
Віленская вуліца – Вуліца Лазарэнка 

Вуліца Лазарэнка — (старыя назвы Вялікакняжацкая, Віленская). Вуліца 

размешчана ў цэнтры горада. Бярэ свой пачатак ад вул. Першамайскай да вул. 

Будаўнікоў. Працягласць вуліцы 2120 м. Сваю назву атрымала ў 1944 г. у гонар І. С. 

Лазарэнка. Вуліца з'яўляецца адной з найстарэйшых вуліц горада. Вядомая з XVI ст. 

як галоўная вуліца Віленскага прадмесця Новага горада. 

Пры ўездзе ў горад на ёй былі пабудаваны драўляныя Віленскія вароты (у 

канцы XVIII — у пачатку XIX ст. на іх месцы пабудаваныя парадныя каменныя 

вароты ў стылі ампір; не захаваліся), якія ўваходзілі ў 3-й пояс умацаванняў вакол 

Новага горада. Фармавалася вуліца на паўночна-заходні накірунак ад Шклоўскай 

вуліцы. 

У XVII ст. за Віленскімі варотамі тэрыторыя горада сканчалася і пачыналася 

Віленскае поле (ад сучаснага Польскага могілак да чыгуначнай станцыі Магілёў-2). 

У канцы XVIII — у пачатку XIX ст. тэрыторыя Віленскага поля ўвайшла ў гарадскую 

мяжу і вуліца набыла сучасную даўжыню. У кнізе «Вопыт апісання Магілёўскай 

губерні» за 1882-1884 гг. ёсць наступныя звесткі: «Спуск налева ўтварае Віленскую 

вуліцу, якая вядзе да былой паштовай дарозе на Вільню. Тут узгорыстая мясцовасць 

праразаецца рэчкай Дубравенкай; у канцы вуліцы знаходзяцца каменныя казармы, 

якія належаць гораду; іншых жа казённых або грамадскіх будоў тут няма, а дамы 

прыватных асоб у большасці драўляныя. Па гэтай вуліцы на выездзе з горада 

знаходзяцца могілкі: васкрасенскае, лютэранскія і рымска-каталіцкае; яны выдаленыя 

ад лініі вуліцы на даволі значную прастору». 

У канцы XIX — у пачатку ХХ ст. па вуліцы пачынаецца будаўніцтва 

мураваных дамоў. Так у 1910 г. прадпрымальнік Брук будуе 2 даходных дома (№ 13, 

15), якія ў якасці гасцініцы на 8 нумароў здымае Сара Кац. Яшчэ адным помнікам 

каменнага будаўніцтва з'яўлялася сінагога «Расталым». 

Сучаснае аблічча вуліцы стала складвацца ў 1930 гг., калі пачалося масавае 

жыллёвае і грамадзянскае будаўніцтва. Праз раку Дубравенку, якая перасякае вуліцу, 

быў пабудаваны мост, які звязаў раён вуліцы з іншымі часткамі горада. Забудова 

вуліцы працягвалася пасля Вялікай Айчыннай вайны, калі па генеральнаму плану 

Магілева 1947-1950 гг. праводзілася рэканструкцыя цэнтральнай часткі горада. 

Уяўляюць цікавасць будынкі канца XIX — пачатку ХХ ст.— № 7, 9, 11, 13, 15.  

На вуліцы размешчаны брацкая магіла апалчэнцаў і брацкая магіла больш за 

300 савецкіх салдат і афіцэраў, у тым ліку пяці Герояў Савецкага Саюза М. К. 

Буянава, М. А. Замулаева, А. М. Касаева, В. І. Панкова, Н.У. Рамашка, якія загінулі ў 

час Вялікай Айчыннай вайны, брацкая магіла савецкіх воінаў на тэрыторыі былога 

ваеннага шпіталя, Польскае могілкі, дзе пахаваны беларускі паэт А. В. Пысін, Героі 

Савецкага Саюза М. Ф. Рабчэўскі,  

 А. Мельнікаў. На доме № 2/12 устаноўлена мемарыяльная дошка І. С. Лазарэнка. 

 



           

           

 

 


