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 Рэдактар Станіслаў Суднік

 Міхась Булавацкі, Людміла Дзіцэвіч ,
Вольга Іпатава, Васіль Ліцьвінка,

Ірына Марачкіна,  Леакадзія Мілаш,
Алесь Петрашкевіч , Людміла Піскун,
Аляксей Пяткевіч, Уладзімір  Содаль,
Станіслаў Суднік, Павел Сцяцко ,

Алег Трусаў.

Аўтары цалкам адказныя за падбор
і дакладнасць прыведзенай інфармацыі

У гісторыі Лідчыны
Гайцюнішкі з ’яўляюцца ў
XVI ст . Згодна  інвентара
1565 г.   маёнтак належаў
Рымшам і складаўся з двара
і  гаспадарчых пабудоў . У
двор уваходзілі тры жылыя
дамы, стайні і гароды.  Гас-
падарчыя пабудовы, агаро-

джаныя дылямі, мелі  двое
весніц ( варот).

У XVII с т.  Гайцю-
нішкі належаць Нонхартам.
Нявядома адкуль гэты  род
паходзіў і як па сапраўднаму
гучала  прозвішча. Іх лічылі
курляндскай шляхтай, таму
што іхняе прозвішча  выгля-
дала як курляндскае. Два
родныя браты, Пётр  і Ста-
ніслаў Нонхарты, за вялікія
заслугі перад краінай у часе
вайсковых дзеяняў з  Маск-
вой і шведамі,  у 1590 г.
атрымалі пацвярджэнне сва-

йго  шляхетства, ягое яны
мелі раней  ад імператара
германскай  імперыі. Быў
таксама падтверджаны іх
герб: ”Срэбны якар на чыр-
воным полі”.

Пётр Нонхарт жаніў-
шыся на Падбярэзскай, пра-
тэстанцы, займеў  пасаду

Віленскага  гараднічага, і
будаўнічага каралеўскага
замка ў Вільні.  Як высока-
кваліфікаваны прафесіянал,
быў  адпаведна  ацэнены  і
атрымаў  Гайцюнішкі. Вера-
годна, што адзіная   дачка
Пятра, Зузана, выйшла за-
муж за Юрыя Храптовіча
(1586-1650 г.), ваяводу на-
ваградскага, і перадала яму
ў  пасаг Гайцюнішкі. Пасля
Юрыя, Гайцюнішкі  атры-
маў у спадчыну яго старэй-
шы сын Адам  Храптовіч ,
жанаты на Елізавеце Ісай-
коўскай.

Не вядома, якім шля-
хам, пасля  Храптовічаў ,
гэтая маёмасць дасталася
Шротэрам (герб – Любіч),
шляхце інфляндскага пахо-
джаня,  і калі Гайцюнішкі
дас таліся Путкамерам.
Хутчэй за усё гэта быў
пасаг Дароты Шротэр, дру-

гой жонкі Ваўжынца Путка-
мера, стольніка інфлянд-
скага. На пачатку XIX ст., а
можа і раней Гайцюнішкі
ўжо былі маёмасцю фон дэр
Остэн-Сакенаў . Ягоная да-
чка Вераніка, выйшла замуж
у 1830 г. за Адама Рымшу
(герб – Гоздава), атрымала
маёмасць як свой пасаг.
Пасля Веранікі і Адама , усё
гэта атрымала ў спадчыну
іхняя дачка Алена, жонка
Рамуальда Рымшы. Перад-
апошнім уладальнікам Гай-
цюнішак быў сын Алены і
Рамуальда– Эдвард  Рымша
(1863-1937 гг.), жанаты на
Яніне Лавянецкай.  Апош-
німі ўладальніцамі маёнтка
былі ягоныя две дачкі: Але-
на (нарадзілася 19.02.1911г.,
была замужам за Янам Гаш-
тоўт-Ажынскім) і Зоф’я (на-
радзілася 23.06. 1913 г .,
жонка Напалеона  Сянке-
віча)

Дом-цвердзь. Узве-
дзены ў  паўднёвай частцы
вёскі, на левым беразе р .
Жыжма ў  1611-12 гг. з цэг-
лы будаўніком і начальні-
кам каралеўскіх збудаван-
няў  у Вільні П. Нонхартам
разам з  інжынерам-фарты-
фікатарам Ван Данэнам.

Будынак простакут-
ны ў  плане, двухпавярхо-
вы, пад высокім вальмавым
дахам. Цэнтр  галоўнага
фасада  вылучаны трохпа-
вярховай простакутнай ве-
жай з  невысокім, кубічным,
арачным уваходам, прыбу-

Г а й ц ю н і ш к і
даваным пазней.
Чатыры вугла-
выя вежы круг-
лыя, накрыты
шатрамі. Кож-
ная  вежа  з  вуз-
кімі вокнамі –
байніцамі, што
дазваляла аба-
ронцам з усіх ба-
коў  кантраля-
ваць подступы да
дома.  На 1-м па-
версе знаходз і-
ліся службы і ка-
зарма для невялі-
кай залогі, навер-
се - “панскія” па-
коі і сталовая.

У гадах
1900 – 1905 г. Эд-
вард Рымша да-
будаваў  да яго
шырокі ганак, з  тэрасай,
сапсаваўшы такім чынам
чысціню і арыгіна-льнасць
першапачатковага праекту.

Эдвард Рымша , пад
час дабудовы, знайшоў на-
сценныя малюнкі са сцэнамі
палявання,  якія аднак не
закансерваваў.  Ёсць мерка-
ванне, што  гэтыя малюнкі
належалі пэндзлю вядомага
Віленскага мастака і ўлада-
льніка маёнтка Шротара.

У гэтым доме – цвер-
дз і паспяхова  вытрымалі
аблогу шведы пад час паў-
ночнай вайны, атакаваныя
войскамі саксонскага кара-
ля Аўгуста ІІ.

У маёнтку былі архіў
і бібліятэка, якія загінулі пад
час  І-й сусветнай вайны.
Ацалела толькі “Генеалогія
роду Рымшаў”, якая сягала

часоў хрышчэння Літвы.
Маёнтак акружаў

стары парк, плошчай 15 га,
раслі ў ім у асноўным ліпы і
лістоўніцы, многім з   якіх
было ўжо больш за 300 год.

У польскай філалогііі
з’явілася версія пра тое, што
Гайцюнішскі дом-цвердзь

Дом – цвердзь, малюнак Напалеона Орды

стаў правобразам Міцкевіч-
авых Сапліцова і Гарэш-
кавых.  Доўгі час лічалася
што  праобразам Сапліцова
былі Туганавічы, пазней-
шыя даследчыкі размяшчалі
яго  ў Міры ці нават у Вялі-
капольшчы. Новую цікавую
і цалкам праўдападобную
гіпотэзу сфармуляваў  пра-
фесар Рышард Керсноўскі ў
артыкуле “Замак Гарэшкаў
і яго  жыхары”. Ён сабраў
шмат  фактаў ,  на карысць
слушнасці  версіі аб Гайцю-
нішках.

У 1946 – 49 гг. у доме
– цвердзіі знаходзілася шко-
ла механізатараў . З 1960 г.
– абласная псіхіатрычная
бальніца. Быў  праведзены
капітальны рамонт,  у вы-
ніку ўнікальны  дом  –
цвердзь добра захаваўся і

зараз  у ім знаходзіцца ад-
міністратыўны будынак
бальніцы. Захаваліся нека-
торыя гаспадарчыя пабудо-
вы XIX- 1-й паловы XX ст.

Капліца . Стаіць  у
паўднёва-ўсходняй частцы
вёскі, каля  дарогі.  Пабу-
давана ў  1633 г. з цэглы як
кальвінскi збор па фундацыі

дачкі ўладальніка Гайцюні-
шак П. Нонхарта Зузаны.
Стала сямейнай пахаваль-
няй  Нонхартаў  а  пазней
Шротараў  і іншых  улада-
льнікаў  Гайцюнішак каль-
вінскай веры (Статкевічы, а
таксама пахаваны Остэн-
Сакены).

Простакутны ў  пла-
не  будынак  і такая  ж ал-
тарная частка. Асноўны
аб’ём быў накрыты чарапі-
чным вальмавым дахам.
Сцены прарэзаны лучковы-
мі аконнымі праёмамі, за-
вершаны шырокімі прафі-
яляванымі карнізамі і ума-
цаваны магутнымі  контр-
форсамі, схілы якіх накрыты
чарапіцай.  У сутарэннях
знаходзіліся труны з мумі-
фікаванымі целамі пахава-
ных. Высокую каштоўнасць

мелі алтар  і казальніца XVII
ст.  Капліца  парушана ў
часы калі ў  доме-цвердзі
знаходілася школа механі-
затараў . Пры гэтым гаты-
чная цэгла выкарыстоўва-
лася на будаўніцтва гас-
падарчых пабудоў.

Лявон Лаўрэш,
г. Ліда.

Дом-цвердзь, фота Яна Булгака, 1914 г.

Дом-цвердзь, фота Яна Булгака, 1914 г.

Капліца ў Гайцюнішках, здымак Яна Балзункевіча, пачатак 20-га стагоддзя.

Сакратарыят ТБМ
нагадвае сябрам Таварыства, што чарговы ІХ з’езд
ГА “Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны”

адбудзецца 30 кастрычніка 2005 года.
Сакратарыят просіць паскорыць перадачу

пратаколаў вылучэння і анкетаў дэлегатаў з’езду.
Сакратарыят просіць старшынь арганізацый і
суполак сабраць і здаць сяброўскія складкі за 2005

год да з’езду.
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