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Ад мет на, што та кая спад чы на за ста ла ся не толь кі ў вы-
гля дзе пра спек та Не за леж нас ці, па бу да ва на га ў сты лі ста-
лін ска га ам пі ру — з най боль шай ве ліч чу, раз ма хам, пра якія 
ма ры лі ў тыя часы. Ёсць і ін шыя ад мыс ло выя кут кі, на якія вар -
та звяр нуць ува гу. Злу ча ныя ра зам, у ту рыс тыч ны марш рут, 
яны мо гуць стаць яск ра вай ві зіт най карт кай ста лі цы.

Не здар ма лю бі мы мно гі мі, у не чым куль та вы фільм «Сты-
ля гі» зды ма лі ме на ві та ў Мін ску. Ад нак тое, што сён ня мы 
мо жам з го на рам па каз ваць сяб рам на кад рах па пу ляр най 
кі на стуж кі, з пры ем нас цю раз гля даць, шпа цы ру ю чы там 
воль ны мі ве ча ра мі, ужо заўт ра... мо гуць знес ці. Гра мад-
скасць ак тыў на збі рае под пі сы ад ра зу пад дзвю ма пе ты цы-
я мі — су праць зно су па сёл ка трак тар на га за во да і да моў у 
ра ё не Асма лоў кі. Жарс ці раз га ра юц ца не на жарт.

Утуль нае сэр ца Мін ска
Пра каш тоў насць і ўні каль насць гэ тых ра ё наў пі са лі мно гія 

срод кі ма са вай ін фар ма цыі. Ад нак ка лі пры хо дзіць ін вес тар з 
рэ аль ны мі гра шы ма, звы чай на пры ня та за кры ваць во чы на 
мно гае. Але аса біс та я ў та кія за ко ны рын ку не ве ру. Бо за-
да ча лю бой ста лі цы — дэ ман стра ваць. Жы ха рам не аб ход ны 
мес цы для шпа цы раў, для ду шы, каб, як ка заў кла сік, людзь мі 
звац ца. Па трэб ны яны і на шым гас цям: каб знай сці ў Мін ску 
тое, што яны па лю бяць, і вяр тац ца сю ды зноў.

Мес ці чам вя лі кіх га ра доў вель мі па трэб ны спа кой ныя зо-
ны, дзе мож на ад па чыць ад шу му і тлу му, кры ху за спа ко іц ца. 
Хо чац ца ба чыць пе рад ва чы ма і пры ем ную ар хі тэк ту ру — 
пра цу рук ча ла ве чых — каб ад чу ваць ся бе зні та ва ным з 

пэў най куль тур най ніт кай, што пра ці нае го рад.

Ка лі патрэбна ці шы ня, ці ка лі апа ноў вае ра ман тыч ны 

на строй, я за звы чай іду ў Асма лоў ку. Так на зы ва ец ца ра ён 

па між не каль кі мі ву лі ца мі не да лё ка ад пло шчы Пе ра мо гі, 

ка ля тэ ле ве жы. Зрэш ты, па куль яго не са бра лі ся зно сіць, я і 

не ве да ла, што ў ра ё на ме на ві та та кая наз ва.

Двух-трох па вяр хо выя дам кі, па фар ба ва ныя ў спа кой ны 

жоў ты ко лер, якія яшчэ за хоў ва юць пры смак мі ну лай эпо хі, 

але ўда ла ўпіс ва юц ца ў наш час. Ва кол ву ліц рас туць аку рат-

ныя строй ныя дрэ вы. Уз ні меш га ла ву — і ба чыш пры го жае, 

ніз кае не ба. Ба ла зе хма ра чо сы яго не за сла ня юць. Ме на ві та 

та кая яна, стры ма ная, але вель мі пры ем ная Асма лоў ка
Асма лоў ка з'яў ля ец ца і са мы зя лё ным квар та лам Мін ска. 

Ад ра зу пас ля Вя лі кай Ай чын най вай ны жон кі вай скоў цаў, якія 
жы лі тут, вель мі за хап ля лі ся са да вод ствам. Яны імк ну лі ся на-
са дзіць як ма га больш эк за тыч ных рас лін. Та кім чы нам сён ня ў 
ра ё не рас це больш за 1000 роз ных ві даў дрэў, кус тоў і кве так. 

Дзя ку ю чы ста ноў чай эка ла гіч най аб ста ноў цы, што скла ла ся 
ў Асма лоў цы, тут гняз дзяц ца рэд кія ві ды пту шак, у тым лі ку 
чыр ва на кніж ніц. Мож на за ўва жыць і два ві ды ка жа ноў. Тут жа 
рас туць дрэ вы, якім сён ня ўжо больш за 100 га доў.

У кан цы мі ну ла га го да На ву ко ва-ме та дыч ная ра да пры 
Мі ніс тэр стве куль ту ры раз гля да ла пра па но ву аб на дан ні 
Асма лоў цы ста ту су гіс то ры ка-куль тур най каш тоў нас ці. Ста-
тус не быў на да дзе ны, але і пра па но ва не бы ла ад хі ле на — 
яе ад пра ві лі на да пра цоў ку. З пунк ту гле джан ня за ко на, 
па коль кі пра па но ва паў тор на не раз гля да ла ся, пісь мо ва га 
па ве дам лен ня аб кан чат ко вай ад мо ве ў на дан ні ста ту су 
каш тоў нас ці так са ма не бы ло, яна зна хо дзіц ца ў ра бо це. 
Та му ра ён да пры няц ця кан чат ко ва га ра шэн ня за ста ец ца 
пад ахо вай дзяр жа вы.

Але ўжо ёсць план, згод на з якім Асма лоў ка бу дзе зне се-
на цал кам, а на яе мес цы ўзвя дуць пя ці- і шас ці па вяр хо выя 
да мы з ганд лё вы мі цэнт ра мі. Ві да воч на, яны бу дуць бач ныя 
аду сюль: і з мно гіх мес цаў на Свіс ла чы, і з най пры га жэй-
шых пар каў Ян кі Ку па лы і Мак сі ма Гор ка га — бо гэ та ж 
зу сім по бач. І на ват фан та нам і ад кры тым пля цоў кам ка ля 
опер на га тэ ат ра яны бу дуць слаць сваё «пры ві тан не». Ні бы 
ка заць уся му ма ляў ні ча му, гус тоў на спла на ва на му на ва-
кол лю: «Гля дзі це, тут ста ім мы, шмат па вяр хо выя па нэль кі. 
А пра ра ман тыч ную Асма лоў ку, якую ра ней зда лёк вы не 
за ўва жа лі, за будзь це ся».

За ста ец ца толь кі спа дзя вац ца, што гэ ты ўтуль ны ку ток 
ста лі цы аца лее. Што гэ так са ма вяс ной і ле там тут, у са мым 
цэнт ры вя лі ка га го ра да, мож на бу дзе па чуць пах бэ зу, яз мі ну, 
пі во няў. Уба чыць мяс цо вых жы ха роў, што ла дзяць два ро выя 
свя ты, пік ні кі прос та на сва іх ву лі цах — і ні ко му не за мі на юць, 
і ні хто не за мі нае ім.

Ар хі тэк тур ны ідэ ал трак та ра бу даў ні коў
Тым ча сам да гэ туль не вы зна ча ным за ста ец ца лёс яшчэ ад-

ной ар хі тэк тур най ці ка він кі ста лі цы — па сёл ка трак тар на га за-
во да. У той час як пра спект Не за леж нас ці з раз ма хам бу да ва лі 

для прад стаў ні коў элі ты тых ча соў, гэ ты па сё лак — най леп-
шае ва ўяў лен ні та га час ных го ра да бу даў ні коў, што ства ра лі 
для ра бо чых-пе ра да ві коў. І гэ та так са ма над звы чай утуль ны, 
за мкнё ны ў са бе свет. Сім па тыч ныя дво ры кі, шмат лі кія ар кі, 
бал ко ны, на якія так ба га тыя гэ тыя два ры. Скульп ту ры, фан та-
ны ў вы гля дзе хлоп чы каў, мядз ве дзяў — яск ра выя пры кме ты 
эпо хі, якая ады шла, але цу дам за ха ва ла ся ў Мін ску.

У гэ тым ра ё не так са ма зды ма лі ся філь мы. Сю ды лю бяць 
за віт ваць фо та мас та кі, каб ра біць здым кі ў ад мет най ат мас-
фе ры. У свой час тут ма са ва зды ма лі ква тэ ры прад стаў ні кі 
твор чых пра фе сій — атрым лі ваў ся свое асаб лі вы мас та коў скі 
клас тар.

У па сёл ку так са ма шмат дрэў, по бач рас це парк. Але, уліч-
ва ю чы не па срэд ную бліз касць трак тар на га за во да, гэ та га 
аку рат ха пае, каб пад трым лі ваць не аб ход ны ба ланс. Ка лі ж
на гэ тым мес цы па бу да ваць шмат па вяр хо выя да мы, чыс та га 
па вет ра ста не ка та стра фіч на не ха паць.

Су праць зно су па сёл ка вы каз ва юц ца і прад стаў ні кі ту рыс-
тыч на га ася род дзя. Яны адзі на душ ныя ў тым, што ра ён мае 
вя лі кі па тэн цы ял для на вед ван ня гас ця мі з Бе ла ру сі і за меж-
жа. Пад зва ро там су праць зно су па сёл ка трак тар на га за во да 
пад пі са лі ся стар шы ня Бе ла рус ка га аб' яд нан ня эк скур са во даў 
і гі даў-пе ра клад чы каў Мі ко ла Чыр скі, ды рэк тар ту рыс тыч най 
фір мы «Ві а поль» Га лі на Па та е ва, лаў рэ ат кон кур су «Па знай 
Бе ла русь» Ана толь Ва ра ва, ды рэк тар фон ду «Кра і на зам каў» 
Алесь Ва ры кіш, ар хі тэк тар Юрый Гра даў, ды рэк тар ту ра пе-
ра та ра «Бе лА граТ рэ вэл» Фі ліп Гу лый і мно гія ін шыя.

— Для мя не пы тан не зно су гэ та га па сёл ка так са ма ба лю-
чае, бо я жы ву по бач. Я ве даю гэ ты па сё лак, па мя таю, як ён 
вы гля даў пер ша па чат ко ва, — ад зна чае на чаль нік ад дзе ла 
па ахо ве гіс то ры ка-куль тур най спад чы ны ўпраў лен ня па 
ахо ве гіс то ры ка-куль тур най спад чы ны Мі ніс тэр ства куль-
ту ры На тал ля ХВІР. — Спра ва ў тым, што мно гія фа са ды 
да моў, якія ме лі гіс то ры ка-куль тур ную каш тоў насць, на сён-
няш ні дзень стра ча ны, гэ та праб ле ма. Ад нак мы ра зу ме ем, 
што яе трэ ба вы ра шаць. Кі раў ніц тва Мі ніс тэр ства куль ту ры 

за ці каў ле на ў тым, каб вы ра шыць яе ста ноў ча. Спа дзя ю ся, 

Брэнд кра і ныБрэнд кра і ны   РА МАН ТЫ КА 
НЕ ВЫ СО КІХ ДА МОЎ

Быць ці не быць?

Лі чыц ца, што Да выд Га-
ра дзен скі быў сы нам бы-

ло га наль шан ска га кня зя 

Даў мон та, які пас ля за бой-

ства Мін доў га ў 1263 го дзе 

збег у Пскоў, дзе яго аб ра лі 

пскоў скім кня зем і хрыс ці лі 

пад імем Ці ма фей. За сваю 

даб ра дзей насць яго пры лі-

чы лі да свя тых. Ня гле дзя чы 

на гэ та, ма ла до га Да вы да 

пска ві чы не аб ра лі сва ім кня-

зем — пэў на, з-за ма ла до сці. 

Ён вяр нуў ся на баць коў скую 

ра дзі му, дзе і ўдзель ні чаў у 

вай не з кры жа ка мі.

Упер шы ню імя Да вы да Га-

ра дзен ска га су стра ка ец ца ў 

«Хро ні цы» Пят ра з Дус бур га 
пад 1314 год, ка лі ор дэн скае 

вой ска на па ла на На ва гра-

дак. Але Га ра дзен скім Да выд 

ві да воч на зра біў ся ра ней. 

Пэў на, у 1306 го дзе, ка лі кры-

жа кі раз бу ры лі га ра дзен скія 

прад мес ці і Ві цень па слаў у 

Га род ню «леп шых му жоў і 

мно гіх, вы пра ба ва ных у біт-

вах, дзе ля аба ро ны», — як 

па ве дам ляе хра ніст Пётр з 

Дус бур га. Ду ма ец ца, гэ тых 

леп шых і вы пра ба ва ных уз-

на ча ліў ме на ві та Да выд.

Га род ня ме ла важ нае 

стра тэ гіч нае зна чэн не для 

ВКЛ, бо аба ра ня ла шлях у 

Верх няе Па ня мон не з яго-

ны мі ра мес ны мі га ра да мі і 
дзяр жаў най ста лі цай На ва-
град кам. Кры жа кі імк ну лі ся 

да брац ца ту ды і ўшчэнт раз-

бу рыць край, тым са мым на-

нес ці Вя лі ка му Княст ву, ка лі 

не смя рот ны, дык ад чу валь-

ны ўдар. На іх шля ху ста я ла 
Га род ня, та му кры жа кі ўпар та 

на па да лі на гэ ты го рад-цвер-
жу. Пры зна чэн не во пыт на га 
на чаль ні ка ў го рад ума ца ва-
ла яго бая здоль насць.

І вось у 1314 го дзе вя лі кі 
мар шал ор дэ на Ген рых фон 
Плод ке «з усёй сі лай вой ска 
свай го» вы пра віў ся ў па ход 
на На ва гра дак. Пя хо та плы-
ла на ка раб лях па Нё ма не, 
а кон ні ца іш ла ўздоўж ра кі 
па бе ра зе. Па шля ху кры жа кі 
ра бі лі скла ды з пра ві ян там. 
Дай шоў шы да На ва град ка, 
ры ца ры за ха пі лі прад мес ці 
і ры ну лі ся на штурм зам ка, 
але бы лі ад бі ты. На ступ ным 
днём штурм паў та рыў ся, 
кры жа кі ўжо пад ня лі ся на 
вы со кія ва лы і пай шлі пры-
сту пам на сце ны.

На да па мо гу На ва град ку 
з Га род ні па спя шыў Да выд 
з вы пра ба ва най дру жы най. 
Дзей ні чаў ён імк лі ва і ра шу-
ча. За хоп лі ваў кры жац кія 
скла ды і за бі раў пра ві янт. 
Пас ля князь на паў на ста-
ян ку ка раб лёў на Нё ма не і 
спа ліў іх. Не ча ка ным на па-
дам на ор дэн скі стан пе ра біў 
ахо ву, за ха піў усе пры па сы 
пра ві ян ту, зброі і ўвёў 1500 
ко ней. Гэ ты на пад пры му сіў 
кры жа коў спы ніць штурм і 
ад сту піць да Нё ма на. А ка лі 
яны ўба чы лі спа ле ныя ка раб-

лі і зні шча ныя скла ды, дык 
стра ці лі пры сут насць ду ху. 
На ін шай ста ян цы бы ло тое 
са мае — зні шча ныя скла ды. 
Кры жац кае вой ска хут ка 
пе ра тва ры ла ся ў на тоўп га-
лод ных лю дзей, якія ду ма лі 
толь кі аб вы жы ван ні. Ка лі 
з'е лі ко ней, хар ча ва лі ся толь-
кі тра ва мі і ка ра ня мі дрэ ваў. 
Толь кі ня мно гія праз шэсць 
тыд няў га лод на га блу кан ня 
вяр ну лі ся на зад у Пру сію. 
Фак тыч на кры жац кае вой ска 
вы мер ла ад го ла ду. Ча ты ры 
га ды ор дэн не змог на па даць 
на ВКЛ. Гэ тая дзі вос ная пе-
ра мо га без страт вар тая гуч-
ных пе ра мог у вя лі кіх біт вах! 
Да выд вы дат на вы ка рыс таў 
пры ёмы пар ты зан скай вай-
ны, на нёс удар па жыц цё ва 

важ ных кроп ках ор дэн ска-
га вой ска, і не спат рэ бі ла ся 
біц ца ім у се чы. Ка неш не, 
Да выд удзель ні чаў у агуль-
на вай ско вых дзе ян нях вой-
ска ВКЛ, але хра ніст Пётр з 
Дус бур га зга даў яго та ды, 
ка лі ён дзей ні чаў са ма стой-
на. Гэ так у 1319 го дзе князь 
на ча ле 800 во і наў здзейс ніў 
імк лі вы па ход на Прус кую 
во ласць Ва хенш торф, каб 
са рваць кры жац кі пра ход на 
Жа мойць. Сха ваў шы вой -
ска ў за са дзе, Да выд з 
80 во і на мі прай шоў ся з аг нём
па во лас ці. Ха цеў вы ма ніць 
кры жа коў з зам каў і за вес-
ці пад ман ны мі ўцё ка мі на 
за са ду. Толь кі кры жа кі з-за 
асця рож нас ці не пад да лі ся 
на яго хіт ры кі. Яны па спра-

Што ве да юць пра Бе ла русь у све це? Што гэ та 
кра і на, дзе ў ля сах хо дзяць ма гут ныя зуб ры, 
а ў га ра дах і вёс ках жы вуць са мыя пры го жыя 
жан чы ны? З чым у та кім ра зе аса цы і ру ец ца 
бе ла рус кая ста лі ца?.. Дня мі еха ла ў цяг ні ку, са 
мной у ку пэ ся дзе лі два за меж ні кі. Як вы свет лі ла ся, 
азер бай джан цы. Адзін з іх ад зна чыў: «Я ве даю, 
у вас ёсць пры го жы пра спект... Не за леж нас ці, так? 
Ня даў на ба чыў па Еў рань юс, што яго ўно сяць у спіс 
спад чы ны ЮНЕС КА. Ці ка ва бу дзе яго па гля дзець». 
Як ба чым, са вец кая спад чы на нам зу сім не чу жая. 
Хут чэй на ад ва рот, ме на ві та пра яе мож на ска заць 
«та ко га ня ма ні дзе». Ад нак каш тоў насць не ка то рых 
ар хі тэк тур ных ці ка ві нак нам яшчэ трэ ба асэн са ваць.

ДА ВЫД ГА РА ДЗЕН СКІ  (? — 1326)
Да выд Га ра дзен скі — ле ген дар ны ге рой вай ны з Тэў-
тон скім ор дэ нам, аба рон ца ад кры жа коў Га род ні, На-
ва град ка і Пско ва. Яго адзі на га з усіх пал ка вод цаў 
ча соў Ві це ня і Ге дзі мі на на зы ва юць ня мец кія хро ні кі 
і рус кія ле та пі сы, а гэ та зна чыць, што яго імя бы ло 
шы ро ка вя до ма ў тыя ча сы. Пе ра мо гі над кры жа ка мі 
пра сла ві лі Да вы да. Яго ныя імк лі выя па хо ды ў Пру сію, 
Лі во нію, Ма зо вію, Бран дэн бург вы клі ка лі са праўд ны 
жах пе рад бе ла рус кім пал ка вод цам, і не та му, што 
яго ныя ва я ры нес лі на сва іх мя чах кры ва вую помс ту 
за на па ды на іх Ай чы ну, а та му, што іх нель га бы ло 
пе ра маг чы на ват най леп шым у Еў ро пе во і нам — тэў-
тон скім ры ца рам. І вя лі кі князь Ві цень, а пас ля яго 
на ступ нік Ге дзі мін па сы ла лі Да вы да ту ды, дзе бы ло 
асаб лі ва цяж ка, дзе па тра ба ва ла ся не толь кі муж насць 
і ге рой ства, а яго ны та лент пал ка вод ца.

Асмалоўка.

Вуліца Кастрычніцкая.

Я. Кулік. Давыд Гарадзенскі.

В. Ляхор. Бой дружыны Давыда Гарадзенскага з крыжакамі. 2О1О год.
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