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Калі я апынулася на вуліцы ім.Стасава, мне на імгненне здалося, што я не ў Мінску. 
Тут усё было так ціха і спакойна:ніякай гарадской мітусні, ніякага шуму. Усё навокал такое 
прыгожае і прыемнае,як ў бабулі ў вёсцы.  

У паветры быццам бы  лётае нешта чароўнае, а маленькія драўляныя і цагляныя домікі 
ствараюць ілюзію казкі.  

Мясцовыя жыхары заўсёды вам дапамогуць. Яны спагадлівыя, добрыя і ветлівыя, 
быццам нясуць святло. 

На цудоўнай вуліцы ім.Стасава знаходзіцца дзіцячы садок  № 80.Для мяне было цікава 
заўважыць, што ў гэты садок ходзяць незвычайныя дзеці, бо нават гульні ў гэтых дзяцей 
былі ўласнаствораныя.Я ўпэўнена,што непаўторная атмасфера вуліцы, па якой дзеці 
ходзяць кожны дзень у садок, уплывае на іх светапогляд, і менавіта таму,яны здаюцца 
крыху іншымі. На сённяшні дзень вуліца ім. Стасава знаходзіцца ў шматлікіх краінах,а ў 
Беларусі яна ёсць ў Мінску і Магілёве. 

На вуліцы ім.Стасава няма нічога падобнага або аднолькавага. Кожны дом,кожная 
сцяжынка, нават кожнае дрэва выглядаюць асабліва. Калі вы страцілі натхненне,ці вам 
хочацца ўбачыць незвычайную для Мінска вуліцу, смела і абавязкова наведайце вуліцу ім. 
Стасава. 

Літаратура 
1) Стасава, Е. Д. В. В. Стасаў. Зб.артыкулаў і ўспамінаў / Е. Д. Стасава. – М. – Л. : 

1949г. 
2) Лебядзеў, А. Д., Саладоўнікаў, A. B. B. В. Стасаў. Жыццё і творчасць /  

А. Д. Лебядзеў, А. В. Салоднікаў – M. : 1976г. 
4) Лебедзеў, А. К. , Саладоўнікаў, А.В. Уладзімір Васільевіч Стасаў.Жыццё і творчасць 

/ А. К. Лебедзеў,А. В. Салоднікаў – Л. : 1982г. 
5) Марковіч, А. П. В.У. Стасаў: грамадзянін, крытык, дэмакрат / А. П. Марковіч –  Кіеў 

: 1969г. 

ВУЛІЦА ХМЯЛЕЎСКАГА 

Саўчанка А.П., Слівіна В.К., 1 курс, філалагічны факультэт, БДПУ, Мінск 
навук. кір. – Рацько А.Ф., кандыдат гістарычных навук, дацэнт, БДПУ 

Маскоўскі раён – адзін з самых маладых раёнаў у сталіцы, які размешчаны ў паўднёва-
заходняй частцы горада. Ён утвораны ў 1977 годзе Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета 
БССР за кошт разузбуйнення Кастрычніцкага і Фрунзенскага раёнаў горада Мінска. 

Летам 1977 года пачаў сваё функцыянаванне Маскоўскі раённы аддзел народнай 
адукацыі горада Мінска, які ўзначаліў Тютрин Юрый Аляксеевіч. На момант адукацыі на 
яго тэрыторыі працавалі 9 школ і 9 дзіцячых садкоў. 

   Плошчу Маскоўскага раёна горада Мінска роўная прыкладна 3 тысячам гектараў, на 
якіх пражывае каля 285 тысяч чалавек. Цікавы факт, что шчыльнасць насельніцтва складае 
9484 чалавека на км², што ў 1,7 разы вышэй, чым па усім горадзе.[1]   

   На тэрыторыі Маскоўскага раёна знаходзіцца Мінская студэнцкая вёска стане адным 
з ключавых аб'ектаў забудовы праспекта, які размесціцца амаль на 40 гектарах. Комплекс 
для студэнцкай моладзі ўключае 8 інтэрнатаў, шматфункцыянальны культурна-
забаўляльны, фізкультурна-аздараўленчы і гандлёвы цэнтры, паліклініку, іншыя аб'екты 
сацыяльнай інфраструктуры. 

У заходняй частцы горада праходзіць вуліца Хмялеўскага, пра якую мы і распавядзем 
вам. Яна бярэ пачатак ад вуліцы Грушаўскай і ідзе да вуліцы Карла Лібкнехта, перасякаецца 
з вуліцай Дзекабрыстаў, праспектам Дзяржынскага і вуліцай Розы Люксембург. У раёне 
праспекта Дзяржынскага вуліца перарываецца, і мы даведаліся, што ў гэтым месцы раней 
знаходзіўся ваенны завод па вытворчасці ці то палявых кухняў. 

Да рэвалюцыі ў раёне цяперашняй вуліцы Хмялеўскага былі толькі рэдкія хутары, 
невялічкія дамы, вакол якіх ўсё было аружана садамі і агародамі, палі, дарожныя выемкі, 
зробленыя пры будаўніцтве ў 1916 г. чыгуначнай галінкі, якая спалучыла станцыі Мінск-
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Таварны і Мінск-Паўночны. І сапраўды, тут и сёння засталося шмат старых драўляных 
дамоў, многія з якіх, на жаль, даўным-даўно закінуты.[2] 

Вось што пра яе пісаў беларускі архітэктар, гісторык і этнолаг Лакотка Аляксандр 
Іванавіч у канцы 1980-х: “Своеасаблівым каларытам, маштабнасцю, добрай захаванасцю 
драўлянай пабудовы вылучаецца вуліца Хмялеўскага, у мінулым ўскраіна, якая межавала з 
землямі вёскі Пятроўшчына, якая размяшчалася непадалёк, і асобных фальваркаў. 
Першапачаткова яна насіла назву Грушэўскага завулка, пазней – вуліцы Пакгаузной. 
Першыя дамы тут з'явіліся ў 1880 гады. Паўночны канец Пакгаузной вуліцы выходзіў на 
выган, на якім, згодна картаграфічным матэрыялам пачатку ХХ стагоддзя, знаходзілася 
возера і група курганных магільнікаў. Хаты на Пакгаузной вуліцы належалі асобным 
домаўладальнікам, але жылі ў іх рабочыя і служачыя Лібава-Роменскай чыгункі. Былі тут 
хлебныя крамы, крамы царкоўных атрыбутаў, кавальская, на некаторых участках 
размяшчаліся свірны, стайні, навесы для фурманок".[3]        

Пасля Вялікай Айчыннай вайны вуліца была названаая імем актыўнага ўдзельніка 
мінскага падполля, члена падпольнага гаркама КП (б) Б Канстанціна Іосіфавіча 
Хмялеўскага, які загінуў ад рук фашыстаў. У гонар Канстанціна Іосіфавіча на адным з 
дамоў вуліцы была ўсталявана мемарыяльная дошка. 

Мы вырашылі запытаць ў жыхароў гэтай вуліцы, ці ведаюць яны хоць што-небудзь пра 
чалавека, у гонар якога названа іх вуліца. Далёка не ўсе ведалі, што сказаць. Між тым, 
Хмялеўскі Канстанцін Іосіфавіч (1905-1943 гг.), адзін з арганізатараў і кіраўнікоў Мінскага 
падполля ў гады Вялікай Айчыннай вайны. З 1921 г. быў рабочым службы шляху Заходняй 
чыгункі, шчаціннай фабрыкі, затым на гаспадарчай рабоце ў Мінску. Падчас фашысцкай 
акупацыі горада з верасня 1941 г. прымаў удзел у арганізацыі падполля. Разам з М. К. 
Каржанеўскім кіраваў падполлем у Кастрычніцкім раёне Мінска. З чэрвеня 1942 г. ён быў 
удзельнікам мінскага падпольнага гаркама КП (б) Б, загадчыкам аддзела па арганізацыі 
дыверсій, удзельнічаў у распаўсюджванні падпольнай газеты "Звязда" і ўлётак. У 
кастрычніку 1942 г. Канстанцін Хмялеўскі быў арыштаваны i вясной 1943 г. забіты ў 
фашысцкіх засценках.  

У 1964 г. у Мінску яго імем названа былая Пакгаузная вуліца. У 1965 г. за мужнасць і 
адвагу Канстанцін Хмялеўскі быў пасмяротна узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I 
ступені.[4] 

Калі ідзеш ўздоўж старых дрэў, некаторыя з якіх раслі тады, калі здзяйсняў свае 
гераічныя ўчынкі Канстанцін Іосіфавіч, то нібы адчуваеш подых гісторыі. Добрае ўражанне 
пакінулі і жыхары прыватнага сектара, якія  расказвалі нам пра тое, як мянялася вуліца на 
працягу часу. Яны падзяліліся з намі сваімі праблемамі, такімі як няспыннае нават ноччу 
будаўніцтва, якое доўжыцца ўжо некалькі гадоў і вынікам якога сталі смецце і  будаўнічы 
пыл, шум і пах. Настрой нам крыху сапсавала дажджлівае і пахмурнае надвор'е, з-за якога 
былі золь і лужыны, але гэта толькі распаліла ў нас цікавасць да гэтай вуліцы, так як нам 
будзе вельмі цікава паглядзець на тое, як вясной зелянеюць кроны старых і маладых дрэў, 
на кветкі, якія пачнуць квітнець на кветніках побач з хатамі. Хочацца паглядзець на гэтую 
вуліцу праз некалькі гадоў, калі скончыцца гэтае доўгае будаўніцтва, калі жыхары змогуць 
паўнавартасна атрымліваць асалоду ад цішыні, спакою і прыгажосці іх вуліцы.  

У размовах з мясцовымі жыхарамі, мы часта чулі, як яны прыводзілі прыклады іншых 
вуліц, названых у гонар герояў Вялікай Айчыннай вайны, напрыклад, вуліцы Волаха, 
Дразда, Бялецкага, Купрыянава і г.д, і мы сапраўды жадаем пабываць на кожнай іх гэтых 
вуліц, даведацца што-небудзь пра гэтых гераічных людзей, у гонар якіх названы гэтыя 
вуліцы,  і, мабыць, распаведаць аб іх подзвігах як мага большай колькасці людзей, каб яны 
не забывалі пра тых, хто аддаў жыццё дзеля іх будучыні, дзеля нашай з вамі шчаслівай 
сучаснасці. 

Літаратура 
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Московский_район_(Минск)  
2. Улица Хмелевского // Минск старый и новый – Режим доступа: http://minsk-old-

new.com/minsk-3090.htm . – Дата доступа: 19.03.2017.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й  Б

ГП
У



219 
 

3. Лакотка, А. І. Сілуэты старога Мінска : нарысы драўлянай архітэктуры / А. І. 
Лакотка. – Мінск : Полымя, 1991. – 124 с. 

4. Хмялеўскі Канстанцін Іосіфавіч // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. – Т. 6. 
– Кн. 2: Усвея  –  Яшын; Дадатак / Беларус. Энцыкл .; Рэдкал .: Г. П. Пашкоў (Гал. рэд.) І 
інш. – Мінск: БелЭн, 2003. – 616 с. (с. 70) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ ИМ. ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО В 1911 – 
1980 ГГ. 

Сидоренко Е.П., 1 курс, исторический факультет, БГПУ, Минск 
науч. рук. – Забавский Н.М., доктор исторических наук, профессор, БГПУ 

Начало XX века. Реформы П. Столыпина коренным образом повлияли на 
экономическое развитие Беларуси. Появилась прослойка зажиточных православных 
крестьян, увеличились посевные площади, стали использоваться сельскохозяйственные 
машины. Беларусь шла по пути индустриального строительства. 

Экономический подъём послужил толчком для развития науки и культуры. 
Увеличилась численность школ и библиотек.  

Значительную роль в развитии науки, культуры и литературы сыграло создание 
библиотек, которые являются кладезем наук. Они были доступны и для большей части 
простого населения. В Минске одной из библиотек, открытых в начале XX в. стала 
библиотека им. Льва Николаевича Толстого. 

История библиотеки берёт своё начало в 1911 г. После смерти Льва Толстого группа 
прогрессивных общественных деятелей во главе с доктором Ульяновым возбудила 
ходатайство перед губернатором об организации в г. Минске библиотеки им. Льва 
Николаевича Толстого. В апреле было получено разрешение. Однако встал вопрос о 
средствах, которые необходимо было выделить из городского бюджета. Вооружившись 
именем великого писателя, минская интеллигенция смогла преодолеть и это препятствие. 
На Ново-Московской, 39, в частном доме госпожи Вержбовской (ныне улица Мясникова), 
были сняты 3 небольшие комнаты, и в конце года библиотека уже имела возможность 
обслуживать читателей [3, 304 с.]. На торжественное открытие приехала вдова великого 
русского писателя Софья Андреевна Толстая, которая подарила минчанам более 40 книг, 
которые были утрачены в годы Великой Отечественной войны. 

По сохранившимся сведениям, первым библиотекарем была некто «госпожа  
Екатерина Богданова». «Публичка» находилась в районе Брестского вокзала, в рабочей 
слободке со своим особым укладом жизни, а ее читателями были в основном молодые 
люди, для которых Толстовская читальня была  главным центром, очагом культуры. Они 
приходили сюда после занятий в училищах, гимназиях, чтобы почитать, пообщаться друг с 
другом. Посещали ее студенты и солдаты, рабочие и «лица без определенных занятий». 
Согласно документам за 1913 год очень активными посетителями были домохозяйки.[2, 10 
с.] Библиотека работала до 9 часов вечера, вход в нее был платным. Стоимость посещения 
составляла одну копейку[2, с. 10]. Тогда же, в 1911 году, в книжном фонде насчитывалось 
650 экземпляров документов. Часть книг была передана из библиотеки им. А.С. Пушкина[1, 
150 с.], а в первые годы советской власти библиотека Толстого была отделением первой 
городской библиотеки им. А.С. Пушкина.                 

Существовала библиотека на добровольные пожертвования и бескорыстную помощь 
минчан. Сразу же после открытия около сотни томов подарили читатели. Из чего 
комплектовался фонд? В основном – беллетристика, много текстов научного содержания, 
детская литература. Особый раздел – литература на польском и еврейском языках. Большим 
многообразием отличался фонд периодики, это газеты и журналы: «Северо-Западная 
жизнь», минская газета «Копейка», «Русские ведомости», «Наша нива», и другие. Как 
отмечается в ревизионном отчете 1913 г., в библиотеке нет книг «религиозного характера, 
научно-нравственной направленности, бедна исследовательская литература»[3, 304 с.]. 

До 40-х годов сведений о библиотеке сохранилось очень мало.  Известно, что какое-то 
время она находилась в помещении старой церкви. Но уже тогда в  ее залах  готовились к 
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