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З вi дам 
на «Чыр во ную ве жу»

Вы хо джу з марш рут кi, чую тра ды цый нае 

«я вас умо ляю» i ра зу мею — я ў Баб руй ску. 

Гэ та, ка лi хо ча це ве даць, Адэ са Ма гi лёў скай 

воб лас цi. Тут вель мi моц ныя тра ды цыi, цi ка-

вая гiс то рыя i зу сiм не па доб ныя на ас тат нiх 

жы ха роў на шай кра i ны лю дзi. Мне ча сам 

зда ец ца, што Астап Бэн дэр, сын ту рэц ка га 

пад да на га, мог на ра дзiц ца ме на вi та ў Баб-

руй ску. Ну ка лi не Бэн дэр, то Шу ра Ба ла га-

наў дак лад на. А то на вош та бы ло б ста вiць 

яго скульп ту ру ка ля ад на го з сiм ва лiч ных 

рэ ста ра наў го ра да «Чыр во ная ве жа»?

З акна май го гас цi нiч на га ну ма ра як раз 

вi даць тую во да на пор ную ве жу, дзе мес-

цiц ца гэ ты рэ ста ран. Яго, да рэ чы, зра бiў 

бы лы кi раў нiк «Гар во да ка на ла». Пра гэ та 

ўсе ве да юць, як i пра яго не пры ем нас цi 

з-за гэ та га рэ ста ра на, але за раз раз мо ва 

пра iн шае. Во да на пор ную ве жу па бу да ва лi 

на огул у 1927 го дзе, а да та го ча су ва ду 

ва зi лi ў боч ках ва да во зы. Ка лi па трэ ба ў ёй 

ад па ла, яна ста ла бяль мом на во ку го ра да. 

Ста я ла за кi ну тая, па куль кi раў нiк «Гар во-

да ка на ла» не ўзяў яе ў аба рот. Зна мя наль-

на, што ён за ха ваў усё ста рае на чы нен не, 

i аб' ект мож на вы ка рыс тоў ваць па пры зна-

чэн нi. Пад iм, ка жуць, ёсць пад зем ныя ха ды, 

але яны даў но ўжо не функ цы я ну юць. Рэ ста-

ран «Чыр во ная ве жа» лi чыц ца ад ным з са-

мых мод ных i да ра гiх у го ра дзе. Мой ну мар 

на шос тым па вер се, i я ма гу ўба чыць на ват 

час на га дзiн нi ку, якi ўпры гож вае гэ тую ве жу. 

З дру го га бо ку бач ны Баб руй скi гар вы кан-

кам. А ўнi зе ўтуль ны дво рык з га лу бят няй.

Гас цi нi ца мае 62 ну ма ры на 103 мес цы. 

Ёсць апарт амен ты, як на прык лад, мой — 

эка ном-кла са, дзе яшчэ за ха ваў ся са вец кi 

дух. У ша фе ня ма руч кi, а з по су ду толь кi 

шклян ка i та лер ка. Чым раз меш ваць цу кар 

у гар ба це, не вя до ма. Да рэ чы, i чай нiк трэ ба 

мець свой, бо яго ў ну ма ры ня ма i на ват не 

вы да юць на рэ сэп шэ не. А яшчэ тут ня ма 

фе на, вя лi ка га руч нi ка, не ка жу чы ўжо пра 

лы жач ку для абут ку. За тое кошт 27 руб лёў, 

амаль на 10 руб лёў нi жэй, чым за ну мар 

стан дарт-кла са, у якiм са праў ды ўтуль на i 

па су час на му...

По бач з гас цi нi цай рэ ста ран «Баб руйск». 

За раз ён не функ цы я нуе, а ка лiсь цi ў iм 

пра ца ваў шэф-по ва рам Ма дэст Сi ро цiн, той 

са мы, якi на фрон це быў аса бiс тым ку ха рам 

мар ша ла Чарняхоўскага. Сi ро цiн быў са мы 

па пу ляр ны ку хар у го ра дзе, аб слу гоў ваў роз-

ныя ад каз ныя ме ра пры ем ствы. Ён ства рыў 

шмат аў тар скiх рэ цэп таў, наз вы якiх бы лi 

за па тэн та ва ныя. На ву лi цы Пуш кi на мож на 

яшчэ па ба чыць яго дом. У го ра дзе i сён ня 

рас ка жуць пра вя лi кую тра ге дыю жыц ця ле-

ген дар на га ку лi на ра. Уся яго сям'я — жон ка, 

дач ка, зяць — за гi ну ла ў аў та ка та стро фе. 

А сам Сi ро цiн па мёр у пачатку 2000-х.

На пе рад 
па Са цы я лiс тыч най

Баб руйск — го рад вя лi кi, тут та бе i му зеi, 

i тэ атр, i кi на тэ ат ры, iн шыя мес цы для куль-

тур на га ад па чын ку. Трэ ба толь кi не за бы-

вац ца, што ў му зе ях вы хад ныя днi па ня-

дзе лак, аў то рак. Але на ват ка лi вы не на-

ве да е це iх, сум на не бу дзе. Тут што нi дом, 

то гiс то рыя. А Баб руй ская крэ пасць гэ та 

на огул аб' ект № 1. Пра яе на пi са ны цэ лыя 

кнi гi, ка му цi ка ва, мо жа iх па гар таць. Iн тэр-

нэт, як той ка заў, у да па мо гу. На огул знай-

сцi неш та ў гэ тым го ра дзе, пра што яшчэ не 

пi са лi, вель мi скла да на. Але та кiя гiс то рыi 

мож на слу хаць бяс кон ца, бо яны нi ко лi не 

паў та ра юц ца.

Тут жы ве шмат лю дзей, улюб ё ных у гiс-

то рыю Баб руй ска. Вя до мы пра ект «Пяць 

ты сяч кро каў па лю бi мым го ра дзе» — аў-

тар скiя эк скур сii пе да го гаў-края знаў цаў 

Цэнт ра ту рыз му, края знаў ства i эк скур сiй 

дзя цей i мо ла дзi Баб руй ска. Мяс цо выя 

жы ха ры доб ра ве да юць ду шу Баб руй ска. 

А, зна чыць, да дуць маг чы масць за зiр нуць 

у са мыя па та ем ныя яго ку точ кi. Мне па-

шчас цi ла з эк скур са во дам. Мая ка ле га 

Лi лiя Шай хо ва — ад на з тых га ра джа нак, 

у якiх на ват не пры гляд ны i сум ны бу ды-

нак мо жа за га ва рыць. Як у кнi зе «Унiз 

па Ша сэй най» мяс цо ва га пiсь мен нi ка i мас-

та ка Аб ра ма Раб кi на, яко га яшчэ на зы ва-

юць эн цык ла пе ды яй Баб руй ска. Толь кi ў 

на шым вы пад ку па ра дак кры ху iн шы — на-

пе рад па Са цы я лiс тыч най. Гэ та той са мы 

ат мас фер ны ку ток го ра да, якi лю бяць па-

каз ваць сва iм гас цям баб руй ча не.

На ву лi цы Са цы я лiс тыч най, якая ра ней 

на сi ла наз ву Му раў ёў скай, па нуе дух кан ца 

ХIХ—па чат ку ХХ ста год дзя. Двух па вяр хо-

выя жы лыя да мы са страль ча ты мi вок на мi, 

ляп ныя аздо бы на сце нах, ма лень кiя бал-

кон чы кi.

— Ма цi ста я лi на iх i нагледжвалі доч кам 

жа нi хоў, — усмi ха ец ца Лi ля i да дае, што пад-

зем ных ха доў тут бы ла цэ лая ву лi ца. А сла ёў 

бру ка ван кi гiс то ры кi на лi чы лi аж но 18.

Ад бляс ку гас цi нi цы «Еў ра пей ская», што 

зна хо дзi ла ся не па да лёк ад рын ку, сён ня 

за стаў ся толь кi на паў раз бу ра ны шкi лет. 

У па чат ку ХХ ста год дзя на пер шым яе па-

вер се бы ло тэ ле граф нае агенц тва — ад но 

з пер шых у Бе ла ру сi У до ме на су праць жыў 

аб слу го вы пер са нал гас цi нi цы, якi ха дзiў на 

ра бо ту па пад зем ным хо дзе. У са вец кi час 

у бу дын ку ко лiш няй гас цi нi цы бы лi жы лыя 

ква тэ ры. Ка жуць, што жы ха ры так са ма ка-

рыс та лi ся пад зем ным хо дам — ён iс на ваў 

да кан ца 80-х.

Сiм вал Баб руй ска — Бобр Са му i ла вiч, 

iм па за нтны ба бёр, суль пту ра яко га зна хо-

дзiц ца як раз у цэнт ры ба зар най пло шчы. 

Ка лi па цер цi яму ру ку, лан цу жок i пярс цё-

нак, ка жуць, аба вяз ко ва ста неш ба га ты. 

Лю дзi труць, але нi хто не пры зна ец ца, цi 

па сы па лi ся на яго гро шы. Яно i зра зу ме ла, 

пра та кiя рэ чы нi хто не рас каз вае...

— А яшчэ тут шмат фiль маў зды ма лi, 

вель мi па ды хо дзя чы для гэ та га ку ток, — 

ка жа Лi ля. — I я так са ма ў ма соў ках за свя-

цi ла ся. Адзiн кадр, дзе я ў ро лi бу фет чы цы, 

на ват тра пiў у фiльм «Дзяр жаў ная гра нi ца. 

Ле ген ды ОСАМ». Тут яшчэ тэле фон ная буд-

ка ста я ла, з якой я «зва нi ла».

Гэ та як раз на ўва хо дзе ў двор до ма з 

эк за тыч най наз вай Порт-Ар тур. Па ад ной 

з вер сiй, яе ён атры маў за свой не пры ступ-

ны вы гляд. Аса бiс та мне ён на га даў ты по-

вы пi цер скi або мас коў скi дом-ка ло дзеж. 

Ад куль ён тут? У два ры су стра ка ем 

да му з са бач кам. На маё пы тан не, 

па цiс кае пля чы ма: са ма ня даў на ў 

до ме ква тэ ру ку пi ла. Ка жа, што тут 

ка лiсь цi бы ла гас цi нi ца, а по тым яе 

пе ра ра бi лi пад ква тэ ры. Пла нi роў ка 

ва ўсiх роз ная, у ка гось цi на ват ван-

на ёсць, а ёй, на прык лад, на ват ня ма 

дзе душ па ста вiць. Дво рык цi хi, але 

та ко га сяб роў ства па мiж су се дзя мi, 

як у фiль ме «Па кроў скiя ва ро ты» (ну 

вель мi на прош ва юц ца па раў на ннi), 

ня ма. Кож ны жы ве сам па са бе.

Алея 
Пра вед нi каў, 
на па ле о наў скi дуб 
i iн шыя дзi во сы

— Вось тут ста яў дом На тал лi Ва-

ран цо вай — унуч кi Пуш кi на. Тая, што 

ме ла ма ён так у Ця лу шах пад Баб руй-

скам, — па каз вае Лi ля на жы лы шмат-

па вяр хо вiк у ста лiн скiм сты лi. — На 

жаль, ён не за ха ваў ся. За тое бiб лi я -

тэ ка, якую так са ма бу да ва ла ўнуч ка 

Пуш кi на, да гэ туль функ цы я нуе.

Мы вы хо дзiм на Алею Пра вед нi-

каў. Гэ та по бач з до мам, дзе ка лiсь цi 

жы лi Ва ран цо вы. На алеi пом нiк усiм 

тым пра вед нi кам, якiя з ры зы кай для 

свай го жыц ця ра та ва лi пад час вай ны 

яў рэ яў. На ка мен нях уз доўж алеi па-

зна ча ны iх проз вi шчы. Ва кол мож на 

ўба чыць бу дын кi, якiм больш за сто 

га доў. Адзiн з iх — бы лая Аляк се еў-

ская гiм на зiя 1904 го да па бу до вы. 

Ка жуць, што ў мо мант яе ад крыц ця 

нес лi парт рэт цэ са рэ вi ча Аляк сея, ён 

упаў i па шко дзiў ся. Каб не як кам пен-

са ваць гэ тую не да рэ чнасць, гiм на-

зiю на зва лi ў го нар цэ са рэ вi ча. Яна 

i ця пер функ цы я нуе як на ву чаль ная 

ўста но ва.

Ка лi пе рай сцi на дру гi бок да ро-

гi i прай сцi па ву лi цы Го га ля, мож на 

ўба чыць, што з ся бе ўяў ляе на па ле о -

наў скi дуб.

— Ка жуць, што ка лi фран цуз скае 

вой ска сы хо дзi ла, сал да ты зла ма лi 

ду бок, — рас каз вае Лi ля. — I ка лi 

вяс ной зла ма нае дрэў ца за зе ля не ла, яго на-

зва лi сiм ва лам не па хiс нас цi на ро да. У 90-я 

га ды мi ну ла га ста год дзя дуб па шко дзi ла ма-

лан ка, част ка дрэ ва ад ка ло ла ся i за сох ла. 

I дуб вы ра шы лi спi ла ваць. Але га ра джа не 

два днi ста я лi ка ля яго i не пад пус ка лi тэх-

нi ку. I ад ста я лi. Дрэ ва ўма ца ва лi рэй ка мi, 

па ста вi лi ага ро джу i ад па вед ны над пiс.

Свя та-Мi ка ла еў скi ка фед раль ны са бор, 

ка ля яко га мы так са ма прай шлi ся, адзiн са 

стра даў нiх хра маў го ра да. Спа чат ку бу да-

ваў ся як драў ля ны, а по тым яго зра бi лi з 

цэг лы. У 1901 го дзе, ка лi зда рыў ся моц ны 

па жар i зга рэ ла ўся драў ля ная па бу до ва да 

ву лi цы Мiн скай, храм быў адзi ным у гэ тым 

мес цы бу дын кам, якi за стаў ся. Да та го, як 

у го ра дзе па ча лi бу да ваць шмат па вяр хо вi кi, 

яго зва нi ца бы ла са мым вы со кiм пунк там — 

больш чым 30 мет раў. Пад час вай ны ў ад ной 

част цы хра ма нем цы зра бi лi шпi таль. Сва iх 

па мер лых ра не ных яны ха ва лi ва кол хра-

ма. Шэсць га доў на зад 52-i спе цы я лi за ва-

ны по шу ка вы ба таль ён Мi на ба ро ны пад няў 

гэ тыя астан кi, i яны бы лi пе ра па ха ва ныя на 

ня мец кiх мо гiл ках у Шчат ка ве. Пас ля вай-

ны ў хра ме функ цы я на ваў ба сейн, а ў 90-я 

куль та вы бу ды нак вяр ну лi вер нi кам

А ап тэ ку Ра зоў ска га, што на ву лi цы Ба ха-

ра ва-Ша сэй най, вы мо жа це па ба чыць на ват 

на кар цi нах мяс цо ва га мас та ка i пiсь мен-

нi ка Аб ра ма Раб кi на. Бу ды нак быў вель мi 

пры го жы, але за раз ад яго за ста лi ся ад-

ны ўспа мi ны. Там, дзе дзве ры за кла дзе ны 

цэг лай, быў цэнт раль ны ўва ход у ап тэ ку. 

Сам Ра зоў скi са сва iм ся мей ствам жыў на 

верх нiх па вер хах. Ка лi прый шла са вец кая 

ўла да, Ра зоў скi ад ра зу ж ад даў ап тэ ку ў 

ру кi ма ла дой дзяр жа вы, а яго за гэ та зра бi лi 

за гад чы кам уста но вы. А вось ня мец кi аку-

па цый ны рэ жым за гу бiў прад пры маль нi ка. 

Аку пан ты прый шлi да яго i за га да лi на на-

ступ ны дзень ра зам з сям' ёй з'я вiц ца ў ге та. 

Ён ра зу меў, што ад туль ужо яны не вер нуц-

ца. I вы ра шыў лёс свай го ся мей ства сам. 

Фар ма цэўт ар га нi за ваў до ма раз вi таль ную 

вя чэ ру, пад сы паў у ежу атру ту i ра нi цай ужо 

нi хто не пра чнуў ся.

На огул Аб рам Раб кiн па спеў за пi саць 

шмат цi ка вых гiс то рый пра свой го рад. 

Вось яшчэ ад на, пра тэ атр. Ад ной чы на iм да 

7 лiс та па да ўста на вi лi фа нер ную вы яву Ста-

лi на. Але вы паў снег, i ў Ста лi на з'я вi ла ся 

«шап ка». Ста лi зды маць яе i пра бi лi фа не ру 

та к, што ў пра ва ды ра з'я вi лi ся іклы. Быў вя-

лi кi скан дал, якi не ка то рым яго ўдзель нi кам 

каш та ваў во лi.

Да рэ чы, на ву лi цы Ша сэй най за ха ваў ся 

i дом, дзе жыў Раб кiн. На жаль, сён ня ён 

за кi ну ты.

— Гэ та на род ны мас так Ра сii, за слу жа ны 

ча ла век, а пра яго быц цам бы за бы лi ся, — 

скруш на ка жа Лi ля. — Ма ля ваў вы ключ на 

Баб руйск, хоць жыў у Пi це ры. Ма лая ра дзi-

ма для яго бы ла блi жэй шая, чым гэ ты паў-

ноч ны го рад. Мне зда ец ца, што ў Баб руй ску 

не да ацэнь ва юць Раб кi на. Ён па кi нуў шмат 

кар цiн з края вi да мi го ра да, але iх не вi даць 

у экс па зi цы ях.

На огул у Баб руй ску шмат гiс та рыч ных 

бу дын каў па тра бу юць ува гi i ра мон ту. Ся род 

iх Чыр во ны кас цёл, пры го жы зя лё ны дом з 

ве жа мi на ву лi цы Iн тэр на цы я наль най, дзе 

бы ла ра ён ная бiб лi я тэ ка. Гэ та бы лы дом 

куп чы хi Кац нель сон, якая пры вез ла бу ды-

нак аж но з Каў на са. На яго бал кон чы ку Пая-

Брай на пi ла ка ву. За раз дом у ава рый ным 

ста не, больш як пяць га доў ужо пус туе, i 

не вя до ма, ка лi пач нец ца яго рэ стаў ра цыя.

За вi тай це 
да Ду ня шы

Праб лем з ка вяр ня мi, рэ ста ра на мi, ба ра мi 

ў Баб руй ску ня ма. Але пры ез джыя, маг чы ма, 

не ве да юць са мае па пу ляр нае ся род баб-

руй чан мес ца для пе ра ку саў. Гэ та ста ло вая 

«Ду ня ша», якая зна хо дзiц ца не па да лёк ад 

рын ку. Цу доў нае ме ню — не каль кi пер шых 

страў, не каль кi гар нi раў, мяс ныя стра вы, са-

ла ты — смач на i, што ра дуе, тан на. За тры з 

па ло вай руб лi тут мож на доб ра па сне-

даць. Ста ло вая, да рэ чы, пры ват ная.

Яе гас па ды ня Але на Ку зi на ў гэ тым 

бiз не се ўжо даў но. Яна хут ка знай шла 

агуль ную мо ву з ды рэк та рам прад-

пры ем ства Бе ла рус ка га та ва рыст ва 

глу хiх «Унi вер сал» Мi ка ла ем Ле пi ным 

(ста ло вая мес цiц ца по бач). Ка жа, што 

ча ла век вель мi цу доў ны, та му i су пра-

цоў нiц тва плён нае. Тое, што ры нак 

по бач, лю дзей толь кi пры ваб лi вае. 

Па мяш кан не ста ло вай вя лi кае, але, 

як нi дзiў на, не пус туе.

— Сак рэт мой прос ты, стаў ся да 

лю дзей з па ва гай i будзь спра вяд лi-

вы, — ка жа жан чы на. — А яшчэ вя лi-

кую ро лю сыг ра ла наз ва ста ло вай. Я 

на зва ла яе ў го нар ма цi. У сям'i нас бы-

ло 10 дзя цей, я са мая ма лод шая. Ка лi 

ад кры ва ла ста ло вую, ма цi пра па на ва-

ла на зваць яе Ду ня ша, маў ляў, лю дзi 

хут ка ад рэ агу юць на не стан дарт ную 

наз ву. I не па мы лi ла ся, спра вы ад-

ра зу ж пай шлi доб ра. Сён ня ў мя не 

пра цуюць восем ча ла век, боль шасць 

пен сi я не ры. Пен сii ў iх не вя лi кiя, i я даю 

iм шанц пад за ра бiць. Яны ро бяць сваю 

спра ву з за да валь нен нем, та му i ежа 

атрым лi ва ец ца смач ная.

Нэ лi ЗI ГУ ЛЯ,

г. Бабруйск.(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
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