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Які вя лі кі пісь мен нік-кла сік не за кра наў 
тэ му пра сты ту цыі ў сва іх тво рах? І са праў-
ды, гле ба пры дат ная, бо дра ма тыз му ў 
гіс то ры ях дзяў чат, якія свя до ма ці не свя-
до ма вы бра лі гэ тую «ні ву», за ліш не. Мы 
па ста ра лі ся вы свет ліць, на коль кі су па да лі 
лі та ра тур ная вы дум ка і рэ аль насць жыц ця 
ў кан цы XІX — па чат ку XX ста год дзя, дзе ў 
Мін ску раз мя шча лі ся «вя сё лыя» квар та лы 
і якім па ўста ваў збор ны воб раз та га час-
най «жры цы ка хан ня».

За ра біць на па саг
Тое, што гэ тая пра фе сія атры ма ла наз ву 

най ста ра жыт ней шай, ні для ка го не сак рэт. 
А вось з до ка за мі та го, што яе гіс то рыя на-
ліч вае ты ся ча год дзі, зна ё мы нямно гія. Ад нак 
пра гэ та згад ваў яшчэ Ге ра дот: ён сцвяр джаў, 
што егі пец кі фа ра он Хе опс пры му шаў дач ку 
зай мац ца пра сты ту цы яй і ме на ві та на гэ тыя 
гро шы па бу да ваў са бе пі ра мі ду. Яна, у сваю 
чар гу, так са ма не раз гу бі ла ся: пэў ную част-
ку за роб ку ад кла ла на ўну шаль нае па ха валь-
нае збу да ван не для ся бе. А гэ та, за ўваж це, 
XXVІ ста год дзе да на шай эры!

Як з іро ні яй ад зна чыў гіс то рык Ула дзі мір 
ЗЕ ЛЯН КОЎ, ня гле дзя чы на тое, што на на шых 
зем лях пі ра мі ды не бу да ва лі, рас паў сюдж ван-
не гэ та «ра мяст во» атры ма ла вель мі шы ро кае. 
Трап ля лі ў яго па-роз на му, але час цей за ўсё — у 
па го ні за «пры го жым жыц цём». Аген ты ха дзі лі 
па ву лі цах, пры кмя ча ю чы дзяў чат, якія зна хо-
дзяц ца ў цяж кім ма тэ ры яль ным ста но ві шчы, і 
пра па ноў ва лі ім вы со ка аплат ную ра бо ту, якая 
пра ду гледж вае зна ём ства з за мож ны мі муж-
чы на мі. Тая ж схе ма дзей ні чае і да гэ та га ча су, 
толь кі цяпер та кім чы нам за ваб лі ва юць за мя жу. 
Іс на ва лі і больш за ву а лі ра ва ныя схе мы: у га зе тах 
да ва лі аб' явы аб ва кан сіі па ка ёў кі або эка ном-
кі. Акра мя та го, быў і та кі эк стрэ маль ны спо саб 
«вяр боў кі» — прос та сха піць дзяў чы ну на ву лі цы. 
На мя жы ста год дзяў у Бе ла сто ку іс на ва ла бан да, 
якая дзей ні ча ла ме на ві та та кім чы нам, пас ля ча го 
пе ра праў ля ла «ня воль ніц» аж у Бу э нас-Ай рас. 
Ад нак нель га ска заць, што Мінск вы гад на вы-
гля даў на фо не за ход ня га су се да. На прык лад, 
у 1915 го дзе ў «На шай ні ве» бы ла апуб лі ка ва на на-
тат ка аб тым, што на вак за ле за адзін раз за тры ма лі 
12 ганд ля роў «жы вым та ва рам».

У кан цы XІX ста год дзя ў Мін ску пра жы ва-
ла ка ля 300 афі цый на за рэ гіст ра ва ных пра-
сты ту так. Пе ра важ ная боль шасць з іх бы лі з 
мя шчан ска га ася род дзя, ка ля 20% — бы лыя 
ся лян кі. Дзіў на, але два ран кі так са ма су стра-
ка лі ся — за вель мі рэд кім вы клю чэн нем. Што 
ты чыц ца па хо джан ня, то ка ля па ло вы «дзяў чат 
лёг кіх па во дзі наў» бы лі яў рэй ка мі, што аб умоў-
ле на зу сім не іх схіль нас цю да гэ тай спра вы, а 
бы ло пра ма пра пар цы я наль на на цы я наль на му 
скла ду го ра да ў той час. На дру гім мес цы па 
коль кас ці зна хо дзі лі ся рус кія і бе ла рус кі, якія 
ў да ку мен тах ад но сі лі ся да ад ной ка тэ го рыі. 

Асаб лі вую ні шу зай ма лі нем кі: та кім чы нам яны 
за раб ля лі са бе на па саг і, ад па вед на, бы лі адзі-
ны мі, хто ве даў, чым бу дуць зай мац ца пас ля 
за кан чэн ня «кар' е ры».

Пад пры крыц цём 
ка пя люш ных май стэр няў

Пас ля вы ха ду ў свет ра ма на Аляк санд ра 
Дзю ма «Да ма з ка ме лі я мі», сю жэт яко га по тым 
быў па кла дзе ны ў асно ву опе ры «Тра ві я та», 
сло ва «ка ме лія» атры ма ла яшчэ ад но зна чэн-
не. Так па ча лі на зы ваць эліт ных ге тэр. У Мін ску 
гэ тыя вы тан ча ныя пры га жу ні су стра ка лі ся не 
час та, бо на той мо мант гэ та быў хоць і до сыць 
вя лі кі, але ўсё ж яшчэ да лё ка не ста ліч ны го-
рад. У асноў ным мяс цо выя «нач ныя ма тыль кі» 
ледзь зво дзі лі кан цы з кан ца мі.

Праб лем бы ло шмат: усё за ле жа ла ад ты пу 
ар га ні за цыі дзей нас ці, а іх іс на ва ла не каль кі. 
Па-пер шае, бы лі адзі ноч кі, якія пра ца ва лі на 
су це нё ра, ці, як та ды яго зва лі ў за ход ніх аб-
лас цях Ра сій скай ім пе рыі, — фак та ра. Да рэ чы, 
у Маск ве ён атры маў ку ды больш лю боў ную 
мя нуш ку — кот. Ён зай маў ся ар га ні за цый най 
пра цай: да маў ляў ся з гас ці ні ца мі, ку ды дзяў-
чат, ка лі ў іх не бы ло за ступ ні ка, прос та не 
пус ка лі. Увесь пры бы так фак тар за бі раў са бе, 
па кі да ю чы мі ні мум на пра жы ван не і «пан чо-
хі». Па-дру гое, мно гія аран да ва лі пры ват ныя 
ква тэ ры, якія тры ма лі бы лыя «ка ле гі». Умо вы 
ў іх бы лі да лё ка не кам форт ны мі, што ні як не 

су ад но сі ла ся з вель мі вы со кай пла тай. Тым не 
менш знай сці ін шае жыл лё дзяў чы не з пэў ным 
ро дам за ня ткаў і без «апе ку на» бы ло прак-
тыч на не пад сі лу. Са май ніз кай ка тэ го ры яй 
лі чы лі ся «ба са нож кі», якія шу ка лі са бе за ро бак 
вы ключ на на ву лі цах го ра да.

Аса бня ком ста я лі да мы цяр пі мас ці. У іх для 
дзяў чат бы лі ство ра ны най больш пры маль ныя 
ўмо вы жыц ця. З за роб ку аў та ма тыч на вы ліч ва-
лі ся гро шы за пры ту лак, стол і воп рат ку, так што 
пра вы жы ван не раз мо ва не іш ла, але і ад клас ці 
ней кую су му бы ло прак тыч на не маг чы ма. Та-
му вы рвац ца з гэ та га ко ла ўда ва ла ся адзін кам, 
ас тат нія з уз рос там звы чай на апус ка лі ся ўсё 
ні жэй, за кан чва ю чы жыц цё на ву лі цы. Па ка заль-
ны факт: на ўвесь Мінск у тыя ча сы ўся го ў трох 
прад стаў ніц гэ тай пра фе сіі бы ло сваё жыл лё.

На раў не з ра бо тай у ад кры тую гэ тую част ку 
свай го жыц ця мно гія дзяў ча ты аль бо спра ба-
ва лі пры крыць доб ра пры стой ным за ня ткам, 
аль бо су мя шча лі і тое, і ін шае. Асаб лі ва та кая 
прак ты ка бы ла рас паў сю джа на ся род шва чак 
і ма дыс так. Ме на ві та та му за ка пя люш ны мі 
май стэр ня мі за ма ца ва ла ся ў цэ лым не ад на-
знач ная сла ва.

На ву лі цы Вя сё лай
Ка лі га ва рыць пра мін скія «квар та лы чыр-

во ных ліх та роў», то ад ным з са мых зна ка мі-
тых быў учас так ад ву лі цы Ба га дзель най да 
Гу бер на тар скай, ці, ка жу чы су час най мо вай, 
ад Кам са моль скай да Ле ні на. Тут раз мя шча-
ла ся мност ва, ка ля 20, мэб ля ва ных па ко яў з 
ра ман тыч ны мі наз ва мі «Гам бург», «Стра ла», 
«Ма ла ро сія», «Аў стрыя», якія зна хо дзі лі ся пад 
кант ро лем фак та раў. Ня гле дзя чы на ве ра год-
насць штра фаў, ула даль ні кі гас ці ніц так са ма 
скрозь паль цы, у якія ка па лі ня дрэн ныя пра-
цэн ты, гля дзе лі на тое, што ад бы ва ла ся ў іх 
пад но сам.

Ле там да мы ад па вед ных па во дзін шпа цы ра-
ва лі па Аляк санд раў скім скве ры. Ула даль ні цы 
больш вы со ка га да стат ку маг лі да зво ліць са бе 
апла ціць ува ход на трэк у Гу бер на тар скім са-
дзе, ця пе раш нім пар ку Гор ка га, дзе збі ра ла ся 
свец кая пуб лі ка. У ха лод ны час го да «ма тыль кі» 
пе ра мя шча лі ся ў кан ды тар скія і рэ ста ра ны.

Ася род кам да моў цяр пі мас ці бы лі Но ва-Чыр-
во ная і Вя сё лая ву лі цы. Но ва-Чыр во ная зна хо-
дзі ла ся на мес цы ця пе раш няй ву лі цы М.Тан ка, 
дзе па ме ры на блі жэн ня да та тар скай сла ба-
ды, у бок Свіс ла чы, ся лі лі ся ўсё больш бед ныя 
«па ўшыя» жан чы ны. Ву лі ца Вя сё лая, больш 
вя до мая для ця пе раш ніх мін чан пад наз вай 
Пер ша май ская, як і Ско бе леў ская — Чыр во-
на ар мей ская, зна хо дзі лі ся па блі зу сал дац кіх 
ка зар маў і афі цэр скіх да моў. До ля ва ен ных 
ся род на вед валь ні каў па доб ных уста ноў бы ла 
на столь кі вы со кая, што, ка лі ле там яны ад-
праў ля лі ся на збо ры, пра сты ту так у го ра дзе 
прак тыч на не за ста ва ла ся — тыя на кі роў ва лі ся 
ўслед за гар ні зо на мі.

Усё пад кант ро лем
Гэ тую сфе ру па вод ле ро ду сва іх за ня ткаў 

ак тыў на вы ву чаў пер шы са ні тар ны ўрач Мін ска 
Пётр Гра цы я наў, а за тым і яго пе ра ем нік — 
Сяр гей Урван цоў. Пётр Гра цы я наў на ват ад-
крыў пер шы ў Мін ску спе цы я лі за ва ны шпі таль 
для пра сты ту так у сва ім ўлас ным до ме, які, 
ні бы па іро ніі, зна хо дзіў ся на ву лі цы Вя сё лай. 
Баль ні ца фі нан са ва ла ся са срод каў го ра да, у 
ёй бы ло 25 лож каў плюс два за па сныя, ад нак 
гэ тай коль кас ці час та бы ло не да стат ко ва.

Як ад зна чаў Гра цы я наў, ка лі «дзяў ча ты лёг-
кіх па во дзі наў» ля чы лі ся ў агуль ных шпі та лях, 
яны лі чы лі ся са мым ад чай ным і не дыс цып лі-
на ва ным на ро дам, але як толь кі ў іх з'я ві ла ся 
свая ме ды цын ская ўста но ва,  па сту по ва змя-
ні лі ся і не ме лі пра ва з'яў ляц ца ту ды ў п'я ным 
вы гля дзе або дэ ба шы рыць. Амаль усе ах вот на 
пра ца ва лі, шы лі, вы шы ва лі кры жы кам, лю бі-
лі чы тан не, ад нак нель га бы ло не ад зна чыць 
цяж кі псі ха ла гіч ны стан, прак тыч на злом ле ную 
во лю. У боль шас ці на зі ра ла ся схіль насць да 
ра ман тыз му: яны вы бі ра лі «свай го» ка ва ле ра, 
яко му да ры лі па да рун кі, за хоў ва лі яго фо та і 
шчы ра ма ры лі пра ка хан не.

Ужо ў той час вя лі ся га ра чыя спрэч кі аб тым, 
ці вар та ле га лі за ваць пра сты ту цыю. Звы чай на 
гэ та «ра мяст во» зна хо дзілася пад кант ро лем 
па лі цыі, а ў Мін ску — яшчэ і са ні тар на га ка мі тэ-
та. Ён быў ство ра ны ў 1891 го дзе па іні цы я ты ве 
га рад ско га кі раў ні ка Ка ра ля Чап ска га. Прад-
стаў ні кі ар га ні за цыі скла лі ве лі зар ную па ста-
но ву на 48 пунк таў аб са ні тар ным на гля дзе за 
пра сты ту цы яй. Стро гія ме ры да лі свой плён: у 
Мін скай гу бер ні быў адзін з са мых ніз кіх па ўсёй 
Ра сій скай ім пе рыі ўзро вень рас паў сюдж ван ня 
ве не рыч ных за хвор ван няў.

У дзяў чат, якія трап ля лі ў афі цый ны спіс, ад бі-
ра лі паш парт і вы да ва лі «жоў ты бі лет». Па зба віц-
ца ад яго мож на бы ло толь кі па пры чы не смер ці, 
за муж жа або афі цый на га пра шэн ня. З за муж жам 
сі ту а цыя склад ва ла ся не ад на знач ная: ня рэд ка 
ўжо праз ме сяц на вас пе ча ная жон ка вяр та ла ся 
да звык ла га ла ду жыц ця. Афі цый нае пра шэн не 
па да ва лі, ка лі пла на ва лі кан чат ко ва змя ніць род 
за ня ткаў. Пад ста вы для яго ад аб рэ ння раз гля да-
лі ся на па ся джэн ні са ні тар на га ка мі тэ та.

Ня гле дзя чы на да звол зай мац ца гэ тай дзей-
нас цю, лю быя яе сля ды па він ны бы лі быць пры-
кры тыя: ні я ка га крык лі ва га знеш ня га вы гля ду, 
гу ляць у го ра дзе — толь кі да га дзі ны но чы, 
вок ны да моў цяр пі мас ці заў сё ды за на ве ша ныя. 
Да рэ чы, гэ тыя «ўста но вы» не маг лі зна хо дзіц-
ца ў цэнт ры, а так са ма ў жы лых да мах. Та му 
ле ген да пра тое, што ста ры бу ды нак жур фа ка 
па ву лі цы Мяс ні ко ва мае цём ную гіс то рыю, — 
хут чэй за ўсё вы дум ка, бо там раз мя шча лі ся 
ква тэ ры. Стро га ка ра ла ся су вязь з не паў на-
лет ні мі, а так са ма су сед ства да моў цяр пі мас ці 
з пі цей ны мі ўста но ва мі.

Да р'я КАС КО. kasko@zvіazda.by
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ЛЁС «БЕ ЛЫХ НЯ ВОЛЬ НІЦ»

— Са мы ста ры драў ля ны дом, 
які ўда ло ся вы явіць у Го ме-
лі, быў па бу да ва ны ў 1860 го-
дзе, — рас каз вае гіс то рык, 
кан ды дат мас тацт ва знаў ства 
Яў ген МА ЛІ КАЎ. — Ён і за раз 
ста іць на ву лі цы Пар то вай. А 
на ву лі цы Па рыж скай Ка му ны 
зна хо дзіц ца са мы «разь бя ны». 
Кож ны та кі прык лад уні каль ны, 
бо ад люст роў вае асаб лі вас ці 
тра ды цый на шых прод каў.

Яў ген Ра ма на віч ве дае пра драў-
ля ную ар хі тэк ту ру го ра да над Со жам 
амаль усё. Амаль — та му, што заў-
сё ды сам спа дзя ец ца на ад крыц ці і 
іх ажыц цяў ляе. Ён аса біс та прай шоў 
дак лад на па ўсіх ву лач ках Го ме ля, 
дзе за ха ва лі ся да мы, па бу да ва ныя ў 
кан цы XІX — пер шай па ло ве XX ста-
год дзя. Вы ні кам ста ла кні га, пры све-
ча ная тра ды цы ям разь бя но га дэ ко ру 
ў на род най ар хі тэк ту ры паўд нё ва-
ўсход няй Бе ла ру сі. Яе і прэ зен та ва лі 
ў Го мель скай га рад ской біб лі я тэ цы 
імя Гер цэ на.

Вы пуск вы дан ня як са цы яль на 
зна чы май лі та ра ту ры стаў маг чы мы 
дзя ку ю чы за ка зу і пры фі нан са вай 
пад трым цы Мі ніс тэр ства ін фар ма-
цыі. Рэ цэн зен ты лі чаць, што яна бу-
дзе ка рыс най не толь кі края знаў цам, 
але і гіс то ры кам, ар хі тэк та рам, эт-
ног ра фам, мас тацт ва знаў цам... Усім, 
хто ці ка віц ца тра ды цы я мі на род най 

ар хі тэк ту ры, якая па мас тац кай знач-
нас ці ў ад ным шэ ра гу з тра ды цы я мі 
ткац тва і іка на пі су, які мі здаў на сла-
ві ла ся Го мель шчы на.

Стар шы вы клад чык ка фед ры ар-
хі тэк ту ры Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 
ўні вер сі тэ та транс пар та Яў ген Ма лі-
каў ад зна чае, што тэ ма драў ля на га 
дэ ко ру ў паўд нё ва-ўсход няй Бе ла ру сі 
ма ла да сле да ва ная. Тым ча сам да-
мы імк лі ва змя ня юць сваё аб ліч ча да 
не па зна валь на га:

— Мяс цо выя жы ха ры да лё ка не 
ўсе ра зу ме юць пры га жосць і каш-
тоў насць па доб най ар хі тэк ту ры. Не-
ка то рыя ўво гу ле ка жуць, што ста рыя 
да мы час знес ці і па бу да ваць на іх 
мес цы шмат па вяр хо ві кі. Сён ня лю дзі 
хо чуць кам форт на жыць, та му знач-
на спра шча юць фа са ды да моў, якія 
да ста лі ся ім у спад чы ну. Ула даль ні-
кі драў ля ных да моў аб шы ва юць іх 
сай дын гам, ста вяць плас ты ка выя 
вок ны. Та кім чы нам зні шча ец ца ін-
ды ві ду аль насць до ма, яго мас тац кая 
каш тоў насць і ад мет насць. 

Ма ра Яў ге на Ма лі ка ва — ства-
рыць квар тал ста ро га го ра да ў Го-
ме лі. Ме на ві та та му ён фа та гра фуе 
да мы та кім чы нам, каб па здым ках 
мож на бы ло цал кам рэ кан стру я ваць 
па бу до ву. А збу да ван ні тым ра зам 
хут ка зні ка юць. На ват за час, па-
куль кні га рых та ва ла ся да дру ку, 
у яе прый шло ся тэр мі но ва ўно сіць 

ка рэк ты вы, бо яшчэ не каль кі ста-
рых да моў бы ло зне се на. Між тым, 
упэў не ны Яў ген Ма лі каў, драў ля ная 
за бу до ва мае яшчэ і вя лі кі ту рыс тыч-
ны па тэн цы ял.

Да рэ чы, аздаб лен не драў ля ны мі 
«ка рун ка мі» да моў — гэ та не прос та 
пры га жосць. На шы прод кі ўкла да лі 
ў дэ кор вя лі кі сэнс, які ідзе ка ра ня мі 
ў глы бо кую ста ра жыт насць, — пад-
крэс лі вае ды рэк тар Вет каў ска га 
му зея ста ра аб рад ніц тва і бе ла рус-
кіх тра ды цый Га лі на НЯ ЧА Е ВА:

— У лю бой на род най твор час ці, 
у лю бой кан струк цыі ў асно ве мы 
ма ем кас ма ла гіч ную ма дэль су све-
ту. Згод на з ёй бу да ва лі ся ка лісь ці 
і да мы. У мен таль ным сэн се свет 
скла да ец ца з трох час так: гэ та на-
шы дум кі, па чуц ці і жарс ці. І ўсе яны 
не аб ход ны. На вер се — бу сел, у 
скле пе — мы шы. Па ся рэ дзі не кош-
ка, якая ло віць і мы шэй, і пту шак і 
з'яў ля ец ца ме ды я та рам у до ме. Дом 
па бу да ва ны так жа, і так жа ўлад-
ка ва на акно ў ім. У верх няй част цы 
лішт вы сты лі за цыя пад верх ні свет, 
сон ца. Са мо акно з кры жам ра мы — 
гэ та дрэ ва на ша га жыц ця. Там, дзе 
мы ня сём свой крыж, там, дзе мы 
з ва мі зна хо дзім ся. А ўні зе лішт вы 
мож на па ба чыць ма ты вы ры бы, дра-
ко на, змей... Да та го ж, разь ба заў-
сё ды пе ра да ва ла па чуц ці май стра. У 
асоб ных май строў на Го мель шчы не 

быў свой па зна валь ны стыль разь-
бы. А ўзо ры яны бра лі са ста ра жыт-
ных ру ка пі саў ста ра ве раў.

Толь кі ў кні зе Яў ге на Ма лі ка ва 
прад стаў ле на больш за 300 ілюст-
ра цый драў ля ных тво раў го мель скіх 
ста ра жыт ных разь бя роў. 

— Мне б ха це ла ся, каб мае сту дэн-
ты, ка лі бу дуць бу да ваць свае цу доў-
ныя хмарачосы, уліч ва лі дэ ка ра тыў-
ныя асаб лі вас ці на ша га рэ гі ё на. Гэ та 
зу сім не азна чае, што шмат па вяр хо-

выя да мы трэ ба аздаб ляць драў ля ны-

мі лішт ва мі, але пры іх пра ек та ван ні 

мож на вы ка рыс тоў ваць ней кія дэ ка-
ра тыў ныя эле мен ты і тра ды цыі, улас-
ці выя ме на ві та Го мель шчы не. Важ на, 
каб да мы бы лі пры го жы мі. А ў кож най 
кра і не гэ тая пры га жосць мае свае ад-
мет нас ці, і ме на ві та яны пры цяг ва юць 
ці ка васць да рэ гі ё на.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 
іost@zvіazda.by

Цём ны бок жыц ця 
да рэ ва лю цый най 

ста лі цы

КАС МА ЛО ГІЯ ЛІШТ ВЫКАС МА ЛО ГІЯ ЛІШТ ВЫ


