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Сён ня ву лі ца Кар ла Марк са, 
за кры тая для аў та ма біль на-
га ру ху па вы хад ных, — ад-
но з лю бі мых мес цаў ад-
па чын ку мін чан. А як яна 
вы гля да ла сот ню га доў та-
му? Ра зам з эк скур са во дам 
Ва лян ці най Ка рот кі най мы 
прай шлі ся па ёй і пры га да лі 
ча сы, ка лі ву лі ца яшчэ ме ла 
наз ву Пад гор най.

РОЗ НЫЯ ІПАС ТА СІ 
АД НОЙ ВУ ЛІ ЦЫ

У 1817 го дзе з'я віў ся пер шы 
план за бу до вы Мен ска, на якім 
бы лі па зна ча ны ну ма ра мі квар та-
лы. Да гэ туль з са ма га ўзнік нен ня 
го ра да ні я кай сіс тэ мы ў бу даў ніц-
тве не бы ло. Ме на ві та та ды ву лі ца 
Пад гор ная атры ма ла сваю наз ву. 
А ра ней яе ўчаст кі на зы ва лі ся па-
роз на му: ву лі ца Ло шыц кая (вя ла 
да вёс кі Ло шы ца, сён ня гэ та пе-
ша ход ны ад рэ зак Кар ла Марк са), 
ву лі ца Но ва га рын ку... Над наз-
вай асаб лі ва не муд ра ге лі лі: ад 

уз бя рэж жа Свіс ла чы ву лі ца ўвесь 
час ідзе ўго ру. Пад гор ная пра іс-
на ва ла да рэ ва лю цыі 1917 го да. 
Пас ля ста ла ву лі цай Свярд ло ва, і 
дак лад на не вя до ма, да яко га ча су 
так на зы ва ла ся: ці то да 1919-га, 
ці то да 1922 го да. У ча сы ня-
мец кай аку па цыі ву лі ца па спе ла 
па быць Ка ман дан тэрш тра сэ. А 
пас ля 1922 го да яна на бы ла вель-
мі па чэс ную для са вец кіх ча соў 
наз ву, якую мае і сён ня — Кар ла 
Марк са.

Пла ні роў ка Пад гор най ву лі цы, 
па зна ча ная на пла не, за хоў ва ла-
ся ў пер ша па чат ко вым вы гля дзе 
аж но да ся рэ дзі ны ХХ ста год дзя. 
Вы лу ча ла ся яна тым, што тут зна-
хо дзі лі ся са мыя вя лі кія шмат па-
вяр хо ві кі (ка лі браць у раз лік, што 
тры па вер хі на той час бы лі вы-
шын ным мак сі му мам га рад ской 
за бу до вы). Пер шы па верх звы-
чай на быў ка мен ны ці цаг ля ны, а 
ас тат нія — драў ля ныя. Кож ны дом 
меў свой дво рык з са дам, ага ро-
дам і гас па дар чы мі па бу до ва мі. 
На яў насць улас най гас па дар кі 
на ву лі цы Кар ла Марк са мін чу кі 

ўзгад ва юць на ват у пер шым пас-
ля ва ен ным дзе ся ці год дзі, а апош-
нія драў ля ныя да мы знік лі ад сюль 
на па чат ку 1980-х га доў.

КУ ТОК МІ ЛА СЭР НАС ЦІ
На ра гу су час ных ву ліц Ва ла-

дар ска га і Кар ла Марк са ста іць 
ста ра даў ні бу ды нак з чыр во най 
цэг лы, упры го жа ны ка ва ны мі бал-
ко на мі. Да рэ ва лю цыі ў ім мес-
ці ла ся га рад ская па лі цэй ская 
ўпра ва, служ ба вы шу ку бег лых, 
а яшчэ там зна хо дзі ла ся ар га ні-
за цыя, якую б сён ня мы на зва лі 
паш парт ным ста лом. Кры ху да-
лей ад упра вы, на ра гу Свярд ло ва 
і Кар ла Марк са (ко ліш ніх Ка ло-
мен скай і Пад гор най), ста яў ад-
на па вяр хо вы да мок, у якім раз мя-
шча ла ся Та ва рыст ва мі ла сэр нас-
ці Чыр во на га Кры жа. У ім мен скія 
дзяў чат кі маг лі атры маць пер ша-
сную ме ды цын скую аду ка цыю і 
стаць сёст ра мі мі ла сэр нас ці. За-
сна ва нае па ўка зу га рад ско га гу-
бер на та ра Мі ка лая Тру бяц ко га ў 
1903 го дзе, Та ва рыст ва за пер шы 
год свай го іс на ван ня вы пус ці ла 
ў свет 14 сяс цёр, якія бы лі на кі-
ра ва ны на Да лё кі Ус ход і ў Сі бір. 
Там раз мя шча лі ся шпі та лі, ку ды 
па сту па лі па ра не ныя з фран тоў 
рус ка-япон скай вай ны. Акра мя 
та го, сёст ры мі ла сэр нас ці ра та-
ва лі і жы ха роў Мен скай гу бер ні 
пад час эпі дэ мій ты фу, ха ле ры і ін-
шых ін фек цый ных за хвор ван няў; 
укам плек тоў ва лі шпі таль ныя мес-
цы ў га ды Пер шай су свет най вай-
ны ў пры фран та вым Мен ску. Да 
на шых дзён бу ды нак Та ва рыст ва 
мі ла сэр нас ці не за ха ваў ся.

ВА ЎСІМ ВІ НА ВА ТЫ... 
ЧЭ ХАЎ!

Ёсць на ву лі цы Кар ла Марк-
са бу ды нак, ад зна ча ны ад ра зу 

дзвю ма па мят ны мі шыль да мі. 
У гэ тым до ме з 1898 го да дзей-
ні ча ла Та ва рыст ва ама та раў 
пры го жых мас тац тваў, дзе быў 
скан цэнт ра ва ны ася ро дак лі та-
ра тур най і тэ ат раль най куль ту-
ры го ра да. Та ва рыст ва на ліч ва ла 
ча ты ры сек цыі: мас тац кую, дра-
ма тыч ную, лі та ра тур ную і му зыч-
ную. Вя до ма, што ад ным з сяб роў 
Та ва рыст ва (якіх, да рэ чы, праз 
год іс на ван ня на ліч ва ла ся ўжо 
400) быў вя до мы мас так і пе да-
гог Якаў Кру гер. Са май ак тыў най 
сек цы яй бы ла лі та ра тур ная, якая 
зай ма ла ся вы дан нем ча со пі саў, 
бра шур, улё так; яе ўдзель ні кі 
дру ка ва лі ся ў га зе це «Се вер-
но-За пад ный край» і пра во дзі лі 
лі та ра тур ныя су стрэ чы. Ме на-
ві та сяб ры Та ва рыст ва бы лі іні-
цы я та ра мі ўста ля ван ня пом ні каў 
Аст роў ска му і Пуш кі ну ў го ра дзе. 
Да рэ чы, дзей насць дра ма тыч на-
га ад дзя лен ня рас па ча ла ся ме-
на ві та з п'е сы Аст роў ска га «Бед-
насць — не за га на», па стаў ле най 
у гэ тым бу дын ку. Але Та ва рыст ва 
ама та раў пры го жых мас тац тваў 
ме ла не толь кі куль тур на-асвет-
ніц кі на пра мак, але і па лі тыч ны, 
што і вы клі ка ла піль ную ўва гу да 
ар га ні за цыі з бо ку га рад ской ула-
ды. У 1906 го дзе на ад ну ім прэ-
зу ў Та ва рыст ва за ві таў га рад скі 
па лі цмай стар. Час гэ та быў не-
спа кой ны (ад бы ла ся рэ ва лю цыя 
1905 го да), і ахоў ні ку пра ва па рад-
ку «па шчас ці ла» зай сці ме на ві та 
та ды, ка лі ўся за ла скан дзі ра ва ла 
«Да лоў са ма дзяр жаўе!». Але, як 
уз гад ва лі пас ля сяб ры Та ва рыст-
ва, гэ та быў зу сім не па лі тыч ны 
мі тынг, прос та аў ды то рыя бы ла 
на столь кі ўзру ша на чы тан нем і 
аб мер ка ван нем тво раў Чэ ха ва. 
Ці так гэ та бы ло на са мрэч, мер-
ка ваць скла да на, толь кі пас ля гэ-
тай па дзеі дзей насць Та ва рыст ва 
за ба ра ні лі.

Але лі та раль на праз не каль кі 
ме ся цаў ар га ні за та ры Та ва рыст-
ва пры го жых мас тац тваў ад кры-

лі Лі та ра тур нае та ва рыст ва, што 
па цвяр джае ад на з шыль даў на 
бу дын ку. Але і гэ тая су пол ка доў-
га не пра іс на ва ла, бо ме ла па лі-
тыч ную афар боў ку. За са вец кім 
ча сам гэ ты бу ды нак стаў гіс то ры-
ка-куль тур най каш тоў нас цю, пра 
што свед чыць яшчэ ад на шыль да 
на ім.

ЗА СЦЕ НА МІ 
МУ ЗЕЙ НА ГА БУ ДЫН КА

Пас ля пра кла дан ня чы гун кі 
Менск стаў буй ным ганд лё вым 
цэнт рам, тут ак тыў на раз гар ну ла-
ся бу даў ніц тва (а да гэ туль го рад 
хоць і меў ста тус гу берн ска га, 
але на са мрэч «не да цяг ваў» да 
яго). І вось на рэш це тут з'я віў ся 
фі нан са вы цэнтр, які раз мя шчаў-
ся як раз на Пад гор най ву лі цы: 
спа чат ку ў до ме, што ста яў на 
мес цы сён няш ня га На цы я наль-
на га гіс та рыч на га му зея, а з 1903 
го да — ме на ві та ў гэ тым са мым 
бу дын ку, бо пер ша па чат ко ва ён 
уз во дзіў ся як ад дзя лен не Дзяр-
жаў на га бан ка. За не каль кі квар-
та лаў ад яго, на мес цы су час на га 
кі на тэ ат ра «Цэнт раль ны», раз мя-
шча ла ся ляс ная бір жа, і ўсе гро-
шы ад ляс но га ганд лю сця ка лі ся 
ў банк на Пад гор най. У 1899 го-
дзе гэ ты банк быў ад ным з пя ці 
леп шых на тэ ры то рыі ўсёй Ра сій-
скай ім пе рыі і са мым леп шым на 
тэ ры то рыі Паў ноч на-За ход ня га 
краю. Пра іс на ва ла гэ тая ўста но-
ва да 1917 го да. Але і з пры хо дам 
са вец кай ула ды «тра ды цыя» не 
знік ла: тут раз мяс ціў ся нар ка мат 
фі нан саў (апроч яго, да вай ны тут 
зна хо дзі лі ся ЦК КПБ і ЦК кам-
са мо ла). А паз ней бу ды нак за-
ня ла рэ дак цыя «кас ма по лі тэ на» 
са вец ка га ча су — са ма га вя до-
ма га жа но ча га ча со пі са на ўсёй 
са вец кай пра сто ры «Ра бот ні ца і 
ся лян ка». З 1967 го да бу ды нак 
ад да лі пад Дзяр жаў ны гіс та рыч-
ны му зей БССР.

ЯК НА ПАД ГОР НУЮ 
ПРЫЙ ШЛА 
ЦЫ ВІ ЛІ ЗА ЦЫЯ

Сён ня ву лі ца Кар ла Марк са 
доб ра ўпа рад ка ва на, але та кой 
яна ста ла не так даў но ў па раў-
на нні з яе агуль ным «уз рос там». 
До сыць доў га тут не бы ло бру ка-
ван кі, і ка жуць, што з'я ві ла ся яна 
ў вы ні ку ад на го кур' ёз на га і ра-
зам з тым не пры ем на га вы пад ку. 
Доў гі час га ра джа не рас каз ва лі, 
што ад ной чы праз гэ тую ву лі цу 
пе ра во зі лі боч ку з асі не за тар-
скай вад ка сцю. Не вы тры маў-
шы ку пі наў Пад гор най ву лі цы, 
боч ка ўпа ла, і ўсё, што бы ло ў 
ёй, вы лі ла ся прос та на да ро гу. 
Гэ тае зда рэн не і ста ла на го дай 
для бру ка ван ня ву лі цы. А тра -
ту а ры з'я ві лі ся тут толь кі на па-
чат ку ХХ ста год дзя. У пас ля ва-
ен ны час бру ка ван ка на ву лі цы 
Кар ла Марк са знік ла пад ас-
фаль та вым па крыц цём.

Асвят лен не ву лі цы так са ма 
з'я ві ла ся па раў наль на ня даў на. 
Яшчэ на пры кан цы ХІХ ста год дзя 
Пад гор ная асвят ля ла ся толь кі 
га за вы мі ліх та ра мі, якія мес ці лі-
ся па яе ба ках, і тое не на ўсіх 
участ ках. Элект рыч насць на ву-
лі цы Пад гор най з'я ві ла ся ў 1895 
го дзе, але так са ма не паў сюль: 
на пе ра ся чэн нях з ву лі ца мі Гу-
бер на тар скай, Пет ра паў лаў скай 
і Ба га дзель най (су час ных Ле ні-
на, Эн гель са і Кам са моль скай) 
элект рыч на га асвят лен ня на па-
чат ку ХХ ста год дзя яшчэ не бы-
ло. Элект ры фі ка цыя ад бы ла ся 
дзя ку ю чы га рад ско му га ла ве Ка-
ра лю Чап ска му, па лац яко га зна-
хо дзіў ся на Пад гор най. Да рэ чы, 
ву лі ца вя ла да Гу бер на тар ска га 
са ду (су час ны парк Гор ка га), дзе, 
на мес цы сён няш няй ак тыў най 
бу доў лі, зу сім ня даў на яшчэ ста я -
ла пер шая мін ская элект ра стан-
цыя.

ПРЫ ВІ ДЫ
МІ НУ ЛЫХ ЧА СОЎ

Шмат лі кія пра явы жыц ця Пад-
гор най ву лі цы за ста лі ся ця пер 
толь кі ў ле та пі се го ра да. Як, на-
прык лад, яў рэй скі ма лі тоў ны дом, 
што зна хо дзіў ся по бач з бан кам. 
На ка нец ХІХ ста год дзя ў Мін ску 
на ліч ва ла ся ка ля 90 сі на гог і ма-
лі тоў ных да моў. Тут жа не па да лёк 
бы лі ад ны з са мых буй ных яў рэй-
скіх мо гі лак, якія част ко ва зруй-
на ва лі пры бу даў ніц тве ста ды ё на 
«Ды на ма».

А на на мес цы сён няш ня га 
два ра до ма №17 па Кар ла Марк-
са ра ней быў за ву лак, які меў 
наз ву За хар' еў скі (бо злу чаў ву-
лі цы Пад гор ную і За хар' еў скую — 
су час ны пра спект Не за леж нас ці). 
У За хар' еў скім за вул ку мес ці ла ся 
ад на з са мых вя до мых каў бас ных 
крам. Тут жа зна хо дзіў ся і каў-
бас ны склад, ба ка лей ныя крам-
кі, у ра ё не ко ліш няй па лі цэй скай 
упра вы бы ла ты ту нё вая кра ма. 
У 50-я га ды ХХ ста год дзя пад-
час пе ра бу до вы за ву лак знік, бо 
ву лі ца моц на па цяр пе ла ў га ды 
вай ны.

У ра ё не су час ных да моў 
№№23, 25 раз мя шчаў ся адзін з 
цэнт раў ся рэд няй аду ка цыі кан ца 

ХІХ ста год дзя — Дом па ля ка, які 
паз ней быў пе рай ме на ва ны ў вы-
шэй шую па чат ко вую шко лу, дзе 
маг лі ву чыц ца як хлоп чы кі, так і 
дзяў чын кі. Пла та за на ву чан не 
тут бы ла не вя лі кая, скла да ла 10 
руб лёў за год, а за да дат ко вую 
пла ту мож на бы ло вы ву чаць яшчэ 
і за меж ныя мо вы. Сю ды Дом па-
ля ка пе ра мяс ціў ся з улас на га бу-
дын ка ў ра ё не су час на га скве ра 
Міц ке ві ча пас ля та го, як там зда-
рыў ся па жар. Так са ма не да лё ка 
ад сюль ста я ла яшчэ ад на да во лі 
вя до мая ўста но ва аду ка цыі — 
жа но чая Ма ры ін ская гім на зія. 
Дзяў ча ты-гім на зіст кі ла дзі лі на 
ву лі цы Пад гор най свя та — Дзень 
бе лай квет кі. Ву ча ні цы пры бі ра лі-
ся, за ма цоў ва лі на адзен ні бе лыя 
квет кі, са дзі лі ся ў па воз кі, так са-
ма ўпры го жа ныя бе лай тка ні най 
і квет ка мі, і за сім ва ліч ную пла-
ту пра да ва лі, зра зу ме ла, бе лыя 
квет кі — ру жы і яз мін. Гро шы ад 
про да жу іш лі на даб ра чын насць.

І праў да, трэ ба па спра ба ваць 
як-не будзь пра гу ляц ца па Кар ла 
Марк са з бе лы мі квет ка мі. Рап там 
атры ма ец ца ад чуць дух Пад гор-
най?..

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.
Фо та аў та ра

�

У Вi цеб ску пла ну юць 
па ста вiць пом нi кi кi еў скай 
кня гi нi Воль зе, кня зю 
вi цеб ска му, вя лi ка му 
кня зю лi тоў ска му i рус ка му 
Аль гер ду i сла ву та му рус ка му 
кня зю Аляк санд ру Не ўска му. 
Ад нак уз нiк ла шмат спрэ чак, 
цi вар тая кож ная з гэ тых 
асо баў та го, каб быць 
уве ка ве ча най у вы гля дзе 
пом нi ка па блi зу ра ту шы — 
сiм ва ла го ра да.
Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» 
звяр нуў ся па ка мен та рый да 
спе цы я лiс таў, вы клад чы каў 
гiс то рыi Вi цеб ска га 
дзяр жаў на га ўнi вер сi тэ та iмя 
П.М. Ма шэ ра ва.

ЦI БЫ ЛА ТУТ ВОЛЬ ГА?
— Апош нiм ча сам у се цi ве раз гар ну-

лi ся ажыў ле ныя дыс ку сii пра ро лю кня-
гi нi Воль гi ў гiс то рыi Вi цеб ска, звя за ныя 
з iнi цы я ты вай уста ноў кi пом нi ка ле ген-
дар най за сна валь нi цы го ра да i пры сут-
нас цi яе асо бы ў тэкс це за цвер джа на га 
ня даў на га рад ско га гiм на. Да во лi рас-
паў сю джа на дум ка, што пад ан не — нi-
чым не па цвер джа ны мiф, бо згад ка 
за ха ва ла ся ў поз нiм Вi цеб скiм ле та пi се 
(Dziеjе miаstа Witеbskа) ХVIII ста год дзя 
i змя шчае шэ раг не дак лад нас цяў. Але 
цi ўсё тут ад на знач на? — рас па вя дае 
Ана толь Ду лаў, за гад чык ка фед ры 
гiс то рыi Бе ла ру сi Вi цеб ска га дзяр-
жаў на га ўнi вер сi тэ та iмя П.М. Ма шэ-
ра ва, кан ды дат гiс та рыч ных на вук, 
да цэнт. — Пад ан не пра за сна ван не 
Вi цеб ска кня гi няй Воль гай па чы на ла 
Вi цеб скi ле та пiс i слу жы ла пунк там ад-
лi ку гiс то рыi го ра да: «У год 974 Воль га, 
па бiў шы яц вя гаў i пе ча не гаў, пе ра пра-
вi ла ся з ва я ра мi це раз ра ку Дзвi ну i 
за на ча ва ла, а ўпа да баў шы га ру, за-
кла ла драў ля ны за мак, якi на зва ла ад 
ра кi Вiць бы Вi цеб скам. У Верх нiм за мку 
зму ра ва ла царк ву свя то га Мi ха ла, а ў 
Нiж нiм — Звес та ван ня. Два га ды тут 
пра жыў шы, ад' еха ла да Кi е ва».

Гэ ты тэкст са праў ды мае шэ раг не-
ад па вед нас цяў, на што звяр та лi ўва гу 
ву чо ныя, па чы на ю чы з вы дат на га да-
след чы ка вi цеб скай мi нуў шчы ны Аляк-
сея Са пу но ва, якi пер шым апуб лi ка ваў 
тэкст ле та пi су ў 1883 го дзе ў пер шым 
то ме збор нi ка «Витебская старина». 
Так, у 974 го дзе Воль гi ўжо не бы ло 
ся род жы вых (па мер ла ў 969-м). Не-
дак лад ныя i звест кi пра яе пры быц цё 
на мес ца бу ду ча га го ра да пас ля пе-
ра мо гi над яц вя га мi i пе ча не га мi, бо 
шлях кня гi нi ў лю бым вы пад ку не мог 
iс цi праз Вi цебск. Да та го ж Русь яшчэ 
не ста ла хрыс цi ян скай, тра ды цыi му-
ра ва на га дой лiд ства ад сут нi ча лi. За мкi 
з'я вi лi ся ў Вi цеб ску знач на паз ней. Па-
доб ныя фак ты мо гуць указ ваць на тое, 
што пад ан не — паз ней шая пры дум ка. 
Але не толь кi! Не дак лад нас цi, маг чы-
ма, свед чаць пра пра цяг лае бы та ван не 
пад ан ня пра за сна ван не Вi цеб ска кня-
гi няй Воль гай у вус най фор ме пе рад 
тым, як яно бы ло за пi са на.

Сам жа факт на вед ван ня кня гi няй 
па се лi шча кры вi чоў у су то цы Дзвi ны i 
Вiць бы мож на да та ваць пры клад на 947 
го дам, пад якiм у «Апо вес цi мi ну лых ча-
соў» зга да ны па ход кня гi нi на поў нач, да 

Ноў га ра да, з мэ тай вы зна чэн ня 
па гос таў (цэнт раў збо ру да нi ны). 
Пра гэ та пi са лi яшчэ на па чат ку 
1970-х гг., на пя рэ дад нi свят ка-
ван ня ты ся ча год дзя Вi цеб ска, 
буй ныя спе цы я лiс ты па гiс то рыi 
Ста ра жыт най Ру сi Ба рыс Ры ба-
коў i Ле а нiд Аляк се еў.

Дзя нiс Юр чак, на мес нiк 
дэ ка на гiс та рыч на га фа куль-
тэ та ВДУ iмя П.М. Ма шэ ра ва, 
лi чыць, што кня гi ня Воль га за-
слу гоў вае та го, каб быць уве-
ка ве ча най на ву лi цах ста ра жыт-
на га Вi цеб ска: «Зра зу ме ла, што 
Воль гу нель га лi чыць ме на вi та 
за сна валь нi цай го ра да. Па ся-
лен не бал таў iс на ва ла на мес цы 
ўпа дзен ня Вiць бы ў Дзвi ну яшчэ 
з ча соў ран ня га жа лез на га ве-
ку. По тым тут з'я вi лi ся сла вя не. 
Факт на вед ван ня Воль гай Вi цеб-
ска са праў ды мог мець мес ца ў 
947 г., што са дзей нi ча ла пе ра-
тва рэн ню па се лi шча ў го рад — 
эка на мiч ны i ад мi нiст ра цый ны 
цэнтр на зем лях кры вi чоў. На 
ка рысць гэ та га свед чыць пе ра-
да ча Вi цеб ска ў 1021 го дзе кi еў-
скiм кня зем Яра сла вам Муд рым 
свай му пля мен нi ку Бра чыс ла ву, 
кня зю по лац ка му, пас ля зна ка-
мi тай бiт вы на ра цэ Су да мiр».

Не ад маў ляе маг чы масць 
на вед ван ня пле мян но га цэнт ра 
вi цеб ска га ад га лi на ван ня кры-
вi чоў — Вi цеб ска — кня гi няй 
Воль гай i ар хе о лаг, да цэнт ка фед ры 
гiс то рыi Бе ла ру сi ВДУ iмя П.М. Ма шэ-
ра ва, кан ды дат гiс та рыч ных на вук, 
да цэнт Тац ця на Бу бень ка. Пры гэ тым, 
ка жа Тац ця на Ста нi сла ваў на, вы нi кi ар-
хеа ла гiч ных да сле да ван няў свед чаць, 
што ран не фе а даль ны го рад Вi цебск 
стаў склад вац ца на асно ве па се лi шча 
кры вi чоў на мя жы Х—ХI ста год дзяў. 
А гэ та мож на лi чыць ус кос ным па цвяр-
джэн нем ле та пiс най ле ген ды. 

АЛЬ ГЕР ДА 
НА ПА СТА МЕНТ?

Дзя нiс Юр чак, раз ва жа ю чы, цi за-
слу гоў вае Аль герд пом нi ка ў на шым 
го ра дзе, ска заў:

— Праў ду трэ ба шу каць, не кi да ю-
чы ся ў край нас цi, на асно ве ўваж лi ва га 
вы ву чэн ня ўсiх на яў ных кры нiц. Баць кам 
Аль гер да, кня зя крэў ска га i вi цеб ска га, 
вя лi ка га кня зя лi тоў ска га (1345—1377), 
быў вя лi кi князь лi тоў скi Ге ды мiн (1316—
1341), пры якiм Вiль ня ста ла прэ тэн да-
ваць на ро лю цэнт ра збi ран ня зем ляў 
бы лой Кi еў скай Ру сi. Цал кам ве ра год на, 
што ў жы лах Аль гер да цяк ла i сла вян-
ская кроў: на дум ку не ка то рых гiс то ры-
каў, ма цi яго бы ла по лац кай кня зёў най. 
У та кiм вы пад ку з дзя цiн ства асо ба кня-
зя фар мi ра ва ла ся пад уплы вам куль тур-
ных i рэ лi гiй ных тра ды цый Ру сi.

У 1318 го дзе Аль герд за клю чыў 
шлюб з кня зёў най Ма ры яй, дач кой 
апош ня га вi цеб ска га кня зя з Ру ры ка-
вi чаў — Яра сла ва. У поз нiх ле та пiс ных 
кры нi цах ска за на, што Аль герд ахрыс-
цiў ся на пя рэ дад нi шлю бу з Ма ры яй 
Яра слаў най, — рас каз вае спа дар Юр-
чак. — Праз два га ды князь Яра слаў 
па мёр, не па кi нуў шы сы ноў. Вi цеб скае 
княст ва ады шло па спад чы не яго зя цю 
Аль гер ду. Гэ та па цвяр джае, што Аль-

герд ужо быў ахры шча ны па ўсход-
нiм аб ра дзе, у ад ва рот ным вы пад ку 
яго б не пры ня лi мяс цо выя жы ха ры. 
Ёсць i не па срэд ныя свед чан нi да ку-
мен таль ных кры нiц аб пра ва слаў ным 
ве ра выз нан нi Аль гер да. Так, да мо ва 
ВКЛ з Лi вон скiм ор дэ нам «1338» за ма-
цоў ва ла ся клят вай лi тоў цаў-языч нi каў 
на сва iх свя ты нях i кры жа ца ла ван нем 
пра ва слаў ных кня зёў. Ся род апош нiх 
на зва ны i князь вi цеб скi. Ка лi пска вi чы 
пра па на ва лi Аль гер ду стаць iх кня зем, 
а дзе ля гэ та га хрыс цiц ца, атры ма лi ад-
каз, што ён ужо хрыс цi я нiн...

— Князь шмат зра бiў для Вi цеб ска, 
— пра цяг вае Тац ця на Бу бень ка. — 
Ме на вi та ў пе ры яд кня жан ня Аль гер да 
ў Вi цеб ску бы лi збу да ва ны ка мен ныя 
Верх нi (з кня жац кi мi па ла та мi) i Нiж нi 
за мкi агуль най пра цяг лас цю сцен ка ля 
двух кi ла мет раў. Бу даў нiц тва зам каў 
маг ло па чац ца ка ля 1330 го да, а за-
вер ша на бы ло, як свед чыць «Хро нi ка 
Лi тоў ская i Жа мой цкая», у 1351 го дзе 
дру гой жон кай Аль гер да, дач кой цвяр-
ско га кня зя Аляк санд ра Мi хай ла вi ча 
— Уль я най. Вi цеб скi за мак стаў ад ным 
з най ма гут ней шых на тэ ры то рыi Ус ход-
няй Еў ро пы i быў уклю ча ны ў «Спiс га-
ра доў рус кiх даль нiх i блiж нiх» (ка нец 
ХIV—ХV ст.).

Та му най больш мэ та згод на пом нiк 
Аль гер ду ста вiць па блi зу ад рэш так 
Вуг ла вой ве жы iм жа збу да ва на га зам-
ка. Але ча мусь цi пра па ну юць па ста вiць 
пом нiк у вель мi ня зруч ным мес цы, якое 
пад час жыц ця кня зя на ват го ра дам 
не бы ло. Да та го ж уз нi кае пы тан не: 
у якi бок па вяр нуць по стаць кня зя? У 
вы бра ным мес цы ёсць толь кi адзi нае 
маг чы мае ра шэн не: тва рам да Маск вы. 
I ў гэ тым не ка то рыя i мо гуць уба чыць 
«ан ты ра сiй скую скi ра ва насць».

Што да ты чыц ца сцвяр джэн ня, што 
Аль герд не быў пра ва слаў ным, то на га-

даю, што ме на вi та ён па бу да ваў 
пры тво ры да Даб ра ве шчан скай 
царк вы ХII ст. у Вi цеб ску, спры яў 
iс на ван ню пра ва слаў най мiт ра-
по лii ў На ва град ку. На огул для 
дзяр жа вы Аль герд зра бiў шмат. 
За слу гi яго пры зна ва лi на ват у 
Ра сii, ня гле дзя чы на тры па хо-
ды на Маск ву! По стаць кня зя 
ўша на ва на на ма ну мен це «Ты-
ся ча год дзе Ра сii», уста ля ва ным 
у 1862 го дзе ў Ноў га ра дзе.

Ся рэд ня веч ча, на огул, 
жорст кi час, час кры ва вых мiж-
усо бiц. Та му на ўрад цi ёсць у 
та га час най гiс то рыi па лi тыч ны 
дзе яч, якi не пра лiў бы кры вi 
во ра гаў, ча сам на ват адзi на-
вер цаў. Ад нак гэ та не пе ра шка-
джае на шчад кам уша ноў ваць 
iх за слу гi.

— Аль герд па шы раў ме жы 
ВКЛ за кошт ус ход не сла вян-
скiх зя мель, — ка жа Ана толь 
Ду лаў. — Да лу чыў част ку Сма-
лен скай зям лi, Чар нi га ва-Се-
вер ска га княст ва. На гэ тым 
на прам ку кня зю да вя ло ся су-
тык нуц ца з ман го ла-та та ра мi. 
У 1362 го дзе яго вой ска, якое 
скла да ла ся, га лоў ным чы нам, 
з ус ход нiх сла вян, раз бi ла ў бiт-
ве ка ля Сi нiх Вод (ра ка Сi ню ха) 
трох та тар скiх ха наў. Дзя ку ю-
чы гэ та му ўкра iн скiя зем лi са 
ста лi цай Ста ра жыт на рус кай 
дзяр жа вы Кi е вам апы ну лi ся ў 

скла дзе ВКЛ. Быў па кла дзе ны па ча так 
вы зва лен ню ўсход не сла вян скiх зя мель 
ад ар дын ска га пры гнё ту. Князь зма-
гаў ся з Поль шчай за Ва лынь i Га лiц-
кую зям лю. Ра зам з бра там Кей сту там 
Аль герд па спя хо ва су праць ста яў кры-
жац ка му «Drаng nасh Оstеn» («на цiс ку 
на Ус ход»).

— Пры Аль гер дзе ўзмац нiў ся ўсход-
не сла вян скi ўплыў у па лi тыч най, куль-
тур най, ду хоў най сфе рах Вя лi ка га 
Княст ва Лi тоў ска га i Рус ка га, — да дае 
Дзя нiс Юр чак. — Гэ та пад крэс лi ва-
лi яшчэ да рэ ва лю цый ныя гiс то ры кi. 
У пры ват нас цi, са мы яск ра вы прад стаў-
нiк за ход не рус кай шко лы Мi ха iл Ка я-
ло вiч у да чы нен нi да пе ры я ду вя лi ка га 
кня жан ня Аль гер да на ват вы ка рыс таў 
па няц це «пра ва слаў нае пе ра ства рэн не 
Лiт вы». У ста лi цы ВКЛ Вiль нi з'я вi лi ся 
пер шыя пра ва слаў ныя хра мы: св. Мi ка-
лая, Пят нiц кая i Пра чыс цен ская цэрк вы. 
Князь iмк нуў ся ад на вiць (i ад на вiў) асоб-
ную пра ва слаў ную мiт ра по лiю для сва ёй 
дзяр жа вы (Кi еў скi мiт ра па лiт зна хо дзiў ся 
ў Маск ве). Праў да, гэ та бы ло вы клi ка на, 
хут чэй па лi тыч ны мi пры чы на мi.

Вы клi кае су мнен не ве ра адс туп нiц-
тва Аль гер да, вяр тан не яго ў языч нiц-
тва ў пе ры яд вя лi ка га кня жан ня. Кня зю 
важ на бы ло ўзмац нiць свой уплыў на 
да лу ча ных усход не сла вян скiх зем лях, 
а для гэ та га трэ ба бы ло быць пра ва-
слаў ным. Са праў ды, ор дэн скi хра нiст 
Гер ман Варт берг па ве дам ляе, што 
па ха ван не Аль гер да су пра ва джа ла ся 
языч нiц кi мi аб ра да мi: «Пры яго па-
ха ван нi, згод на з лi тоў скiм па ган скім 
аб ра дам, бы ло здзейс не на ўра чыс тае 
шэс це са спа лен нем роз ных рэ чаў i 
18 ба я вых ко ней». Гэ та i зра зу ме ла: у 
апош нi шлях кня зя пра во дзi лi i балц кiя 
арыс та кра ты-языч нi кi. Да та го ж кры-
жа кi бы лi за цi каў ле ны прад ста вiць ВКЛ 
апо рай языч нiц тва, каб пра цяг ваць пер-
ма нент ны кры жо вы па ход на балц кiя i 
сла вян скiя зем лi. Па iн шай вер сii, Аль-
герд па мёр не прос та хрыс цi я нi нам, 
але на ват стаў ма на хам i пры няў схi му. 
У вы нi ку князь быў на ват за не се ны ў 
па мян нiк Кi е ва-Пя чэр скай лаў ры...

Ана толь Ду лаў да даў, што князь 
Аль герд па кi нуў шмат на шчад каў — 

12 сы ноў i 9 да чок. Сы ны Аль гер да 
бы лi пра ва слаў ны мi (толь кi ў 1386 го-
дзе, пас ля Крэў скай унii з Поль шчай, 
не ка то рыя з iх пе рай шлi ў ка та лiц тва). 
Аль гер да вi чы ады гры ва лi знач ную ро-
лю ў па лi тыч ным жыц цi ВКЛ i су сед нiх 
зя мель. На прык лад, Анд рэй (ста рэй шы 
сын) i Дзмiт рый Аль гер да вi чы ўнес лi 
важ кi ўклад у пе ра мо гу мас коў ска га 
кня зя Дзмiт рыя Iва на вi ча над ар дын ца-
мi на Ку лi ко вым по лi 8 ве рас ня 1380 г. 
А ста рэй шы сын ад Уль я ны Цвяр ской 
Ягай ла (у пра ва слаўi Якаў) стаў ка ра-
лём поль скiм Ула дзi сла вам II, за сна-
валь нi кам ды нас тыi Яге ло наў, прад-
стаў нi кi якой зай ма лi па са ды ў Поль-
шчы, Венг рыi i Чэ хii...

— За час кня жан ня Аль гер да тэ-
ры то рыя Вя лi ка га Княст ва Лi тоў ска-
га i Рус ка га па шы ры ла ся больш чым 
у два ра зы, бе ла рус кiя зем лi за ня лi 
ў дзяр жа ве цэнт раль нае ста но вi шча. 
Гэ та спры я ла раз вiц цю iх эка но мi кi i 
куль ту ры, ума ца ван ню ста ту су «рус-
кай» (ста ра бе ла рус кай) мо вы як афi-
цый най, па шы рэн ню ўплы ву ў княст ве 
пра ва слаў най царк вы, — ка жа Дзя нiс 
Юр чак. — Аль герд унёс знач ны ўклад 
у раз вiц цё Вi цеб ска, якi стаў важ ным 
ад мi нiст ра цый ным цэнт рам i ма гут най 
крэ пас цю. Вя до ма, князь не быў анё-
лам у пло цi, як i лю бы iн шы ся рэд ня веч-
ны ма нарх. Але ў гiс то рыi бе ла рус кiх 
зя мель, зрэш ты, як i ўсход не сла вян скiх 
у цэ лым, ён, не су мнен на, па кi нуў яск-
ра вы след, пра што свед чыць пом нiк 
«Ты ся ча год дзе Ра сii», на якiм Аль герд 
ад люст ра ва ны ся род вы дат ных дзяр-
жаў ных дзея чаў Ру сi. Ду ма ец ца, пом нiк 
Аль гер ду ў на шым го ра дзе ста не год-
ным уве ка ве чан нем дзей нас цi кня зя.

НЕ ЎСКI ПРЫ ЯЗ ДЖАЎ 
ПА ЎНУ КА?

Мае су раз моў цы рас ка за лi i аб су вя зi з 
Вi цеб скам кня зя Аляк санд ра Яра сла вi ча, 
пра зва на га за пе ра мо гу над шве да мi на 
ра цэ Ня ве Не ўскiм. Адзi нае ўпа мi нан не 
кры нiц аб зна хо джан нi кня зя Аляк санд-
ра ў го ра дзе звя за на з тым, што ў 1245 
го дзе ён за браў ад сюль сы на. Звест-
кi пра гэ та пры ве дзе ны ў На ўга род скiм 
пер шым ле та пi се. Вя до ма, ле та пiс ная 
згад ка пра тое, што зра бiў князь, не аба-
вяз ко ва свед чыць, што князь здзейс нiў 
гэ та i ўлас на руч на. Ад нак у гэ тым вы пад-
ку ня ма пад стаў ад маў ляць вi зi ту Аляк-
санд ра Яра сла вi ча ў Вi цебск.

Вi да воч на, сын кня зя гас ця ваў у сва я-
коў па мат чы най лi нii. Спра ва ў тым, што 
жон кай Аляк санд ра бы ла дач ка по лац-
ка га кня зя Бра чыс ла ва, якую гiс то ры кi 
на зы ва юць Па рас ке вай, або Аляк санд-
рай. Вi да воч на, цесць Аляк санд ра — по-
лац кi князь Бра чыс лаў, зга да ны ў На ў-
га род скiм ле та пi се, — быў на шчад кам 
вi цеб скiх кня зёў i меў вот чын ныя пра вы 
так са ма i на Вi цебск. Аляк сей Са пу ноў 
вы ка заў зда гад ку, што ў Вi цеб ску жы ла 
аў да ве лая да та го ча су жон ка Бра чыс ла-
ва i хлоп чык гас ця ваў у ба бу лi.

Ле ген да ж пра вян чан не кня зя ў го-
ра дзе над Дзвi ной бы ла пры ду ма на ў 
дру гой па ло ве ХХ ст. ад ным з вi цеб-
скiх эк скур са во даў, якi ўво гу ле сла вiў-
ся ары гi наль ны мi трак тоў ка мi па дзей з 
гiс то рыi Вi цеб ска...

Аляк сандр ПУК ШАН СКI
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Скры жа лi гiс то рыiСкры жа лi гiс то рыi  �� ПадзеяПадзея  ��

ВОЛЬ ГА, АЛЬ ГЕРД, АЛЯК САНДР: ШТО ІХ ЯДНАЕ?

Афі цый ны ка мен та рый
Пётр ПАД ГУР СКІ, на мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня куль ту ры Ві цеб-

ска га абл вы кан ка ма:
— Лі чу, што пом нік Аль гер ду па ві нен быць уста ля ва ны ў Ві цеб ску. Та му 

што на са мрэч гэ тая гіс та рыч ная асо ба шмат зра бі ла для ста наў лен ня, фар-
мі ра ван ня, раз віц ця го ра да ў аба рон ным, куль тур ным, рэ лі гій ным пла нах. У 
тым лі ку пад час яго праў лен ня бу да ва лі ся хра мы.

Мно гія чы та чы не ве да юць увесь пра цэс ства рэн ня і ўста ля ван ня пом ні каў 
— гэ та зай мае шмат ча су. На прык лад, вя до мы ва ўсім све це пом нік Пят ру І 
у Санкт-Пе цяр бур гу ства раў ся 10 га доў. Зна ка мі тыя скульп ту ры ко ней на 
Аніч ка вым мос це так са ма ў Пі це ры — на Не ўскім — пра спек це так са ма з'я-
ві лі ся не ад на хві лін на.

Што ты чыц ца пра цэ су ўста ля ван ня пом ні каў у на шай кра і не, ёсць ад па-
вед нае за ка на даў ства, якім мы кі ру ем ся. Кі раў нік дзяр жа вы даў да звол на 
ства рэн не пом ні ка Аль гер ду.

Пас ля та го як атрым лі ва ец ца да звол Прэ зі дэн та, ро біц ца эс кіз пом ні ка, 
які па каз ва ец ца для ўзгад нен ня чле нам рэс пуб лі кан ска га са ве та па ма ну-
мен таль ным і ма ну мен таль на-дэ ка ра тыў ным мас тац тве. Са вет уз на чаль вае 
Мі ха іл Ба раз на, рэк тар Бе ла рус кай ака дэ міі мас тац тваў. Чле ны са ве та — зна-
ка мі тыя ар хі тэк та ры, скульп та ры, мас тацт ва знаў цы. Яны ад каз ва юць за тое, 
каб у вы ні ку быў уста ля ва ны вы со ка мас тац кі твор. Эс кіз быў уз год не ны.

По тым на ступ ны этап: ро біц ца ра бо чая ма дэль, якая зноў па він на ўзгад-
няц ца ў вы шэй на зва ным са ве це. За раз ёсць за ўва гі па ра бо чай ма дэ лі і 
яны вы праў ля юц ца скульп та рам Ва ле ры ем Ма гу чым. І пас ля ўзгад нен ня 
вы праў лен няў па чы на ец ца на ступ ная ста дыя ства рэн ня пом ні ка: ро біц ца 
ўжо ма дэль у на ту раль ную ве лі чы ню, але з мяк ка га ма тэ ры я лу — глі ны або 
плас ты лі ну... Як толь кі зроб ле на ма дэль, зноў чле ны са ве та яе ўзгад ня юць. 
Толь кі по тым ро біц ца фор ма і пом нік ад лі ва ец ца з ме та лу. За раз этап уз гад-
нен ня ра бо чай ма дэ лі.

Паў та раю, да звол кі раў ні ка дзяр жа вы на ўста ноў ку пом ні ка Аль гер ду ў 
нас ёсць. По тым бы ло пры ня та ад па вед нае ра шэн не Ві цеб ска га гар вы кан ка-
ма аб ства рэн ні і ўста ноў цы пом ні ка. Ужо вы зна ча ны за каз чык, фі нан са выя 
срод кі — па за бюд жэт ныя гро шы, за роб ле ныя га ра джа на мі пад час су бот ні ка, 
і гро шы ад ме цэ на таў.

Га рад скія пад ан ніГа рад скія пад ан ні  ��

ТА ЯМ НІ ЦЫ ПАД ГОР НАЙ
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На мя жы 
трох

кра iн
Рэ кан струк цыя па дзей 
988 го да на сла вян скiх 
зем лях ад бы ва ла ся 
пад час мiж на род на га 
мо ла дзе ва га фес ты ва лю 
на мя жы трох кра iн: 
Бе ла ру сi, Укра i ны i Ра сii. 
1025-год дзю Хры шчэн ня 
Ру сi пры свя цi лi 
ме ра пры ем ства яго 
сё лет нiя гас па да ры-
ар га нi за та ры —
укра iн скi бок.

У апош нi дзень, якi тра ды-
цый на збi рае не толь кi мо ладзь, 
але i ўсiх ах вот ных з на ва кол ля, 
на скры жа ван не ка ля ма ну мен та 
Друж бы пры еха ла не каль кi ты-
сяч ча ла век. У тым лi ку пра ва-
слаў ных вер нi каў, якiя пры ня лi 
ўдзел у Бос кай Лi тур гii, што пра-
хо дзi ла на бе ра зе во зе ра.

Да рэ чы, як ска заў епiс кап Го-
мель скi i Жло бiн скi Сця фан, для 
вер нi каў ме жаў не iс нуе. 

Свае пры вi тан нi шмат лi кiм 
гас цям i ўдзель нi кам фэс ту да-
сла лi кi раў нi кi Бран скай, Чар нi-
гаў скай i Го мель скай аб лас цей. 
У пры ват нас цi, стар шы ня Го-
мель ска га абл вы кан ка ма Ула-
дзi мiр Двор нiк ад зна чыў, што 
гэ ты фо рум для жы ха роў пры-
гра нiч ных рэ гi ё наў трох кра iн 
стаў зна кам сяб роў ства i ду хоў-
най блiз ка сцi.

Аба вяз ко вая част ка пра гра-
мы свя точ ных ме ра пры ем стваў 
ка ля ма ну мен та Друж бы, якiя 
сё ле та пра хо дзi лi 44-ы раз, — 
ра бо та го ра да май строў усiх 
трох кра iн. I тут для пры хiль нi-
каў твор час цi лю бых кi рун каў 
бы ло дзе ду шы раз гар нуц ца. 
Шмат лi кiя гос цi фо ру му на ве да-
лi твор чыя пля цоў кi бе ла рус кiх, 
ра сiй скiх i ўкра iн скiх рэ гi ё наў, 
вы ста вы-про да жы та ва раў на-
род на га спа жы ван ня i па час та-
ва лi ся пра дук цы яй прад пры ем-
стваў усiх трох дзяр жаў.

Iры на АСТАШ КЕ ВIЧ.
Фо та аў та ра
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Помнік плануюць паставіць побач з ратушай.


