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Культавая архітэктура Заходняй Беларусі
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Артыкул прысвечаны архітэктуры Заходняй Беларусі і культаваму дойлідству на яе 
тэрыторыі ў 1915–1939 гг. як унікальнай з’яве ў гісторыі айчыннай культуры, што адлюстрава-
ла духоўны патэнцыял, мастацкія ўплывы і тэхнічныя магчымасці першай паловы ХХ стагоддзя. 
Галоўная ўвага ў тэксце нададзена вызначэнню стылістычных асаблівасцяў, што склаліся ў гэ-
тым рэгіёне і адлюстроўвалі агульнаеўрапейскія тагачасныя тэндэнцыі ў архітэктуры. Вызнача-
ючы асноўныя тэндэнцыі ў практыцы культавага будаўніцтва і іх ідэйна-эстэтычныя накірункі, 
аўтар разглядае яго асаблівасці ў кантэксце мастацкай культуры Усходняй Еўропы.

Аўтарам аналізуюцца разнастайныя архітэктурныя накірункі, што былі ўласцівыя 
для дадзенага рэгіёна ў канкрэтную эпоху, у сувязі з тагачасным рэлігійным жыццём і духоўным 
станаўленнем беларускай нацыі ва ўмовах нямецкага і польскага панавання ў Заходняй Беларусі, 
яе ізаляцыі ад астатняй часткі краю. Шэраг стылістычных кірункаў адлюстроўваюць 
агульнаеўрапейскую тэндэнцыю, а з іншага боку – сведчаць пра адметнасць рэгіянальнага 
развіцця мастацкай культуры ва ўнікальных сацыяльна-палітычных умовах. Сярод іншага, 

сімптаматычным стаў факт стварэння беларускага нацыянальнага стылю ў культавым дойлідстве Лявонам Вітанам-
Дубейкаўскім.

У артыкуле аналізуюцца этапы эвалюцыі архітэктуры, і ў першую чаргу – культавай міжваеннага часу, вызначаны 
самыя адметныя помнікі, што характарызуюць розныя стылістычныя накірункі той эпохі. Асноўная ўвага аўтара засяро-
джана на аналізе ідэйных і мастацкіх перадумоваў стварэння ўнікальных храмаў – узораў архітэктуры розных стылістычных 
накірункаў, што мусілі адпавядаюць патрабаванням культуры. 

Ключавыя словы: архітэктура, беларускі стыль, нацыянальны рамантызм, канструктывізм, Заходняя Беларусь.
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The article is devoted to the architecture of Western Belarus as well as cult craft on its territory in 1915 – 1939 as a unique 
phenomenon in the history of national culture, which illustrated spiritual potential, art influence and technical possibilities of the early 
XX century. Main attention in the text is paid to identifying stylistic peculiarities, which were formed in the region and reflected general 
European architectural tendencies of that time. While pointing out basic tendencies in the practice of cult building as well as their idea and 
aesthetic directions, the author considers its peculiarities in the context of art culture of Eastern Europe. 

The author considers different architectural trends, which were appropriate in a definite epoch in a given region in connection to 
the religious life and spiritual consolidation of Belarusian nation in conditions of German and Polish reign in Western Belarus, its isolation 
from the rest of the country. A number of stylistic trends reflect general European tendency and from a different point of view testify to the 
distinctness of regional development of art culture in unique social and political conditions. The fact of setting up Belarusian national style 
in cult craft by Leo Vitan-Dubyakouski became, among others, symptomatic. 

The article analyzes stages of the evolution of architecture, first of all the cult one, of the interwar time, most outstanding 
monuments are singled out, which characterize different stylistic trends of that time. Main attention is drawn by the author to the analysis 
of idea and art preconditions of creating church images, which were to correspond the requirements of cults, applying at the same time the 
then technological possibilities, which made it possible to make unique samples of architecture of different stylistic trends. 

Key words: architecture, Belarusian style, national romanticism, constructivism, Western Belarus.
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Папярэднiя эпохi культавая архiтэк-
тура займала цэнтральнае мес-

ца ў практыцы будаўнiцтва, увасабляю-
чы не толькi дасягненнi тэхналогiй, але i 
ўяўленнi людзей пра светабудову. У ХХ ст. 

культавая архiтэктура заняла прынцыпо-
ва iншае месца. Яе функцыя па-ранейшаму 
рэзка адрознiваецца ад прагматычных 
задач, напрыклад, жыллёвага або пра-
мысловага будаўнiцтва. Архiтэктурныя 
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канцэпцыi найноўшага часу нечакана 
выяўляліся ў сакральных пабудовах. Бо 
не толькi неарамантыкi i неакласiкi, але і 
функцыяналiсты i каструктывiсты зноў i 
зноў звярталiся да вечнае тэмы сакрума. 
ХХ ст. прадстаўляе нам шырокую палiтру 
пабудоваў гэтага кшталту – ад працятых 
святлом бетонных цэркваў Агюста Перэ да 
сатканых з цякучых светапатокаў каплiцы 
ў Роншанэ Ле Карбюзье альбо каплiцы 
Тэхналагiчнага iнстытута Саарынена ў Маса-
чусетсе. Заходняя Беларусь стала тым краем, 
дзе гэтая традыцыя культавага дойлідства 
не перарываліся, а адначасова і краем, дзе 
ствараліся новыя стылі, апрабоўваліся 
агульнаеўрапейскія тэндэнцыі ў рэлігійнай 
архітэктуры.

Мэта дадзенага артыкула – класіфікацыя 
архітэктурных стыляў Заходняй Беларусі на 
падставе аналізу асноўных асаблівасцяў шы-
рокага кола аб’ектаў культавага будаўніцтва 
1915–1939 гг., выяўленне агульных рысаў 
і стылістычных адметнасцяў паасобных 
помнікаў праз вызначэнне іх месца ў гісторыі 
беларускай архітэктуры найноўшага часу.

Ідэйна-мастацкі кантэкст культавай 
архітэктуры Заходняй Беларусі. Культа-
вая архiтэктура народаў Расійскай iмперыi,  
у склад якой тады ўваходзiла i Беларусь, 
з ХХ ст. увайшла ў эпоху росквiту ва ўсёй 
сваёй шматстылёвай i полiканфесiйнай 
рознабаковасцi, прадказваючы якасны 
прарыў праз розныя неастылi да новага 
ўзроўню ўсведамлення канструктыўна-
тэхнiчных магчымасцяў i разумення 
этнiчных і рэлiгiйных традыцый. Але 
знешнiя i ўнутраныя прычыны 1915–1917 гг. 
перарвалi гэтую повязь, спынiўшы развiццё 
культавай архiтэктуры на тэрыторыi буду-
чага СССР. У 1915 г. Заходняя Беларусь была 
занятая нямецкімі войскамі, а пазней, калi 
ўвайшла ў склад Польшчы, стала рэгiёнам, 
дзе працягвалi развiвацца традыцыi хра-
мавага будаўніцтва i апрабоўвацца новыя 
еўрапейскiя стылi. У акрэслены намі пе-
рыяд, да 1929 года, культавая архітэктура 
ў гэтым краі перажыла і ўнутраную 
стылістычную эвалюцыю і адчула на сабе 
агульнаеўрапейскія архітэктурна-мастацкія 
ўплывы.

Першая сусветная вайна, акупацыя ня-
мецкай арміяй і войскамi Польшчы не 
перарвалі ў Заходняй Беларусі развiццё куль-

тавай архiтэктуры, што набiрала ўсё больш 
дынамiзму ў пошуках арыгiнальных форм 
i вобразаў, якія, з аднаго боку, павiнны былi 
адпавядаць кананiчным асаблiвасцям адпа-
веднага культу, а з другой – адлюстраваць 
iндывiдуалiстычную сутнасць культуры ХХ ст. 

Iстотным фактам фарміравання 
архiтэктуры 1920–1930 гг. з’яўляюцца ба-
гатыя нацыянальныя традыцыi дойлiдства. 
Менавiта ў гэты перыяд зараджаецца прак-
тыка рэстаўрацыi і кансервацыi помнiкаў 
на строга навуковай аснове. Так, да прыкла-
ду, быў узноўлены воблiк фарнага касцёла  
ў Гораднi (ХV ст.), касцёла ў Гнезне (XV– 
XVI стcт.), праведзена кансервацыя Лiдскага, 
Крэўскага i Навагрудскага замкаў. 

Адначасова працягваюць плённа 
развiвацца рэгiянальныя школы народнага 
драўлянага дойлiдства (асаблiва ў Паазер’і 
на Палессi), працягваючы шматвяковыя 
мясцовыя традыцыi. Гэта паўплывала i 
на фарміраванне нацыянал-рамантычнай 
плынi ў заходнебеларускiх землях, у якой 
у гэтыя гады намецiўся адыход ад умоўна-
рэтраспектыўных прыёмаў перыяду мадэр-
на да стварэння вобраза храма, імкнення 
найбольш поўна i магутна ўвасобiць мясцо-
выя гiстарычныя i мастацкiя традыцыi. 

Цягам 1915–1940 гг. культавае дойлідства 
Заходняй Беларусі, як і архітэктура наогул, 
перажыло некалькі этапаў стылістычнай і 
тэхнічнай эвалюцыі. 

Першы этап, што цягнуўся ад 1905–
1907 гг. і лагічна і эвалюцыйна звязаны з 
агульнарасійскімі тэндэнцыямі, характа-
рызуецца імклівым ростам колькасці са-
кральных пабудоваў у рэтраспектыўным 
духу гістарызму. Гэты этап, што па інерцыі 
цягнуўся да пачатку 1920-х гг., характары-
зуецца вялікай колькасцю аб’ектаў, пабуда-
ваных у розных неастылях – неагатычным, 
неарускім, неакласіцыстычным. Яскравымі 
прыкладамі гістарызму з’яўляюцца такія 
аб’екты, як касцёлы ў вёсках Канвелішкі 
(мал. 1) і Пеляса Воранаўскага раёна, 
Жукойні Жалядскія Астравецкага раёна, 
праваслаўная Свята-Крыжаўзвіжанская 
царква ў в. Вялікая Лысіца Нясвіжскага 
раёна, стараверская Траецкая царква  
ў в. Кублішчы Мёрскага раёна і г. д.

Беларускі стыль Дубейкаўскага і на-
цыянальны рамантызм. Адначасна ад-
бываецца пошук новага тутэйшага стылю 

Харэўскі С. В. Культавая архітэктура Заходняй Беларусі

Реп
оз

ит
ор

ий
 В

ГУ



19

Искусство и культура. — 2012. — № 3(7)

ў рэчышчы нацыянальнага рамантызму.  
Гэты этап доўжыўся да канца 1920-х гг. 

Выдатны ўнёсак у архiтэктуру 
міжваеннай эпохі зрабіў выбітны беларускі 
дойлід і грамадскі дзеяч Лявон Вiтан-
Дубейкаўскi. Пасля заканчэння Школы 
будаўнiчых рамёстваў у Варшаве ён такса-
ма вучыўся ў Пецярбургу, скончыў Iнстытут 
грамадзянскiх iнжынераў. Да 1907 г. меў 
асабiстае бюро ў Смаленску. Пабудаваў цэрк-
вы ў Манастыршчыне і Вязьме, касцёл у 
Смаленску i каплiцу на каталiцкiх могілках,  
а ў 1901 г. – фабрыку жалезабетонных 
вырабаў [2]. Пасля 1907 г. Дубейкаўскi выехаў 
на тры гады ў Парыж, дзе вучыўся ў вядомай 
Акадэмii архiтэктуры (Ecole d’architecture)  
i атрымаў дыплом архiтэктара-мастака  
(мал. 2). Пасля Парыжа ён вяртаецца ў Вар-
шаву, а ў 1916 г. зноў аказваецца ў Пецярбур-
гу, дзе задумвае стварэнне беларускага сты-
лю ў сакральнай архiтэктуры. 

У 1916 г. ён стварае на замову ксяндза 
Будзькі праект для вёскі Янатруда Полац-
кага павета – менавіта ў беларускім стылі, 
які рэалізаваць не паспеў з прычын вайны. 
Але ў 1927-м i 1929-м гг. ён будуе велічны 
касцёл Пятра і Паўла над возерам у мястэч-
ку Дрысвяты на Браслаўшчыне (мал. 3). І да 
сёння гэта – самы вялікі сакральны буды-
нак з дрэва ў Беларусі. Менавіта ў ім Вітан-
Дубейкаўскі ўвасобіў ідэю свайго беларуска-
га стылю [2, 3, 11, 13].

Вялікі ўнёсак у развіццё нацыянальнай 
школы дойлідства, яе вывучэнне i збера-
жэнне помнікаў зрабіў польскі архітэктар 
Юліюш Клос. Калі Ю. Клос упершыню 
наведаў Браслаўшчыну ў другой палове  
1922 г.  у сувязі з працай над праектам  
Мяжанскага касцёла, ён звярнуў увагу на 
архаічную забудову часткі вёскі, асобныя 
гаспадарчыя будынкі, цікавыя з пункту гле-
джання традыцый народнага дойлідства. 
Найбольш адметныя аб’екты прафесар 
фатаграфаваў. У Гістарычным архіве Літвы 
зберагаюцца дзясяткі фотаздымкаў, зро-
бленых Ю. Клосам на Браслаўшчыне, адмет-
ных помнікаў і мясцінаў Беларусі. Вельмі 
каштоўныя для сучасных даследчыкаў 
фотаздымкі цэнтральнай плошчы і сядзібы 
ў мястэчку Опса, забудовы Браслава  
XIX – пач. XX ст., крыжоў у наваколлі  
Браслава, архітэктурных помнікаў Друі.  
У 1929 г. ён кансультаваў працу В. Кешкоў-

скага па інвентарызацыі помнікаў рэгіёна. 
У 1930–1931 гг. Ю. Клос разам з С. Лорэн-
цам, Я. Булгакам і студэнтамі Віленскага 
ўніверсітэта прымае ўдзел у экспедыцыях па 
інвентарызацыі помнікаў Браслаўшчыны. Ён 
жа стаў праекціроўшчыкам забудовы цэнтра 
Браслава, касцёла Маці Божай Анёльскай у 
Мяжанах (мал. 4) ды іншых аб’ектаў [11, 12]. 

Яшчэ напярэдадні Першай сусветай 
вайны ў рамантычным духу балтыйска-
віслянскага стылю слынным польскім 
дойлідам Юзафам Піем Дзеконьскім з 
Варшавы быў запраектаваны касцёл Яна 
Хрысціцеля для мястэчка Мсцібаў, што на 
Ваўкавышчыне (мал. 5), які быў дабудава-
ны толькі ў пачатку 1920-х гг. Сёння гэты  
храм – унікальны і адметны прыклад та-
гачаснай інтэрпрэтацыі рэгіянальнай 
архітэктурнай спадчыны [6, 8, 10].

Вітан-Дубейкаўскі, Клос, Дзеконьскі ды 
іншыя дойліды спрычыніліся да стварэння 
нацыянальна-рамантычнай плыні ў культа-
вай архітэктуры. 

У пошуках новага стылю. Блізкім да 
нацыянальнага рамантызму, паводле фор-
матворчых і эстэтычных задач, быў тага-
часны стыль мадэрн. Для стварэння ад-
метнага тутэйшага стылю ў драўляным 
дойлідстве, што меўся выразна прадставіць 
новы вобраз у спалучэнні з традыцыйнымі 
культавымі задачамі, ён выдатна падыходзіў.  
Прыклад – праваслаўная Пакроўская царк-
ва ў вёсцы Асінагародак Пастаўскага раёна, 
касцёлы ў вёсках Дайлідкі Смаргонскага  
і Руда Яворская Дзятлаўскага раёнаў [6, 10].

У межах нацыянал-рамантызму 
развiвалiся ў 1920–30 гг. і iнтэрпрэтацыi ба-
рока. Тут архiтэктары адышлi ад фармаль-
нага разумення марфалагiчных прыкмет 
стылю ХVI–ХVIII стст. Да 1920-х гг. з’явiлася 
разуменне яскравых асаблiвасцяў белару-
скага барока (у тым лiку i вiленскага ба-
рока), адрознення архiтэктурных школ 
Беларусi ад iншых рэгiёнаў Еўропы. «Не-
абарока», абапiраючыся на дэкаратыўна-
пластычныя формы ўласнай архiтэктурнай 
спадчыны, актыўна iх прапагандавала, най-
перш у грамадскiм будаўнiцтве (ваяводскiя 
канторы, паштамты, вакзалы, напрыклад, 
у Слонiме, Смаргонi i г. д.). Барочны не-
арамантызм характэрны, прыкладам, для 
будынкаў ваеннага ведамства ў Слонiме, 
пабудаваных у пачатку 1920-х г. паводле 
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праекта архiтэктараў В. Векера i З. Тарасiна 
[7]. Гэтыя будынкi створаны паводле но-
вай канструктыўнай схемы. Рацыяналь-
ная свабодная планiроўка спалучалася  
ў iх з рэтраспектыўнымi архiтэктурнымi 
элементамi, запазычанымi са спадчыны 
ХVII–ХVIII стст.

Касцёлы ў духу новага барока паўсталi ў 
Солах, Баранавiчах, Налібоках, Дараве, Ва-
верцы, Анжадове ды ў iншых мясцовасцях 
[3]. Яркім прыкладам неабарока можа слу-
жыць касцёл Найсвяцейшага Сэрца Ісуса 
ў Пелішчы Камянецкага раёна (мал. 6). Ён 
быў пабудаваны ў 1934 г. паводле праекта 
1929 г. інжынера-архітэктара Браніслава 
Нелюбовіча з Брэста і рэпрэзентуе са-
бою стылізатарскі накірунак гістарызму. 
Рознавялікія аб’ёмы касцёла – малельная 
зала, бакавыя сакрыстыі і алтарная частка – 
перакрытыя агульным дахам. Галоўны фасад 
вылучаецца вежай-званіцаю, што таксама лу-
чыцца з асноўным аб’ёмам суцэльным дахам. 
Уваход у храм аформлены ў выглядзе ману-
ментальнага партала з барочным картушам.

Паралельна нарастаюць тэндэнцыi 
функцыяналісцкага кшталту, што са сфе-
ры свецкага грамадскага i жыллёвага 
будаўнiцтва (казармы, банкi, вiлы i г. д.) 
пранiкаюць у культавую архiтэктуру [1]. 
Спецыфiка розных культаў ва ўзаемадзеяннi 
з канструктывiзмам прыводзiла да стварэн-
ня выразных узораў тагачаснага стылю. 
Для гэтага рацыяналістычнага накірунку 
характэрныя максімальная мэтазгоднасць 
планіровачных рашэнняў і канструкцый, 
дакладная адпаведнасць будынка яго 
прызначэнню, эканамічнасць будаўніцтва. 
Мастацкая выразнасць праявілася праз 
аскетызм форм. Будынкам былі ўласцівыя 
геаметрычнасць аб’ёмаў, кантраст глухіх 
паверхняў сцен з вялікай плошчай шклен-
ня, плоскія дахі, гарызантальныя вокны, 
часам адкрытыя апоры на ніжніх паверхах. 
У новых храмах увасаблялася квiнтэсэнцыя 
не толькi таго або iншага рэлiгiйнага вучэн-
ня, але i архiтэктурнага вобраза, перададзе-
нага праз канструкцыю, унiтарнасць якой 
максiмальна адпавядала духу найноўшага 
часу. Канструктывiзм пакiнуў заўважны 
след у архiтэктуры 1920–1930 гг., у кан-
цы 1930-х гг. дамiнуючы ў грамадзянскiм 
будаўнiцтве. У рэчышчы канстуктывізму і 
функцыяналізму былі ўзведзеныя царква 

Ўсіх Святых у вёсцы Дольная Рута (мал. 7), 
пабудаваная ў 1935 г., дзе новыя матэры-
ялы выкарастаныя ў псеўдавізантыйскім 
духу, касцёлы ў Давыд-Гарадку Столінскага 
раёна, Антопалі Драгічынскага раёна, На-
горнае Клецкага раёна і інш. Яркім прыкла-
дам тут з’яўляецца таксама былая лютэран-
ская кірха ў Брэсце. Яна была пабудаваная 
ў 1938 годзе ў цэнтры горада і да сёння 
з’яўляецца адной з самых значных старых 
гарадскіх дамінант. Праект кірхі быў скла-
дзены архітэктарам Юзафам Бараньскім. 
Але гэты храм служыў свайму прызначэн-
ню нядоўга. Натуральна, па вайне храм быў 
зачынены, але ацалеў (мал. 8). Таксама па-
водле праекта вядомага брэсцкага дойліда 
Юзафа Бараньскага, выкладчыка малюн-
ка, архітэктуры і геаметрыі ў Тэхнічнай 
школе, дзяржаўнага ўпаўнаважанага 
архітэктара, быў пабудаваны вялікі ману-
ментальны касцёл на прадмесці Граеўка. 
Новы касцёл быў пабудаваны ў 1932 годзе 
і асвечаны ў імя Найсвяцейшага Сэрца Пана 
Езуса. Як і вышэйпералічаныя аб’екты Ба-
раньскага, храм быў пабудаваны ў стылі 
канструктывізму. Гэта самыя буйныя ў 
Беларусі помнікі сакральнага дойлідства ў 
гэтым стылі. Бараньскі тасама праектаваў 
у Брэсце розныя значныя аб’екты, з якіх 
захаваліся цяперашні будынак чыгунач-
нага каледжа, гарадская бальніца, буды-
нак філармоніі, тэатра, некалькіх брэсцкіх 
асабнякоў. 

Вельмі цікавым і адметным паводле свай-
го канструктыўнага вырашэння з’яўляецца 
царква Раства Багародзіцы ў вёсцы Явар, 
што на Дзятлаўшчыне. Храм быў пабудава-
ны ў 1933 годзе. Аснову ягонае канстукцыі 
складае муроўка з бетонных блокаў з выка-
рыстаннем у падмурку бетоннай апалубкі 
і часткова каркаснай канстукцыі з жале-
забетону пры вывадзе дэталяў інтэр’еру. 
Гэты храм мае выразную трох’ярусную 
кампазіцыю, што складаецца з прастакут-
ных у плане, перакрытых двухсхiльнымi 
стрэхамi аб’ёмаў прытвора з бабiнцам, заль-
нага аб’ёму i алтарнай часткi з рызнiцай.

Паралельна з канструктывiзмам рэакцыя 
на мадэрнiзацыю культавай архiтэктуры на-
раджае iмкненне да рэанiмацыi неастыляў, у 
першую чаргу класiцыстычнага i неагатыч-
нага накiрункаў. Гэтая тэндэнцыя знайшла 
шырокае ўвасабленне ў будаўнiчай практы-
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цы. Шэдэўрам беларускага неакласiцызму 
стаў баранавiцкi Свята-Пакроўскi сабор  
(мал. 9). Ён быў узведзены на працягу сямi 
гадоў, з 1924 па 1931 г., паводле праек-
та варшаўскага архітэктара Мікалая Аба-
лонскага. 23 жніўня 1928 года мітрапаліт 
Дыянісій перадаў у Баранавічы іканастас 
з колішняй дамавой царквы Варшаўскага 
каралеўскага замка, 4 абразы на цын-
ку, 7 двухстворкавых дубовых дзвярэй. 
Асноўны аб’ём бажнiцы – чатырохслуповы 
ў плане куб з прымыкаючымi да яго тры-
ма паўкруглымi апсiдамi, пакрыты вялiкiм 
(найбольшым па тым часе ў краi) купалам 
з шасцю круглымi люкарнамi па ўсiм ды-
яметры, якiя наскрозь асвятляюць паку-
пальную прастору iнтэр’ера. 20 лістапада  
1928 года на храме былі ўрачыста 
ўсталяваныя купалы. Купал (у трэць сферы) 
сканструяваны ў дзве абалонкi, увянчаны 
шарам з крыжам. Да 1931 года адбываліся 
працы ў сярэдзіне царквы, аздабляліся 
іканастасы, выкладалася мазаіка, прыве-
зеная з Варшавы. Першапачаткова гэтая 
мазаіка знаходзілася ў Варшаўскім саборы 
Аляксандра Неўскага, які быў найвялікшым 
і найвышэйшым будынкам у польскай 
сталіцы.  Мазаічныя пано былі вырабле-
ныя паводле эскізаў славутых расійскіх 
мастакоў у майстэрні слыннага майстра-
мазаічыста Уладзіміра Фралова ў Пецяр-
бургу. Пасля здабыцця незалежнасці ў 1918 
годзе ў Польшчы ўзнікла дыскусія, што 
рабіць з гэтым саборам. На пастанову ра- 
забраць храм паўплывала польска-савецкая 
вайна 1919–1920 гадоў. На працягу 1926– 
1927 гг. карпатлiва закансерваваныя мазаiкi 
былi перавезены з Варшавы ў Баранавiчы  
(мал. 10). Зробеныя ў сталiцы Расii i 
адслужыўшы сваё ў сталiцы Польшчы, гэ-
тыя шэдэўры мазаiчнага рамяства знайшлi 
прыстанак у Беларусi. Мазаiка В. Васняцова 
«Мацi Божая з малым Хрыстом», фрагмент 
некалi вялiкай кампазіцыi «Пра цябе раду-
емся», змешчаная ў канцы апсiды, у алтар-
най частцы. Мазаiка «Спас з данатарам» у 
тымпане франтона паўднёвага портыка 
i «Дэiсус» у портыку з поўначы вырабле-
ныя па кардонах М. Кошалева. Па кардо-
нах акадэмiка М. Брунi зробленыя мазаiкi 
«Мацi Божая з анёлам» (у iнтэр’еры над 
паўднёвым уваходам), а таксама фрагмент 
кампазiцыi «Сабор архiстрацiга Мiхаiла»  

(у тымпане паўночнага портыка).  
У iнтэр’еры сабора ёсць таксама яшчэ 
дзве мазаiкi В. Думiтрашкi: на паўночным  
стаўпе – выява мiтрапалiта Алексiя, на 
паўднёвым – Iосiфа Валоцкага. Па сваiх маш-
табах мазаiчны цыкл у Баранавiчах не мае 
роўных у Беларусi [1, 4, 8]. 4 кастрычніка 
1931 года Баранавіцкі сабор Пакрова 
Багародзіцы быў асвечаны архіепіскапам 
Гродзенскім і Наваградскім Алексіем.

Таксама ў духу неакласіцызму былі 
ўзведзеныя царква ў Альберціне пад 
Слонімам, касцёлы святых апосталаў Пятра і 
Паўла ў Камянцы Брэсцкай вобласці і Любчы 
Гродзенскай вобласці,  сінагога ў Пінску і г. д.

У 1915–1930-я гг. XX ст. у Заходняй  
Беларусі ўзводзіліся храмы розных канфесій. 
Былі пабудаваны стараверскія цэрквы ў 
мястэчку Відзы, у вёсках Акунёва, Кукля-
ны, Мікалаёнцы, Астравішкі, Буеўшчына  
ў Мёрскім, Пастаўскім і Браслаўскім раёнах. 
Найбольш адметная з іх – царква Святога 
Мікалая ў вёсцы Мікалаёнцы (мал. 11), што на 
Браслаўшчыне [11]. У яе архітэктуры таксама 
адчуваецца ўплыў стылю мадэрн. Было па-
будавана некалькі сінагог і юдэйскіх малель-
ных дамоў, а таксама мусульманскія мячэці ў 
Відзах, Асмолаве, Глыбокім, Клецку ды інш.

У Заходняй Беларусі да 1939 года 
дзейнічалі 446 касцёлаў, 542 царк-
вы, 387 сінагог, 14 манастыроў. Святар-
скую паслугу выконвалі 617 каталіцкіх,  
606 праваслаўных святароў, 293 рабіны,  
17 мулаў [12]. Савецкая ўлада, прапаганду-
ючы атэізм, распачала змаганне з рэлігіяй, 
у выніку чаго многія храмы былі занядба-
ныя, перабудаваныя i прыстасаваныя да 
iншых мэтаў. Тут варта дадаць, што сёння 
немагчыма знайсцi i архiўных матэрыялаў 
таго часу. Iмкнучыся выкраслiць эпоху да 
1945 г. з памяці насельнiцтва Беларусi, ула-
ды вынiшчылi ўсё, што магло напомнiць 
дакументальна аб тым часе. Частка архiваў 
прапала ўжо ў 1939 г. пры iмкненнi iх 
эвакуiраваць, пазней не звярталася ўвага 
на iх патэнцыянальную каштоўнасць i аб 
iх захаваннi нiхто не клапацiўся. Пасля 
Другой сусветнай вайны новая культавая 
архiтэктура ў Беларусі, як адзiн з тыпаў су-
часнага будаўнiцтва, перастала існаваць 
увогуле да 1991 года. Архiтэктура Заходняй 
Беларусi амаль не знайшла адлюстраван-
ня ў спецыялiзаваных выданнях. Не было  
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і спецыяльных даследванняў па гэтай тэме. 
У гэтым і заключаецца галоўная склада-
насць працы над матэрыялам.

Заключэнне. Сёння, у працэсе духоўнага 
адраджэння, зноў мы звяртаем свой позірк 
на той унікальны досвед, што атрымала Бе-
ларусь у ХХ стагоддзі, амаль палову якога яна 
была падзеленая папалам, існуючы ў дзвюх 
розных палітычных, сацыяльных і куль-
турных сістэмах. Сведчанне таму і вялікая 
колькасць культавых помнікаў мінулага 
стагоддзя, што захаваліся да нашых дзён. 
Шмат дзе ў Заходняй Беларусі яны актыўна 
фарміруюць і вобраз, і структуру населе-
ных пунктаў. Іх вывучэнне, класіфікацыя, 
даследаванне стылістычных уплываў акту-
альныя і з прычыны малай вывучанасці, і з 
прычыны іх цяперашняга функцыянальнага 
выкарыстання. Вялікая колькасць аб’ектаў 
храмавага будаўніцтва засталася ў выгля-
дзе праектнай дакументацыі з розных пры-
чын, перадусім – з прычыны пачатку вайны 
ў 1939 г. Вiдавочна, што асноўная даследчая 
праца, у тым лiку i архiўная, яшчэ наперадзе.
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