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Вель мі шмат да вя ло ся зве даць 
жы ха рам Асі по віц ка га ра ё-
на ў ча сы фа шысц кай на ва лы. 
Пяць вё сак бы лі спа ле ны ра-
зам з жы ха ра мі і не ад на ві лі ся, 
а ўся го па цяр пе лі ад за хоп ні каў 
72 на се ле ныя пунк ты. Пе ра жы-
тае на ген ным уз роў ні пе ра хо-
дзіць з па ка лен ня ў па ка лен не... 
Пра жа хі вай ны га ва ры лі на дру-
гіх края знаў чых чы тан нях біб лі я-
тэ ка раў ра ё на, якія на зы ва юц ца 
«Вай на. По шук. Па мяць».

Ад кры ва ючы чы тан ні, ды рэк тар 
цэнт ра лі за ва най біб лі я тэч най сет кі 
Ан жэ ла Хлус ад зна чы ла, што ме на-
ві та біб лі я тэ ка ры ра ё на ўзна ча лі лі 
по шу ка вую края знаў чую пра цу пад-
час 70-год дзя Пе ра мо гі. «Аса біс та да 
мя не па мяць пра вай ну пе рай шла ад 
дзе да-фран та ві ка, які ва я ваў ра зам 

з Ма шэ ра вым; ад ба бу лі, якая ма ла-
дой дзяў чы най да па ма га ла пар ты за-
нам», — ад зна чы ла яна.

Ру ка піс ныя ўспа мі ны ве тэ ра наў, іх 
аў то гра фы, ко піі да ку мен таў з аса біс-
тых ар хі ваў: фо та здым кі, ліс ты, паш-
тоў кі, вы раз кі з га зет; звест кі, атры ма-
ныя ў вус най фор ме, якія на пра ця гу 
го да збі ра лі біб лі я тэ ка ры ра ё на, скла лі 
асно ву вір ту аль на га му зея «Вяр та юц ца 
да нас сал дат ім ёны». А пад кі раў ніц-
твам на мес ні ка стар шы ні рай вы кан ка-
ма А. Шаў лю гі па ба чыў свет і па пя ро вы 
да да так да кні гі «Па мяць» з пе ра лі кам 
во і наў, якія за гі ну лі пры вы зва лен ні ра-
ё на, і за гі ну лых сал дат-зем ля коў.

Вя лі кі ўнё сак у гэ тую спра ву зра бі ла 
ве тэ ран ка біб лі я тэч най сіс тэ мы Ва лян-
ці на Лог він. Дзя ку ю чы ёй быў вер ну-
ты з не быц ця ге ра іч ны эпі зод Вя лі кай 
Ай чын най вай ны — бой за чы гу нач ны 
мост це раз Бя рэ зі ну ля стан цыі Ялі за ва 

(та ды Свіс лач) 30 чэр ве ня 1941 го да. 
По шук, у якім удзель ні ча ла і ды рэк тар 
ЦБС, ува со біў ся ў кні гу, пад рых та ва-
ную да вы дан ня. А на гра ніт ных плі-
тах бы лі вы бі ты ім ёны 280 бай цоў 8-й і 
14-й асоб ных ад наў лен чых чы гу нач ных 
ба таль ё наў, якія да гэ туль лі чы лі ся без 
вес так пра па ўшы мі ў тым баі.

На края знаў чых чы тан нях ад бы-
ла ся дыс ку сія ва кол пы тан ня не да-
стат ко вас ці су час на га па тры я тыч на га 
вы ха ван ня мо ла дзі. Ад нак на чаль нік 
ад дзе ла ідэа ла гіч най ра бо ты, куль-
ту ры і па спра вах мо ла дзі Асі по віц-
ка га рай вы кан ка ма Іры на Ра ман чук 
за пэў ні ла, што тэ ма мі ну лай вай ны 
на тэ ры то рыі ра ё на бу дзе і на да лей 
на леж на да сле да вац ца, а ма тэ ры я лы 
по шу каў — ак тыў на да во дзіц ца да жы-
ха роў і вуч няў школ.

Вік тар ХУР СІК
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За пра шаль нікЗа пра шаль нік  ��

«СПЯ ША Ю СЯ ПА ВІН ША ВАЦЬ ВАС...»
Тра ды цыя да сы лаць ка ляд ныя і на ва год нія паш тоў кі — 
ад на з са мых пры ем ных. З не цярп лі вас цю ідзеш да паш то вай 
скры ні, каб да стаць ад туль ча ка ную карт ку з цёп лы мі 
сло ва мі, ка ля ро вы мі ўзо ра мі. Або сам да сы ла еш свае 
паш тоў кі род ным і сяб рам, якіх рэд ка ба чыш. І та кія па слан ні 
ле пей за ўсё на гад ва юць пра тое, што пом ніш і лю біш... 
Паш тоў кі да сы ла лі і ста год дзе та му — і на ват больш ак тыў на, 
чым сён ня. Пра тое, як він ша ва лі ў па чат ку XІX ста год дзя, 
мож на да ве дац ца на вы ста ве ка ляд ных і на ва год ніх паш то вак 
пад наз вай «Спя ша ю ся па він ша ваць Вас...», якая ад кры ла ся 
ў Ма лой вы ста вач най за ле па ла ца ў Ня сві жы.

У но вай экс па зі цыі прад стаў ле ны ста ра даў нія карт кі з пры ват най 
ка лек цыі У. Кус то ва, пры ве зе най з Санкт-Пе цяр бур га. На іх яск ра ва 
вы ма лёў ва ец ца гіс то рыя свят ка ван ня Рас тва Хрыс то ва га. Ро бяц ца 
зра зу ме лы мі тра ды цыі гэ та га дня на мя жы ста год дзяў — у кан цы XІX — 
па чат ку ХХ, да гіс та рыч ных уз ру шэн няў рэ ва лю цыі 1917 го да.

Ка лісь ці (ве ра год на, як і сён ня) асаб лі вай па пу ляр нас цю ка рыс та лі ся 
він ша валь ныя паш тоў кі да свят, у тым лі ку да Рас тва. Кож ная се рыя 
паш то вак, пры све ча ная пэў най ура чыс тас ці, ме ла свой на бор зна каў, 
ха рак тэр ных кам па зі цый і сю жэ таў. У карт ках вы яў ляў ся не толь кі ін-
ды ві ду аль ны стыль аў та раў-мас та коў, але і асаб лі вас ці куль ту ры кра-
ін-вы твор цаў у кож ны пе ры яд іх гіс то рыі.

На вы ста ве мож на ўба чыць і ін шыя прад ме ты, якія да па мо гуць 
па глы біц ца ў ат мас фе ру Рас тва, ад чуць свя точ ны дух эпо хі па чат ку 
ХХ ста год дзя
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Не сак рэт, што ў на шай кра і не ву лі цы ў га ра дах час та 
мя ня лі свае наз вы. У ста ра жыт най Ор шы сум ным 
«рэ кард сме нам» па пе рай ме на ван нях мож на сме ла 
на зы ваць не вя лі кую ву лі цу, якая зна хо дзіц ца амаль 
у цэнт ры го ра да. Пас ля та го, як на ёй 
прад пры маль ні кам Вай нбер гам у 1883 го дзе быў 
за сна ва ны пі ва вар ны за вод, на кар це го ра да 
і з'я віў ся Вай нбер гаў за ву лак. Пі ва, да рэ чы, сла ві ла ся 
да лё ка за ме жа мі Ор шы. На ват атры ма ла не каль кі 
за ла тых ме да лёў на між на род ных вы ста вах.

Дзесь ці ў дру гой па ло ве 1920-х га доў за ву лак быў на зва ны 
ў го нар Усе ва ла да Іг на тоў ска га, вы дат на га ву чо на га і ар га ні-

за та ра асве ты ў БССР, ад мет на га дзея ча но ва га бе ла рус ка га 
Ад ра джэн ня. Для ар шан цаў ён асаб лі ва да ра гі як аўтар дум кі, 
што ў 850-х га дах Ор ша бы ла цэнт рам удзель на га княст ва, а ў 
1928 го дзе Іг на тоў скі на ве даў го рад і вы сту піў у «До ме асве ты». 
Праў да, ка лі яго бес пад стаў на аб ві на ва ці лі ў «на цы я нал-дэ ма-
кра тыз ме» (каб па збег нуць смер ці ад рук ста лін скіх ка таў, ён у 
1931 го дзе скон чыў жыц цё са ма губ ствам), бы ла «рэ прэ са ва на» 
і наз ва ву лі цы.

Яна ста ла на сіць імя «пер ша га чыр во на га афі цэ ра» — ста лін-
ска га мар ша ла Клі ма Ва ра шы ла ва. На огул, 1930-я га ды — гэ та 
вель мі скла да ны час, ка лі эн ту зі язм бу даў ніц тва но ва га жыц ця 
спа лу чаў ся з тра ге ды яй па лі тыч ных рэ прэ сій. Ву лі цу кан ца 1930-х 

га доў мож на сме ла на зваць «рас стра ля най», 
бо, па свед чан ні яе жы ха ра Я. Са ка ло ва, на 
ву лі цы бы ло та ды 26 да моў, і толь кі ў трох з 
іх не па бы ва лі аген ты НКУС...

У 1941 го дзе фа шыс ты і іх мяс цо выя 
па ма га тыя хут ка пе рай ме на ва лі ву лі цу ў 
нейт раль ную Браў эрш тра сэ (Пі ва ва ра ная 
ву лі ца). А ў дру гой па ло ве 1940-х га доў на 
ву лі цы па ча ло ся бу даў ніц тва пры ват ных да-
моў. «Ін тэ лі генц кай» яна ста ла на зы вац ца, 
бо боль шасць па бу да ва ных да моў на ле жа ла 
на стаў ні кам, ура чам, бух гал та рам.

Ме на ві та на ёй, у до ме №10, у пас ля ва ен-
ны час жы ла сям'я Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча. 
Тут ён жыў і ў 1956—1958 га дах, ка лі пра-
ца ваў на стаў ні кам у Ор шы. Сю ды, на гэ тую 
ву лі цу, час та пры яз джаў у род ную ха ту, дзе 
доб ра пі са ла ся. У яго бы ло сваё пра цоў нае 
мес ца на га ры шчы, у за ціш ку. Тут з-пад пя-
ра Ка рат ке ві ча вый шла сла ву тая апо весць 
«Дзі кае па ля ван не ка ра ля Ста ха». Ка ля род-
най ха ты ця пер рас це каш тан, які Ула дзі мір 
Ся мё на віч пры вёз з Кі е ва і па са дзіў у па мяць 
сяб роў і род ных, якія за гі ну лі.

24 ліс та па да 1961 го дзе ву лі ца бы ла пе-
рай ме на ва на ў ву лі цу Кас ма на ўтаў. З та кой 

наз вай яна на заў сё ды ўвай шла ў гіс то рыю пры го жа га бе ла рус ка га 
пісь мен ства. «Са май мне лю бай ву лі цай з усіх, што ёсць на зям лі» 
пры све ча ны верш паэ та «Ву лі ца Кас ма на ўтаў». «Адзі ная з ты сяч 
ву ліц, ты — свят ло маё і лю боў», — ус хва ля ва на пі саў ма ла ды 
твор ца. Бы ло б цу доў на, каб так пра сваю ву лі цу мог ска заць кож-
ны га рад скі жы хар! А ву лі ца ў 1987 го дзе атры ма ла імя Ула дзі мі ра 
Ка рат ке ві ча — вя лі ка га сы на Ар шан скай зям лі. У дні свят ка ван-
ня 60-год дзя пісь мен ні ка на ву лі цы з'я ві лі ся дзве ме ма ры яль ныя 
дош кі. Ад на — на па чат ку ву лі цы — з га рэль е фам і аў то гра фам 
пісь мен ні ка, вы ка на ная скульп та рам Юры ем Па ля ко вым. Да рэ чы, 
на ёй Ка рат ке віч на зва ны на род ным пісь мен ні кам Бе ла ру сі (хоць 
і не меў та ко га зван ня афі цый на, але, без умоў на, яго за слу жыў). 
Дру гая — на до ме сям'і Ка рат ке ві чаў. На жаль, пас ля смер ці сё ле та 
яго на га апош ня га гас па да ра — му жа род най пля мен ні цы Ка рат-
ке ві ча, дом ста іць пус ты і лёс яго па куль не вя до мы...

А спус ка ец ца ву лі ца да ўсі мі лю бі ма га Дняп ра, дзе зна хо-
дзіц ца яшчэ ад на важ ная і не аб ход ная ар га ні за цыя — стан цыя 
вы ра та ван ня на ва дзе. Згад ва юць тут і ці ка вую гіс то рыю з лі-
па мі, што рас туць на са мым бе ра зе ра кі, на су праць до ма №19. 
Іх па са дзі лі ў 1914 го дзе, 14 дрэў цаў (па го дзе па чат ку Пер шай 
су свет най вай ны). За ха ва ла ся да на ша га ча су 11 (тры па ва лі ла 
моц ная бу ра ў жніў ні 2000 го да).

Вось та кая ма лень кая ву лі ца з та кой вя лі кай і ба га тай гіс-
то ры яй.

Вік тар ЛЮ ТЫН СКІ. Фо та аў та ра
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Згод на з Ука зам Прэ зі дэн та 
№ 485, пад пі са ным лі та раль на ня-
даў на і скі ра ва ным на ахо ву ар-
хеа ла гіч ных аб' ек таў і ар тэ фак-
таў, усе пры ват ныя ўла даль ні кі 
та кіх каш тоў ных рэ чаў па він ны да 
1 сту дзе ня 2017 го да ўклю чыць іх 
у дзяр жаў ны рэ естр ар хеа ла гіч-
ных ар тэ фак таў. З гэ тай на го ды 
па ча лі з'яў ляц ца пы тан ні, што ж 
бу дзе лі чыц ца ар тэ фак там і ці не 
тра пяць ту ды вы пад ко ва, на прык-
лад, ся мей ныя рэ лік віі?..

На чаль нік упраў лен ня па ахо ве 
гіс то ры ка-куль тур най спад чы ны 
Мі ніс тэр ства куль ту ры Ігар ЧАР-
НЯЎ СКІ па тлу ма чыў, што ў на ступ-
ным го дзе ў Бе ла ру сі бу дзе ство ра на 
спе цы яль ная ка мі сія для вы зна чэн ня 
ар хеа ла гіч ных ар тэ фак таў. Пра ду ма-
ны спе цы яль ны ме ха нізм, з да па мо гай 
яко га бу дзе ад бы вац ца та кая пра цэ ду-
ра. У склад ка мі сіі ўвой дуць спе цы я-
ліс ты ад па вед на га про фі лю. Яна бу дзе 
дзей ні чаць пры Мін скім гар вы кан ка ме 
і абл вы кан ка мах, ку ды мож на бу дзе 
па даць свае прад ме ты, і ка мі сія вы-
зна чыць — ар тэ факт гэ та ці не.

Ка лі прад мет са праў ды з'яў ля ец-

ца каштоўнасцю, яго трэ-
ба бу дзе за рэ гіст ра ваць 
у спе цы яль ным рэ ест ры 
На цы я наль най ака дэ міі 
на вук. Але гэ та не зна-
чыць, што Ака дэ мія на вук 
за бя рэ ар тэ факт, ад зна-
чае Ігар Чар няў скі. Гэ та 
ро біц ца з мэ тай да ве дац-
ца, што ў ка го ёсць, каб 
мець маг чы масць увес ці 
прад ме ты ў на ву ко вы і 
куль тур ны ўжы так.

Спе цы я ліст ад зна чыў, што ама та рам 
пры бор на га по шу ку і ка лек цы я не рам 
не бу дзе чы ніц ца вя лі кіх пе ра шкод у іх 
дзей нас ці. Але ра біць гэ та трэ ба згод на 
з за ка на даў ствам. Ва ўка зе Прэ зі дэн та 
пра пі са на, што для пра вя дзен ня по шу ку 
ар хеа ла гіч ных аб' ек таў і ар хеа ла гіч ных 
ар тэ фак таў мо гуць пры цяг вац ца гра-
ма дзя не пад час сту дэнц кай прак ты кі, 
пад соб ныя ра бо чыя і спе цы я ліс ты на 
да га вор ных ас но вах. Але га лоў нае, што 
за та кі мі дзе ян ня мі ўсё роў на па ві нен 
ста яць пра фе сій ны ар хе о лаг, пэў ная 
про філь ная ар га ні за цыя, на ад рас і імя 
якой вы да дзе ны ад кры ты ліст — да звол 
На цы я наль най ака дэ міі на вук на пра вя-
дзен не ар хеа ла гіч ных рас ко пак

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.
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Дзе ля па мя ціДзе ля па мя ці  ��

«ВЯР ТА ЮЦ ЦА ДА НАС САЛ ДАТ ІМ ЁНЫ»

Та па ні міяТа па ні мія  ��

ЁСЦЬ У ОР ШЫ ТА КАЯ ВУ ЛІ ЦА...

Спад чы на ў за ко неСпад чы на ў за ко не  ��

ЗНОЙ ДЗЕ НЫЯ КАШ ТОЎ НАС ЦІ — У РЭ ЕСТР!
Для вы зна чэн ня ар хеа ла гіч ных ар тэ фак таў 
бу дуць ство ра ны спе цы яль ныя ка мі сіі

Адзін са шмат лі кіх пярс цён каў 
(гэ ты, ве ра год на, — XVІІ ста год дзя), 

вы стаў ле ных на Бе ла рус кім 
скар ба шу каль ніц кім пар та ле.

Ка паль ні кі 
са мі 

спра бу юць 
аца ніць тое, 

што ў іх ёсць.

«Ве ліч ны гмах піў за во да» сён ня.

Ме ма ры яль ная дош ка Ула дзі мі ру Ка рат ке ві чу.


