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к приобретению собственной государственности. К числу объективных предпосылок относи-
лись национальные противоречия, которые затрагивали интересы коренного населения бело-
русско-литовских губерний: государственно-автономного обустройства в границах российской 
государственности. 

К числу субъективных предпосылок относилась деятельность государственной власти, об-
щественно-политических объединений, направленная на решение социальных противоречий. 
Национальный вопрос был в центре внимания органов власти, политических партий и общест-
венных организаций, средствах массовой информации.
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ГІСТОРЫЯ І ДЗЕЙНАСЦЬ БІБЛІЯТЭКІ ІМЯ АДАМА МІЦКЕВІЧА 
ЯК ЧАСТКІ КУЛЬТУРНА-АСВЕТНІЦКАГА ЦЭНТРА 

КАСЦЁЛА СВЯТОГА СЫМОНА І АЛЕНЫ
А. В. Казаровец, 1 курс, гістарычны ф-т, БДПУ, Мінск

навук. кір. – М. М. Забаўскі, доктар гістарычных навук, прафессар, БДПУ

Мінуе час,  змяняюцца гарады, грамадства, людзі, навакольнае асяроддзе . Але ёсць рэчы, 
якія нават з цягам часу застаюцца нязменнымі. Да іх адносяцца і  кнігі. І нават сёння, у час ін-
фармацыйных тэхналогій, даступных кожнаму сродкаў массавай інфармацыі, кнігі адыгрываю-
ць значную ролю у жыцці людзей. Своеасаблівым «мостам» паміж чалавекам і кнігай , зразуме-
ла, з›яўляецца бібліятэка. 

Бібліятэка імя Адама Міцкевіча мае складаную і цікавую гісторыю. Яна звязана  з гісто-
рыяй самога касцёла. З 1902 г. існавала бібліятэка па-за межамі касцёла, незалежна ад яго, так 
званая «Міцкевічаўка». Яе заснавальнікамі былі : ксёндз Казімір Міхалкевіч, Юзаф Нарэйка, 
Юзаф Славінскі, Дора Кастравіцкая, Браніслава Равенская [3, с. 93]. Апошняя была членам ад-
дзела Віленскага таварыства «Лабор» і кіравала нелегальнай школай. У яе доме быў схаваны 
кнігазбор створанай бібліятэкі, якая налічвала 100 тамоў. Далей бібліятэка была перанесена 
ў памяшканне касцёла.  Сфармавалася кіраўніцтва : ксёндз Ян Крукоўскі быў главою загадчы-
кам бібліятэкі, Ядзвіга Салтанова - сакратаром, а Равенская –  бібліятэкарам [3, с. 93]. Кнігазбор 
вельмі ўзбагаціла Ядвіга Салтанава, ахвяраваўшы бібліятэцы каштоўныя кнігі. Праз некалькі 
год кнігазбор павялічыўся да 2 тысяч тамоў , а колькасць чытачоў узрасла да 70 . 

У складзе чырвонага касцёла бібліятэка дзейнічала да 1920 г. Але, у сувязі з палітычнымі 
абствінамі таго часу, кнігазбор  установы было вырашана  перавезці ў Беласток з мэтай ратаван-
ня кніг ад знішчэння бальшавікамі [1, с. 142]. У 1998 годдзе, у сувязі з 200-годдзем з Дня нарад-
жэння Адама Міцкевіча, бібліятэка імя Адама Міцкевіча была адноўлена.  Сустрэча па вяртанні 
кнігазбору назад да касцёла адбылася 30 студзеня, у Палацы шлюбу, што ў цэнтры Беласто-
ка. «Прэзідэнт Беластока Кшыштаф Юргель урачыста абвясціў прычыну святочнай сустрэчы: 
з нагоды юбілею славутага пісьменніка Адама Міцкевіча беластоцкая мэрыя даруе гораду Мін-
ску, а менавіта Хрысціянскаму  таварыству міласэрднасці, бібліятэку ў 6,5 тыс. экзэмпляраў. 
У сустрэчным слове ксёндз Уладзіслаў  Завальнюк падкрэсліў, што ў 1908-1920 гг. у касцёле 
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св. Сымона і Алены  дзейнічала бібліятэка імя Адама Міцкевіча, і атрыманы кнігазбор па праву 
гістарычнай пераемнасці мусіць называцца таксама бібліятэкай Адама Міцкевіча» [2, с. 10]. 
Арцыбіскуп Беластоцкай курыі адзначыў: «Прыйдзе час, калі людзі будуць адчуваць не толькі 
голад хлеба,але і голад духоўны. І, дзякуй Богу, мы маем чым яго задаволіць» [2, с. 10].

 І сапраўды, ёсць чым: у цяперашні час бібліятэка мае багаты фонд, які налічвае больш за  
45 тысяч кніг, палову якога складае літаратура на польскай мове. Другую частку фонда скла-
дае лiтаратура на беларускай, рускай, а таксама на ангельскай, нямецкай і французскай мовах. 
У фонд бібліятэкі ўваходзяць даведачная, мастацкая, навукова-пазнавальная і дзіцячая літара-
тура. Навуковымі накірункамі літаратуры фонда з’яўляюцца тэалогія, хрысціянства, каталіцтва, 
філасофія, псіхалогія, сацыяльныя, прыродазнаўчыя навукі, мовазнаўства, культура, мастацтва, 
геаграфія, краязнаўства, гісторыя і інш. Таксама ў бібліятэцы прадстаўлены збор кніг, прыс-
вечаных жыццю і творчасці Адама Міцкевіча. Сабраны калекцыі кніг, перададзеных у дар: 
кнігі пробашча касцёла Уладзіслава Завальнюка, айца Уладыслава Чарняўскага, Алеся Трая-
ноўскага, прафесара Адама Мальдзіса і інш. Аформлены полкі «Эпоха Эдварда Вайніловіча», 
прысвечаныя заснавальніку і фундатару касцёла. Бібліятэка рэгулярна папаўняецца кнігамі, 
перадаваемымі ў дар прыхаджанамі. Складзены фонд «Беларусістыка», які збірае выданні бе-
ларускіх аутараў і выданні, якія тэматычна датычацца Беларусі. Перыёдака бібліятэкі налічвае 
39 выданняў. У большасці гэта культурна-рэлігійныя і гістарычныя часопісы і газеты: «Голас 
душы» «Вера і жыццё», «Дыялог», «Аve Maria», «Наша вера», «Любите друг друга» і іншыя [4, 
с. 47] . Дзецям  бібліятэка прапануе часопісы «Anioł», «Ryceż Niepokalanej» і інш. Даведачны 
фонд бібліятэкі складаюць энцыклапедыі, даведнікі, слоўнікі. Ядром гэтага фонду з’яўляюцца 
«Podręczna Encyklopedia Kościelna», «Świat i życie: zarys encyklapedyczny współczesnej wiedzy 
i kultury: w 4 t.», «Encyklopedja powszechna z ilustracjami i mapami S. Orgelbranda w 18 t.», «Като-
лическая энциклопедия[5, с. 38] ».

Сёння бібліятэка налічвае ўсяго 705 чытачоў. У іх лік можа ўвайсці кожны жадаючы. На тэры-
торыі Беларусі пражываюць шмат палякаў і каталікоў  і бібліятэка імя Адама Міцкевіча ўлічвае іх 
цікавасць да роднай мовы і гісторыі. Таксама бібліятэка карыстаецца попытам у тых, хто вывучае 
польскую мову. Бібліятэка мае слоўнікі, падручнікі па вывучэнню польскай мовы, польскую класіч-
ную і дзіцячую літаратуру. Яна задавальняе патрэбы розных пластоў насельніцтва :  студэнтаў, слу-
жачых, рабочых, пенсіянераў –  усіх,  інтарэсы каго  звязаны з пытаннямі духоўнага жыцця народа, 
тэалогіяй, каму цікава гісторыя рэлігіі, касцёла, гісторыя і культура  Беларусі і  Польшчы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВОСЛАВНЫХ КУЛЬТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ 
ГОРОДА МИНСКА В ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Е. В. Камыш, 11«А», ГУО СШ № 154, г. Минска
С. В. Малиновская-Грек, учитель истории

С момента установления советской власти на территории Беларуси положение конфессий 
в обществе коренным образом изменилось. Началась долгаяконфронтация государства и церкви.
Проблема использования христианских культовых сооружений Минска в годы советской власти 
не получила широкого распространения у исследователей, поэтому в данной статьепредпринята 
попытка проследить судьбы православных храмов, существовавших в Минске до Октябрьской 
революции, как сохранившихся до наших дней, так и уничтоженных в советскую эпоху.
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