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АТРЫ МАЦЬ пад каз кі вам да-

па мо жа эк скур сія «Ра ман ты-

ка мін скіх дво ры каў». Раз венч ваць 

мі фы пра тое, што Мінск не ра ман-

тыч ны го рад і што ў ім ні чо га ста ро-

га не за ха ва ла ся, вы бу дзе це ра зам 

з гіс то ры кам і ад ным з ар га ні за та-

раў «Фэс ту эк скур са во даў» Паў лам 

Ка ра лё вым. Да рэ чы, гэ тай во сен-

ню ён пра па на ваў пра цяг ад ной з 

са мых за па тра ба ва ных ста ліч ных 

эк скур сій. І мне па шчас ці ла ад ной з 

пер шых паў дзель ні чаць у ёй.

ЗА ГАД КІ 
ДЛЯ КА ХА НЫХ

Но вая ра ман тыч ная эк скур сія 

па чы на ец ца на пло шчы Сва бо ды. 

Да ся рэ дзі ны XІX ста год дзя мін ча-

не пры зна ча лі спат кан ні ме на ві та 

ка ля ра ту шы, а ка лі бу ды нак быў 

зне се ны, ча ка лі адзін ад на го аль бо 

ка ля Ка фед раль на га са бо ра, аль бо 

ка ля га дзі ні ка вай ве жы. На жаль, 

у 50-х га дах мі ну ла га ста год дзя яе 

«пры бра лі».

На га лоў ную ста ліч ную пло шчу 

сцяг ва ла ся ўся мо ладзь, ад сюль у 

па чат ку ХХ ста год дзя яна на зі ра ла 

за па ра да мі і буй ны мі ме ра пры ем-

ства мі. Не столь кі каб ле пей ба-

чыць, а больш, каб па кра са вац ца 

пе рад дзяў ча та мі, хлоп цы са чы лі 

за па дзея мі... з да хаў да моў аль-

бо за ла зі лі на дрэ вы (за ха ва лі ся 

ста рыя здым кі, якія свед чаць пра 

гэ та). А ў звы чай ны час за ка ха ныя 

зля та лі ся сю ды на во дар — яшчэ 

ў па чат ку мі ну ла га ста год дзя пло-

шча па та на ла ў квет ках.

Ка лі вы вы ра шы це пры зна чыць 

спат кан не ка ля ра ту шы ў наш час, 

не па ля нуй це ся па ва дзіць сва іх ка-

ха ных па роз ных за кут ках ста ро га 

Мін ска. А для па чат ку за вяр ні це 

хоць бы за рог до ма, што зна хо дзіц-

ца по бач з ра ту шай, — і ад кры е це 

для ся бе адзін з цу доў ных ста рых 

дво ры каў. Апы ня це ся каля Гас ці на-

га два ра (так ра ней жы ха ры Мін ска 

на зы ва лі бу ды нак на пло шчы Сва-

бо ды, 4), за га дай це за гад ку: ча му 

ганд ля ры, якія тут жы лі, ся лі лі ся 

вы ключ на на трэ цім па вер се? Ад-

каз, да рэ чы, вель мі прос ты — каб 

не быць аб ра ба ва ны мі. Справа ў 

тым, што га доў 150 та му ў гэ тых 

мяс ці нах ві ра ва ла жыц цё, тут бы лі 

га лан та рэй ныя і са да він ныя лаў кі 

(у лю бую па ру го да мож на бы ло 

на быць лі мо ны, апель сі ны, слі вы, 

роз ных сар тоў яб лы кі і гру шы), на 

дру гім па вер се пра да ва лі ся тка ні-

ны, раз мя шча лі ся чай ныя і ін шыя 

кра мы. За во зі лі ся роз ныя та ва ры, 

тоў пі лі ся па куп ні кі, ішоў ды на міч ны 

ган даль. Сён ня ж гэ та ці хі, ма ла ка-

му вя до мы за ку ток, а на звы чай ных 

агляд ных эк скур сі ях ту рыс таў пра-

вод зяць лі та раль на за кро каў пят-

наццаць ад гэ та га ат мас фер на га 

дво ры ка... Між ін шым, Гас ці ны двор 

мог быць зне се ны, але вы ра та ва ла 

бу ды нак яго гіс то рыя. Ка лі ў Мін ску 

ў 1917—1920 га дах мя ня ла ся ўла-

да, баль ша ві кі ад сюль за чыт ва лі 

ма ні фест. Дзя ку ю чы гэ та му фак-

ту «Бе ла рус кі Смоль ны» па кі ну лі 

ў спа коі.

А вось ін шы бу ды нак — Ма-

лы гас ці ны двор (ён зна хо дзіў-

ся по бач з Ка фед раль ным са-

бо рам, там, дзе цяпер су час ны 

фан тан) — мы стра ці лі. У 90-х 

бу да ва ла ся дру гая лі нія мет ро, і 

пра хо дзі ла яна як раз пад ста рым 

Ма лым гас ці ным два ром. Пад час 

бу доў лі сыш лі грун то выя во ды, і 

«двор» амаль пра віс. Яго спра ба-

ва лі за кан сер ва ваць, але пас ля 

вы ра шы лі знес ці.

Мы пра цяг ва ем гу ляць па 

Верх нім го ра дзе і да вед ва ем ся, 

як вы ра шаў ся лёс яго па бу доў 

і дво ры каў. Мно гіх з іх маг ло не 

стаць яшчэ ў 70-х. Пла на ва ла ся 

знес ці за ня дба ныя ста рыя бу дын-

кі і ўзвес ці вя лі кі тэ атр з ві дам на 

ра ку Свіс лач. Дзя куй бо гу, што ў 

той час не ха пі ла гро шай на та-

кія маш таб ныя ра бо ты. Да та го ж 

не спа ла ў шап ку і ін тэ лі ген цыя: 

ства ры ла ве лі зар ны ма кет ста ро-

га го ра да, дзе бы ло вы зна ча на, як 

лепш яго ад на віць. Па вел Ка ра лёў 

рас каз вае, што гэ ту ра бо ту пе ра-

далі Ма шэ ра ву...

Ста ліч ныя хра мы так са ма ме лі 

свае ўнут ра ныя дво ры кі. На адзін 

з іх мо гуць па гля дзець па ста яль цы 

га тэ ля «Ма нас тыр скі», што з на хо-

дзіц ца на ву лі цы Кі ры лы і Мя фо-

дзія.

Бу дзе це шу каць у ста рым го-

ра дзе ўтуль ныя ка вяр ні — уваж-

лі ва азі рай це ся па ба ках, тут вы 

мо жа це ад крыць для ся бе ба га та 

пры го жых мяс цін. Хо ча це да кра-

нуц ца да са май ста рой сця ны Мін-

ска? Пад час да сле да ван няў бы ло 

за ўва жа на, што адзін з ма нас ты-

роў ХVІІ ста год дзя мае ка ва лак 

най больш ста ра жыт най му роў кі 

пры клад на 1570—1580 га доў па-

бу до вы. Так са ма вы зной дзе це тут 

бу ды нак з са май ста рой да хоў кай. 

І аба вяз ко ва за ві тай це на ву лі цу 

Гер цэ на, каб па гля дзець на бе-

ла рус кую «ві зіт ную карт ку» — на 

пад мур ках да моў уба чы це «ра зы-

нка вую» му роў ку. Пас ля ад ме ны 

пры го ну мно гія ся ля не па да лі ся 

ў бу даў ні кі. Цэг ла ў той час бы ла 

да ра гая, і вы на ход лі выя май стры 

пус ка лі ў спра ву на ват ма лень кія 

ка мень чы кі, ча сам з іх вы кла да лі 

і пэў ныя ўзо ры.

Бу дын кі свед чаць так са ма пра 

гус ты, па трэ бы, да ста так бы лых 

жы ха роў. Тут мож на ўба чыць ман-

сар да выя па вер хі, а ка лі за зір ня це 

ўнутр не ка то рых дам коў (як мы гэ-

та зра бі лі пад час на шай эк скур сіі), 

за ўва жы це ка ля ро вую пад ло гу, 

сто лі з ляп ны мі ўпры го жан ня мі і 

фі гур ныя ка ва ныя па рэ нчы.

Да лей мы кі ру ем ся на «Пад да-

шак» — ад но з тых мес цаў, якое 

ўпа да ба ла су час ная мо ладзь. Тут 

жа зна хо дзіц ца і так зва ны Дом 

ма со наў (за ву лак Му зыч ны, 5) — 

хоць на са мрэч ні я кія ма со ны ў ім 

не збі ра лі ся, праў да, ся род аран-

да та раў бы лі лю дзі, якія ме лі да чы-

нен не да гэ тай ар га ні за цыі.

Пе ра бі ра ем ся да До ма Вань ко-

ві чаў (Ін тэр на цы я наль ная, 33а) і 

да вед ва ем ся, што ад сюль ад кры-

ва лі ся шы коў ныя ві ды. Мес ці чы 

на во кал раз бі ва лі ага ро ды, і ўвес-

ну гэ ты ку то чак го ра да ахут ва ла 

во да рам квіт не ю чых са доў. Тут да-

вед ва ем ся пра су мную гіс то рыю 

на ша га вы дат на га мас та ка Ва лен-

ція Вань ко ві ча. Ён на ра дзіў ся пад 

Мінск ам, спа чат ку ву чыў ся ў По-

лац ку, пас ля ў Пе цяр бур гу, за вы-

дат ную ву чо-

бу атры маў 

маг чы масць 

ста жы роў-

кі ў Еў ро пе, 

але па езд ка 

не спраў дзі-

ла ся з роз-

ных пры чын. 

Ён аб рас тае 

сям' ёй (у яго 

жон ка, трое дзе так), і яму ўсё не 

ўда ец ца вы рвац ца ў тыя мяс ці ны, 

якія так ва бі лі мас та коў. І толь кі 

ў 40-га до вым уз рос це ён усё ж 

вы ра шае спраў дзіць сваю ма ру і 

едзе ў Па рыж, дзе ля ча го бя рэ вя-

лі кія па зы кі... Шмат ма люе, але... 

праз ней кі час па мі рае ад су хо таў. 

А кар ці ны рас пра да юц ца, каб раз-

лі чыц ца з даўгамі.

ДЗЕ «ТУ СІ ЛІ» ПРОД КІ
Ра ней на Зы біц кай бы ло мно га 

кра маў, зна хо дзіў ся ма лоч ны ры-

нак. Але збі ра ла ся мо ладзь не тут, 

а на Юр' еў скай. Там зна хо дзі лі ся 

да ра гія ма га зі ны, пра да ва лі ся за-

па тра ба ва ныя та ва ры (як кры ча ла 

та га час ная рэ кла ма, не гор шыя, 

чым у Па ры жы). Тут мож на бы ло 

ўзяць уро кі тан цаў у вя до ма га май-

стра. А адзін з най больш «рас кру-

ча ных» рэ ста ра наў «Аква ры ум» 

гу дзеў і ўна чы: сю ды пры яз джа ла 

апе рэ та, цы га ны, тут пра да ва лі-

ся да ра гія ві ны, і на огул гэ та быў 

клуб для тых, хто мог рас ка шэ ліц-

ца... Ад бы лой Юр' еў скай за стаў ся 

толь кі адзін дом (сён ня гэ та пра-

спект Не за леж нас ці, 27а), але ак-

тыў на аб мяр коў ва ец ца пы тан не аб 

тым, каб і яго знес ці, бо по бач (на 

мес цы бы ло га му зея гіс то рыі Вя лі-

кай Ай чын най вай ны) па бу да ва лі 

но вы вя ліз ны біз нес-цэнтр, і ўзнік-

ла па трэ ба рас чыс ціць тэ ры то рыю, 

каб клі ен ты маг лі да яго пад' яз-

джаць. Ак ты віс ты пра па ну юць 

унес ці апош ні ста ры бу ды нак зна-

ка мі тай Юр' еў скай ву лі цы, на якой 

жы лі Мак сім Га рэц кі, Ян ка Ку па ла, 

Ян ка Лу чы на, у спіс каш тоў нас цяў, 

тым больш што гіс то рыя до ма звя-

за на і з мін скім пад пол лем.

Ці ка ва да ве дац ца пра мі ну лае і 

ін шых да моў. На прык лад, на ву лі цы 

Кар ла Марк са бы ла бе лая за ла (пас-

ля баль ша ві кі яе пе райменавалі ў 

чыр во ную), дзе вы сту паў тэ атр, мож-

на бы ло па чуць кан цэр ты і лек цыі. 

А яшчэ на гэ тай ву лі цы зна хо дзіў-

ся «дом Са ве таў», дзе ся лі лі са мых 

вя до мых пар тый ных дзея чаў (ся род 

іх — Га ла дзед, Па на ма рэн ка, Чар вя-

коў, Ма зу раў і ін шыя). Сён ня ў гэ тым 

бу дын ку зна хо дзіц ца му зей Пет ру ся 

Броў кі, і ка лі вы на бу дзе це ту ды кві-

ток, аба вяз ко ва звяр ні це ўва гу на 

ўбран не ста ро га до ма — па рэ нчы, 

дзве ры, віт ра жы. Ка лі ад чы ні це вок-

ны ў пад' ез дзе, то ўба чы це праз іх 

унут ра ны двор-ка ло дзеж...

Дом афі цэ раў з'я віў ся на мес-

цы бы лой Па кроў скай царк вы, але 

дзі ва — унут ры но ва га бу дын ка 

за ха ва лі ся яе скля пен ні, якія мож-

на па ба чыць, ка лі за ві таць у бар 

«Па тры ёт», што раз мяс ціў ся ў цо-

каль ным па вер се бу дын ка. У да-

ва ен ны час Дом афі цэ раў быў 

ад ным з са мых «на ва ро ча ных» 

бу дын каў — тут з'я віў ся пер шы 

ў Бе ла ру сі кры ты ба сейн, а яшчэ 

раз мя шча лі ся біль ярд ная, ра дыё-

ву зел, ка фэ-рэ ста ран, лек цый ныя 

за лы, ву чэб ныя кла сы, му зыч ныя 

гас цёў ні, на огул ка ля сот ні роз ных 

па ко яў. Да рэ чы, га лоў ны ўва ход 

у бу ды нак зна хо дзіў ся з ад ва рот-

на га бо ку, і пе рад ім кра са ваў ся 

ста ры ар хі рэй скі сад.

Але ад ным з са мых ра ман тыч-

ных лі чыў ся Аляк санд раў скі сквер. 

За ха ва лі ся ўспа мі ны Мак сі ма Лу-

жа ні на, у якіх ён па раў ноў вае гэ-

та мес ца з вы стаў кай ня вес таў. 

У 20-я га ды ў Мін ску і ваколіцах 

ста я лі во ін скія час ці, жа ні хоў ха па-

ла, і тыя пад час зваль нен няў най-

перш іш лі ме на ві та сю ды...

Мы гля дзім на за поў не ныя па-

рач ка мі ла вач кі — і ра зу ме ем, што 

і ў наш час Аляк санд раў скі сквер 

не са сту пае сва іх па зі цый.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

На пэў на, вы не раз пра хо дзі лі за не каль кі кро каў ад гэ тых мяс цін. Гу ля лі па 

ажыў ле ных ву лі цах і на ват не зда гад ва лі ся, што дзесь ці там, за ро гам до ма, 

за ха ваў ся амаль не кра ну ты ча сам ку то чак ста ро га Мін ска. Хі ба толь кі фа то-

гра фы ў по шу ку ат мас фер ных кад раў ці ня стом ныя гіс то ры кі і эк скур са во-

ды, якія пра дум ва юць не звы чай ныя марш ру ты, ад кры ва юць гэ тыя та ям ні цы 

ста лі цы. На пэў на, і ма ла дым лю дзям вар та звяр нуць ува гу на па та ем ныя ча-

роў ныя дво ры кі як най леп шае мес ца для ра ман тыч на га спат кан ня, а мо жа, 

на ват і для пры знан ня ў ка хан ні...

ЗА ЗІР НІ ЦЕ ЗА РОГ ДО МА...
Дзе пры зна ча лі спат кан ні ў да ва ен ным Мін ску?

Па вел КА РА ЛЁЎ 
па каз вае, 
як ра ней 

вы гля даў 
ста ліч ны храм.

Так зва ны Дом ма со наў па Му зыч ным за вул ку.План гу берн ска га го ра да.Гас ці ны двор.

Ві даць, ра ней шыя гас па да ры 
гэ та га до ма ме лі да ста так.


