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Да 13 сту дзе ня ў Мас тац кай га ле рэі 

Мі ха і ла Са віц ка га, што ў ста лі цы, 

мож на аку нуц ца ў ат мас фе ру ле ка ван ня 

і на ват ал хі міі, уба чыў шы вы стаў ку 

«Ап тэ ка ў ста рой ся дзі бе. Гіс то рыя 

фар ма цыі ў Мін ску ў XVІІІ—XX ста год дзях», 

пры све ча ную 270-год дзю ап тэ кі Яна Шэй бы.

Гіс та рыч на бу ды нак на пло шчы Сва бо ды, 15 (дзе 

ця пер раз мя шча ец ца га ле рэя) вя до мы з кан ца XVІІІ 

ста год дзя як га рад ская ся дзі ба. У 1799 го дзе пер шы 

гас па дар граф Мі ха іл Пшаз дзец кі пра даў дом за 

40 ты сяч поль скіх зло тых Анд рэю і Ган не Стан ке-

ві чам. Ме на ві та з імем Анд рэя Стан ке ві ча звя за на 

«ап тэч ная» гіс то рыя ся дзі бы. Яшчэ ў 1782 го дзе 

бу ду чы гас па дар до ма ме шча нін Анд рэй Стан ке віч 

ад крыў у Мін ску ап тэ ку.

На вы стаў цы прад стаў ле на гіс то рыя ап тэч най 

спра вы ста лі цы з кан ца XVІІІ ста год дзя. Экс па ну ец ца 

ары гі наль ны ап тэч ны по суд: шкля ныя і пар ца ля на-

выя штанг ла зы, рэ тор ты, пе ра гон ныя кол бы; узо-

ры ле ка вых рас лін; ап тэч ныя сіг на ту ры, фір мо выя 

эты кет кі ап тэ кі № 88 у Тра ец кім прад мес ці; кні гі па 

фар ма цэў ты цы; ап тэч ныя ва гі; да ку мен ты і фо та-

ма тэ ры я лы.

Вы стаў ка пад рых та ва на су пра цоў ні ка мі га ле-

рэі су мес на з прад пры ем ствам «Бел фар ма цыя», 

клу бам па гіс то рыі фар ма цыі пры рэс пуб лі кан скім 

гра мад скім аб' яд нан ні фар ма цэў тыч ных ра бот ні каў 

«ФАР МА БЕЛ».

Вар та да даць, што ў да рэ ва лю цый ным Мін ску 

ап тэк так са ма бы ло ня ма ла. З 1907 го да ў ста лі цы 

ў ра ё не ця пе раш няй ву лі цы Фаб ры цы у са пра ца ваў 

шкло за вод Бат він ні ка, які, у пры ват нас ці, па стаў ляў 

ап тэ кам сло іч кі, бу тэ леч кі. Пас ля рэ ва лю цыі ён стаў 

шкло за во дам «Пра ле тар». Адзін з бу дын каў бы лой 

«гу ты» за ха ваў ся. Яго гіс то рыя цес на звя за на з са-

мой ап тэ кай, якая ад кры ла ся ў Тра ец кім у 1987 го дзе 

пас ля рэ стаў ра цыі за ход няй част кі прад мес ця (ка бі-

нет гіс то рыі ап тэч най спра вы зна хо дзіц ца па ад ра се: 

Ста ра жоў ская, 3). А сам бу ды нак ап тэ кі № 88, дзе ён 

раз мя шча ец ца, уклю ча ны ў рэ естр гіс то ры ка-куль-

тур ных каш тоў нас цяў Бе ла ру сі. Пер ша па чат ко ва 

бы ло пры ня та ра шэн не зра біць у ім не толь кі ўста-

но ву па вы ра бе ле ка вых збо раў і про да жы ле каў, 

але і асвет ніц кі, па пу ля ры за тар скі аб' ект. Афор міць 

ува ход, там бур і ганд лё вую за лу ў сты лі ста ра даў-

ніх ап тэк XVІІ ста год дзя за пра сі лі ар хі тэк та ра Ілью 

Дзят ла ва, мас та чак Аляк санд ру Дзят ла ву і Воль гу 

Са зы кі ну. Дзя ку ю чы ім знеш ні вы гляд і ін тэр' ер ап-

тэ кі ця пер з'яў ля юц ца ўні каль ны мі.

Сва і мі сло ва міСва і мі сло ва мі

ПРОС ТЫЯ РЭ ЧЫ. 
ПЛАС ТЫ КА ВЫЯ ВОК НЫ

На вы стаў цы прад-

стаў ле ны да ку мен ты 

Бе ла рус ка га на цы-

я наль на га ка мі са-

ры я та, Ма ні фест аб 

аб вя шчэн ні ССРБ і 

ства рэн ні Ча со ва га 

ра бо ча-ся лян ска га 

кі раў ніц тва і шмат ін-

ша га. Ды рэк тар Ін-

сты ту та гіс то рыі На-

цы я наль най ака дэ міі 

на вук Бе ла ру сі Вя ча-

слаў ДА НІ ЛО ВІЧ тлу-

ма чыць:

— Нам трэ ба шмат ува гі ад да-

ваць па дзе ям, звя за ным з гіс то-

ры яй бе ла рус кай дзяр жаў нас ці. 

Асаб лі вую ці ка васць, без умоў на, 

вы клі кае най ноў шы пе ры яд, час 

ста наў лен ня ме на ві та бе ла рус кай 

на цы я наль най дзяр жаў нас ці. Па-

да ец ца, пры пад трым цы ар хі віс-

таў нам уда ец ца 

праз да ку мен-

таль ныя ма тэ-

ры я лы па ка заць 

тое, на коль кі гэ-

та быў скла да-

ны, цяж кі пра цэс 

і коль кі зра бі лі 

для яго рэа лі за-

цыі прад стаў ні кі 

бе ла рус ка га на-

цы я наль на га ру-

ху, прад стаў ні кі 

са вец ка га кі раў-

ніц тва. Яны над звы чай плён на па-

пра ца ва лі дзе ля ста наў лен ня бе-

ла рус кай на цы я наль най дзяр жаў-

нас ці. Са свай го бо ку, як гіс то рык 

я пе ра ка на ны, што нель га спро-

шча на гля дзець на гэ ты пра цэс, 

на ства рэн не са вец кай дзяр жаў-

нас ці — маў ляў, гэ та бы ла прос та 

іні цы я ты ва з Маск вы. За раз, ма ю-

чы маг чы масць па гля дзець на гіс-

та рыч ныя да ку мен ты і ма тэ ры я лы, 

мож на ўба чыць, якая ве лі зар ная 

пра ца бы ла зроб ле на Бе ла рус кім 

на цы я наль ным ка мі са ры я там, які 

дзей ні чаў пры На род ным ка мі-

са ры я це па спра вах на цы я наль-

нас цяў РСФСР. Так, не ўсё бы ло 

прос та. Спа чат ку ўтва ры лі ССРБ, 

аб вяс ціў шы гэ та. По тым утва ры лі 

Бе ла рус ка-лі тоў скую ССР. І тут га-

лоў ную ро лю ады гра лі 

геа па лі тыч ныя ста сун-

кі, у якіх апы ну лі ся рэс-

пуб лі кі. З гіс та рыч ных 

да ку мен таў мы ба чым, 

што мяс цо выя дзея чы, 

на прык лад Чар вя коў, 

пра цяг ва лі мэ та на-

кі ра ва ную ра бо ту па 

сцвяр джэн ні не аб ход-

нас ці бе ла рус кай дзяр-

жа вы. Як вы нік — тое, 

што ад бы ло ся ў лі пе ні 

1920 го да, — пры ня та 

дэк ла ра цыя аб не за-

леж нас ці на шай кра і-

ны. Да лей па ча ло ся па сту паль нае 

раз віц цё бе ла рус кай са вец кай 

дзяр жаў нас ці. Яно так са ма іш ло 

ня прос та. Тэ ры то рыя ССРБ у вы-

ні ку Рыж ска га мір на га да га во ра 

спа чат ку бы ла аб ме жа ва на — за-

ста ло ся толь кі 6 па ве таў Мін скай 

гу бер ні. Ад нак ад бы лі ся ўзбуй-

нен ні кра і ны ў 1924, 1926 га дах. 

У 1939 го дзе ад бы ло ся ўз'яд нан не 

За ход няй Бе ла ру сі з БССР, і для 

нас гэ та быў акт гіс та рыч най спра-

вяд лі вас ці.

Так са ма на вы стаў цы ці ка ва 

бу дзе азна ё міц ца з ан ке та мі не-

ка то рых баць коў-за сна валь ні каў 

на шай дзяр жаў нас ці та го ча су — 

Зміт ра Жы лу но ві ча, Але ся Чар вя-

ко ва, ус па мі на мі Яў сея Кан ча ра 

і мно гіх ін шых — тых, хто ста яў 

на ча ле бе ла рус ка га па лі тыч на га 

жыц ця.

Эпо хаЭпо ха

Усё па чы на ец ца 

з не вя лі ка га, 

з на ша га стаў-

лен ня да са мых 

прос тых рэ чаў. 

Ці ў ста не мы 

ўлі чыць дро бя зі, 

пры няць пра віль нае 

ра шэн не, ка лі яно да ты чыц-

ца ча гось ці не ві да воч на га на 

пер шы по гляд, але ад гэ та га 

не менш важ на га?..

Зноў і зноў у роз ных мес цах да-

во дзіц ца ба чыць, як у гіс та рыч на 

каш тоў ныя бу дын кі ўстаў ля юць... 

плас ты ка выя вок ны. Пэў на, ка лі ў 

до ме яшчэ хтось ці жы ве або, ска-

жам, бу ды нак вы ка рыс тоў ва ец ца 

як му зей і ў ім пра цу юць лю дзі, яны 

на пэў на ж бу дуць ра ды та ко му аб-

наў лен ню. Ве цер не бу дзе больш 

дзьмуць у шчы лі ны, унут ры ста не 

спа кай ней і ўтуль ней. Але ж, як вя-

до ма, хоць і важ на тое, што ўнут ры, 

су стра ка юць заў сё ды па адзе жы, 

па знеш нім вы гля дзе.

Мне заў сё ды ба чыў ся пэў ны ме-

та фа рызм у тым, як на зі му ў вяс-

ко вых ха тах устаў ля юць па двой ныя 

вок ны. У нас на Ва ло жын шчы не, 

дзе жы ве ба бу ля, пра сто ру па між 

дзвю ма ра ма мі заў сё ды лю бі лі 

ўпры го жыць — па клас ці слой ва-

ты (быц цам снег), а на ёй рас клас ці 

па ма ран ча выя зва ноч кі-су ха цве ты 

з ша ры ка мі ўнут ры, а так са ма не вя-

ліч кія на ва год нія цац кі. Атрым лі ва-

ла ся вель мі свя точ ная кам па зі цыя! 

Яна да да ва ла ка зач на га на строю, 

ад ра зу ад чу ва ла ся пе рад на ва год-

няя па ра, сэр ца і ро зум на строй-

ва лі ся на цу ды... Але яшчэ больш 

сім ва ліч на тое, як вяс ной двай ныя 

ра мы вы ма юць, па кі да ю чы толь кі 

ад ну. Хоць і мо жа быць хо лад на, 

хоць гэ та і кры ху не бяс печ на — 

за ста ец ца толь кі то нень кая шы ба. 

За тое акно пра мы ва юць, пры бі ра-

юць усё ліш няе. Ні бы рас плюшч-

ва юць во чы пас ля зі мо вай спяч кі. 

Прэч усё ста рое — на пе ра дзе вяс-

на і но вае жыц цё. Вок ны — гэ та 

во чы до ма. А во чы па він ны быць 

ад кры ты мі. Та кі сім ва лізм.

Тым больш ба лю ча гля дзець, 

як у ста рых му рах ці да во лі крох-

кіх драў ля ных па бу до вах па чы на-

юць ззяць бя лют кія плас ты ка выя 

вок ны. Гэ тыя во чы быц цам чу жыя 

зу сім. Ня ма ў іх муд рас ці, уз ва жа-

нас ці і пры га жос ці ко ліш ніх по гля-

даў да моў... І іх на ват не на за веш 

но вы мі мод ны мі аку ля ра мі. Та кім 

чы нам хтось ці, не ду ма ю чы, быц-

цам спра буе змя ніць ду шу до ма. 

Але ж сэр ца за ста ец ца ра ней шае.

Дня мі іш ла на ра бо ту па цэнт-

раль най ста ліч най ву лі цы і па ба чы-

ла гэ та зноў... У бу дын ку, які ста іць 

на пра спек це Не за леж нас ці, ад но 

за ад ным з'яў ля юц ца плас ты ка выя 

вок ны. Вар та ад зна чыць, што сам 

бу ды нак шэ ра-пя соч на га ко ле ру. 

На пер шым па вер се там мес ціц-

ца ка вяр ня. Я ба чы ла яе ра зоў з 

ты ся чу і вось толь кі ця пер звяр ну-

ла ўва гу на тое, што там так са ма 

ста яць но выя вок ны, ад нак яны 

не яр ка-бе лыя, а ка рыч не выя і па 

фор ме зроб ле ны дак лад на на ўзор 

тых, што ста я лі ра ней. Та му яны 

не вы гля да юць на ват во рам і да во-

лі ар га ніч на ўспры ма юц ца ў та кім 

ася род дзі. А яшчэ дзі віць тое, што 

бу ды нак, у якім адзін за ад ным па-

чы на юць за паль вац ца яр ка-бе лыя 

во чы — гэ та ін тэр нат Бе ла рус ка га 

на цы я наль на га тэх ніч на га ўні вер сі-

тэ та, у якім ёсць цэ лы ар хі тэк тур ны 

фа куль тэт! Ня ўжо ні хто з вы клад-

чы каў, да свед ча ных спе цы я ліс таў 

ці на ват сту дэн таў не мо жа звяр-

нуць ува гу на та кі «ра монт» і змя-

ніць ход па дзей? Ка лі мы не мо жам 

паў плы ваць на ват на сваё, дык аб 

чым та ды га ва рыць?..

По бач, на пра спек це, зна хо дзіц-

ца адзін з бу дын каў До ма дру ку. 

Я спе цы яль на звяр ну ла ўва гу, якія 

ў ім ста яць вок ны. Ту ды ўстаў ле-

ны аку рат ныя шэ рыя шкло па ке ты, 

зроб ле ныя дак лад на на ўзор ра-

ней шых вок наў — та му вок ны і бу-

ды нак гля дзяц ца цэ лас на.

І ўсё тое, пра што на пі са на вы-

шэй, як той ка заў, яшчэ паў бя ды. 

Каб не два «але». Пер шае — ста-

ліч ны пра спект Не за леж нас ці з'яў-

ля ец ца пом ні кам гіс то ры ка-куль-

тур най спад чы ны Бе ла ру сі. Дру-

гое — яго пла ну юць на мі на ваць 

на ўклю чэн не ў Спіс су свет най 

спад чы ны ЮНЕС КА. Ві да воч на, 

што ўста ноў ка ў да мы ар хі тэк тур-

на га ан самб лю офіс ных вок наў мо-

жа ска ра ціць шан цы на ўня сен не ў 

спіс каш тоў нас цяў ча ла вец тва. Не 

трэ ба быць вя лі кім спе цы я ліс там, 

каб ра зу мець гэ та.

На жаль, не так рэд ка да во дзіц-

ца ба чыць ці чуць пра тое, што ў 

пэў ны гіс та рыч ны бу ды нак уста ля-

ва лі но выя вок ны, мі ма ходзь збі лі 

ляп ныя ўпры го жан ні, пе ра фар ба-

ва лі і... вы клю чы лі са спі са каш-

тоў нас цяў. Да бо лю прос тая, але 

дзей ная схе ма, якая, на жаль, не 

пра цуе ў ад ва рот ны бок.

Што ка заць, ка лі на ват у ста ра-

жыт ных ад рэ стаў ра ва ных зам ках 

на шай кра і ны ця пер мож на су-

стрэць плас ты ка выя вок ны! Але ж 

мож на ра біць іна чай. Як прык лад: 

у Люб чан скім за мку, які ад наў ляе 

даб ра чын ны фонд на ча ле з Іва нам 

Пя чын скім, уста ля ва ны драў ля ныя 

ду бо выя вок ны, па кры тыя цём най 

ма рыл кай. Так, гэ та вый шла да-

ра жэй, чым ка лі б ста ві лі ся плас-

ты ка выя. Ад нак аў тэн тыч насць да-

ра жэй шая. І пра ста яць та кія вок ны 

даў жэй, і ў ці каў ных ту рыс таў не 

бу дзе ад чу ван ня, што дзесь ці іх 

пад ма ну лі.

Як ужо га ва ры ла ся вы шэй, вок-

ны — гэ та во чы да моў. Ад нак праз 

на вют кія шкло па ке ты ні чо га не пра-

гля да ец ца. Та кія во чы маў чаць. Ім 

ня ма ча го ска заць.

За пра шаль нікЗа пра шаль нік

ГІС ТО РЫЯ ГІС ТО РЫЯ 
СТА РЫХ АП ТЭКСТА РЫХ АП ТЭК

ЧАС СТА НАЎ ЛЕН НЯ
НА ШЛЯ ХУ ДА НА ЦЫ Я НАЛЬ НАЙ ДЗЯР ЖАЎ НАС ЦІ

«Аб вя шчэн не рэс пуб лі кі. Год 1919» — так на зы ва ец ца но вая 

вы стаў ка, якая па ча ла пра ца ваць у На цы я наль ным ар хі ве 

(мес ціц ца ён у На цы я наль най біб лі я тэ цы Бе ла ру сі, але тра-

піць ме на ві та ў ар хіў мож на да лё ка не кож на му). На вы стаў-

цы прад стаў ле на больш за 100 ары гі наль ных да ку мен таў 

1918—1919 га доў, якія рас кры ва юць пра цэс ста наў лен ня та-

га час най дзяр жаў нас ці. Пер шая су свет ная вай на, Лю таў ская 

і Каст рыч ніц кая рэ ва лю цыі, поль ска-са вец кая вай на ака за лі 

знач ны ўплыў на ства рэн не бе ла рус кай рэс пуб лі кі. А 1 сту-

дзе ня 1919 го да бы ла аб ве шча на Са вец кая Са цы я ліс тыч ная 

Рэс пуб лі ка Бе ла русь — адзін з важ ных эта паў су час най дзяр-

жаў нас ці.

Матэрыялы падрыхтавала Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.


