе 
астатнія раёны Віцебска. Праўда, буйных грамадзянскіх будынкаў, 
за выключэннем вакзала, тут амаль што не было. Пераважалі 
прамысловыя і ваенныя аб’екты (свячны і піваварны заводы, 
тытунёвая фабрыка, чыгуналіцейны завод Грынберга, інтэнданцкія 
склады, казармы, духоўная кансісторыя і іншыя).

Падарожжа па Задзвінню пачнем з яго паўднёвай часткі. 
Перайшоўшы мостам праз раку, звернем налева і пройдземся па 
ўзбярэжжы. Тут паміж былымі вуліцамі Верхне-Пятроўскай і Ніжне-
Пятроўскай (раён сучасных вуліц Камсамольскай і Дзімітрава) 
стаялі цэрквы апосталаў Пятра і Паўла і Нараджэння Прасвятой 
Багародзіцы. Петрапаўлаўская царква стаяла на прасторнай 
пляцоўцы, абсаджанай беластвольнымі бярозамі. Відаць, калісьці тут 
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была старажытная драўляная Пятроўская царква. Петрапаўлаўская 
ж царква змуравана ў 1780 г. на тым месцы, дзе, згодна з інвентаром 
1618 г., віцебскі мешчанін Пятро Раўла ахвяраваў свой двор з двума 
агароднымі пляцамі на пасадзе Русь для будаўніцтва Пятроўскага 
храма. Да яго надзелу другі віцяблянін Аляксей Радзівонавіч Масля 
дадаў свой дворны пляц пад назвай Хаданоўшчына, а мешчанін Тарас 
Грышаніч “з браціяй” ахвяраваў царкве “поле над ракою Дзвіною”, 
Іван Кацельнік – чатыры “палянкі” ў Задзвінні. У выніку ўтварыўся 
значны надзел у 87 дзесяцін ворнай зямлі.

Паколькі Петрапаўлаўская царква будавалася як уніяцкая, у 
яе архітэктуры адлюстраваліся рысы заходняга паходжання. Яна 
ўяўляла сабой базіліку памерам у плане каля 33 х 18 м, з дзвюма вежамі 
на галоўным фасадзе. А.М. Семянтоўскі ў 1864 г. характарызаваў 
храм як бяскупальны. Унутры храм упрыгожвалі размалёўкі на 
сюжэты са Старога і Новага запаветаў. Алтарную апсіду ад асноўнай 
прасторы будынка адгароджваў драўляны трох’ярусны іканастас, у 
якім сваёй прафесійнай жывапіснай манерай выканання асабліва 
вылучаліся абразы Збавіцеля і Багародзіцы, а таксама старажытны 
абраз з выявамі апосталаў Пятра і Паўла. Гэтыя абразы аздаблялі 
адмыслова зробленыя сярэбраныя шаты. Асаблівай павагай у 
парафіян карыстаўся абраз Багародзіцы, намаляваны ў традыцыях 
італьянскага жывапісу. Ён з’яўляўся “явленным” і адзначаўся асобным 
богаслужэннем “у дзясятую пятніцу”. Відаць, па гэтай прычыне 
некаторыя парафіяне лічылі, што на ім намалявана не Прасвятая 
Дзева Марыя, а Параскева Пятніца. Цікава быў аздоблены таксама 
абраз Збавіцеля. На яго сярэбранай шаце ў 13 круглых медальёнах 
знаходзіліся выявы апосталаў і Багародзіцы. Да храмавых рэліквій 
адносіўся абраз са сцэнай Дабравешчання. Ён калісьці належаў цэху 
канатнікаў – буйнейшай віцебскай рамесніцкай карпарацыі. У склад 
парафіі ўваходзілі таксама майстры цэха кормшчыкаў. Яны захоўвалі 
ў храме сваю цэхавую харугву, зробленую з шоўку, на адным баку 
якой была намалявана сцэна Увядзення Марыі ў храм, на другім – 
Збавіцель, што ідзе па хвалях мора, каб выратаваць тонучага Пятра, 
а таксама малітоўнае заступніцтва свяціцеля Мікалая тонучаму 
караблю. На харугве мелася ахвяравальнае прысвячэнне: “Сооружена 
витебским купцом Иваном Гвоздом, 1805 года, марта 9 дня. По реке 
Двине плавающие господа кормщики”.
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Такім чынам, як бачна з 
апісання, Петрапаўлаўская 
царква з’яўлялася каштоўным 
помнікам дойлідства, 
выяўленчага і дэкаратыўна-
прыкладнога мастацтва. Былі 
тут і іншыя арыгінальныя 
мастацкія творы. Перш за ўсё, 
адзначым восем драўляных 
скульптур у натуральны ча-
лавечы рост, якія ставіліся 
пры паніхідах вакол труны 
нябожчыка. Кожная са 
скульптур увасабляла пэўную 
дабрадзейнасць. Напрыклад, 
Веру прадстаўляла жанчына 
з кнігай у правай і крыжам 
у левай руцэ, на яе вочы 
спускалася пакрывала. Ро-
зум сімвалізавала маладая 

прыгажуня з люстэркам і змяёй у руках, Цярплівасць – жанчына з 
кнігай і якарам. Стараннасць сядзела на пшанічным снапе, яе галаву 
пакрываў саламяны капялюш, у руцэ – серп. Шчодрасць трымала 
ў левай руцэ рог дастатку, у правай – акаваны жалезам куфэрак. 
Нязменнасць прадстаўляла жанчына, якая адной рукой ліла са жбана 
малако, у другой трымала паўраскрытую хартыю. Справядлівасць 
мела выгляд антычнай багіні Феміды з павязкай на вачах, мячом і 
шалямі ў руках. Нарэшце, жанчына, якая ўвасабляла Мужнасць, была 
апранута ў рыцарскія даспехі, трымала ў левай руцэ дзіду, у правай 
– гармату.

У 1839 г. Петрапаўлаўская царква стала праваслаўнай. Перажыла 
яна і Айчынную вайну 1812 г., і Грамадзянскую, і апошнюю Сусветную. 
У спісе 1947 г. яна лічылася помнікам архітэктуры рэспубліканскага 
значэння. Але ў новы ахоўны спіс помнікаў, зацверджаны ўрадам 
БССР у 1953 г., яна не трапіла і была разбурана.

Каля Петрапаўлаўскай царквы знаходзілася царква Нараджэння 
Багародзіцы. Змуравана яна ў 1810 г. Але і гэты храм, на жаль, не 
збярогся.

Петрапаўлаўская царква. 
Фота 1941 – 1944 гг.
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Ад пляца, дзе стаялі Петрапаўлаўская царква і царква Нараджэння 
Багародзіцы, пройдзем крыху на поўдзень. Тут знаходзяцца 
запусцелыя муры былых інтэнданцкіх складоў, збудаваных у другой 
палове ХVІІІ ст.1 У 1993 г., пры археалагічным даследаванні гэтага 
помніка, пад адным са складскіх карпусоў знойдзены падмуркі храма 
ХVІІ ст. Далей вуліцай Стара-Манастырскай (сучасная Будзёнага) 
траплялі на так званыя Міхайлаўскія могілкі. Тут з 1796 г. стаяла 
мураваная царква архангела Міхаіла. Пабудавана яна на сродкі 
віцебскага мешчаніна Кузьмы Дымана і лічылася “прыпісной” да 
Петрапаўлаўскай парафіі. Яна таксама не захавалася да нашага часу.

Адсюль накіруемся на захад, да Юр’евай горкі. Цяпер так 
называецца лесапаркавая зона каля Старасямёнаўскіх могілак. Назва 
паходзіць ад старажытнай Георгіеўскай, або Юраўскай царквы, якая 
і існавала тут з ХV або ХVІ ст. Праўда, тая першая драўляная царква 
даўно загінула, і на яе месцы ў другой палове ХVІІ ст. пабудавалі 
новы храм. Цікавай рэліквіяй гэтага збудавання з’яўлялася разная 
царская брама, выкананая мясцовымі майстрамі каля 1690 г. Яшчэ 
да вайны яна вывезена ў сталічны мастацкі музей, дзе ў 1953 г. 
адрэстаўравана і экспануецца па сённяшні дзень. Брама мае памер 

1 Пасля правядзення рэстаўрацыі ў будынках былых інтэнданцкіх 
складоў размясціўся культурна-гістарычны комплекс “Залатое кольца 
горада Віцебска “Дзвіна” – рэд.

На правым беразе Дзвіны зберагліся былыя вайсковыя лабазы – 
помнікі архітэктуры другой паловы ХVІІІ ст. Фота 1993 г.
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178 х 98 см, зроблена ў тэхніцы глухой разьбы, звонку расфарбавана 
яечнай тэмперай у зялёныя, чырвоныя і вохрыста-жоўтыя таны. 
На ёй выразаны складана пераплеценыя галінкі раслін з кветкамі і 
лісцем, паміж якімі размешчаны выявы Сімяона Стоўпніка, свяціцеля 
Мікалая, чатырох евангелістаў, анёла і інш. Мастацтвазнаўцы 
адзначаюць нетрадыцыйнае размяшчэнне сюжэтаў у верхняй частцы 
брамы, дзе замест сцэны Дабравешчання мы бачым святых Сімяона 
і Мікалая. Такое парушэнне традыцыйнай іканаграфіі тлумачыцца 
патрабаваннем заказчыкаў, што пажадалі бачыць на браме сваіх 
святых апекуноў. Агульны стыль разьбы можна ахарактарызаваць 
як барочны, але ў ім выяўляецца шмат рысаў народнага мастацтва. 
Гэта перш за ўсё прастадушнасць, некаторая наіўнасць персанажаў, 
блізкасць да народнага прымітыву. З другога боку, назіраецца 
імкненне наследаваць узорам гравюры таго часу, у прыватнасці, з 
кнігі “Проповеди слова божьего на праздники всего лета”, выдадзенай 
у Кіева-Пячорскай лаўры ў 1674 г.

Аналагічнае разьбяное і жывапіснае аздабленне можна было 
ў свой час убачыць і на іншых архітэктурных элементах храма. 
Напрыклад, адмысловую размалёўку ХVІІ ст. мелі драўляныя аканіцы, 
замаляваныя ў 1864 г. мастаком Зміцерам Струкавым. Унутры сцены 
царквы былі абцягнуты палатном і прыгожа распісаны. Мелася ў 
храме і драўляная поліхромная скульптура.

Юраўская (Георгіеўская) царква. Малюнак Петрашэвіча. 1866 г.
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Юраўская царква стаяла на даволі 
высокай тэрасе, ніжэй яе знаходзілася 
капліца, пабудаваная над свяшчэннай 
крыніцай. Вада лічылася цудадзейнай, 
асабліва дапамагала ад захворванняў 
вачэй. Над студняй вісела ікона 
Божай маці Ціхвінскай, якая, паводле 
мясцовага падання, з’явілася на 
гэтым месцы перад парафіянамі. Былі 
таксама іншыя старадаўнія абразы – св. 
Таццяны, Багародзіцы, якая аплаквала 
цела Хрыста, пустэльніка Ануфрыя. 
На жаль, ні капліцы, ні царквы даўно 
ўжо няма. Цяпер праваслаўная епархія 
мае намер аднавіць свяшчэнную 
крыніцу, паставіць там новую каплічку1. 
Можа быць, з цягам часу адбудуюць і 
Юраўскую царкву.

Пасля наведвання Юр’евай горкі 
перамясцімся ў паўночную частку 
Задзвіння, званую ў народзе Прысмушкі, 
або Ілліншчына. Апошняя назва 

паходзіць ад царквы прарока Іллі, якая некалі існавала непадалёк 
ад берага Дзвіны, на пляцы паміж 
вуліцамі Вялікай Іллінскай і Малой 
Іллінскай (раён сучаснай вуліцы 
Рэвалюцыйнай). Гэта царква з’яў-
лялася ўнікальным помнікам бе-
ларускага драўлянага дойлідства, 
у ёй адлюстраваліся найбольш 
характэрныя рысы Віцебскай ар-
хітэктурнай школы.

Вось як апісваў царкву ў 1864 
г. А.М. Семянтоўскі: “Высокие 
восьмигранные конусообразные, 
гонтом крытые, пять куполов храма, 

1 У 2011 г. каля крыніцы пабудавана купальня – рэд.

Царская брама Юраўскай 
царквы. Канец ХVІІ ст. 

Зберагаецца ў Нацыянальным 
мастацкім музеі Беларусі 

Аканіца царквы Юр’я 
на Юр’евай горцы. ХVІІ ст. 

Малюнак З. Струкава. 1864 г.
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из коих средний венчан так называемыми банями, три обширных 
крыльца с множеством вычурно точеных колонн, обращенный прямо 
на восток алтарь и стоящая поодаль, с правой стороны, низенькая 
четырехугольная, с балконами вокруг, колокольня... В храме 
высокий трехъярусный иконостас с шестью стоящими по сторонам 
отдельными киотами, очевидно, приспособленными для нахождения 
при них престолов по католическому обычаю униатской церкви; 
такой же киот стоит и у правого входа. Пред образами киотов стоят 
ряды больших оловянных подсвечников, в притворе левого бокового 
входа висит крест с резным распятием”.

Гісторыя Іллінскай царквы ахоплівала амаль пяць стагоддзяў. 
Першы праваслаўны храм на гэтым месцы ўзведзены ў 1447 г. 
каралём Казімірам ІV у падзяку Богу за выратаванне яго жонкі, 
якая амаль не ўтапілася ў Іллін дзень. Але ў сярэдзіне ХVІ ст. 
царквы не існавала, бо інвентар Віцебска 1552 г. яе не згадвае. 
Не трапіла яна і ў спіс 1618 г., дзе пералічаны храмы Віцебска, 
што адышлі да ўніяцкай епархіі. Толькі ў 1643 г. фундатарамі 
Агінскімі ўзводзіцца новая царква, відаць, уніяцкая. У 1746 г. 
святыня нанова будуецца або капітальна перабудоўваецца на 
сродкі віцебскіх купцоў Запольскіх. Да 1788 г. яна была ўніяцкай, 
потым некаторы час знаходзілася ў руках праваслаўных, але 
зноў далучана да ўніяцкай епархіі. Толькі з 1839 г. канчаткова 
становіцца праваслаўнай.

Архітэктура храма была адметная тым, што ў ёй спалучаліся 
дзве магутныя мастацкія плыні, што ішлі на Беларусь з Поўдня, ад 

Крыніца на Юр’евай гары. Фота У. Атапіна
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Візантыі і з Заходняй Еўропы. Паводле візантыйскай традыцыі, храм 
у плане меў выгляд роўнаканцовага (так званага грэчаскага) крыжа, 
аб’ёмы завяршаліся самастойнымі дахамі і купаламі. Заходняе 
культавае дойлідства больш арыентавалася на базілікальныя тыпы 
храмаў, якія ў плане нагадвалі выцягнуты лацінскі крыж, а прастора 
інтэр’ера развівалася ў падоўжным напрамку, ад галоўнага ўваходу 
да алтара. Іллінская царква 
пабудавана з чатырох узаемна 
перпендыкулярных зрубаў, 
якія ў месцы перакрыжавання 
стваралі цэнтральнае квад-
ратнае ў плане памяшканне. 
Зрубы алтарнай апсіды і 
бакавых прыдзелаў мелі 
скошаныя вуглы, што на-
бліжала іх да паўкруглых 
апсід мураваных храмаў. 
Кожны з пяці аб’ёмаў царквы 
завяршаўся самастойным 
шатровым дахам з купалам 
на васьмерыку, прычым верх 
цэнтральнага памяшкання 
раскрываўся ў інтэр’ер і 
завяршаўся яруснай вежкай 
з двума васьмерыкамі і двума 

Іллінская царква. Малюнак З. Струкава. 1864 г.

Іллінская царква. 
Малюнак І. Трутнева. 1866 г.
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купаламі, а вярхі бакавых зрубаў былі 
закрытымі ў інтэр’ер і мелі ў вянчаннях 
толькі аднаярусныя купальныя вежкі.

Пры пабудове царквы дойліды 
адышлі ад старадаўняй схемы 
роўнаканцовага плану, а ўжылі 
больш дынамічныя прапорцыі, 
пры якіх бакавыя крылы звужаны, 
таму падоўжная вось вылучалася як 
галоўная, надаючы кампазіцыі больш 
жывапісны прасторавы характар. Пры 
пабудове ў 1780-я гг. галерэі вакол 
бабінца асіметрыя храма стала больш 
выразнай. Яна свядома ўзмацнілася і 
такімі элементамі, як цэнтральны і два 
бакавыя ганкі, завершаныя купалкамі і 
крыжамі. У выніку царква з пяцігаловай 
ператварылася ў васьмігаловую, у ёй 

кантрасна спалучаліся нізкія аб’ёмы галерэі і ганкаў з высокімі 
стройнымі зрубамі асноўнай часткі. Усё гэта красамоўна сведчыць, 
што ў архітэктуры Іллінскай 
царквы вызначыліся рысы 
стылю барока.

На паўднёвы ўсход ад 
царквы стаяла асобная 
драўляная званіца надзвычай 
архаічнай архітэктуры. Яна 
ўяўляла сабой чацверыковую 
вежу, якая складалася з трох 
ярусаў. Ніжні ярус сваёй формай 
нагадваў усечаную зверху 
піраміду, сярэдні – чацвярык з 
вертыкальнымі сценамі, верхні 
з’яўляўся “ізбіцай” з кансольна 
навісаючай арачнай галерэяй. 
Завяршалася збудаванне 
нізкім шатром і купалком 
на невысокім васьмерыку. 

Царскія вароты 
і фрагмент іканастаса 

з Іллінскай царквы. 
З фота канца ХІХ ст.

Іллінская царква. Ксілаграфія 
Я. Мініна з серыі “Помнікі драўлянага 

дойлідства Беларусі”. 1928 г.
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Каркасную аснову званіцы складалі 8 унутраных слупоў. Выразная 
па свайму сілуэту пабудова вельмі нагадвала баявыя вежы віцебскіх 
замкаў ХVІІ ст. Калі яна была пастаўлена – невядома, але ў царкоўным 
інвентары 1843 г. яна адзначана як “весьма ветхая”. У 1866 г. амаль што 
струхлелая званіца разабрана. А ў 1904 г. згарэла Іллінская царква. 
Але яна ў свой час замалявана 3. Струкавым (1864) і Я. Мініным, 
абмерана і сфатаграфавана акадэмікам архітэктуры А. Паўлінавым. 
Таму ёсць магчымасць адрадзіць святыню ў пачатковых формах. 
Было б толькі жаданне. 

У 1911 г. на месцы старой драўлянай пабудавана новая мураваная 
Іллінская царква, вырашаная ў неарускім стылі. Але і яна не 
захавалася да нашых часоў.

На захад ад Іллінскай царквы знаходзілася драўляная царква 
Пакравоў Прасвятой Багародзіцы. Калі яна была пабудавана – невядома, 
але ў 1838 г. яна закінута “з прычыны ветхасці”. Стаяла ў руінах 26 
гадоў, а ў 1864 г. знесена з-за страху, каб паўстанцы Каліноўскага не 
карысталіся яе сценамі як прыкрыццём у бойцы з урадавым войскам. 

Потым царква была адноўлена і адзначана на плане Віцебска 
1904 г. Яна ўяўляла сабой мураванае культавае збудаванне, якое 
складалася з алтарнай апсіды, асноўнага прамавугольнага ў плане 
аб’ёма і высокай вежы-званіцы на галоўным фасадзе. Архітэктура 
мела выразныя адзнакі псеўдарускага стылю. Помнік не захаваўся. 
Памяць аб ім зберагаецца толькі ў назве вуліцы Пакроўскай, якая 
праходзіць каля месца, дзе стаяла святыня.

Пакроўская (справа) і драўляная Іллінская цэрквы. 
Паштоўка да 1904 г.
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Ад Ілліншчыны пройдзем берагам Дзвіны крыху на поўдзень, 
да былых вуліц Мікольскай і Багаяўленскай (сучасныя Савецкай 
Арміі і Энгельса), дзе на невялікай плошчы кампактна размяшчаліся 
лютэранская кірха, Сімяонаўская і Мікалаеўская цэрквы.

Першая царква Сімяона Стоўпніка зафіксавана на “Чарцяжы” 
Віцебска 1664 г. Відаць, яна збудавана яшчэ ў ХVІ ст., бо ў інвентары 
маёмасці ўніяцкай Полацкай епархіі 1618 г. адзначана як на правым 
беразе Дзвіны. Драўляная царква складалася з двух чацверыковых 
зрубаў – шырэйшага асноўнага і вузейшага алтарнага, накрытых 
асобнымі двухсхільнымі дахамі. Вільчак даху над асноўным аб’ёмам 
завяршаўся купалком на барабане, увянчаным каваным крыжам. 
Царква мела рысы народнага дойлідства. Пры ёй існавалі могілкі.

На жаль, мы не ведаем, як доўга захоўвалася адзначаная вышэй 
царква, вядома толькі, што на Сімяонаўскі храм да 1740 г. паступалі 
ахвяраванні. Гэта крыжы, царкоўны посуд, дарахавальніца і іншае 
начынне, якое ў 1729 – 1740 гг. падаравалі Ян Ігольнік і іншыя 
парафіяне. У 1680 г. на сродкі Івана, Фёдара і Мірона Кандратовічаў 
адліты царкоўны звон. Але з 1740 г. ахвяраванні паступалі ўжо на 
Багаяўленскую царкву, якая, відаць, узведзена на месцы старога 
храма. Усё ж, па традыцыі яна працягвала называцца ў народзе 
Сімяонаўскай, або Сімяонаўска-Багаяўленскай. Для яе ў 1773 г. у 

Так выглядала Задзвінне ў канцы ХVІІІ ст. На фоне аднапавярховай 
забудовы вылучаліся сілуэты культавых збудаванняў. 

Справа, каля моста, – Сімяонаўскай царква, ад яе налева – 
лютэранская кірха і Мікалаеўская царква. 

Фрагмент акварэлі Ю. Пешкі
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Рызе майстрам Аўгустам Хедзалем 
адліты новы вялікі звон, сродкі на 
які ахвяравалі Якуб, Максім і Цімох 
Ігольнікі.

У 1790 г. распачалося будаўніцтва 
новага мураванага ўніяцкага храма, якое 
скончылася ў 1805 г. Гэта быў перыяд 
панавання ў архітэктуры класіцызму. 
У адпаведнасці з яго канцэпцыямі і 
вырашана святыня. Яна ўяўляла сабой 
традыцыйную для ўніяцкіх культавых 
збудаванняў трохнефавую базіліку з 
павышаным сярэднім і больш нізкімі 
бакавымі нефамі, арыентаваную алтаром 
на поўдзень. У перакрыжаванні трансепта і сярэдняга нефа ўзведзены 
купал на масіўным светлавым барабане. Галоўны фасад вырашаўся ў 
барочных традыцыях – з дзвюма вуглавымі купальнымі вежамі. Але 
фасад не меў той вытанчанасці і ўзрушанасці формаў, як у познебарочных 
помніках. Ён больш статычны, пабудаваны на выразным рытме калон 
і пілястраў карынфскага ордэру. Паміж імі размяшчаліся арачныя і 
прамавугольныя нішы і філёнгі, аздобленыя скульптурамі, рэльефамі і 
размалёўкамі. Прафіляваны антаблемент, што аддзяляў верхні ярус ад 
ніжняга, упрыгожвалі ампірныя ляпныя гірлянды.

Выява Сімяонаўскай царквы 
на “Чарцяжы” 1664 г.

Галоўны фасад Сімяонаўскай царквы. Фрагмент акварэлі Ю. Пешкі. 
Канец ХVІІІ ст.
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Адпаведна фасадам быў аздоблены інтэр’ер будынка. Яго сцены 
размаляваны пад шэры мармур, а пілястры і карнізы – пад малахіт. 
На скляпеннях, ветразях і ў купале намаляваны фрэскі на рэлігійныя 
сюжэты, зробленыя ў шматколеравай і манахромнай гамах. Алтарная 
апсіда аддзялялася ад нефаў нізкім іканастасам. На ўсходнім слупе, 
паводле каталіцкага звычаю, была амбона.

У 1812 г. царква пераабсталявана французамі пад салдацкую 
казарму. Пасля заканчэння Айчыннай вайны храм існаваў каля 
140 гадоў, у 1947 г. ахоўваўся дзяржавай як помнік архітэктуры 
рэспубліканскага значэння. Але потым зняты з аховы і знішчаны. 
Цяпер яго можна ўбачыць толькі на старых малюнках і фатаграфіях.

На захад ад Сімяонаўска-Багаяўленскай царквы размяшчалася 
царква свяціцеля Мікалая. Яна пабудавана ў 1774 – 1779 гг. “на старым 
царковішчы” на сродкі вайсковага каменданта горада графа Мініха. 
Храм лічыўся “батальённым” і належаў вайсковаму ведамству. З часу 
свайго заснавання і да 1799 г. Мікалаеўская царква з’яўлялася адзінай 
праваслаўнай святыняй ва ўсім горадзе. У 1853 г. яна “па ветхасці” 
перададзена епархіяльнаму кіраўніцтву, самастойная парафія 
скасавана і далучана да Багаяўленскай, але ў тым жа годзе вырашана 
храм адрамантаваць і захаваць яго былы статус парафіяльнага. 
Перабудова працягвалася да 25 лютага 1856 г., калі храм асвяціў 
Полацкі і Віцебскі архіепіскап Васіль. У гэты час пры царкве існаваў 
“цёплы” прыдзел у імя Пакравоў Прасвятой Багародзіцы. Царква 
была драўляная, вырашаная ў стылі класіцызму. Уяўляла сабой 
пяцізрубавае збудаванне крыжовай у плане формы.

Сімяонаўская царква. Фота пачатку ХХ ст.
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Цэнтральны зруб завяршаўся масіўным купалам на барабане, 
над купалам узвышаўся невялікі васьмярык з цыбулепадобным 
купалком і крыжам. У прытворы да царквы прыбудавана высокая 
званіца. На галоўным і бакавых фасадах – трохвугольныя франтоны, 
ашаляваныя сцены праразалі арачныя аконныя праёмы. Царква да 
нашага часу не захавалася, вядома па фотаздымках пачатку XX ст.

Насупраць Мікалаеўскай царквы праз вуліцу Мікольскую 
(сучасная Савецкай Арміі) стаяла лютэранская кірха. Гэта былы 
піярскі касцёл, які пабудаваны ў ХVІІІ ст., дзейнічаў да 1833 г., потым 
зачынены і пераўтвораны ў рэфарматарскі храм.

Мікалаеўская царква. 1870 – 1880-я гг. Фота С. Юркоўскага

Лютэранская кірха. Паштоўка пачатку ХХ ст.



190

Засталося расказаць пра яшчэ адзін задзвінскі храм, які, на 
шчасце, збярогся да нашага часу і знаходзіцца ў адносна добрым 
стане. Гэта касцёл святой пакутніцы Варвары (Барбары), што стаіць 
на вуліцы Ленінградскай (былая Гарадоцкая шаша), насупраць 
Полацкага рынку. Тыя, хто пад’язджаў да горада з боку Полацка або 
Гарадка, відаць, звярнулі ўвагу на тое, што яшчэ на далёкіх пад’ездах, 
за гарадской рысай пачынаюць выразна вырысоўвацца на фоне 
неба стройныя чырвоныя вежы святой Варвары. Яны з’яўляюцца 
своеасаблівым вышынным арыенцірам заходняй часткі горада. 
Добра ўспрымаецца выразны сілуэт храма і з іншых гарадскіх раёнаў, 
напрыклад, з Успенскай гары.

Мы ўжо, здаецца, прызвычаіліся да сучаснага выгляду святыні і 
не ведаем, што такой яна стала ў канцы XIX ст. У ХVІІІ ст. тут існавалі 
загарадныя каталіцкія могілкі, на якіх у 1785 г. на сродкі віцебскага 
шляхціца Антона Косава пабудаваны першы мураваны касцёл у 
стылі позняга барока. У тым жа годзе ён асвячоны Магілёўскім 
архіепіскапам Станіславам Богушам-Сестранцэвічам. Гэта было 
невялікае аднанефавае збудаванне, арыентаванае алтарнай часткай 
на поўнач. Такая нязвыклая для хрысціянскіх храмаў арыентацыя 
тлумачыцца тым, што галоўны фасад храма быў звернуты на 
Гарадоцкую шашу, што праходзіла на поўдзень ад збудавання.

Выгляд першага Варварынскага касцёла апісвае акт яго візітацыі 
1849 г. Храм меў даўжыню 8, шырыню 5, вышыню 4 сажня (каля 
16,8 х 10,5 х 8,4 м), быў накрыты гонтавым дахам, вяршыню якога 
вянчаў просты жалезны крыж. Перад нефам знаходзіўся мураваны 
прытвор (нартэкс), асветлены двума малымі паўцыркульнымі 
вокнамі. Падлога выкладзена цэглай. З прытвора вялікімі дзвярыма 
траплялі ў асноўнае храмавае памяшканне, тут жа з левага боку 
знаходзілася лесвіца, што вяла на хоры, заснаваныя на двух 
драўляных слупах. Асноўнае памяшканне асвятлялася чатырма 
вокнамі з жалезнымі кратамі, мела драўляную падлогу. Асноўнымі 
дэкаратыўнымі акцэнтамі інтэр’еру з’яўляліся тры драўляныя 
разьбяныя алтары. Галоўны алтар знаходзіўся ў прэзбітэрыі і меў 
абраз святой вялікапакутніцы Варвары з меднай шатай. На алтары 
стаяла дарахавальніца, над якой размяшчаўся абраз Багародзіцы, 
маляваны на палатне. Над галавой Марыі ва ўсі бакі разыходзіліся 
промні, упрыгожаныя серабром. Прэзбітэрый з галоўным алтаром 
ад нефа аддзяляла невысокая крата, за якой справа быў уваход у 



191

сакрысцю. Справа ў нефе стаяў другі алтар, у ніжняй частцы якога 
знаходзіўся абраз Дзевы Марыі ў сярэбранай пазалочанай шаце, 
у верхняй – абраз з выявай св. Роха. Насупраць яго знаходзіўся 
трэці алтар з абразамі Багародзіцы і св. Разаліі. Каля яго 
размяшчалася драўляная фігура Хрыста. Акрамя алтароў у касцёле 
меліся драўляная разная амбона, 8 лавак, 2 спавядальні. На хорах 
пастаўлены малы арган. Ён у сярэдзіне XIX ст. сапсаваўся і ў 1851 г. 
адрамантаваны на сродкі парафіянкі Алёны Колбавай. Інвентар 
1865 г. сведчыць, што ў той час храм меў ужо два арганы: “вялікі... 
цяпер зноў перароблены... і малы французскі”. З’явіліся новыя 
абразы – Пакутнай Маці Боскай і св. Антонія, абноўлены абраз 
св. Роха. Былі пазалочаны карнізы. Пад будынкам існаваў склеп 
з пахаваннямі. У 1861 г. інтэр’ер рэканструяваны. Для яго мастак 
П. Фюрст зрабіў новыя галоўны алтар з 4 калонамі, два бакавыя 
алтары і амбону.

Касцёл св. Варвары карыстаўся вялікай павагай сярод мясцова-
га каталіцкага насельніцтва. Галоўнае храмавае свята адбывалася 
16 ліпеня. Як адзначаў А.М. Семянтоўскі, у гэты дзень пачыналася 
40-гадзінная літургія, якая працягвалася тры дні. З гэтай нагоды 
да касцёла збіраліся не толькі віцябляне, але прыязджалі вернікі 
і з іншых губерняў. Акрамя штогадовай урачыстасці ў кожную 
пятніцу адбывалася служба перад алтаром укрыжаванага Хрыста. 
Яна збірала шмат парафіян, асабліва жанчын-каталічак. Увечары 
гэтага дня жанчыны маліліся перад касцёлам, дзе стаяў вялікі 
драўляны крыж са скульптурай Збавіцеля. Да яго ніжняй часткі была 
прымацавана медная шыльдачка з тэкстам, які тлумачыў, што такія 
маленні рэгулярна праводзіліся з 1777 г. з блаславення папы Пія VІ, 
г. зн. у часы, калі касцёла яшчэ не было. Касцёльныя могілкі славіліся 
надзвычайнай чысцінёй і добраўпарадкаванасцю, прыгожымі 
надмагіллямі. На гэта звярнуў увагу А.М. Семянтоўскі: “Что касается 
кладбища, при этом костеле состоящего, то опрятное содержание его 
может служить прекрасным примером для подражания прихожанам 
всех других церквей. Кладбище св. Варвары довольно богато 
хорошими надгробными памятниками; лучшие из них возле самого 
костела”.

Яшчэ да 1783 г. на могілках змуравана вежа, якая ў народзе 
называлася “каменным крыжам”. Верагодна, яна з’яўлялася бажніцай, 
у якой змяшчалася ўкрыжаванне Хрыста. У 1800 г. да гэтай вежы 
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на сродкі віцебскага харужага Пятра Лёзкі (Лиозки) прыбудавана 
мураваная капліца, асвячоная ў гонар Крыжаўзвіжання. Паводле 
апісання 1849 г., яна ўяўляла сабой невялікае прамавугольнае ў 
плане збудаванне з 6 вокнамі і драўляным укрыжаваннем Хрыста 
ў алтары, была накрыта гонтавым дахам. Трох’ярусная вежа, 
перакрытая скляпеннямі, мела вялікі і два малыя званы, г. зн. яна 
з’яўлялася званіцай. 26 мая 1881 г. у капліцы адбыўся пажар, у 
выніку якога згарэлі гонтавае пакрыццё, сталярка, лесвіцы і памосты 
званіцы, зруйнаваны яе трэці ярус. Увосень таго ж года праведзены 
капітальны рамонт: будынак накрыты металічным дахам, унутры і 
звонку атынкаваны і пабелены1.

У 1783 г., за два гады да будаўніцтва мураванага касцёла, яго 
фундатар А. Косаў узвёў невялікі драўляны жылы дом для ксяндза, 
вядомы пад назвай плябаніі. Паводле яго апісання 1849 г., гэта быў 
невялікі аднапавярховы будынак з трыма жылымі пакоямі і кухняй. 
На плябанскім падворку размяшчаліся таксама флігель для прыслугі, 
хлеў, стайня і свіран. У той час будынкі знаходзіліся ў занядбаным 
стане і былі разабраны. У 1850 г. ксёндз Красоўскі пры дапамозе 
паноў Ф. Цеханавецкага і П. Мількевіча пабудаваў новую плябанію 
на старым падмурку. Звонку сцены ашаляваны дошкамі, дах гонтавы, 
пакрыты алейнымі фарбамі. За домам каля ручая меўся гародчык 
з яблынямі і агрэстам. Забудову падворка складалі свіран, стайня, 
два хлявы; каля агароджы цвінтара пабудаваны дом для прыслугі з 
некалькімі жылымі пакоямі і калідорам пасярэдзіне.

З 1830-х гг. парафія Варварынскага касцёла значна ўзрасла 
ў выніку таго, што ў горадзе былі зачынены езуіцкі, піярскі, 
дамініканскі і трынітарскі касцёлы, якія пазней перароблены ў храмы 
іншых канфесій. Таму паўстала неабходнасць пабудаваць новы, 
больш умяшчальны храм. У 1856 г. настаяцель парафіі Гайжэўскі 
накіраваў свайму начальству прашэнне з абгрунтаваннем патрэбы 
пашырыць касцёл. Але яго зварот не меў ніякіх вынікаў. У 1882 г. ён 
зноў звярнуўся ў губернскі будаўнічы камітэт з адпаведнай паперай, 
у якой пісаў, што ў існуючым на той час касцёле мелася толькі                   
12 квадратных сажняў плошчы, на якой магло размясціцца каля               

1 Объединение “Белреставрация”. Комплексное научное изыскание 
по костелу Варвары в г. Внтебске. Мн., 1987. С. 3 – 15. Аўтар гістарычнай 
даведкі В.Г. Кукуня.
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150 вернікаў, а лік усіх парафіян даходзіў да 1800 чалавек. Адначасова 
з лістом настаяцель прадставіў у камітэт і праект перабудовы 
касцёла, але апошні не ўхвалены і вернуты для перапрацоўкі. Толькі 
ў маі 1883 г. новы варыянт праекта зацверджаны і перададзены 
будаўнікам для яго рэалізацыі. Аўтарам праекта з’яўляўся гарадскі 
архітэктар, інжынер паводле адукацыі (скончыў Пецярбургскі 
інстытут грамадзянскіх інжынераў) Віктар Піятроўскі. У чэрвені 
1883 г. новы настаяцель касцёла Мотуз звярнуўся ў кансісторыю за 
дазволам пачаць будаўніцтва святыні. Такі дазвол быў атрыманы, 
і 8 жніўня таго ж года быў урачыста закладзены першы камень 
у падмурак будучага храма. Сам жа касцёл будаваўся з 15 сакавіка 
па 15 лістапада 1884 г., асвечаны 4 снежня пад двайным тытулам – 
Св. Варвары і Юзафа, прычым апошні лічыўся заступнікам храма, а 
Варвара дала яму асноўнае імя.

Касцёл атрымаў формы моднага на той час неараманскага 
стылю. У некаторых навуковых публікацыях ён вызначаецца як 
псеўдагатычны, але такую думку трэба лічыць памылковай. Ён 
уяўляе сабой прамавугольную ў плане трохнефавую базіліку з 
дзвюма вежамі на галоўным фасадзе. Цікава, што пры будаўніцтве 
новага касцёла ў яго аб’ём уключаны стары храм з падвалам, прычым 
сцены алтарнай апсіды дабудаваны да вышыні 4 сажняў (8,4 м). 

Варварынскі касцёл. Фота 1890-х гг.
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Будынак звонку неатынкаваны і мае натуральны колер чырвонай 
цаглянай муроўкі. Асабліва прыгожа дэкараваны галоўны фасад. 
Вежы некалькі выступаюць па-за плоскасць сцяны, у сувязі з чым 
апошняя падзяляецца па гарызанталі на тры часткі. У ніжняй частцы 
цэнтральнай плоскасці – партал у выглядзе глыбокага порціка з 
арачным праёмам і трохвугольным шчытом, над якім узвышаецца 
ступеньчаты атык. Верхнюю частку гэтай плоскасці ўтвараюць трайны 
аконны праём тыпу трыфорыуму, шчыт з багата прафіляваным 
карнізам і ступеньчаты атык з крыжам. Бакавыя плоскасці створаны 
ніжнімі ярусамі вежаў. Кожны з іх мае ў цэнтры высокі арачны 
праём, завершаны паўцыркульным архівольтам і двума крыжамі. 
Над ім – антаблемент з плоскім фрызам і прафіляваным карнізам 
вялікага вынасу, які асноўваецца на аркатурных кансолях. Наступны 
ярус вежаў – кубічны аб’ём, расчлянёны на кожным фасадзе высокім 
трайным праёмам. У верхняй частцы – багатае цаглянае аздабленне 
ў выглядзе паяскоў, квадратных нішак, карніза на кансолях. 
Васьмерыковыя верхнія ярусы вежаў расчлянёны арачнымі праёмамі, 
завершаны шчытамі і высокімі шатрамі з крыжамі. Бакавыя фасады 
аздоблены больш сціпла. Тут ужыты пілястры, вокны-трыфорыумы, 

Інтэр’ер Варварынскага 
касцёла ў 1900-я гг.

Інтэр’ер Варварынскага 
касцёла ў 1974 г. Фота А. Мемуса
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карнізы на фігурных кансолях. 
З боку алтарнай апсіды маецца 
асобны вонкавы ўваход у 
касцёльны склеп.

Знешні і ўнутраны выгляд 
касцёла ўдакладняюць архіў-
ныя дакументы 1880-х гг. Так, 
5 лістапада 1884 г., за 10 дзён 
да завяршэння будаўнічых ра-
бот, яго настаяцель дасылае ў 
каталіцкую кансісторыю ра-
парт, у якім паведамляе, што ў 
касцёле пастаўлена 6 прыгожых 
алтароў і што мастак Станіслаў 
Тышынскі з Варшавы зрабіў 
размалёўкі алейнымі і клеевымі 
фарбамі. У купале ён намаляваў 
выявы чатырох евангелістаў, а 
на сценах прэзбітэрыя – дзве 
кампазіцыі: “Добры пастыр” і 
“Хрыстос падымаецца ў гару”. 
Акт візітацыі 1886 г. змяшчае 

падрабязнае апісанне касцёла. Ён меў даўжыню 8, шырыню 4 сажні, 
вышыню да ўзроўню даху 3 сажні і 1 аршын. У касцёльным склепе 
пахаваны фундатар першага храма А. Косаў і два яго сыны. Усе 
памяшканні будынка асвятляліся 54 вокнамі. На франтоне галоўнага 
фасада быў змешчаны чыгунны пазалочаны крыж вышынёй у 4 ар-
шына з укрыжаваннем Хрыста. Жалезныя крыжы завяршалі вежы і 
сакрысці.

Усяго ў храме налічвалася 25 розных дзвярэй. З прытвору лесвіца 
вяла на хоры, а з другога яруса вежаў можна было трапіць на дах 
збудавання. Падлога ў касцёле драўляная, нефарбаваная, перакрыцце 
скляпеністае. Пры ўваходзе справа стаяла на высокім пастаменце 
мармуровая чаша для святой вады, над ёй узвышалася ўкрыжаванне 
Хрыста. З процілеглага боку стаяла такая ж чаша, але не з мармуру, а 
з простага каменя. Далей знаходзіліся разьбяныя лавы для парафіян, 
справа ад галоўнага алтара – амбона, пакрытая белым лакам, з 
пазалочаным карнізам, у якую са спецыяльнай каморы вяла лесвіца. У 

Агульны выгляд Варварынскага 
касцёла ў 1974 г. Фота А. Мемуса
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правым бакавым нефе знаходзіўся 
алтар, афарбаваны ў белы колер, з 
пазалочаным карнізам, які змяшчаў 
абраз св. Юзафа і завяршаўся 
ўкрыжаваннем, абкружаным па-
залочаным “ззяннем”. Па левы 
бок стаяў такі ж алтар з выявай 
св. Варвары, упрыгожанай ся-
рэбранай пазалочанай шатай. 
Гэта ікона магла спускацца ўніз 
праз спецыяльную раму, за якой 
у асобным памяшканні хавалася 
велікодная труна. Тут жа можна 
было ўбачыць апісаную ў Бібліі 
свяшчэнную гару Галгофу з тры-
ма крыжамі. Да яе падножжа на 
спецыяльным калаўроце спуска-
лася зверху воблака, на якое паміж 
свечкамі ставілася манстранцыя. 

У верхняй частцы алтара знаходзілася пазалочаная скульптура, 
сімвалізуючая бязгрэшны зачацце Дзевы Марыі. Яшчэ адзін алтар 
змяшчаў дзве выявы Багародзіцы, адна з якіх адлюстроўвала сцэну яе 
каранацыі. Галоўны алтар у час візітацыі касцёла 1886 г. яшчэ не быў 
скончаны. Ён не пафарбаваны, абцягнуты паркалёвай тканінай, меў 
цыборый і чатыры рэлікварыі. Калоны, карнізы, накладныя разныя 
дэталі пазалочаны. Алтар змяшчаў абраз з выявай Багародзіцы, якая 
стаіць на зямным шары і трымае на руках Хрыста; абапал яе – фігуры 
чатырох евангелістаў. З іншых жывапісных твораў у акце візітацыі 
пералічаны 14 абразоў са сцэнамі пакут Хрыста. Яны ўтваралі 
агульную кампазіцыю, завершаную ўкрыжаваннем. Пад абразамі 
знаходзіліся спецыяльныя зашклёныя нішы, у якіх зберагалася 
зямля, узятая з месца крыжовага шляху Збавіцеля. Было і шмат 
іншых абразоў: Смуткуючай Багародзіцы, св. Роха і г.д.

У час набажэнстваў інтэр’ер касцёла асвятлялі пяць металічных 
жырандоляў. Самая вялікая бронзавая жырандоль вісела ў сярэднім 
нефе, мела 24 свечкі і 80 крышталёвых прызмаў. Астатнія жырандолі 
былі медныя, змяшчалі па 4 і 12 свечак.

Фрагмент вежы Варварынскага 
касцёла да яго рэстаўрацыі. 

Здымак 1986 г.
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Нялёгкі лёс напаткаў 
касцёл Св. Варвары ў савецкія 
часы. Святыня была зачынена, 
пуставала і паступова раз-
буралася. Капліца зруй-
навана да падмуркаў. Тэры-
торыю цвінтара захапіла 
аўтапрадпрыемства. Тут і ця-
пер на вялікім пляцы стаяць 
машыны, размешчаны розныя 
збудаванні гэтай установы. 
Відаць, касцёл падзяліў бы лёс 
іншых помнікаў культавай 
архітэктуры Віцебска, якія 
бязлітасна знішчаны. Але 
ж пашанцавала будынку, не 
дайшла да яго “карающая 
рука” ўсеагульнага разбу-
рэння. Хаця ў руінах, але 
ж захаваўся ён да нашага 
часу. У 1980-я гг. прынята 
пастанова аб рэстаўрацыі 
помніка. У 1987 г. аб’яднаннем 
“Белспецрэстаўрацыя” выка-
наны праект аднаўлення касцёла і капліцы. Работы ішлі павольна, 
удзельнічалі ў расчыстцы касцёла і “ўзгорцы”, а таксама студэнты 
педагагічнага інстытута, іншыя добраахвотнікі.

Спачатку ў былым касцёле меркавалася адкрыць музычную залу 
мясцовай філармоніі. Памятаю адно з паседжанняў у гарвыканкаме, 
дзе абмяркоўвалі праект рэстаўрацыі касцёла. Узнікла дыскусія пра 
тое, ці трэба аднаўляць над касцёльнымі вежамі крыжы. Выступаючыя 
з залы казалі, што вельмі добра было б завяршыць вежы крыжамі, 
бо гэта натуральна і арганічна адпавядае архітэктурным формам 
збудавання. Начальства ж адназначна і цвёрда выказалася за тое, каб 
ніякіх крыжоў не было.

Усё ж крыжы залуналі над касцёлам. I адбылося гэта таму, што 
будынак перадалі каталіцкай абшчыне, якая даводзіла помнік да 

Прыгожа выглядаюць вежы 
касцёла св. Варвары пасля рэстаўрацыі. 

Фота 1993 г.
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ладу. У ліпені 1993 г. адрэстаўраваны храм асвяціў епіскап Казімір 
Свёнтэк. Яшчэ раней адрадзілі капліцу. Яна ўяўляе сабой простае 
прамавугольнае ў плане збудаванне пад двухсхільным дахам. Заходні 
тарэц, дзе размяшчаецца ўваход, завершаны складаным барочным 
франтонам. З процілеглага боку да капліцы прылягае трох’ярусная 
чацверыковая званіца, завершаная невысокім шатровым дахам і 
крыжам. Сцены будынка атынкаваны, дэкор амаль адсутнічае.

Вось такі складаны лёс перажыў касцёл святой Варвары. Ён 
выжыў, адроджаны. Праўда, цяпер у інтэр’еры храма нічога не 
засталося з былога хараства, што ўпрыгожвала некалі святыню. Але 
ж касцёл працуе, нясе хрысціянскае святло ў асяродак людзей. А гэта 
і ёсць галоўнае.

Крыжаўзвіжанская капліца пры касцёле св. Варвары, 
адроджаная з падмуркаў. Фота 1993 г.
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Маркаўшчына

Гістарычны раён з такой назвай знаходзіцца на паўднёвым захадзе 
горада. Цяпер тут – прамысловая зона з буйнымі прадпрыемствамі, 
тыпавымі дамамі з запыленымі фасадамі. Словам, усё тое, што мы 
прывыклі бачыць у сучасных гарадах. Але яшчэ не так даўно тут 
было шмат зеляніны, буялі квеценню палі, падымалі ўгару свае 
разлапістыя кроны дрэвы. На плане Віцебска 1904 г. паказана, што 
гарадская мяжа ў той час праходзіла праз месца, дзе Лучоса ўпадае ў 
Дзвіну, што прыкладна адпавядае трасіроўцы сучаснай вуліцы 43-й 
Арміі. Далей знаходзілася вёска Маркава Слабада. Да яе ад горада, 
паводле даных канца XІІ ст., было каля дзвюх вёрстаў.

Бадай што адзінай славутасцю даўніх часоў гэтай часткі 
горада з’яўляецца праваслаўная царква Казанскай Багародзіцы, 
або Казанска-Пакроўская. Толькі цудам яна збераглася ў “эпоху 
разгорнутага будаўніцтва камунізму”. Заціснутая карпусамі 
камбіната шаўковых тканін і веткай чыгункі, яна стаіць на маленькім 
“пятачку” тэрыторыі, да якой вядзе непрыкметная вузенькая і 
крывенькая дарожка. Таму царква гэта нібыта і не існуе, яе нават 
не бачна з цэнтральнай магістралі. Толькі той, хто не аднойчы ў ёй 
бываў, упэўнена знойдзе шлях да царквы. I калі прыходзіш сюды, 
то нават не верыцца, што калісьці на гэтым месцы, на прывольным 
беразе Дзвіны стаяў вялікі манастыр з чатырма храмамі, што 
трывала ўвайшоў у нашу айчынную гісторыю як адзін з непахісных 
“стаўпоў” праваслаўя на беларускай зямлі. Ён жа даў і назву гэтаму 
раёну Віцебска.

Перанясёмся ў думках у далёкае ХІІІ ст. Віцебск як горад 
стаяў у пачатку свайго развіцця. На поўдзень ад замкаў ішло 
фарміраванне Заручаўскага пасада, на Задунаўі існавалі валатоўкі, 
Узгор’е з’яўлялася слаба заселеным прадмесцем. Тэрыторыя будучай 
Маркаўшчыны ўяўляла сабой дзікую неабжытую, зарослую лесам 
цаліну, амаль што без дарог, да якой можна было толькі па Дзвіне 
даплыць. I вось сюды, паводле падання, прыйшоў нейкі “зямянін” 
Марка са сваімі таварышамі. Яны пабудавалі сабе жыллё і невялікую 
каплічку, дзе праводзілі богаслужэнні. Ад імя таго Маркі, які, хутчэй 
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за ўсё, з’яўляўся кіраўніком невялікай дружыны, і замацавалася за 
мясцовасцю назва Маркаўшчына. Маркава дружына вяла абшчынны 
лад жыцця, прысвячаючы сябе служэнню Богу. Паступова гэты 
асяродак атрымаў вядомасць на ўсё віцебскае наваколле, сюды 
пачалі сцякацца людзі, якія жадалі адмовіцца ад марнасці мірскога 
жыцця, вяршыць духоўныя подзвігі. Кола Маркавых паплечнікаў 
пашыралася, паступова паселішча ператварылася ў манаскі 
прыстанак. Можна сцвярджаць, што ён існаваў ужо ў канцы ХІІІ ст., 
бо ў дакументах таго часу згадваецца нейкі праваслаўны манастыр 
пад Віцебскам, хутчэй за ўсё Маркаўскі.

Застаецца высветліць, ці з’яўляўся першы маркаўскі прыстанак 
манастыром у літаральным сэнсе. Відаць, не, бо сам Марка быў свецкім 
чалавекам, “зямянінам”, г. зн. дробным землеўладальнікам. Магчыма, 
гэта зямля і складала яго вотчыну. Але ў гісторыі вядома, што не ўсе 
манастыры ў старажытнасці мелі характар чыста духоўных устаноў. 
Многія з іх выконвалі ролю фарпостаў, аб’ядноўвалі вакол сябе не 
толькі манахаў, але і ваяроў – абаронцаў сваёй зямлі. Верагодна, 
такі ж характар меў і Маркаўскі манастыр. З гэтай прычыны ён 
неўзабаве знік. У другой палове ХV ст. манахі зноў паяўляюцца ў 
Маркаўшчыне, будуюць новы манастыр з Іаанаўскай царквой. Яна 
размяшчалася на ўзвышшы, якое ў народзе называлася “гарою пад 
Іванам”. Праўда, і гэты манастыр праіснаваў нядоўга. У ХVІ ст. ён 

Панарама Троіцкага Маркава манастыра ў 1864 г. 
З малюнка З. Струкава. У цэнтры – Мікалаеўская царква, 

справа ад яе – Троіцкая, злева – купал Пакроўскай царквы і званіца



быў зачынены, а царква пераўтворана ў парафіяльную. Тут заснавана 
Маркаўская пратапопія. Адным з вядомых пратапопаў з’яўляўся 
Феафан Рыпінскі, згаданы ў грамаце караля Стэфана Баторыя 1576 г., 
калі яго прызначылі полацкім архіепіскапам.

У ХVІІ ст. манастыр зноў адраджаецца. Аршанскі цівун князь 
Леў Самуіл Багданавіч Агінскі і брацлаўскі земскі суддзя Севасцян 
Мірскі дамагліся ў караля Рэчы Паспалітай Жыгімонта ІІІ права 
на аднаўленне манастыра, пабудавалі ў 1633 г. драўляную царкву 
і манаскія келлі, а ў 1636 г. надалі манастыру маёнткі Маркава і 
Шыдлоўшчына, набытыя ў паноў Івана Кісяля і Марціна Шыдлоўскага. 
Пасля гэтага шляхціц Сымон Паналіпскі адпісаў манастыру ў вечнае 
карыстанне 27 студзеня 1644 г. вёску Плешніна, а 22 верасня 1651 г. 
Еўстафій Піпка сваім духоўным тэстаментам прыпісаў на яго карысць 
вёску Прысушына Суражскага павета з “пусташам” Усава і некалькі 
пляцаў у Віцебску. Па хадайніцтву фундатараў кіеўскі мітрапаліт 
Пятро Магіла прыслаў ад сябе брацію на чале з настаяцелем Елісеем. 
Гэты манастыр у канцы 1680-х гг. згарэў. Таму сын і спадчыннік 
заснавальніка манаскага прыстанка князь Карл Сімяон Агінскі, 
мечнік Вялікага Княства Літоўскага, католік па веравызнанню, у 
1687 г. аднавіў бацькаў фундуш, а праз тры гады пабудаваў з дрэва 
манаскія келлі і саборную Троіцкую царкву, адчыненую ў 1691 г. 
У 1650-я гг. пабудавана драўляная царква Пакравоў Прасвятой 
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Гравюра ХІХ ст. з панарамай забудовы 
Троіцкага Маркава манастыра
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Багародзіцы (перабудавана з цэглы ў 1760 г.), а ў ХVІІІ ст. паўсталі 
цэрквы Пятра і Паўла, Мікалая, Параскевы, званіца, жылы корпус 
і іншыя збудаванні. Манастыр меў значныя валоданні. У ХVІІІ ст. 
яму належалі маёнткі Плетніна, Прысушына, Ахоцінца, Маркава, 
Гаеўшчына, Чэрпічы, Васькавічы, Дуброва, Слабодка, Прэтныка, 
Юрысдыка, Загор’е. Відаць, па гэтай прычыне на яго неаднойчы 
рабіліся рабаўнічыя “наезды”. Напрыклад, у актавых кнігах Віцебска 
меўся запіс пра падзеі 1751 г., калі віцебскі каталіцкі дэкан Казімір 
Лукашэвіч разам са шляхтай 22 снежня ўварваўся ў манастыр, захапіў 
ігумена Серафіма Кочата і загадаў адвезці яго ў Віцебск, манахаў з 
манастыра выгнаў, а маёмасць разрабаваў. Аднак у наступным, 1752 
г. кароль Аўгуст ІІІ сваім лістом ад 10 кастрычніка вярнуў манастыру 
старыя правы, свабоду веравызнання і маёмасць. Праўда, некаторыя 
даследчыкі царкоўнай гісторыі (напрыклад, іераманах Сергій 
Васілеўскі) аспрэчваюць факт захопу манастыра католікамі. Вядомы 
царкоўны гісторык І.І. Грыгаровіч прыводзіць і больш раннюю спробу 
захапіць манастыр: “У 1722 г. кашталян віцебскі Агінскі па тайнай 
змове з Полацкім уніяцкім архіепіскапам Фларыянам Грабніцкім, 
апячатаў у ім усе цэрквы і забараніў віцебскім дабрачынным 
жыхарам хадзіць туды для багамолля. У такой крайнасці манастыр 
павінен быў адкупіцца, і для гэтага прызначыў штогадовы плацёж 

Па дарозе да Маркава манастыра. У глыбіні – уваход 
з Мікалаеўскай царквой і брамай. З фота пачатку ХХ ст.

1 Грыгаровіч І.І. Беларуская іерархія. Мн., 1992. С. 42.
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па 30 яфімак Агінскаму”1. Усё ж трэба прызнаць, што каралеўскія 
прывілеі і фундатарскія граматы кожны раз выратоўвалі гэты 
асяродак праваслаўя. У ХVІІ – ХVІІІ стст., калі ўсе праваслаўныя 
цэрквы Віцебска падпалі пад уладу уніі, Маркаўшчына з’яўлялася 
адзіным месцам, дзе праваслаўны чалавек мог свабодна задаволіць 
свае рэлігійна-духоўныя патрэбы.

З ХVІІ ст. манастыр знаходзіўся пад кіраўніцтвам кіеўскіх 
мітрапалітаў. У руска-польскую вайну ён часова (з 1656 па 1667 
г.) адышоў да Маскоўскай патрыярхіі, прычым ігумен манастыра 
Каліста быў выкліканы ў Маскву і прызначаны патрыярхам Ніканам 
яго намеснікам па Полацкай і Віцебскай епархіях. Пасля вайны 
зноў увайшоў у Кіеўскую мітраполію на правах стаўрапігіі, таму 
настаяцелямі Маркава манастыра ў большасці былі іераманахі з 
Кіева-Пячорскай лаўры. Пасля далучэння Усходняй Беларусі да 
Расіі (1772) з 1773 г. манастыр знаходзіўся ў складзе Пскоўскай, з 
1795 г. – Магілёўскай, з 1833 г. – Полацкай праваслаўнай епархіі. У 
1798 г. ён узведзены ў ранг архімандрыі. Шмат пацярпеў манастыр 
у Айчынную вайну 1812 г., калі французы вывезлі большую частку 
каштоўнай маёмасці і царкоўнага начыння, разрабавалі гаспадарку, 
знішчылі багаты пчальнік.

Выгляд манастыра, яго асобных будынкаў можна ўзнавіць па 
апісаннях другой паловы XIX – пачатку XX ст., гравюрах, малюнках 
і фотаздымках. Ён размяшчаўся на правым беразе Дзвіны. Да яго 

З Маркава манастыра ішоў хросны ход да Мікалаеўскага 
кафедральнага сабора ў Віцебску. З фота пачатку ХХ ст.
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з горада вялі дзве дарогі: 
галоўная праходзіла ўздоўж 
берага ракі, другая – некалькі 
вышэй, пад гарой, званай 
Юр’еўка. Ідучы па галоўнай 
прыбярэжнай дарозе, прык-
ладна ў паўкіламетры ад ма-
настыра можна было трапіць 
у вёску Маркаўшчыну – былую 
Манастырскую слабаду. Ад яе 
дарога заварочвала направа і 
ішла на мост праз ручай. Каля 
моста працавалі два вадзя-
ныя млыны, пабудаваныя 
ў 1830-я гг., тут жа стаяла 
яўрэйская карчма. За мостам 
дарога віхляла паміж высокімі 
пагоркамі, кожны з якіх 
меў сваю назву. Напрыклад, 
Немцава гара так названа 
таму, што на ёй пахавана 

жонка ад’ютанта Беларускага генерал-губернатара Цяплова, немка 
па нацыянальнасці. Назва “гара пад Іванам” сведчыць пра тое, што 
калісьці тут стаяла старадаўняя Іаанаўская царква. Нарэшце, тая 
гара, на якой размяшчаўся сам Свята-Троіцкі Маркаў манастыр, 
атрымала назву Троіцкай.

У манастыр вялі двое варотаў: у паўночныя ўязджалі на 
фурманках і вазах, ва ўсходнія ішлі пешшу. Перад апошнімі па-
за сценамі манастыра стаяла драўляная Мікалаеўская царква, 
якая быццам сустракала падарожнікаў, гасцінна запрашаючы іх 
запаволіць свой крок і памаліцца Богу. Паводле адных звестак, яна 
пабудавана ў 1730 г., паводле другіх – у гэтым годзе перабудавана з 
больш старадаўняй. Царква мела прамавугольны ў плане цэнтральны 
аб’ём, над якім узвышаўся масіўны васьмярык, расчлянёны арачнымі 
аконнымі праёмамі і аздоблены па вуглах здвоенымі пілястрамі. 
Яго завяршаў купал, паўзверх апошняга надбудаваны барабан 
з вянчаючымі яго цыбулістым купалком і ажурным каваным 
крыжам. Да асноўнага аб’ёму прылягаў больш нізкі алтарны прыруб, 

Уваход у Маркаў манастыр 
і Мікалаеўская царква. 

З фота пачатку ХХ ст.
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накрыты на некалькі схілаў. Яго 
ўсходнюю сцяну ўпрыгожвала 
ікона. З процілеглага боку 
прыбудаваны прытвор-бабі-
нец. Храм знадворку быў аша-
ляваны дошкамі, купалы мелі 
металічнае, алтар і прытвор – 
гонтавае пакрыццё. Усярэдзіне 
сцены, купал і столь упрыгожваў 
жывапіс клеевымі фарбамі. 
Іканастас аздоблены разьбой і 
пазалотай па паліменту – слою 
з тонкай гліны, воску, графіту і 
іншых кампанентаў. Такі выгляд 
іканастас набыў у 1856 г.

Увайшоўшы каля Мікала-
еўскай царквы праз брамку, 
вырашаную ў выглядзе порціка 
з дзвюма калонкамі, уваходнай 
аркай і франтонам з купалком 
і крыжам у завяршэнні, на-
ведвальнік неўзабаве трапляў на манастырскае падвор’е. Яго цэнтр 
займала галоўнае збудаванне комплексу – саборная Троіцкая царква. 
Пабудавана яна ў 1690 г. на месцы старой царквы, што загінула пры 
пажары, асвячона 31 мая 1691 г., у дзень сашэсця Святога Духа.

Царква мела план у выглядзе роўнаканцовага (так званага 
грэчаскага) крыжа. Яна была складзена з чатырох зрубаў, якія 
ўтваралі пяць аб’ёмаў: цэнтральны, алтарную апсіду, два бакавыя 
прыдзелы і бабінец. Цэнтральны аб’ём квадратны ў плане, 
памерам каля 4 x 4 сажні (8,4 х 8,4 м), астатнія мелі шырыню, 
роўную з цэнтральным аб’ёмам, а іх даўжыня (па ўзаемна 
перпендыкулярных восях) была некалькі меншай (3,3 – 3,6 сажні). 
Бабінец выкананы чацверыком, апсіда і бакавыя прыдзелы – 
шасцерыкамі ў выніку таго, што іх знешнія тарцы былі скошаны на 
тры грані. Да бакавых сцен апсіды прылягалі рызніца і панамарня, 
знешнія сцены якіх былі таксама вырашаны трохгранна. Увесь 
храм па перыметры абкружала галерэя (кружганак) на точаных 
слупах. 

Першапачатковы выгляд Троіцкай 
царквы Маркава манастыра. 

З гравюры ХІХ ст.
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Кожны з пяці аб’ёмаў царквы меў самастойны шатровы верх, у 
выніку чаго стваралася традыцыйная для праваслаўнай архітэктуры 
пяцігаловая кампазіцыя, якая 
сімвалізавала Збавіцеля з чатырма 
евангелістамі. Цэнтральны чац-
вярык пры дапамозе чатырох 
нахіленых трохвугольных ветра-
зяў пераходзіў у васьмерыковы 
купальны верх, над якім у другім 
ярусе знаходзіўся васьмерыковы 
светлавы барабан, завершаны 
двайной цыбулістай галавой 
(малы верхні купалок над вя-
лікім ніжнім) і металічным 
крыжам з дыяганальнымі 
промнямі пасярэдзіне. Вярхі 
над астатнімі аб’ёмамі былі 
аднаяруснымі, усярэдзіне мелі 
невысокія васьмігранныя скля-
пенні на ветразях, звонку – 
шатры і “глухія” васьмерыкі з 
купалкамі і крыжамі. Сістэма 

Фрагмент забудовы Маркава манастыра. Справа – Троіцкая царква. 
З фота пачатку ХХ ст.

Аздабленне галоўных дзвярэй 
Троіцкай царквы 

Маркава манастыра. 
З фота пачатку ХХ ст.
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прапорцый храма будавалася 
на дыяганальных суадносінах. 
Унутраная вышыня бакавых 
аб’ёмаў вызначалася дыяга-
наллю цэнтральнага чацверыка 
ў плане, а ўнутраная вышыня 
цэнтральнага верха складала 
палову дыяганалі квадрата, 
утворанага на гарызантальных 
восях храма (апісаны квад-
рат). Агульная вышыня цэнт-
ральнага аб’ёму да асновы 
крыжа была роўная даўжыні 
збудавання без галерэі. Та-
кая сістэма прапорцый у 
культавым дойлідстве вядома 
з часоў Кіеўскай Русі як вынік 
перапрацоўкі антычных трады-
цый Візантыі.

Троіцкая царква была вырашана ў строгіх манументальных 
формах. Мяркуючы па гравюры XIX ст., яна звонку не мела амаль 
ніякіх элементаў дэкору, за выключэннем прафіляваных разьбяных 
калонак галерэі і аздобы ўваходных дзвярэй. Сцены звонку былі 
вертыкальна ашаляваны дошкамі, прарэзаны двайнымі арачнымі 
вокнамі тыпу раманскіх біфорыумаў. Рады гонтавага пакрыцця 
шатровых вярхоў адпавядалі маштабу ашалёўкі. Нізкая распластаная 
галерэя, што абыходзіла храм звонку, выразна падкрэслівала яго 
стройныя ўзнёслыя формы. Галоўны ўваход у заходняй частцы 
галерэі вылучаў гранёны ганак, вырашаны ў выглядзе паўратонды, 
завершаны шатром, купалком і крыжам. Падобны выгляд мела 
афармленне бакавога ўвахода галерэі з поўдня. У другой палове XIX 
ст. адбыўся капітальны рамонт храма, пры якім у яго архітэктуру 
ўнесены пэўныя змены, якія парушылі цэласнасць і гарманічнасць 
мастацкага вобраза храма. Былі ўведзены не ўласцівыя 
драўлянаму дойлідству элементы: лапаткі з іанічнымі капітэлямі, 
складанапрафіляваныя карнізы, атыкавыя завяршэнні. Гонтавае 
пакрыццё заменена металічным, замест шатроў над ганкамі ўзніклі 
паўцыркульныя аркі і г. д.

Перспектыва Троіцкай царквы 
Маркава манастыра. 

З фота пачатку ХХ ст. 
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Надзвычай цікавае 
аздабленне мелі старажыт-
ныя дзверы, што вялі з 
галерэі ў царкву з захаду і 
поўдня. Дзвюхстворкавыя 
заходнія дзверы былі 
абрамлены ліштвамі з 
разьбяным арнаментам 
у выглядзе звівістых па-
расткаў расліны, хут-
чэй за ўсё аканту. Над 
дугападобнай верхняй част-
кай узвышаўся складаны 
па форме трохлопасцевы 
шчыт з авальным вянком 
пасярэдзіне, у якім зна-
ходзілася кампазіцыя 
“Тройца”. Яе складалі Бог-
Айцец з бласлаўляючай 
дзясніцай, Бог-Сын са 
скіпетрам у правай руцэ і 
над імі, як сімвал касмічнага 
розуму, – Святы Дух у 

ззянні. Па баках ад гэтай сцэны ў авальных медальёнах, абрамлёных 
вянкамі, выразаны тэкст на польскай і рускай мовах: “Той дом 
пабудаваны ў гонар св. Тройцы року 1690 мая 8”. Акрамя яго, з правага 
боку на прымацаваным да сцяны драўляным васьміканцовым 
крыжы быў зроблены славянскай вяззю наступны надпіс: “Сей 
храм благославением преосвященнаго Его милости пастыря и отца 
Лазаря Барановича, милостию Божиею православнаго архиепископа 
Черниговскаго, благочестивым иеромонахом Феофаном Ивановичем 
игуменом сего монастыря марковскаго в честь и славу Святыя и 
Живоначальныя Троицы освятися в лето от Р.Х. 1691 месяца мая 
31 дня, в день сошествия Св. Духа”. Да бакавых вертыкальных 
планак ліштваў сіметрычна далучаны дзве паясныя фігуры анёлаў у 
белым адзенні, якія быццам вырастаюць з С-падобнага кранштэйна 
складанай формы, упрыгожанага разнастайнымі расліннымі 

Інтэр’ер Троіцкай царквы Маркава 
манастыра. З фота пачатку ХХ ст.
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завіткамі, ракайлямі, кветкамі, парасткамі, махорам і іншымі 
дэкаратыўнымі дэталямі.

Кожная з паўарачных дзвярных створак была акаймавана 
стужкай арнаменту тыпу расліннага бегунка. Яго дробны маштаб 
кантраставаў з маштабам разьбы дзвярных аблямовак, таму такая 
акаймоўка выразна вылучала цэнтральныя часткі створак, на якіх быў 
зроблены галоўны мастацкі акцэнт. На кожнай створцы мудрагеліста 
выразаны па тры раслінныя завіткі, утвораныя са сцяблоў і лістоў 
вінаграднай лазы, што акаймоўвалі круглыя медальёны. У двух 
верхніх медальёнах адлюстраваны разеткі з геральдычнымі каронамі 
і лацінскімі літарамі S, К, O, М, W, X, L, Р і W, што расшыфроўвалася 
як Сямён Караль Агінскі, мечнік Вялікага Княства Літоўскага, 
падкаморый віцебскі. У медальёнах, размешчаных ніжэй, выразаны 
сімвалы і атрыбуты чатырох евангелістаў (леў, арол, бык і анёл) з 
іх імёнамі. У цэлым разьба мела барочны характар, была звязана і 
з рэнесанснай пластыкай, характарызавала віцебскую разьбярскую 
школу канца ХVІІ – пачатку ХVІІІ ст.

Малыя паўднёвыя дзверы вырашаліся больш сціпла, чым 
галоўныя. Яны мелі адну створку, падзеленую па вертыкалі на два 
квадраты. У кожным з іх выразаны шасцікрылы Серафім, а ўверсе 
над дзвярыма – невялікі дэкаратыўны франтончык, утвораны з двух 
S-падобных раслінных завіткоў, герб і ініцыялы князя Агінскага. 
Вышэй іх размяшчаўся надпіс: “Премудрость созда себе дом”, пад 
якім – выявы сямі свяціцеляў: Палікарпа, Амвросія, Васіля Вялікага, 
Рыгора Багаслова, Іаана Залатавуста, Спірыдона Трыміфунцкага і 
Міхаіла Кіеўскага. Па баках дзвярэй намаляваны выявы апосталаў. 
Галоўныя і бакавыя дзверы былі размаляваны ў розныя колеры.

Калі б мы мелі магчымасць зайсці ўсярэдзіну храма, то ўбачылі 
б надзвычай цікава вырашаны інтэр’ер. Ад уваходу ў глыбіню 
царквы ўздоўж сцен бабінца і бакавых прыдзелаў цягнуліся хоры на 
васьмігранных слупах, агароджаныя тонкімі такарскімі баляскамі. 
Прастору інтэр’ера на ўсходзе замыкаў пяціярусны пазалочаны ў 
асобных месцах іканастас, які зрабілі ў 1691 г. беларускія рэзчыкі 
Я. Паддубец і I. Качар з Чарэі, I. Магілявец з Магілёва, А. Маркевіч 
і I. Галубкоў з Віцебска. Іканастас меў урачыстую барочную 
кампазіцыю. Ярусы падзяляліся паміж сабою шырокімі стужкамі 
антаблементаў. Гарызантальныя чляненні ўтваралі ажурныя 
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разьбяныя калонкі. Для беларускіх іканастасаў з ХVІІ ст. была 
характэрна крыжовая кампазіцыя, створаная вертыкаллю ікон 
над царскай брамай і перпендыкулярным ёй апостальскім радам. 
Гэты крыж атрымаў значэнне своеасаблівага “стрыжня”, які 
вызначаў маштаб і рытм усяго іканастаса. Такія ж кампазіцыйныя 
прынцыпы пакладзены ў аснову іканастаса Троіцкай царквы. 
У ім архітэктурна вылучалася цэнтральная вертыкаль, якая 
ўключала царскую браму і чатыры іконныя ярусы, дзе рытмічна 
чаргаваліся іконы вялікага і дробнага маштабу. Перпендыкулярна 
вертыкалі праходзіла гарызанталь апостальскага рада з іконамі 
некалькі ўзбуйненага маштабу. Астатнія рады, за выключэннем 
ніжняга (мясцовы чын), былі значна драбнейшымі. Завяршаў 
цэнтральную вертыкаль барочны порцік з трохчасткавым 
“разарваным” франтонам. Ён выразна вырысоўваўся на фоне 
ажурнага завяршэння ўсяго іканастаса – пышнай разьбяной 
кароны трохвугольнай формы, якая знешне нагадвала адмыслова 
сплеценыя карункі. Па баках іканастаса, на клірасах, стаялі ківоты, 
выкананыя ў той жа ўзрушанай барочнай манеры. У алтары 
над прастолам знаходзілася “сень” – цэнтрычнае збудаванне 
памерам у плане 2,25 х 2,25 м, вышынёй 3,7 м. Яна ўяўляла сабой 
балдахін, узняты на чатырох разных пасярэбраных калонках, 
увітых пазалочанымі парасткамі вінаграднай лазы. У верхняй 

Роспісы сцен Троіцкай царквы Маркава манастыра. 
З фота пачатку ХХ ст.
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частцы балдахін аздаблялі 
разьбяныя пазалочаныя 
зоркі. Унутры “сені” на 
фоне блакітнай драпіроўкі 
выразна вылучаліся 
пазалочаныя зоркі, “ззянне” 
і пасярэбраны галубок – 
сімвал Святога Духа.

Калі б у Троіцкай царк-
ве больш не было іншых 
мастацкіх твораў, усё роўна 
мы б яе прылічылі да 
найбольш значных помнікаў 
беларускай мастацкай куль-
туры. Але храм адметны 
яшчэ і тым, што ўяўляў 
сабою сапраўдную галерэю 
твораў манументальнага 
жывапісу. На сценах, вет-
разях і прасценках пад-
купальных барабанаў наліч-

валася 158 шматфігурных сюжэтаў і 10 адзінкавых выяў святых. 
Размалёўкі наносіліся на палатно, наклеенае на сцены храма. Царква 
ўсярэдзіне нагадвала фантастычны дыван, упрыгожаны дзівоснымі 
творамі выяўленчага мастацтва. Кожную кампазіцыю акаймоўвала 
чатырохвугольная рамка, размаляваная раслінным арнаментам. 
Многія сюжэты мелі тлумачальныя надпісы на старажытнаславянскай 
мове.

Паводле візантыйскай традыцыі, уся сістэма размалёвак храма 
задумвалася як звязанае сюжэтна-тэматычнае апавяданне аб пабудове 
Сусвету на розных узроўнях – ад Царквы Нябеснай і да падземнага 
ўладарства. Тая ж ідэя прасочвалася і ў сістэме размалёвак Троіцкай 
царквы. Напрыклад, у алтарным купальным скляпенні можна было 
пабачыць выяву Святога Духа, у цэнтральным купале – святую 
Тройцу, у чатырох верхніх прасценках – свяціцеляў Васіля Вялікага, 
Рыгора Багаслова, Іаана Залатавуста, Мікалая Цудатворца. У ніжняй 
частцы цэнтральнага верху намаляваны “Сабор усіх бесцялесных сіл”. 
У бакавым правым купале – вобразы Саваофа і анёлаў, што трымалі 

Роспіс цэнтральнага купала 
Троіцкай царквы Маркава манастыра. 

З фота пачатку ХХ ст.
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ў руках прылады пакут і смерці 
Хрыста, у левым – выява 
Багародзіцы, узнясёнай на 
воблаках, сярод прарокаў са 
світкамі. У заходнім купале 
змяшчалася апакаліпсічная 
выява Спаса, з вуснаў якога 
выходзіў меч. На заходняй 
сцяне знаходзіліся выявы 
Кіева-Пячорскіх угоднікаў 
– Эразма, Нікана, Антонія, 
Маісея, Угрына, Феадосія, 
Яўстрація, Кімена і іншых, 

прычым сярод іх знайшоў прытулак вялікі князь кіеўскі Уладзімір, 
што капаў катлаван для закладкі падмуркаў царквы Спаса. У гэтым 
не было нічога дзіўнага, бо настаяцель манастыра паходзіў з Кіева, 
таму ён вызначыў і пэўныя сюжэты.

Даследчыкі адзначаюць, што надзвычай цікавымі па выкананні 
з’яўляліся кампазіцыі на тэмы Бібліі і Евангелля – “Вылечванне 
сляпога”, “Нявер’е Фамы”, “Ахвярапрынашэнне Аўраама”, “Пакаранне 
ў пустыні”, “Тайная вячэра” і інш. У шмат якіх сцэнах апавядалася пра 
пакуты святых, дзеянні апосталаў. Відаць, размалёўкі рабілі мясцовыя 
майстры, якія ўносілі ў сцэны і сюжэты сваё светаадчуванне. Яны 
набліжалі вобразы святых да сялянскіх персанажаў, уносілі ў 
кампазіцыі традыцыйныя рэчы побыту беларускага сялянства. У 
той жа час, гэтыя мастакі добра разумелі прынцыпы тагачаснага 
барочнага мастацтва, якія дыктавалі ўжыванне дынамічных 
ракурсаў, узнёслай экспрэсіўнай вобразнай характарыстыкі. Трэба 
было кожнаму персанажу надаць індывідуальнае аблічча, сваё 
персанальнае ўнутранае пачуццё, што прасочваецца ў кампазіцыях 
“Супакойванне бурлівага мора” і “Жанчына, даруюцца табе грахі 
твае”, якія прыпісваюцца мастаку П. Ігнатовічу. У першай сцэне – 
бурлівае мора, лодка з падранымі ветразямі, амаль затопленая, але 
асянёная постаццю Хрыста. Другая кампазіцыя пададзена на фоне 
пагоркавага пейзажу, у цэнтры яе – вялікі авальны стол, за якім 
сядзяць пяць чалавек. З правага боку – Хрыстос з апушчанай уніз 
галавой, у цэнтры – укленчаная жанчына ў цёмным доўгім адзенні. 
Да яе працягвае руку старац, які сядзіць каля Хрыста і размаўляе з 

Супакойванне бурлівага мора. 
Роспіс сцяны Троіцкай царквы 

Маркава манастыра. 
З фота пачатку ХХ ст.



213

ім. Ззаду іх стаіць апостал Іаан, далей сядзяць апостал Павел і стары 
з цюрбанам на галаве.

Можна было б і далей апісваць гэтыя дзівосныя размалёўкі, 
аналізаваць іх кампазіцыю, колеравае вырашэнне, тэхніку выканання. 
У іх мастакі імкнуліся перадаць вобразы Неба і Зямлі ў непарушным 
адзінстве. Тут нават непісьменны чалавек мог зразумець усю ідэю 
станаўлення і развіцця Сусвету, яго будову. На жаль, да нашага часу 
храм не збярогся. Таму мы можам толькі смуткаваць з прычыны 
страты такога дзівоснага твора мастацтва.

На ўсход ад Троіцкай царквы, прыкладна ў 40 метрах ад яе, 
знаходзіўся яшчэ адзін манастырскі храм – царква Пакравоў 
Багародзіцы. Калісьці на гэтым месцы стаяла драўляная 
Петрапаўлаўская царква, збудаваная ў 1650-я гг. ігуменам манастыра 
Калікстам Дарафеевічам Рытарайскім, паводле завяшчання 
віцебскага жыхара Яўстафія Бібкі (Піпкі), які перадаў манастыру свой 
маёнтак Ахоцінцы. У 1690 г. царква згарэла, і на яе месцы змуравалі 
новую. Яна згадваецца ў каралеўскай грамаце, дадзенай манастыру ў 
1752 г. Але потым гэта царква загінула, і ў 1760 г. тут пабудаваны новы 
мураваны храм. Пры будаўнічых работах адкапалі падмуркі старой 
царквы, якія глыбока ўвайшлі ў зямлю. Іх прыстасавалі пад падвал 
новага збудавання. У 1847 г. адбыўся капітальны рамонт храма, 
падчас якога зрабілі новы іканастас з пазалотаю на паліменце, сцены 

Мураваная Пакроўская царква Маркава манастыра. Бакавы фасад. 
Злева ад яе – званіца. З фота пачатку ХХ ст.
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і скляпенні размалявалі 
клеевымі фарбамі. З захаду 
да царквы прыбудавалі храм 
свяціцеля Мітрафана.

Царква будавалася і 
перабудоўвалася ў часы, калі 
ў архітэктуры панавалі стылі 
барока і класіцызм. Яны 
непасрэдна і адлюстраваліся ў 
храме. Яго працяглы галоўны 
неф, накрыты двухсхільным 
дахам, перасякаўся з кароткім 
трансептам, але не ў цэнтры, а 
бліжэй да алтара, што стварала 
некалькі неўраўнаважаны па 
кампазіцыі лацінскі крыж. 
Сяродкрыжжа завяршалася 
нізкім васьмерыком, накры-
тым двух’ярусным купалам 
складанай барочнай формы, 

над якім узвышаўся купалок з крыжам. Па баках купала ўздымаліся 
чатыры невысокія вежкі. Рысы класіцызму выразна прасочваліся 

Выгляд іканастаса Пакроўскай царквы. 
З фота пачатку ХХ ст.

Куток інтэр’ера Пакроўскай царквы Маркава манастыра. 
З фота пачатку ХХ ст.
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ў дэкаратаўным аздабленні фасадаў порцікамі, франтонамі, 
паўцыркульнымі нішамі, архівольтамі над арачнымі праёмамі. 
Уваход да Мітрафанаўскай царквы зроблены ў асобным прытворы 
ў заходняй частцы збудавання. Усярэдзіне Пакроўская царква мела 
акрамя іканастаса яшчэ два прастолы: у правым крыле трансепта – у 
гонар апостала Марка, у левым – Паграбення Хрыста з кавалачкам ад 
яго труны і цярновым вянком, прысланымі з Ерусаліма.

Адной з найбольш каштоўных рэліквій манастыра з’яўляўся 
цудатворны абраз Казанскай Багародзіцы, падараваны ў 1656 г. маскоўскім 
патрыярхам Ніканам маркаўскаму ігумену К.Д. Рытарайскаму. Гэта 
невялікі абразок (42,6 х 23,1 см), напісаны на дошцы ў візантыйскай 
манеры, які знаходзіўся ў асобным ківоце іканастаса Троіцкай царквы. 
Пазней гэты абраз даў новую назву Пакроўскай царкве, якая цяпер 
называецца Казанскай, або Казанска-Пакроўскай.

Казанская царква існуе ў перабудове пасляваеннага часу. Яна 
крыжовая ў плане, бяскупальная, з трыма паўкруглымі алтарнымі 
апсідамі і значным па плошчы прытворам-бабінцам. Сцены 
аздоблены пілястрамі. У цэнтральнай апсідзе збераглося старадаўняе 
арачнае акно, закладзенае цэглай, аздобленае барочнай ліштвай 
у выглядзе накладнога порціка з франтонам адмысловай формы. 
Астатнія праёмы ўпрыгожаны паўцыркульнымі архівольтамі. 
Драўлянае бэлечнае перакрыцце ў цэнтральнай частцы зроблена ў 
выглядзе скляпення са светлавым ліхтаром.

Манастырскі корпус Маркава манастыра. Фота 1953 г.
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У заходняй частцы манастырскага падворка, насупраць увахода 
ў Троіцкую царкву, знаходзіўся двухпавярховы жылы манастырскі 
корпус. Ён меў два ўваходы, 17 акон у верхнім паверсе і 15 – у 
ніжнім. Верхні паверх прызначаўся для жылля манахаў. Ён меў 
шырокі светлы калідор уздоўж усяго корпуса, у які выходзілі дзверы 
асобных келляў. Пры кожнай келлі існавала невялікая пярэдняя. 
У паўднёвай частцы знаходзіліся пакоі настаяцеля, у паўночнай 
– агульныя залы для манахаў. Ніжні паверх займалі казначэйская, 
майстэрні жывапісцаў-іконнікаў, пазалотчыкаў, сталяроў, токараў, 
шаўцоў, краўцоў, таксама школка для дзяцей служачых манастыра 
і слабаджан, брацкая сталовая з кухняй, пякарняй і буфетам. Гэты 
будынак мураваўся паступова і свой канчатковы выгляд набыў 
толькі ў сярэдзіне ХVІІІ ст. Раней тут стаяў мураваны аднапавярховы 
дом настаяцеля. Манахі ж мясціліся ў драўляным жылым корпусе, 
размешчаным ніжэй за дом настаяцеля, на паўднёвым схіле пагорка. 
У сярэдзіне ХVІІІ ст. настаяцельскія апартаменты перабудаваны ў 
двухпавярховы манастырскі корпус. У старой частцы збудавання 
захоўваліся старажытныя скляпенні, размалёўкі (“Бяседа Iсуса 
Хрыста з Нікадзімам”, “Нясенне крыжа”, “Суд Пілата” і інш.), а 
таксама ляпныя гіпсавыя выявы анёлаў.

Акрамя згаданага будынка на падворку стаялі і іншыя 
збудаванні: два спіхлеры, лядоўня, стайня, вазоўня і карэтная, склад 
будаўнічых матэрыялаў, лесапільня, валовы млын, кузня, лазня і г. 
д. Яны ўтваралі амаль суцэльны фронт забудовы, былі накрыты 
дахоўкай, толькі адзін спіхлер меў гонтавае пакрыццё. У паўднёвай 

Прыстань ля Маркава манастыра. Фота 1912 г.
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сцяне манастырскай агароджы знаходзілася высокая трох’ярусная 
вежа-званіца, завершаная шатром і купалком з крыжам. Такі выгляд 
званіца набыла ў 1858 г., а да таго часу яна была двух’яруснай. У 
яе другім ярусе знаходзілася шэсць званоў. Самым старажытным 
лічыўся 70-пудовы звон, адліты ў 1744 г. Існаваў таксама вялікі 
130-пудовы звон, праўда, разбіты. У ніжнім ярусе званіцы меўся 
праезд на манастырскі падворак. Над варотамі віселі вялікія абразы 
Мітрафана Варонежскага, Ціхана Задонскага і Пакравоў Багародзіцы. 
У верхнім ярусе званіцы размяшчаўся гадзіннік.

І.І. Грыгаровіч у сваёй працы “Беларуская іерархія” (Мн., 1992. 
С. 44) прыводзіць звесткі пра мураваную царкву Св. Мікалая з 
прытворам апосталаў Пятра і Паўла, якая існавала на манастырскім 
падворку. Яе будаўніцтва пачата пры ігумене Іакінфе, а закончана і 
асвячона пры ігумене Сазонце ў 1784 г. Але ў іншых крыніцах гэта 
царква не згадваецца, няма яе і на вядомых выявах манастыра         
XIX ст. Магчыма, аўтар меў на ўвазе мураваную Пакроўскую царкву, 
паколькі яе ў сваёй працы ён не называе.

Па-за межамі манастырскіх сцен, на крутым дзвінскім беразе 
стаяла драўляная васьмігранная капліца, накрытая шатровым дахам, 
вяршыню якога ўвенчваў невялікі купалок з пазалочаным крыжам. 
Яе агульная вышыня разам з крыжам перавышала 7 метраў. Да 
капліцы накіроўваліся з манастыра хрэсныя ходы, каля яе на свята 
Нараджэння Хрыстова рабілі на рацэ “Іярдан”. Падарожнікі, якія 
праплывалі на караблях па Дзвіне, прыпыняліся тут для набажэнства 

Царква Параскевы Пятніцы Маркава манастыра 
(у фальварку Шыдлоўшчына). З фота пачатку ХХ ст.
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і ахвяраванняў. У самой капліцы знаходзіўся абраз Мікалая 
Мурлікійскага з “жыціем”. Гэты святы здаўна лічыўся ахоўнікам 
падарожнікаў. Таму памаліцца яго абразу і паставіць свечку святому 
лічылася абавязкам кожнага хрысціяніна, які знаходзіўся ў дарозе.

Прыкладна за 1,5 кіламетра на захад ад Троіцкай царквы 
знаходзіўся манастырскі фальварак Шыдлоўшчына, дзе стаяла 
драўляная царква Параскевы Пятніцы. Яе пабудавалі з брусоў на 
каменным падмурку ў 1730 г. У 1842 г. царква капітальна перабудавана, 
зроблены новы іканастас.

Царква ў народзе называлася “Пяценкай”, бо імя Параскева па-
грэчаску азначае падрыхтоўку да суботняга свята, што адбывалася 
звычайна ў пятніцу. Яна ўяўляла сабой традыцыйнае трохзрубавае 
збудаванне з трыма шатровымі вярхамі, увянчанымі купалкамі 
і крыжамі. У XIX ст. царкву абкружала галерэя тыпу кружганка. 
Купалы мелі металічнае пакрыццё, царкоўныя вярхі – гонтавае, а 
галерэя была накрыта часанымі дошкамі. На фотаздымку пачатку 
XX ст. відаць, што галерэі ў той час не было, да бакоў цэнтральнага 
аб’ёму прыбудаваны прасторныя крытыя ганкі. Цяпер ад гэтай 
царквы нічога не засталося.
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Пасляслоўе

Вось і скончылася наша не надта ўжо і вясёлая экскурсія па старому 
Віцебску. Яна паказала, што некалі ў горадзе было шмат святыняў, 
якія займалі самыя зручныя ў ландшафтных адносінах месцы і 
сваімі выразнымі архітэктурнымі аб’ёмамі актыўна фарміравалі 
шмат’ярусную кампазіцыю паселішча. Гэта адзначалі не толькі 
даследчыкі архітэктуры, але і пісьменнікі, мастакі. Помнікі Віцебска 
хвалявалі многіх людзей, нарадзілі цэлую серыю высокамастацкіх 
твораў. Невыпадкова славуты віцяблянін Марк Шагал, знаходзячыся 
далёка за межамі Беларусі, да канца свайго доўгага жыцця трызніў 
вежамі віцебскіх храмаў і маляваў іх на сваіх палотнах. А колькі 
надзвычайнага хараства мы бачым у творах Ю. Пешкі, Н. Орды,          
З. Струкава, М. Дабужынскага, С. Юдовіна, Я. Мініна і многіх іншых 
мастакоў, якія з вялікім захапленнем перадавалі вобразы старадаўняй 
віцебскай архітэктуры.

Калі горад пазбавілі яго былых вертыкальных дамінантаў, 
ён як быццам асеў, панізіўся, зрабіўся плоскім, аднаярусным, 
шэра-звычайным. I людзі пачалі паступова забываць пра тое, 
што калісьці іх родны Віцебск меў зусім іншы выгляд, што над ім 
разліваліся меладычныя гукі царкоўных і касцёльных званоў, якія 
заклікалі вернікаў адрашыцца ад паўсядзённых турбот і звярнуцца 
душою сваёю да Бога. У часы, калі найвышэйшай дабрадзейнасцю 
абвяшчаліся бязбожжа і атэізм, рэлігіі не стала месца пад віцебскім 
небам. Добра, што ў наш час ідзе паварот да духоўнасці, паступова 
вяртаецца з небыцця гістарычная памяць беларусаў. Але памяць 
павінна асноўвацца на матэрыяльнай глебе. Людзям патрэбна 
штодзённа бачыць гістарычныя помнікі, успрымаць іх дотыкам. Таму 
найперш трэба вярнуць да жыцця страчанае, адбудаваць родныя 
нашы святыні. Гэта ўваскрэсіць гістарычны сілуэт Віцебска, зробіць 
яго архітэктуру больш выразнай і шматпланавай. I ў людзей нарэшце 
з’явіцца адчуванне, што Віцебск сапраўды мае доўгую гераічную 
гісторыю, якая перавышае цэлае тысячагоддзе.
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Слоўнік тэрмінаў

АБЛА`М, забарол – невысокі драўляны бруствер у 3 – 7 вянкоў 
(каля 1,5 м) над абарончымі сценамі і вежамі (зрэдку над жылымі 
дамамі, гаспадарчымі пабудовамі, званіцамі). Служыў пагрудным 
прыкрыццём для абаронцаў.

АКА`НТ (франц. асаnthe ад грэч. akantha) – арнаментальна-
дэкаратыўны элемент аздаблення фасадаў і інтэр’ераў у выглядзе 
ліста аканта – расліны, пашыранай у Міжземнамор’і.    

АКО`ЛЬНЫ ГО`РАД – частка гарадскога паселішча, якая 
абкружала (акаляла) замак ці дзяцінец. Першапачаткова з’яўлялася 
гандлёва-рамесніцкім пасадам, з цягам часу магла ператварыцца ў 
Ніжні замак.

АЛТА`Р (лац. altaria ад аltus – высокі) – ахвярнік, а таксама 
важнейшая частка хрысціянскага храма. Першапачаткова – месца 
для ахвярапрынашэнняў. У хрысціянскіх храмах – прастолы 
“для выканання таінстваў” (у каталіцкіх – дэкаратыўныя сценкі, 
аздобленыя скульптурай, жывапісам, творамі дэкаратыўна-
прыкладнога мастацтва).

АМПІ`Р (ад франц. еmpirе – імперыя) – назва завяршаючай стадыі 
класіцызму, пераважна ў архітэктуры і дэкаратыўна-прыкладным 
мастацтве першай паловы XIX ст.

АНТАБЛЕМЕ`НТ (франц. еntablement ад tablе – стол, дошка) – 
верхняя частка будынка, якая падтрымліваецца калонамі, пілястрамі 
ці завяршае сцяну; складаная частка класічнага архітэктурнага 
ордэра. Падзяляецца на архітраў, фрыз і карніз. Існуе няпоўны А. без 
фрыза.

АНТРЭСО`ЛЬ (франц. еntresol) – нізкі верхні паверх ці паўпаверх 
у структуры залавага або жылога памяшкання, які нярэдка займаў 
толькі частку памяшкання і аддзяляўся ад яго балюстрадай.

АНФІЛА`ДА (франц. enfiladе) – шэраг паслядоўна прылеглых 
адно да аднаго памяшканняў, дзвярныя праёмы якіх размешчаны 
на адной восі, са скразной перспектывай усіх інтэр’ераў; таксама 
шэраг раскрытых адна да адной плошчаў, якія ўтвараюць сістэму 
архітэктурных ансамбляў.
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АПСІ`ДА (ад грэч. hapsis – скляпенне) – канструкцыйна 
самастойная частка культавага збудавання ў выглядзе квадратнага, 
прамавугольнага, шматвугольнага, паўкруглага, паўавальнага 
выступу, які замыкае прастору нефа або трансепта. Функцыянальная 
роля А. – размяшчэнне ў ёй алтара, кліру, месцаў для вышэйшых 
духоўных і свецкіх асоб. У каталіцкіх храмах А. размяшчалася за 
прэзбітэрыем.

А`РКА (ад лац. аrcus – дуга, выгін) – крывалінейнае перакрыцце 
праёма ў сцяне ці прасторы паміж дзвюма апорамі. Па форме А. 
бываюць паўкруглыя, спічастыя (стральчатыя), падковападобныя, 
кілепадобныя, шматлопасцевыя, паўзучыя і г. д. Аздабляюцца 
архівольтамі і інш. Варыянт канструкцыйнай А. – падпружная. 
Дэкаратыўны арачны матыў прысутнічае ў аркатуры.

АРКАТУ`РА (ням. arkatur) – рытмічны рад дэкаратыўных арак 
на фасадах будынкаў або на сценах унутры памяшканняў. Звычайна 
выконвае ролю фрыза, зрэдку дапоўненага кансолямі, паўкалонкамі, 
лапаткамі.

АРСЕНА`Л, цэйхгаўз (ад араб. дар ас сінаа – майстэрня) – 
будынак, прызначаны для захавання ваеннай зброі, боезапасаў, 
часткова для іх вытворчасці і рамонту.

АРХІВО`ЛЬТ (італ. агсivoltо) – аздабленне арачнага праёма, 
якое вылучае контур аркі з плоскасці сцяны. Мае прафіліроўку, 
руставаную каменную ці ляпную паверхню.

АСТРО`Г, палісад – абарончая сцяна з вертыкальна ці нахілена 
ўкапаных у зямлю завостраных зверху бярвенняў, шчыльна 
прыстаўленых адно да другога. А. умацоўвалі замкі і часткі гарадскіх 
паселішчаў, што ўтваралі “грады”. Таксама А. называліся ўмацаваныя 
гарадскія раёны ці крэпасці (з ХVІІІ ст. – турмы).

А`ТЫК (ад грэч. аttikos – атычны) – сценка над карнізам, якая 
завяршае будынак, выкананая ў выглядзе балюстрады ці суцэльнай 
агароджы, расчлянёнай пілястрамі, лапаткамі, завершанай шчы-
тамі, зубцамі і г. д.

БАБІ`НЕЦ – пярэдняя частка культавага збудавання, 
прызначаная для жанчын. Б. з’яўляўся часткай асноўнага аб’ёму пад 
хорамі або асобнай прыбудовай, над якой нярэдка ўзводзілі званіцу.

БАГАДЗЕ`ЛЬНЯ, шпіталь – будынак, прызначаны для 
пражывання бяздомных старых людзей, звычайна пры храме або 
манастыры.
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БАЗІ`ЛІ`КА (ад грэч. basilikе – царскі дом) – тып антычнага, 
потым сярэднявечнага прамавугольнага ў плане збудавання, 
падзеленага ўнутры калонамі на некалькі нефаў. Больш шырокі і 
высокі цэнтральны неф завяршаўся апсідай і асвятляўся вокнамі 
верхняга святла, размешчанымі над дахамі больш нізкіх бакавых 
нефаў. Б. з нефамі роўнай вышыні называлася залавай.

БАЙНІ`ЦА – адтуліна ў сцяне абарончага збудавання для 
вядзення агню са стралковай зброі (закрытыя Б.) або прасвет паміж 
зубцамі ў завяршэнні крапасных сцен, вежаў і інш. (адкрытыя Б.). Б., 
прызначаныя і для вядзення агню з гармат, называліся амбразурамі, 
для кідання камення – машыкулямі.

БАЛЮСТРА`ДА (франц. balustrade) – невысокая агароджа 
лесвіц, тэрас, балконаў, галерэй і інш., якая складаецца з фігурных 
слупкоў (балясаў), злучаных зверху бэлькай або парэнчам. 

БА`НЯ – назва купальнага пакрыцця паўкруглай формы ці 
круглага купалка (галоўкі) ў завяршэнні вежаў і вярхоў. 

БАРАБА`Н – цыліндрычная або гранёная верхняя частка 
будынка, якая абапіраецца на сцены, слупы, падпружныя аркі і 
ветразі і завяршаецца купалам або шатром. Б. бываюць светлавыя 
(з аконнымі праёмамі) і глухія (без праёмаў).

БАРО`КА (італ. barocco, літар. – вычварны, дзіўны) – стыль у 
еўрапейскім мастацтве канца ХVІ – сярэдзіны ХVІІІ ст., які вызначаўся 
дынамічнасцю кампазіцыі, паглыбленымі кантрастамі маштабаў, 
рытмаў, святлаценевымі і колеравымі эфектамі, крывалінейнасцю 
абрысаў. Позняе Б. у беларускай архітэктуры называюць Віленскім, 
але часам гэты этап вызначаюць і як ракако.

БЕЛЬВЕДЭ`Р (італ. belvederе, літар. – прыгожы від) – круглая, 
авальная ці шматгранная ў плане надбудова, завершаная купалам ці 
шпілем. Звычайна выкарыстоўвалася ў палацах, ратушах, гасціных 
дварах і інш.

БРА`МА – збудаванне (часцей за ўсё яруснай кампазіцыі) з 
каменя ці дрэва, з галоўным уваходам ці праездам у горад, замак, 
сядзібу, манастыр, гасціны двор і іншы замкнёны комплекс. 

БЫЧО`К – драўляная абарончая вежа ў выглядзе трысцена, 
прыстаўленага звонку да абарончай сцяны. Была яна нізкая, 
накрывалася на два ці чатыры схілы.

ВАЛАТО`ЎКІ – старажытная назва доўгіх крывіцкіх курганоў. 
Паводле народных паданняў, у іх былі пахаваны волаты.
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ВАЛЮ`ТА (італ. volute) – архітэктурны матыў у форме 
спіралепадобнага завітка з кружком (“вочкам”) у цэнтры. В. аздаблялі 
капітэлі калон і пілястраў, франтоны, карнізы, парталы і інш.

ВА`ЛЬМА (ад ням. walm) – тарцовы схіл чатырохсхільнага даху. 
Такі дах называўся вальмавым. 

ВЕ`ЖА – збудаванне, вышыня якога значна перавышала 
яго гарызантальныя памеры (дыяметр, бок асновы). В. узніклі ў 
старажытнасці як абарончыя і сігнальныя збудаванні, у феадальную 
эпоху выкарыстоўваліся таксама ў культавай (званіцы, вежападобныя 
завяршэнні храмаў) і грамадзянскай (ратушы, палацы і г. д.) 
архітэктуры.

ВЕРХ – пірамідальнае, купальнае ці яруснае завяршэнне будынка, 
звычайна адкрытае ў інтэр’ер.

ВЕ`ТРАЗІ – элементы купальнай канструкцыі, якія забяспечваюць 
пераход ад квадратнай у плане падкупальнай прасторы да круглага 
ці шматграннага купала або яго барабана. В. мае форму сферычнага 
трохвугольніка, вяршыня якога звернута ўніз і запаўняе прастору 
паміж падпружнымі аркамі. У драўляным дойлідстве вядома больш 
простая канструкцыя плоскіх В., пры дапамозе якіх ажыццяўляецца 
пераход ад чацверыка да васьмерыка.

ВІ`ЛЕНСКАЕ БАРО`КА – умоўная назва позняга барока 
ў Вялікім Княстве Літоўскім, рысы якога найперш выявіліся ў 
культавай архітэктуры Вільні.

ГАЛЕРЭ`Я (ад франц. galerie) – доўгае крытае светлае 
памяшканне, у якім звычайна адну вонкавую падоўжную сцяну 
замяняе каланада; таксама калідор з суцэльнымі аконнымі праёмамі 
на адным з падоўжных бакоў будынка. Г., што абыходзіла збудаванне 
з некалькіх бакоў, называлася кружганкам.

ГА`НАК – лёгкая прыбудова перад уваходам у будынак, звычайна 
слупавой канструкцыі.

ГАНДЛЁ`ВЫЯ РАДЫ` – шэраг крам (гандлёвых ячэек), 
злучаных у суцэльны корпус. Часам блакіраваліся з ратушамі і 
іншымі грамадскімі збудаваннямі.

ГАРАДЗІ`ШЧА – старажытны ўмацаваны пасёлак 
патрыярхальных часоў, таксама феадальная сядзіба (замак), 
умацаваны цэнтр старажытнага горада (гл. дзяцінец).

ГАРАДНЯ` – прамавугольны зруб, запоўнены ўнутры зямлёй і 
каменнем. Шэраг Г., пастаўленых тарцамі адна да другой, утваралі 
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абарончыя сцены драўляных замкаў. Наверсе знаходзіліся баявыя 
галерэі з абламамі і байніцамі.

ГАСЦІ`НЫ ДВОР – комплекс пабудоў, дзе гандлявалі, захоўвалі 
тавары і часова пражывалі прыезджыя купцы (“госці”).

ГО`ТЫКА – назва мастацкага стылю, пашыранага ў Еўропе ў ХІІ 
– ХVІ стст. Гатычнай архітэктуры ўласцівыя каркасна-нервюрныя 
канструкцыі са стральчатымі аркамі, манументальныя вуглаватыя 
формы, высокія востраканцовыя дахі, магутныя ўзнёслыя вежы і г. д.

ГРАД, горад – тэрыторыя, агароджаная абарончай сцяной. 
У феадальную эпоху Г. называлі ўмацаваную частку гарадскога 
паселішча, астатнія тэрыторыі называліся “месцам”, “прадмесцем”, 
“пасадам” і г. д. Потым тэрмін Г. перанесены на ўсё паселішча ў цэлым.

ГРАФІ`ЦІ (італ. graffiti) – надпіс або малюнак, зроблены вострым 
прадметам на сценах будынкаў і розных рэчах.

ДВОР – назва комплексу сядзібных пабудоў сялян, мяшчан, 
шляхты, магнатаў і г. д. 

ДЗЯЦІ`НЕЦ – найбольш старажытная ўмацаваная частка 
сярэднявечнага горада ці тэрыторыя феадальнага замка. Назва 
паходзіць ад агульнаславянскага “дзядзіна” – паселішча і “дзедзіч” – 
уладар спадчыннага маёнтка.

“ДЫМ” – адзінка падатковага абкладання ў старажытнасці. У 
асноўным, гэта быў асобны двор. У гарадах і мястэчках у ХVІ ст. 
падатак з “Д.” заменены падаткам з пляца.

ЗАКАМА`РА – паўкруглае ці кілепадобнае завяршэнне часткі 
сцяны культавага збудавання паміж дзвюма лапаткамі, якое 
паўтарае абрыс цыліндрычнага скляпення. Такі тып перакрыцця і 
пакрыцця называўся пазакамарным.

ЗА`МАК – сярэднявечны комплекс абарончых збудаванняў, 
жылых, гаспадарчых, вытворчых, культавых будынкаў, аб’яднаных 
лініяй умацаванняў, пабудаваных у зручных для абароны месцах. 
Існавалі З. дзяржаўныя (“каралеўскія”) і прыватнаўласніцкія. 
Апошнія ў ХVІІ – ХVІІІ стст. перабудаваны ў палацавыя комплексы. 

ЗАМО`К, замковы камень – камень ці цагліна ў вяршыні аркі 
або скляпення, звычайна клінападобнай формы, часам упрыгожаны 
дэкорам.

ЗВАНІ`ЦА – вежападобнае збудаванне для размяшчэння званоў. 
З. уяўлялі сабой асобныя пабудовы або ўваходзілі ў структуру іншых 
збудаванняў.
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І`ЗБІЦА – 1. Зрубная надбудова над замкавай ці царкоўнай 
вежай, якая служыла абарончым мэтам. 2. Зрубная апора моста.

IКАНАСТА`С (ад ікона і грэч. statis – месца стаяння) – 
перагародка з іконамі і варотамі паміж асноўнай і алтарнай часткамі 
храма. На Беларусі I. звычайна мелі 4 рады (мясцовы, святочны, 
апостальскі і прарочны), сустракаліся I. у 5 і 6 радоў. Агульную 
кампазіцыю вызначала строгая рэлігійная іерархія сюжэтаў.

КАКО`ШНІК – паўкруглая ці кілепадобная несапраўдная 
закамара. К. выкарыстоўваліся ў дэкарацыі завяршэнняў мураваных 
і драўляных культавых і грамадзянскіх збудаванняў.

КАЛО`НА (ад лац. columna) – архітэктурна апрацаваная 
вертыкальная апора, як правіла, круглая ў папярочным сячэнні. 
Галоўныя элементы – база, ствол і капітэль. З антычнасці К. 
уваходзяць у сістэму архітэктурных ордэраў.

КАМЯНІ`ЦА – вялікі (у 2 – 3 паверхі) гарадскі мураваны будынак.
КАМО`РА – памяшканне шматмэтавага прызначэння (склад 

маёмасці, спальня, кабінет і г. д.) у жылых і грамадскіх будынках, якое 
звычайна не ацяплялася. 

КАНСО`ЛЬ (франц. соnsolе) – выступ у сцяне ці замацаваная 
адным канцом у сцяне бэлька, якая падтрымлівае карніз, балкон, звес 
даху, казырок, выступаючую архітэктурную дэталь і да т. п.

КАПІТЭ`ЛЬ (ад лац. саріtellum – галоўка) – пластычна 
апрацаваная верхняя частка калоны ці пілястры, мастацкі элемент 
архітэктурнага ордэра.

КАПЛІ`ЦА – невялікае хрысціянскае культавае збудаванне без 
асобнага памяшкання для алтара. Стаялі асобна або ўваходзілі ў 
аб’ём большага збудавання (храма, палаца і г. д.). Існавалі таксама 
прыдарожныя К. – слупавыя канструкцыі пад шатровымі дахамі.

КАРНІ`З (ням. karnies ад грэч. koronis – канец, завяршэнне) – 
гарызантальны выступ сцяны, які падтрымлівае дах і ахоўвае сцяну 
ад сцёка вады. К. уваходзіць у склад антаблемента (яго верхняя 
частка), бывае завяршаючым ці прамежкавым (падзяляе фасад на 
ярусы), таксама цокальным, падаконным і надаконным. 

КІВО`Т – дэкаратыўна аздобленая сценка, прызначаная для 
размяшчэння на ёй іконы.

КЛАСІЦЬІ`ЗМ (ад лац. classicus – узорны) – кірунак у 
еўрапейскім мастацтве ХVІІ – XIX стст., заснаваны на кананізацыі 
формаў антычнай класікі. Грунтаваўся на традыцыях рэнесансу. У 
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архітэктуры вызначаўся прастатой дэкаратыўнай апрацоўкі фасадаў, 
кампактнасцю геаметрычна правільных аб’ёмаў, выкарыстаннем 
рызалітаў, порцікаў, франтонаў і інш. класічных элементаў. На 
Беларусі распаўсюдзіўся з 1770-х гг. Яго завяршальная стадыя 
развіцця ў першай палове XIХ ст. атрымала назву ампір.

КЛЕЦЬ – 1. Прамавугольны ці квадратны ў плане зруб пад 
двухсхільным пакрыццём. 2. Традыцыйнае драўлянае гаспадарчае 
збудаванне для захавання прадуктаў харчавання і маёмасці.

КЛІ`РАС (грэч. kleros; ад клір – служыцелі культу хрысціянскай 
царквы) – месца для пеўчых у царкве на ўзвышэнні (саляі) перад 
іканастасам злева і справа ад царскай брамы.

КЛЯ`ШТАР – назва каталіцкага манастыра.
КРА`МА – невялікае прамавугольнае ў плане гандлёвае 

збудаванне, звычайна з галерэйкай перад уваходам. К. уваходзілі ў 
склад жылля, манастыроў, гандлёвых радоў і інш. збудаванняў.

КРУ`ГЛІК – шматгранная (звычайна васьмерыковая) вежа пад 
шатровым ці купальным пакрыццём. 

КРЫЖО`ВА-КУ`ПАЛЬНЫ ХРАМ – тып хрысціянскага храма, 
структура якога засноўвалася на ўзаемным перасячэнні двух 
нефаў, перакрытых цыліндрычнымі ці крыжовымі скляпеннямі. У 
цэнтры перасячэння (сяродкрыжжы) ўзводзіўся купал з барабанам 
на ветразях. Цэнтральны падкупальны квадрат стваралі 4 слупы, 
злучаныя паміж сабой падпружнымі аркамі.

КУ`ПАЛ (ад лац. cupola – бочачка) – прасторавая апорная 
канструкцыя пакрыццяў (або само пакрыццё), блізкая да паўсферы 
ці да іншай паверхні вярчэння. К. называліся і завяршаючыя цэрквы 
галовы.

ЛАПА`ТКА – вертыкальны выступ на сцяне будынка без базы і 
капітэлі.

ЛІХТА`Р – зашклёная частка пакрыцця, прызначаная для 
натуральнага верхняга асвятлення памяшкання.

МАГДЭБУ`РГСКАЕ ПРА`ВА – феадальнае гарадское права, 
па якому эканамічная дзейнасць, маёмасныя правы, грамадска-
палітычнае жыццё гараджан рэгуляваліся на аснове ўласнай сістэмы 
юрыдычных нормаў, што адпавядала ролі гарадоў як цэнтраў 
вытворчасці і грашова-таварнага абмену. Узнікла ў ХІІІ ст. у нямецкім 
горадзе Магдэбургу (ад яго і назва).

МАДЭ`РН (франц. moderne – найноўшы, сучасны) – адна з назваў 
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стылявога кірунку ў еўрапейскім і амерыканскім мастацтве канца 
XIХ – пачатку XX ст. Для яго характэрны маляўнічыя дынамічныя і 
асіметрычныя кампазіцыі, плывучыя формы, багатая арнаментыка са 
шматлікімі стылізацыямі пад готыку, барока, класіцызм і інш. стылі.

МАЗА`ІКА (італ. mosаісо) – карціна або арнаментальны ўзор, 
складзеныя з маленькіх кавалачкаў смальты, рознакаляровых 
каменняў, керамічных плітак і інш. Адзін са старажытнейшых відаў 
манументальнага мастацтва. На Беларусі вядома з XI – ХІІ стст. 

МАНАСТЬІ`Р (грэч. monasterion – адасобленае жыллё) – 
паселішча, дзе жывуць абшчыны манахаў і манашак; комплекс 
культавых, жылых, вытворчых, дапаможных, часам абарончых 
і інш. збудаванняў, размешчаных у асобнай мясцовасці або 
ў складзе іншага паселішча (горада, мястэчка). Iснуюць з I 
тысячагоддзя да н.э. (Егіпет). Першыя хрысціянскія М. узніклі 
ў ІV ст. у Рымскай імперыі, з развіццём феадалізму шырока 
распаўсюдзіліся па ўсёй Еўропе і на інш. кантынентах. На 
тэрыторыі Беларусі праваслаўныя М. вядомы з XI – ХІІ стст. У 
канцы ХІV ст. з’яўляюцца першыя каталіцкія М., з ХVІІ ст. – 
уніяцкія. Старажытныя М. з’яўляліся важнымі стратэгічнымі 
пунктамі абароны, таму мелі суровы крапасны характар і нагадвалі 
замкі. Многія буйныя М. па сваёй архітэктурна-планіровачнай 
структуры былі блізкія да феадальных маёнткаў – мелі пры сабе 
гаспадарча-вытворчыя комплексы з землямі, азёрамі, сажалкамі 
і г. д. М. з’яўляліся таксама важнымі культурнымі цэнтрамі, бо 
ў іх існавалі бібліятэкі, школы, дзейнічалі майстэрні іканапісцаў 
і майстроў дэкаратыўнага мастацтва; у М. вяліся летапісы, 
перапісваліся кнігі, маляваліся мініяцюры і г. д. Акрамя таго, 
многія манастырскія храмы з’яўляліся месцам захавання 
каштоўных твораў мастацтва.

МАНЕ`Ж (франц. manège) – вялікі будынак без унутраных 
перагародак або агароджаная сценамі пляцоўка для трэніроўкі 
коней, навучання верхавой яздзе, конных спаборніцтваў. На Беларусі 
будаваліся з ХVІІІ ст.

МЕА`НДР (ад старажытнай ракі Вялікі Мендэрэс, якая мае 
звілістыя берагі) – геаметрычны арнамент у выглядзе ламанай пад 
прамым вуглом лініі. Паходзіць са Старажытнай Грэцыі. У беларускім 
мастацтве найбольш шырока ўжываецца ў стылі мадэрн.
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МЛЫН – традыцыйная вытворчая пабудова для памолу зерня 
(мукамольны М.), распілоўкі дрэва (тартак), здабычы балотнай руды 
(рудня), вырабу паперы (паперня), пораху і салетры (парахоўня), 
сукна (фолюш або валюшня) і г. д. Млыновыя механізмы прыводзіліся 
ў рух энергіяй вады (вадзяны М.) або ветру (вятрак).

НАРТЭ`КС (грэч. narthex), прытвор – уваходнае памяшканне ў 
пярэдняй частцы хрысціянскага храма, прызначанае для асоб, якія не 
мелі права ўваходзіць у галоўнае храмавае памяшканне. На Беларусі 
Н. нярэдка называлі бабінцам.

НЕАГО`ТЫКА, псеўдаготыка – кірунак у архітэктуры канца 
ХVІІІ – пачатку XX ст., заснаваны на выкарыстанні формаў готыкі, 
якія браліся адвольна, у асноўным, у стылізацыях. 

НЕАКЛАСІЦЫ`ЗМ – кірунак у архітэктуры канца XIX – пачатку 
XX ст., заснаваны на выкарыстанні формаў класіцызму. 

НЕАРАМА`НСКІ СТЫЛЬ – кірунак у архітэктуры канца XIX 
– пачатку XX ст., заснаваны на выкарыстанні формаў раманскага 
стылю. 

НЕАРУ`СКІ СТЫЛЬ, псеўдарускі стыль – кірунак у архітэктуры 
XIX – пачатку XX ст., звязаны з выкарыстаннем матываў дойлідства 
старажытнай Русі і маскоўскай архітэктуры ХVІ – ХVІІ стст. У гэтым 
стылі на Беларусі будаваліся так званыя “мураўёўкі” і больш познія 
праваслаўныя цэрквы канца XIX – XX стст.

НЕФ (ад лац. navis – карабель) – падоўжанае памяшканне, частка 
інтэр’еру, абмежаваная з аднаго ці двух бакоў шэрагам калон ці 
слупоў. Адрозніваюць Н. сярэдні, бакавыя і папярочны (трансепт). 
Н. характэрны галоўным чынам для базілік.

О`РДЭР (ад лац. огdо – рад, парадак) – у архітэктуры пэўнае 
спалучэнне нясучых і нясёных частак стоечна-бэлечнай канструкцыі, 
іх структура і мастацкая апрацоўка. Нясучай часткай О. з’яўляецца 
калона з капітэллю і базай, нясёнай – антаблемент. Класічная 
ордэрная сістэма склалася у Старажытнай Грэцыі, дзе выпрацаваны 
дарычны, іанічны і карынфскі О. Разнавіднасць дарычнага – тасканскі 
О., спалучэнне іанічнага і карынфскага – кампазітны О.

ПАДКЛЕ`ЦЦЕ – ніжні, звычайна нежылы паверх драўлянага 
дома ці гаспадарчага збудавання (клеці). 

ПАЛА`Ц – манументальны парадны будынак з вялікай колькасцю 
разнастайных памяшканняў. У першапачатковым значэнні – жыллё 
знаці, месца афіцыйных прыёмаў. 
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ПА`ПЕРЦЬ – памяшканне перад уваходам у царкву ў выглядзе 
невялікай галерэі.

ПАСА`Д – у старажытнарускую эпоху частка гарадскога 
паселішча за межамі замкавых умацаванняў, дзе жыло гандлёва-
рамесніцкае насельніцтва. П., які абкружаў дзяцінец, называўся 
акольным горадам. У ХVІ – ХVІІ стст. П. лічыліся таксама адасобленыя 
гарадскія раёны і прадмесці.  

ПІЛЯ`СТРА (ад лац. pila – калона, слуп) – плоскі вертыкальны 
выступ на паверхні сцяны ці слупа, са стволам, капітэллю і базай.

ПЛІ`НФА (ад грэч. plinthos – цэгла) – шырокая тонкая і плоская 
абпаленая цэгла, якая ўжывалася ў мураваным будаўніцтве XI – 
ХІІ стст.

ПЛЯЦ – гарадскі дворны ўчастак, дзе размяшчалася сядзіба. З 
1557 г. з’яўляўся адзінкай падаткаабкладання. Але памеры П. не былі 
строга фіксаванымі, залежалі ад іх месцазнаходжання ў горадзе.

ПО`ДЫУМ, подый (ад грэч. podion – аснова) – высокая, звычайна 
прамавугольная платформа (з лесвіцай), на якой узводзілі храм.

ПО`РЦІК (ад лац. porticus) – галерэя, якая звычайна афармляе 
галоўны ўваход у будынак, утвараецца калонамі ці слупамі і 
завяршаецца франтонам або атыкам.

ПРАДМЕ`СЦЕ – назва прыгарада, які ўяўляў сабой вуліцу 
ці больш складаную планіровачную структуру, размешчаную на 
галоўнай магістралі па-за межамі гарадскіх умацаванняў.

“ПРЫВІЛЕ`Й” (ад лац. privus – асаблівы і lех – закон) – 
заканадаўчы акт, што дае ці пацвярджае правы пэўных асоб, саслоўяў, 
паселішчаў, манастыроў, храмаў і інш.

ПРЫДЗЕ`Л – у праваслаўным храме невялікая прыбудова або 
спецыяльна вылучаная частка асноўнага будынка, у якой маецца 
дадатковы алтар для набажэнстваў.

ПРЫТВО`Р – частка храма, прыбудаваная да асноўнага аб’ёму.
ПРЭЗБІТЭ`РЫЙ, прэзбітэрыум – частка каталіцкага храма 

паміж асноўным аб’ёмам і алтарнай апсідай, прызначаная для 
царкоўнага кліру – прэсвітараў (ад іх назва).

РАКАКО` (франц. rokoko) – мастацкі стыль, які ўзнік у Францыі ў 
першай палове ХVІІІ ст. Характарызуецца незвычайнай вытанчанасцю 
сродкаў выразнасці, лёгкасцю і прывабнасцю формаў, падкрэслена 
ўскладнёным і мудрагелістым характарам дэкору, дробнай 
арнаментыкай. Р. лічыцца своеасаблівым варыянтам позняга барока.
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РАМА`НСКІ СТЫЛЬ – стыль сярэдневяковага еўрапейскага 
мастацтва X – ХІІІ стст. Вызначаўся суровай архітэктурай крапаснога 
характару, масіўнасцю канструкцый. У выяўленчым мастацтве – 
арнаментальна-плоскасны ўмоўны характар выяў спалучаўся з 
павышанай экспрэсіяй.

РАСКА`Т – прымітыўная абарончая вежа з пляцоўкай наверсе 
для агню з гарматы.

РАСКРАПО`ЎКА – невялікі выступ на плоскасці фасада, які 
яго пластычна ўзбагачае. Звычайна ролю Р. выконваюць пілястры і 
лапаткі.

РАТО`НДА (ад лац. rotondus – круглы) – круглае ў плане 
цэнтрычнае збудаванне, звычайна завершанае купалам.

РА`ТУША (ад ням. rathaus – дом кіравання) – будынак, у якім 
размяшчаліся органы гарадскога самакіравання (магістрата). Р. 
размяшчаліся на галоўных гарадскіх плошчах, аб’ядноўваліся ў 
адзіны комплекс з крамамі, гандлёвымі радамі, гасцінымі дварамі, 
мелі пры сабе важніцы, мерніцы, памяшканні для архіва, казны і 
інш. Для сярэдневечных і больш позніх Р. характэрна вежападобная 
кампазіцыя асноўнай часткі. З’яўленне Р. звязана з увядзеннем у 
гарадах Магдэбургскага права.      

РУ`СТЫКА (ад лац. rustikus – просты, грубы, даслоўна – вясковы) 
– рэльефная муроўка, дэкаратыўная абліцоўка або тынкоўка сцяны ў 
выглядзе груба апрацаваных камянёў рознай формы.

РЫЗАЛІ`Т (ад італ. risalita – выступ) – частка будынка, якая 
выступае за лінію фасада на ўсю яго вышыню.

РЫ`ЗНІЦА – невялікае памяшканне пры алтарнай апсідзе, у якім 
захоўваецца адзенне святароў і царкоўны інвентар, неабходны для 
службаў. 

РЭНЕСА`НС, адраджэнне – стыль ХІV – ХVІІ стст., які адпавядаў 
пераходу ад сярэдневяковай культуры да культуры новага часу. 
Базіраваўся на антычных традыцыях, але ўвабраў у сябе лепшыя 
дасягненні раманскага і гатычнага мастацтва. У аснове ідэй Р. – гуманізм, 
таму ў архітэктуры і выяўленчым мастацтве паступова выходзілі 
на першы план свецкія рысы, мастак з сярэднявечнага рамесніка 
ператвараецца ў творцу, яго праца высока ацэньваецца грамадствам. На 
Беларусі час развіцця Р. супадае з ростам гарадоў і мястэчак, развіццём 
кнігадрукавання, пашырэннем станковага жывапісу і скульптуры і г. д. 
На аснове Р. сфарміраваліся стылі барока і класіцызм.
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САКРЫ`СЦЯ – невялікае памяшканне пры алтары ў каталіцкім 
храме.

СА`НДРЫК – невялікі прафіляваны карніз (гарызантальны або 
выгнуты) над аконным ці дзвярным праёмам, часам абапіраецца на 
кансолі і завяршаецца франтонам.

СВІ`РАН – традыцыйная гаспадарчая пабудова, 
прызначаная, галоўным чынам, для захавання запасаў зерня і інш. 
сельскагаспадарчых прадуктаў. Знешнім выглядам С. нагадваў 
вялікую клець, меў перад уваходам ганак ці галерэйку. С. сустракаліся 
пераважна ў шляхецкіх дварах. 

СВЯТЛІ`ЦА – светлае чыстае жылое памяшканне ў сядзібным 
доме, палацы, карчме і інш. збудаваннях.

СЕ`НІ – зрубнае або каркаснае памяшканне дома, якое злучае 
іншыя памяшканні з вонкавым уваходам. У С. сядзібных дамоў 
меліся кухонныя агнішчы, коміны, лесвіцы на верхні паверх або 
гарышча.

СКЛЯПЕ`ННЕ – прасторавая канструкцыя, перакрыцце ці 
пакрыццё збудаванняў геаметрычнай формы, якая ўтворана пукатай 
крывалінейнай паверхняй. Вядомы С. цыліндрычныя, крыжовыя, 
самкнутыя, люстравыя, зоркавыя, сотавыя, стральчатыя, на 
распалубках і інш. Адным з відаў С. з’яўляецца купал.

СЛАБАДА` (ад свабода) – паселішча з вольным ад прыгоннай 
залежнасці насельніцтвам. Часам з С. фарміраваліся мястэчкі і 
асобныя гарадскія раёны.

СПІ`ХЛЕР (польск. spichlerz) – вялікі доўгі свіран, звычайна 
падзелены на некалькі памяшканняў, аформлены на фасадзе галерэяй.

СУХА`РЫКІ – невялікія прамавугольныя рытмічныя выступы 
на карнізах.

СЯДЗІ`БА – комплекс жылых, гаспадарчых, вытворчых і 
інш. збудаванняў, якія складалі адзінае кампазіцыйнае цэлае. У 
адрозненніад двара, С. – больш шырокае паняцце, бо ахоплівае не 
толькі жылое, але і вытворчае асяроддзе.

СЯРОДКРЫ`ЖЖА – месца перасячэння цэнтральнага нефа і 
трансепта ў храме, звычайна завершанае купалам. 

ТАРА`СА, тарасы – двухрадовая рубленая абарончая сцяна, 
запоўненая ўнутры каменнем і зямлёй. Адрозненне яе ад гарадні ў 
тым, што яна суцэльная.

ТРАНСЕ`ПТ (ад лац. trans – за і septum – агароджа) – папярочны 
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неф базілікальнага храма, які перасякае падоўжныя нефы і павялічвае 
прастору інтэр’ера перад алтаром.

ТРА`ПЕЗНАЯ – невысокая прыбудова да царквы, месца 
грамадскіх збораў. На Беларусі Т. прыбудоўваліся да манастырскіх 
храмаў.

ФАЛЬВА`РАК – маладворнае паселішча, дзе жылі і працавалі 
работнікі панскай сядзібы. У шырокім сэнсе слова пад Ф. разумеўся 
ўвесь феадальны маёнтак з дваром уладара і землямі. 

ФА`РНЫ КАСЦЁ`Л – галоўны парафіяльны (прыхадскі) касцёл 
у горадзе.

ФЛІ`ГЕЛЬ (ад ням. flügel – крыло) – дапаможная прыбудова 
да сядзібнага дома, палаца або асобнае збудаванне каля іх. Ф. 
прызначаўся для жылля, гаспадарчых службаў, у іх таксама 
размяшчаліся залы, бібліятэкі, капліцы, аранжарэі і г. д.

ФРАНТО`Н (ад лац. frons – лоб, пярэдні бок) – трохвугольнае, 
лучковае ці іншай формы завяршэнне фасада будынка, порціка, 
каланады, рызаліта, абмежаванае двума схіламі па баках і карнізам у 
аснове. Поле Ф. называецца тымпанам.

ФРЫЗ (франц. frise) – у архітэктурным ордэры сярэдняя 
гарызантальная частка антаблемента паміж архітравам і карнізам. 
Нярэдка Ф. аздабляліся трыгліфамі і метопамі, скульптурай, 
жывапісам.

ФУ`НДУШ – юрыдычны дакумент, дадзены магнатам, князем, 
каралём, у якім вызначаліся грашовыя сродкі на будаўніцтва і 
ўтрыманне культавых збудаванняў, школ і інш. аб’ектаў, а таксама 
сродкі на ўтрыманне персаналу.

ХО`РЫ (ад грэч. choros – хор) – верхняя адкрытая галерэя ў 
інтэр’ерах храмаў, звычайна пры ўваходах. У праваслаўных цэрквах 
ХI – ХІІ стст. Х. служылі месцам знаходжання князя і яго світы ў час 
набажэнстваў, пазней яны выкарыстоўваліся для пеўчых, музыкантаў, 
у каталіцкіх і ўніяцкіх святынях тут размяшчаліся арганы. У многіх 
храмах Х. прыгожа аздабляліся разьбой і лепкай.

ЦА`РСКАЯ БРА`МА, царскія вароты – дзвюхстворкавыя 
дзверы ў цэнтры ніжняга яруса іканастаса, якія злучалі алтарнае 
памяшканне з асноўным аб’ёмам храма. Існавалі ў праваслаўных і 
некаторых уніяцкіх цэрквах.

ЦО`КАЛЬ (італ. zoccolo) – ніжняя частка знешняй сцяны 
будынка, заснаваная на падмурку.
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ШАЦЁ`Р – высокае пірамідальнае пакрыццё цэнтрычнага 
збудавання.

ШПІЛЬ (ням. spille) – вертыкальнае востраканцовае завяршэнне 
збудавання ў выглядзе конуса ці піраміды.

ШЧЫТ – верхняя частка тарцовай сцяны будынка, абмежаваная 
двума схіламі даху і не аддзеленая ўнізе карнізам (у адрозненні ад 
франтона).

Э`РКЕР (ням. erker) – паўкруглы, прамавугольны ці шматгранны 
выступ у сцяне або вугле будынка з самастойным пакрыццём.

ЮРЫ`ДЫКА – адміністрацыйна адасобленая частка горада, 
якая знаходзілася пад уладай феадала, царквы або манастыра. На 
жыхароў Ю. не распаўсюджвалася ўлада гарадскога самакіраўніцтва 
(магістрата).

Я`РУС – гарызантальнае чляненне аб’ёму будынка, аддзеленае ад 
іншых частак карнізам, цягай, прычолкам і да т. п.
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Памяці Ю.А. Якімовіча

Апантаны архітэктурай

Архітэктура… Яна – як карона духа горада, краю, нацыі. Першае, 
што сустракае нас урачыстым арганам вежаў у кожным гістарычным 
месцы, дзе жыве спрадвеку чалавек, – узнёслыя рытмы архітэктуры. 
І хай мы мала пасвячоныя ў глыбіні духоўнае самабытнасці народа, 
якому належыць атуляючы нас горад, яна ўжо чаруе гаючым 
прадвесцем Надзеі.

Менавіта архітэктуру абраў ён сэнсам і праграмаю свайго жыцця. 
Яе вывучэнню і прапагандзе, яе абароне ад варварства, даследаванню 
яе бясконцых стратаў і прыніжэння аддаў ён лепшыя парывы 
натхнення. За 47 год, адпушчаных лёсам, паспеў ён многае, але многае 
не паспеў.

Пасяліўшыся ў 1986 г. у Віцебску, Юрый Аляксандравіч Якімовіч 
мо з першага дня арганічна ўпісаўся ў толькі што народжаны рух 
за абарону і адраджэнне гістарычнае спадчыны зруйнаванага 
1000-гадовага горада. У педагагічным інстытуце, на мастацка-
графічным факультэце, дзе ён выкладаў гісторыю мастацтва, мо 
ўпершыню архітэктура набывае свайго сапраўднага “прапаведніка”.

Асаністы, знешне спакойны і ўпэўнены ў сабе, з нейкім 
непаўторным знакам патомнае інтэлігентнасці і высакародства, 
Якімовіч хутка стаў арганічнаю часткаю культурнага жыцця горада. 
Засяроджанага ў сабе, стрыманага ў рухах і словах, яго мог нечакана 
асвяціць нейкі па-дзіцячаму безабаронны агеньчык у цёмна-карых 
вачах, гэткая ж шчырая і мяккая ўсмешка. Часам малазнаёмага з ім 
чалавека мог на хвіліну нават шакіраваць са смакам і дарэчы кінуты 
ім анекдот. На хвіліну, бо праз імгненне воблік яго зноў набываў 
ранейшую цішыню і значнасць чалавека, што хавае ў сабе яшчэ самім 
неразгаданую тайну.

Да яго нешта вабіла. На сходах яго атуляла моладзь, маладыя 
жанчыны. І зусім нечаканым было з’яўленне ў ім, быццам бы 
акрэсленым, Якімовічу-вучоным, даследчыку, лектару, аўтару 
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шматлікіх публікацый – мастака. Першая персанальная выстава 
жывапісу здзівіла і зачаравала. То была зноў архітэктура, знаёмыя 
да болю рысы роднае зямлі, але што ўражвала найперш – самавітая, 
арганічна Якімовіча шчодрасць. Нейкая асаблівая чысціня, 
празрыстасць паветра, што атуляе знаёмыя рысы архітэктурных 
формаў на яго палотнах, раскрывае яшчэ адзін дар гэтага самабытна 
прыгожага чалавека – дар удумлівага сузіральніка таго, што ў 
наступную хвіліну “прэпарыруе” яго розум даследчыка.

І яшчэ ўражвала ў ім – знешняя ўраўнаважанасць з рысамі 
меланхоліі і зусім нечаканы дынамізм вучонага, які за два дзясяткі 
гадоў напісаў больш за паўтысячу навуковых артыкулаў, дзясяткі 
доследаў, прысвечаных аналізу мастацка-гістарычных рысаў 
дойлідства розных часоў, цэлы тузін кніг і буклетаў. (…) Усё зробленае 
ім, разам з яго самавітым воблікам здавалася ўвасабленнем шаноўнага 
і шануемага доктара, прафесара. Але ў асяродку, дзе ён правёў апошнія 
гады жыцця, дзе працягні руку і трапіш у дацэнта, у прафесара (такая 
“степенная” эпоха выпала на яго долю – эпоха псеўдадысертацый і 
метадычак), яму дастойнага звання не знайшлося…

У некралогу, што вісеў на стэндзе аб’яў педінстытута, яго “ўзвялі” 
ў ранг “дацэнта”, але і зарплату дацэнта за яго атрымалі іншыя. (...)

Дзякуй, дарагі Юрый Аляксандравіч, за тое, што ты наведаў 
нас, што быў блізка побач. Мо калісь і паўстане з праху былая веліч 
віцебскіх званіц? Калі гэта наканавана Віцебску, будзем верыць у тое, 
абавязкова адаб’ецца рэхам у іх перазвоне і тваё імя...

Алесь Мемус. 
Выбар. 1994. № 7. 17 – 23 лютага. С. 3.

Так слова яго не хапае…

Нябесныя сілы пажадалі, каб год таму скончыў сваё зямное 
жыццё Юрый Аляксандравіч Якімовіч, дацэнт, гісторык архітэктуры, 
мастак, добры і шчыры чалавек, наш сябар.

Амаль з самага з’яўлення Юрыя Аляксандравіча ў Віцебску 
ў 1986 годзе ён арганічна ўвайшоў у актыў абласнога Таварыства 
аховы помнікаў. Ні адно абмеркаванне праектаў, праблем захавання 
гістарычнай спадчыны не праходзіла без яго ўдзелу. Ахвотна і нярэдка 
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за ўласны кошт ездзіў па вобласці, калі патрабавалася аўтарытэтная 
думка, пільнае вока, каб у паўразбураных ці занядбаных пабудовах 
разгледзець гістарычны або архітэктурны помнік. Многія юныя 
і сталыя краязнаўцы, сябры таварыства памятаюць цудоўныя 
вандроўкі ў розныя куткі Беларусі, якія наладжваў Ю. Якімовіч, як 
распавядаў ён па дарозе пра асаблівасці стылю архітэктуры гарадоў, 
мястэчак, паселішчаў Бацькаўшчыны. Дзякуючы яму ўзяты пад 
дзяржаўную ахову гістарычныя пабудовы Казлоўшчыны і Варапаева 
ў Пастаўскім раёне, шэраг будынкаў у Віцебску. Ю. Якімовіч першы 
з архітэктараў правёў найбольш прафесійна і поўна даследаванні 
гістарычнай забудовы Задзвіння, быў старшынёй журы першага 
конкурсу праектаў рэгенерацыі гэтай адметнай часткі Віцебска. І ўсё 
гэта рабілася спакойна, без амбіцый і нярвовасці, з упэўненасцю ў 
сваіх прафесійных ведах.

Ю. Якімовіч вастрэй, чым хто іншы, адчуваў незваротнасць страты 
асобных элементаў гістарычнага асяроддзя Віцебска, дапушчаных па 
віне начальнікаў ад архітэктуры. А як ён папярэджваў, трывожыўся 
аб лёсе старажытнай вуліцы Грыбаедава. На жаль, голас вучонага не 
быў пачуты. (…)

Арыгінальнасць мыслення, незаштампаванасць поглядаў 
нарадзілі новы накірунак яго таленту – мастацкі. Серыі яго 
жывапісных палотнаў, з якімі гледачы Полацка, Віцебска маглі 
азнаёміцца на персанальных выстаўках, адлюстравалі багацце 
архітэктурных помнікаў Беларусі. Некаторым з іх было наканавана 
застацца толькі ў творах мастака.

Яму было толькі 47 гадоў. Колькі засталося няскончаных спраў, 
няздзейсненых задум. (…)

А нам, сябрам Юрыя, так не хапае яго дабразычлівага, злёгку 
іранічнага, упэўненага і пранікнёнага слова.

Н. Сулецкая, М. Рыўкін, В. Арлоў, Л. Вакар, 
актыў Таварыства аховы помнікаў.

Народнае слова. 1995. № 15. 4 лютага. С. 4.


