
4 чэрвеня 2019 г. ВОДГУЛЛЕ 5

Сё ле та Пер ша май скі ра ён ста лі цы ад зна-

чае сваё 50-год дзе. Як за ўва жыў стар шы ня 

прэ зі ды у ма На цы я наль най ака дэ міі на-

вук Ула дзі мір ГУ СА КОЎ, сён ня гэ та част ка 

Мін ска з вы со кай кан цэнт ра цы яй твор чых 

ідэй, най ноў шых ве даў і вы со кіх тэх на ло гій. 

На тэ ры то рыі Пер ша май ска га ра ё на раз ме-

шча ны ча ты ры з ся мі ака дэ мій (Ака дэ мія 

на вук са шмат лі кі мі ўста но ва мі і ін сты ту та мі, 

Ва ен ная, Пас ля дып лом най аду ка цыі, і мас-

тац тваў). Тут зна хо дзіц ца ка ля 250 буй ных і 

ся рэд ніх прад пры ем стваў, вы пус ка ец ца іна-

ва цый ная пра дук цыя. «За мі ну лы год аб' ём 

экс пар ту та ва раў ве да мас ны мі ар га ні за цы-

я мі ра ё на пе ра вы сіў 372 міль ё ны до ла раў і 

па вя лі чыў ся пры бліз на ў паў та ра ра зы ад 

уз роў ню па пя рэд ня га го да», — па ве да міў 

кі раў нік ад мі ніст ра цыі Пер ша май ска га 

ра ё на Ігар КУД РЭ ВІЧ. Знеш ні ган даль ра ён 

на ла дзіў са 154 кра і на мі. Мяс цо выя та ва ры 

ідуць на экс парт у 94 кра і ны, пры чым геа-

гра фія па ста вак з кож ным го дам па шы ра-

ец ца: пра бе ла рус кую пра дук цыю ве да юць 

у Па кі ста не, Чы лі, Ту ні се, Лі бе рыі, Кон га, 

Ка та ры, на Фі лі пі нах, у Люк сем бур гу і ін-

шых мес цах.

За 2018 год ака за на па слуг па экс пар-

це пры клад на на міль ярд до ла раў ЗША, ці 

126 пра цэн таў ад уз роў ню 2017 го да. За 

пер шы квар тал бя гу ча га го да экс пар та ва на 

па слуг на 246 міль ё наў до ла раў. У струк ту-

ры экс пар ту най боль шую до лю зай ма юць 

кам п'ю тар ныя, тэ ле ка му ні ка цый ныя, ін фар-

ма цый ныя па слу гі (больш за 63 пра цэн ты). 

На огул, як за ўва жыў Ігар Куд рэ віч, за апош-

нія пяць га доў экс парт па слуг ра ё на вы рас 

больш чым у два ра зы.

Не дзі ва, што ме на ві та ў Пер ша май скім 

ра ё не са мыя вы со кія за роб кі па кра і не ў 

ся рэд нім больш за дзве ты ся чы руб лёў, бо 

тут за рэ гіст ра ва ны Парк вы со кіх тэх на ло гій, 

у склад яко га ўва хо дзіць ка ля 500 кам па ній 

з коль кас цю ра бот ні каў больш за 45 ты сяч 

ча ла век, якія зай ма юц ца рас пра цоў кай пра-

грам ных пра дук таў і па слуг для клі ен таў з 

больш чым 67 кра ін све ту...

Па да рож жа ў ча се
Пад час на ву ко ва-прак тыч най кан фе рэн-

цыі «Пер ша май скі ра ён г. Мін ска: гіс то рыя, 

куль ту ра, лю дзі», што ад бы ла ся ў Ака дэ міі 

на вук, мож на бы ло не толь кі да ве дац ца пра 

су час нае жыц цё ад мі ніст ра цый най адзін кі і 

па зна ё міц ца з яе най леп шы мі на ву чэн ца мі 

і сту дэн та мі (тут бы лі ўзна га ро джа ны ла ў-

рэ а ты спе цы яль на га фон да Прэ зі дэн та Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь па са цы яль най пад трым-

цы адо ра най мо ла дзі). Уста но вы куль ту ры 

і аду ка цыі, прад пры ем ствы дзя лі лі ся сва і мі 

да сяг нен ня мі, а ву чо ныя Ін сты ту та гіс то рыі 

НАН за пра сі лі ўсіх пры сут ных у вір ту аль нае 

па да рож жа ў ча се і пра сто ры, пад час яко га 

мож на бы ло да ве дац ца шмат но ва га пра 

тое, што ра ней ад бы ва ла ся на гэ тай тэ ры-

то рыі. 105 ты сяч га доў та му тут, напрыклад, 

гу ля лі... ляс ныя сла ны. Пра гэ та свед чаць 

кост кі, зной дзе ныя пад час бу даў ні чых ра бот 

і пе ра да дзе ныя на ву коў цам.

У ХVІ—ХVІІІ ста год дзях зем лі су час на га 

Пер ша май ска га ра ё на бы лі пры ват на ўлас-

ніц кі мі і ад но сі лі ся не да Мін ска, а да маён-

т ка Сма ля ві чы. Пер шы вя до мы на се ле ны 

пункт у гэ тай мяс цо вас ці — ся ло Слеп ня. 

У ста ра жыт ных да ку мен тах згад ва юц ца 

коль касць насельніцтва, па ме ры ся дзіб 

ся лян скіх два роў і чым зай ма лі ся людзі. 

Так, тут бы лі млын і карч ма — та кія па бу-

до вы ака за лі ся за па тра ба ва ны мі, бо не да-

лё ка зна хо дзіў ся Мінск. У пер шай па ло ве 

ХVІІ ста год дзя Слеп ня бы ла буй ным, доб ра 

раз ві тым на се ле ным пунк там. Паз ней ёй 

да вя ло ся прай сці праз за ня пад, але ся ло 

ад на ві ла ся, і ў кан цы ХVІІІ ста год дзя Слеп-

ня зай ма ла шэсць ва лок. Тут бы ло 10 да-

моў, 60 жы ха роў (для па раў на ння: ва ко лі ца 

Зя лё ны Лог — 4,5 ва ло кі, чатыры да мы, 

18 жы ха роў, вёс ка Уруч ча — 10 ва лок, два 

да мы, 19 жы ха роў, сла ба да Ка ма роў ка — 

10 да моў і 34 жы ха ры).

А заўт ра бы ла вай на
Па зна ё міц ца з жыц цём Мін ска ў 1938—

1945 га дах за пра сі ла стар шы на ву ко вы 

су пра цоў нік ад дзе ла ва ен най гіс то рыі 

Бе ла ру сі Ін сты ту та гіс то рыі НАН Іры на 

ВА РАН КО ВА.

— Пер шае ра я ні ра ван не Мін ска пра ве-

дзе на па ра шэн ні цэнт раль на га вы ка наў ча га 

ка мі тэ та Бе ла рус кай ССР 17 са ка ві ка 1938 

го да, ка лі на сель ніц тва ста лі цы да сяг ну ла 

больш чым 244 ты сяч ча ла век, — па ве да-

мі ла Іры на Юр' еў на. — Бы ло ство ра на тры 

ад мі ніст ра цый ныя ра ё ны: са мы буй ны — 

Ва ра шы лаў скі (на зва ны ў го нар на род на га 

ка мі са ра) з коль кас цю на сель ніц тва больш 

за 104 ты сяч ча ла век, Ка га но віц кі ра ён з 

на сель ніц твам больш за 70 ты сяч ча ла век і 

Ста лін скі з на сель ніц твам больш за 60 ты-

сяч. Ва ра шы лаў скі ра ён мож на лі чыць па-

пя рэд ні кам су час на га ра ё на.

Да вай ны го рад за кан чваў ся ў ра ё не 

пар ка Ча люс кін цаў, а цэнт раль най част-

кай Мін ска ў той час лі чы лі тэ ры то рыю, дзе 

сён ня зна хо дзіц ца пло шча Яку ба Ко ла са 

(да 1956 го да яна на зы ва ла ся Ка ма роў-

скай пло шчай, а мін ча не час цей яе зва лі 

«Ка ма роў скі мі ві ла мі»). Іры на Юр' еў на за-

пра сі ла на вір ту аль ную эк скур сію па паў-

ноч на-ўсход няй част цы Ва ра шы лаў ска га 

ра ё на — ту ды, дзе раз мя шча ец ца су час ны 

ра ён-юбі ляр. У 1929—1931 га дах тут бы лі 

ўзве дзе ны бу дын кі баль ні цы, да вай ны вя-

до мыя як клі ніч ны га ра док. Ён не па цяр пеў 

ад бамбардзіровак у па чат ку Вя лі кай Ай-

чын най, і та му сю ды па сту па лі па ра не ныя 

аскол ка мі лю дзі і тыя, хто атры маў апё кі ў 

па жа рах. Але ка лі Мінск быў аку па ва ны, 

нем цы раз мяс ці лі тут свой ва ен ны шпі таль, 

які функ цы я на ваў да чэр ве ня 1944 го да і 

пры маў ня мец кіх сал дат і афі цэ раў, па ра-

не ных пад Маск вой, Ста лін гра дам, Кур скам 

і інш. По бач з клі ніч ным га рад ком нем цы 

ар га ні за ва лі мо гіл кі, дзе ха ва лі тых, ка го 

ўра чам не ўда ло ся вы ра та ваць. Мо гіл кі па-

сту по ва раз рас та лі ся, зай ма лі тэ ры то рыю, 

дзе сён ня ста іць кі на тэ атр «Каст рыч нік», 

іш лі ўздоўж кар пу соў Ака дэ міі на вук. Але 

ў 1943 го дзе нем цы пе ра нес лі па ха ван ні 

за ме жы го ра да. Пас ля вы зва лен ня Мін ска 

клі ніч ны га ра док стаў пры маць па ра не ных 

са вец кіх сал дат. Да на ша га ча су за ха ва ла ся 

не каль кі яго кар пу соў.

У ме жах су час най ву лі цы Сур га на ва раз-

мя шчаў ся Усе бе ла рус кі ста ды ён (ад кры ты 

ў 1930 го дзе), які ўмя шчаў 10 ты сяч гле да-

чоў. Ён быў асноў най спар тыў най пля цоў кай 

кра і ны (па куль не ад кры лі ста ды ён «Ды на-

ма»). У га ды аку па цыі ён прый шоў у за ня-

пад, вяр таць яго да спар тыў на га жыц ця не 

ста лі, але і зем лі доў га не ча па лі, тэ ры то рыя 

бы ла за бу да ва на толь кі ў 1967 го дзе.

У 1930 го дзе ў Мін ску па ча лі бу да ваць 

Ака дэ міч ны га ра док, у 1935-м увя лі пер шы 

бу ды нак, дзе за раз зна хо дзіц ца Ін сты тут 

фі зі кі, у 40-м го дзе за вяр шы лі бу даў ніц тва 

га лоў на га кор пу са Прэ зі ды у ма Ака дэ міі. 

У апош нім у па чат ку аку па цыі гіт ле раў цы 

раз мяс ці лі свае во ін скія час ці. Моц на па цяр-

пеў га лоў ны кор пус пад час ба ёў за вы зва-

лен не Мін ска ў лі пе ні 1944, але пас ля гэ ты 

пры го жы бу ды нак быў ад ноў ле ны.

На су праць га лоў на га кор пу са Ака дэ міі 

ста іць ста ры бу ды нак До ма дру ку. Па бу-

да ва ны ён у 1935 го дзе. Тут зна хо дзі ла ся 

най буй ней шае па лі гра фіч нае прад пры ем-

ства Бе ла ру сі, аб ста ля ван не яко га ў га ды 

вай ны нем цы вы ка рыс тоў ва лі ў сва іх мэ тах. 

Але ўдзель ні кі ад ной з пад поль ных груп — 

дру кар скія на бор шчы кі Сві ры даў і Пуп ко ў 

па чат ку мая 1942 го да на бра лі тут пер шы 

ну мар пад поль най га зе ты «Звяз да»! Уя ві це, 

у якое ша лен ства прый шлі аку пан ты, ка лі 

ўба чы лі ну ма ры пад поль най га зе ты. І гэ та 

пас ля ма са вых рас праў, ка лі яны збі ра лі ся 

ра пар та ваць пра тое, што пад пол ле ў Мін-

ску зні шча на...

Ёсць яшчэ ад на дра ма тыч ная ста рон ка 

ў гіс то рыі бы ло га Ва ра шы лаў ска га ра ё на, 

якая так са ма звя за на з га зе тай «Звяз да». 

Ра ней у ме жах су час ных ву ліц Сур га на ва, 

Ка лі ні на і тэ ры то рый уз доўж пра спек та Не-

за леж нас ці да пло шчы Яку ба Ко ла са раз-

мя шчаў ся Ка ма роў скі па сё лак, у 1937 го дзе 

ў су вя зі з вя лі кі мі свят ка ван ня мі дзён па мя-

ці Пуш кі на яго на зва лі Пуш кін скім. Па сё-

лак быў за бу да ва ны ты па вы мі драў ля ны мі 

ба ра ка мі на 16 ква тэр. (Да рэ чы, асоб ныя 

да мы Пуш кін ска га па сёл ка пра ста я лі да 

1990-х га доў). У га ды вай ны тут збі ра лі ся 

пад поль шчы кі, за хоў ва ла ся зброя і пад поль-

ная лі та ра ту ра. Тут жыў рэ дак тар пер ша га 

пад поль на га ну ма ра «Звяз ды» Ула дзі мір 

Амель я нюк. У па сёл ку зна хо дзі ла ся і кан-

спі ра тыў ная ква тэ ра ад на го з ар га ні за та раў 

мінск ага пад пол ля Іва на Ка буш кі на, які па-

смя рот на атры маў зван не Ге роя Са вец ка га 

Са ю за.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Гэ та пер шы храм у Бе ла ру сі, пры-

све ча ны свя тым, якія жы лі ў ня-

прос тым для пра ва слаў най царк вы 

ХХ ста год дзі. Бу ду чы храм з'я віц ца 

на ву лі цы Яку ба ва. Ця пер там, у 

пры ста са ва ным па мяш кан ні бы-

ло га дзі ця ча га сад ка, раз мя шча-

ец ца царк ва ў го нар іко ны Бо жай 

Ма ці «Усіх туж лі вых Ра дасць». 

На пра ця гу ва сям нац ца ці га доў 

тут дзей ні чае ду хоў на-асвет ніц кі 

цэнтр, у якім не толь кі праходзяць 

пра ва слаў ныя на ба жэн ствы, але і 

дзей ні ча юць біб лей ска-ба га слоў-

скія кур сы, пра хо дзяць за ня ткі ня-

дзель най шко лы і фо та клу ба, вы-

да ец ца тэ ма тыч ны ча со піс.

Бу даў ніц тва но ва га хра ма іні-

цыя ваў ар хі епіс кап Го мель скі і 

Жло бін скі Сця фан. Ця пер ужо па-

бу да ва на цо каль ная част ка хра-

ма. Па сло вах на ста я це ля хра-

ма, про та і е рэя Ва дзі ма КА ЧА НА, 

зра біць свой унё сак у бу даў ніц тва 

мо жа лю бы ах вот ны:

— Імя ах вя ра даў цы на но сіц-

ца на цэг лу, якая потым бу дзе 

за кла дзе на ў сце ны хра ма. Між 

тым част ка мо шчаў свя ці це ля 

Іа а на Шан хай ска га і Сан-Фран-

цыс ка га з'я ві ла ся на пры хо дзе 

яшчэ за не каль кі год да та го, як 

бы ло рас па ча та бу даў ніц тва. Пры-

ха джа не царк вы ў го нар іко ны Бо-

жай Ма ці «Усіх туж лі вых Ра дасць» 

пе ра еха лі жыць у Аме ры ку. Яны 

па спры я лі та му, што ў 2010 го дзе 

ў Го мель пе рад алі част ку мо шчаў 

свя ці це ля.

Да рэ чы, міт ра па літ Мін скі і За-

слаў скі Па вел во сем га доў нёс 

цар коў ны по слух у Аме ры цы. Ён 

уз га даў, як скла да на ў 1992 го дзе 

бы ло тра піць да мо шчаў свя ці це-

ля Іа а на:

— У пер шы год, ка лі я пры ехаў 

у Сан-Фран цыс ка, свя ці цель Іа-

ан Шан хай скі толь кі ня даў на быў 

услаў ле ны і зной дзе ны яго мо шчы. 

Яны зна хо дзі лі ся ў ка фед раль ным 

са бо ры. Але ў той час у нас бы-

лі вель мі скла да ныя ўза е ма ад но-

сі ны з за меж най пра ва слаў най 

Царк вой, — мы не ме лі афі цый ных 

ста сун каў, і нас ні ку ды не пус ка лі. 

Я вель мі ха цеў па ды сці да мо шчаў 

свя ці це ля Іа а на, але мя не па пя рэ-

дзі лі, што гэ та бу дзе вель мі скла да-

на. Мы пры еха лі, і не ча ка на для нас 

бы лі ад кры тыя ва ро ты ў храм. Мы 

па ды шлі і пры кла лі ся да мо шчаў. 

У ма ёй па мя ці да гэ туль за хоў ва-

ец ца тая су стрэ ча са свя ці це лем 

Іа а нам. З ча сам Бог так улад ка ваў, 

што цяр пен нем, па ко рай на ша га 

на ро да, шчы рай ве рай лю дзей мы 

пры мі ры лі ся з той част кай, якая 

доў гі час бы ла ад ры ну та ад на шай 

Царк вы. Сён ня мы ра зам, і ра дасць 

вя лі кая, та му што пе ра адо ле ны та кі 

вя лі кі па дзел. Свя ці цель Іа ан Сан-

Фран цыс кі шчы ра ўсіх за клі каў мець 

ста сун кі, шчы ра ма ліў ся пра аб' яд-

нан не Царк вы. Та му і мы па він ны 

на бі рац ца цяр пен ня, шчы рай ве ры 

ў сэр цы, пе ра адоль ваць ва ро жасць 

і ня на вісць, мець са праўд ную хрыс-

ці ян скую лю боў. Та ды і Хрыс тос бу-

дзе з на мі. Ка лі бу дзе ад на дум ства, 

зго да, ма літ ва ды лю боў хрыс ці ян-

ская — і храм гэ ты па бу ду ем, і ў 

сэр ца кож на га ча ла ве ка Бог да па-

мо жа па клас ці пад му рак цар ства 

Бо жа га ўнут ры нас.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ, 

фо та аў та ра.

ШЧЫ РАЯ ВЕ РА ДА ПА МАГ ЛА

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

Ляс ныя сла ны, уца ле лая спад чы на 
і су час ныя тэх на ло гіі... А яшчэ гіс то рыя Пер ша май ска га ра ё на 

не па рыў на звя за на з гіс то ры яй «Звяз ды»


