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Зя лё нае цар ства
Ка лі вы за бя рэ це ся на 

агля даль ную пля цоў ку На-

цы я наль най біб лі я тэ кі, уба-

чы це, коль кі зе ля ні ны на-

во кал. Яшчэ ў да ва ен ныя 

ча сы ваў кі з на ва коль ных 

ля соў чы ні лі шмат шко ды 

мяс цо ва му кал га су, а ка-

ля сот ні га доў та му на огул 

у ле се Вань ко ві чаў (сён ня 

на яго мес цы зна хо дзіц ца 

парк Ча люс кін цаў) мож на 

бы ло ўпа ля ваць мядз ве дзя. 

Лю дзі, якія жы вуць тут га доў 

со рак, мо гуць рас ка заць, як 

у адзін з мяс цо вых гаст ра но-

маў зай шоў з пра вер кай... 

лось. Да рэ чы, той дом і сён-

ня за вуць «ла сі ным».

Ме на ві та тут па він на бы-

ла рэа лі за вац ца ма ра пра 

Мінск — го рад-сад. Да мы 

на пра спек це Не за леж нас ці 

ма юць не звы ча нае на вер-

ша — яны бы лі спра ек та ва-

ны так, каб на да хах рас лі 

квет кі, кус ты і дрэ вы. На-

па чат ку яно так і бы ло: пас-

ля ра бо ты лю дзі маг лі там 

ад па чыць. Але, ві даць, на 

той час не ўсе змаг лі аца-

ніць та кі шы коў ны пра ект, 

асоб ныя га ра джа не па ча лі 

вы пі ваць у гэ тых са дах на 

да ху і скід ваць уніз бу тэль кі. 

Кад кі з рас лі на мі да вя ло ся 

пры браць. За тое ма за і ку на 

да мах ні хто не ча паў. Хоць 

у са вец кія ча сы праз яе мог 

раз га рэц ца вя лі кі скан дал, 

бо ў цэнт ры кож най з кам-

па зі цый, якія па каз ва юць 

Мінск як го рад мас тац тва, 

на ву кі і г. д., мож на ба чыць 

вы яву жан чы ны з дзі цем, 

што над та ўжо на гад вае 

тэ му Хрыс та і Бо жай ма-

ці. А ўспом ні це, якое бы ло 

стаў лен не да рэ лі гіі ў кан цы 

1960-х, ка лі на ўез дзе ў го-

рад ства ра лі ся гэ тыя шмат-

па вяр хо ві кі.

Але і ў су час най за бу до ве 

так са ма мо гуць быць рэа лі-

за ва ны ці ка выя ідэі. Па вел 

Ка ра лёў за пра шае за ві таць 

у но вы жы лы квар тал «Ма як 

Мін ска», дзе кож ны бу ды нак 

пры све ча ны пэў на му мас та-

ку: Ра фа э лю, Гоі, Ма дыль я ні, 

Дэ га, Пі ка са, Ай ва зоў ска му, 

Рэ мбран ту і ін шым. Два 

бу дын кі звя за ныя з бе ла рус кі-

мі твор ца мі — Ша га лам і На-

па ле о нам Ор дам. Ва ўтуль-

ных унут ра ных дво ры ках 

раз мяс ці лі ся тры га рад скія 

скульп ту ры — вы явы мас та-

коў, по бач з імі мож на пры-

сес ці на ла вач ках і па піць 

гар ба ты. У спя ко ту дзя цей 

не ад цяг нуць ад ту тэй ша га 

фан та на. А яшчэ, ка лі вы 

звер не це на ву лі цу Кі ры лы 

Ту раў ска га, прой дзе це не-

да лё ка ад бу дын ка, які па 

фор ме паў та рае вась мі кан-

цо вы бе ла рус кі крыж, аль бо 

крыж Еф ра сін ні По лац кай. 

Гэ та Дом Мі ла сэр нас ці.

Так са ма ў гэ тым квар та-

ле вы зной дзе це ву лі цу Пят-

ра Мсці слаў ца. А вось пра-

па но ва пра на дан не ад ной 

з ву ліц наз вы Ду дар ская не 

бы ла ажыц цёў ле на. Спра ва 

ў тым, што да та го, як быў 

па бу да ва ны но вы жыл лё-

вы квар тал, на гэ тым мес-

цы раз мя шчаў ся яб лы не вы 

сад (у га рад скім фальк ло ры 

«Кар чы»), а ў ім лю бі лі збі-

рац ца ма ла дыя лю дзі, якіх 

ці ка ві ла бе ла рус кая куль-

ту ра, гра лі на ду дзе і абу-

джа лі ў су час ні каў ці ка васць 

да гэ та га му зыч на га ін стру-

мен та.

Але да вай це ўсё ж вер-

нем ся да На цы я наль най біб-

лі я тэ кі. Пра ект яе ўзнік яшчэ 

ў 80-я га ды, ён быў да во лі 

сме лы і не звы чай ны для та-

го ча су, вось і ад кла лі яго 

на доў гія ча сы, і ўспом ні лі 

толь кі ў 2000-х.

Ці мо жа це вы ўя віць, 

што ра ней там, дзе сён ня 

па бу да ва на біб лі я тэ ка, гу-

ля лі ма ман ты? Да рэ чы, па 

ву лі цы Ка лі ноў ска га раз ме-

шча на скульп тур ная кам па-

зі цыя сям'і ма ман таў. І гэ та 

не вы пад ко васць. У ста лі цы 

бы ло зной дзе на ба га та кос-

так гэ тых жы вёл. На прык-

лад, та кія зна ход кі трап ля-

лі ся пры бу даў ніц тве мет ро. 

А са май ба га тай на кост кі 

ста ра жыт ных жы вёл ака за-

ла ся ста ліч ная ву лі ца Ма-

шы на бу даў ні коў — ві даць, 

там быў ней кі мо гіль нік ма-

ман таў (да на шых ча соў у 

зям лі ля жа лі па рэшт кі ка ля

двац ца ці жы вёл). Так са ма 

ў Мін ску пад час бу даў ні чых 

ра бот ва Уруч чы ўда ло ся 

на тра піць на кост кі ляс но га 

сла на. Зна ход ка вель мі 

каш тоў ная — па доб ных на 

Еў ро пу на бя рэц ца ка ля дзя-

сят ка.

Ка ля ва ды
Яшчэ да вай ны апош нія 

да мы Мін ска зна хо дзі лі ся 

ка ля пар ка Ча люс кін цаў, а 

тэ ры то рыю Вя лі кай Сля пян кі 

го рад ува браў толь кі ў кан-

цы 50-х. Але коль кі тут бы ло 

зроб ле на для кам форт на га 

пра жы ван ня і ад па чын ку га-

ра джан. Ча го толь кі вар тая 

Сля пян ская вод ная сіс тэ-

ма з яе кас ка да мі, з гус там 

аформ ле ны мі па ды хо да мі 

да ва ды, ва да схо ві шча мі. 

Яе пра цяг ласць — 22 кі ла-

мет ры, і тут ажыц цёў ле на 

ба га та роз ных ідэй па аб-

ста ля ван ні рэ крэ а цый най 

зо ны. Да рэ чы, гэ та сіс тэ ма 

ўваб ра ла са праўд ную ра-

ку — Слеп ню.

Уз доўж ка на ла мы ру шым 

да ся дзі бы Вань ко ві чаў, дзе 

сён ня раз мя шча ец ца рэ ста-

ран, а за са вец кім ча сам

бы лі і буль бя ная стан цыя, 

і шко ла НКУС, і пош та. Ча сам 

мож на па чуць, што тут жыў 

Ва лен цій Вань ко віч. Так, 

мас так тут бы ваў, але на ле-

жаў дом яго сва я кам. Па вел 

Ка ра лёў па каз вае зды мак, 

зроб ле ны ў 1909 го дзе пад-

час вя сел ля Юліі Вань ко віч. 

За ха ва лі ся на ват ус па мі ны 

пра той дзень. «Гос ці бы лі 

ў свя точ ных убо рах, муж-

чы ны у фра ках, жан чы ны ў 

вя чэр ніх су кен ках. Брыль ян-

ты, сма раг ды, ру бі ны, якія 

ўпры гож ва лі жан чын ся мей-

ства Вань ко ві чаў, асляп ля лі 

во чы. На ват вя ліз ная за ла 

Сля пян кі не маг ла ўмяс ціць 

усіх гас цей. Пас ля абе ду 

фа та гра фа ва лі ся, пры чым 

у фа то гра фа шмат ча су пай-

шло на рас ста ноў ку та кой 

шмат лі кай гру пы лю дзей».

У са вец кія ча сы не па-

да лёк ад ся дзі бы Вань ко-

ві чаў зна хо дзі ла ся і да ча

Лаў рэн ція Ца на вы. З гэ тым 

мес цам звя за на шмат жах-

лі вых гіс то рый, але што там 

на са мрэч ад бы ва ла ся, 

трэ ба яшчэ вы ву чаць.

Так са ма мож на вы зна-

чыць, якія па бу до вы ў гэ тых 

мяс ці нах бы лі ў Ра дзі ві лаў і 

ча му аб  Сля пян цы хо дзяць 

пэў ныя ле ген ды. Мяс цо выя 

ста ра жы лы яшчэ і сён ня 

мо гуць рас ка заць пра пры-

ві да (быц цам тут па ве сі ла-

ся па нен ка), і пра тое, што 

ў 1812 го дзе це раз гэ тыя 

мяс ці ны фран цу зы іш лі на 

Маск ву, але іх спы ні ла не вя-

до мая хва ро ба — яны па ча лі 

слеп нуць. А яшчэ ка за лі, што 

наз ва мяс цо вас ці быц цам 

звя за на з сёст ра мі-пра за-

рліў ка мі, якія ў цём ную сля-

пую ноч уба чы лі бу ду чы ню і 

прад ка за лі, што з'я вяц ца ма-

шы ны (ро ба ты), якія бу дуць 

пра ца ваць за мест лю дзей.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

ПА СЛЯ ДАХ 
МА МАН ТАЎ,

або Сак рэ ты Сля пян кі

Та ям ні цы ста лі цыТа ям ні цы ста лі цы

С
ЁН НЯ гэ ты ра ён рэд ка пры цяг вае ўва гу 

ту рыс таў. Адзі нае, на што лю дзі едуць 

па гля дзець — на На цы я наль ную біб лі я тэ ку, 

а ча сам яшчэ і на мяс цо вую Эй фе ле ву ве жу, 

што па зна ча на на гугл-кар це. Апош няя, са праў ды, 

зна хо дзіц ца не па да лёк ад На цы я нал кі, але, ка лі 

вы па ба чы це гэ ту ма лень кую па бу до ву на дзі ця чай 

пля цоў цы, бу дзе це рас ча ра ва ныя. На ўрад ці вас 

ура зіць і мін скі Крэмль — гэ та дзі ця чая пля цоў ка 

ў два рах по бач са стан цы яй мет ро «Ус ход». 

Але па гу ляць па ра ё не са праў ды вар та, у гэ тым 

пе ра ка на ны гіс то рык, му зей шчык Па вел КА РА ЛЁЎ, 

які па Сля пян цы ла дзіць ад мыс ло вую эк скур сію. Ся дзі ба Вань ко ві чаў.

Та кія вя сел лі ла дзі лі тут у па чат ку мі ну ла га ста год дзя.

Сля пян ская
вод ная сіс тэ ма.


