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Кніга з’яўляецца зборам твораў лепшага знаўцы гісторыі Лідчыны, сябра Таварыства белару-
скай школы ў 1920-х гг. Міхала Шымялевіча (1879–1969). Яго працы маюць надзвычайную каштоў-
насць і з’яўляюцца падмуркам сучаснага лідскага краязнаўства. Тэксты з 1906 па 1939 г. друкаваліся 
ў розных перыядычных выданнях, для публікацыі ў гэтай кнізе яны пракаментаваны і перакладзе-
ны на беларускую мову.

Кніга будзе цікавай аматарам гісторыі і прафесійным гісторыкам, усім чытачам, хто неабыяка-
вы да беларускай мінуўшчыны.

Серыя «Лідскі кнігазбор». Выпуск 1. 
Заснавана ў 2018 годзе
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Прадмова да серыі

8 верасня 2018 года Гарадзенскае абласное аддзяленне Саюза бела-
рускіх пісьменнікаў і Лідская гарадская арганізацыя грамадскага аб’яднан-
ня «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» заснавалі кніж-
ную серыю «Лідскі кнігазбор».

Серыя мае сабраць і данесці да чытача найбольш грунтоўныя творы і 
зборы твораў, створаныя лідзянамі, на Лідчыне або пра Лідчыну. Гэта бу- 
дуць мастацкія, краязнаўчыя, публіцыстычныя кнігі, складзеныя з тэкстаў, 
напісаных у самыя розныя гады.

Серыя пачынаецца са збору твораў выдатнага лідскага гісторыка Міхала 
Шымялевіча, напісаных у асноўным у першай палове ХХ стагоддзя. Яны на-
столькі цікавыя для лідзян, што амаль усе аказаліся перакладзенымі на бела-
рускую мову з самай рознай нагоды, для самых розных выданняў. Толькі не-
калькі рукапісаў перакладаліся адмыслова для гэтай кнігі.

Які патэнцыял серыі?
Сабраны, падрыхтаваны да друку і прадаўжае рыхтавацца вялікі збор 

матэрыялаў пра паўстанне 1863 года на Лідчыне.
Перакладзены вялікі аб’ём з твораў Ежы Путраманта, колішняга гене-

ральнага сакратара Саюза пісьменнікаў Народнай Польшчы, які нарадзіўся 
ў Менску, заканчваў гімназію ў Лідзе, сябраваў з Максімам Танкам і вельмі 
мала вядомы на Беларусі, ды і ў Польшчы паціху забываецца.

Сабраны творы дзіцячай пісьменніцы Веры Навіцкай, начальніцы Лід-
скай прыватнай жаночай гімназіі імя Марыі Навіцкай у пачатку ХХ стагод-
дзя, першая кніга яе тэтралогіі пра Марусю Старабельскую ўжо перакладзе-
на на беларускую мову.

Чакае свайго часу навуковая, краязнаўчая, публіцыстычная спадчына 
знакамітай лідзянкі, доктара габілітаванага Ірэны Стасевіч-Ясюковай.

Ужо сёння можна скласці тамы твораў слынных лідзян – Дануты Бі-
чэль, Крысціны Лялько, Ірыны Багдановіч. І гэта далёка не ўвесь пералік.

Ці патрэбна яшчэ адна серыя, калі ёсць «Беларускі кнігазбор», «Гара- 
дзенская бібліятэка» і іншыя? Давайце спытаем і даведаемся, якая чарга ў 
гэтых серыях. Беларуская літаратура магутная і багатая. З усіх лідзян у «Бе-
ларускі кнігазбор» трапілі пакуль толькі Валянцін Таўлай і Данута Бічэль. 
Ну, а наяўнасць лідскай серыі – добры стымул для творцаў, перспектыва.

Такім чынам, мы пачынаем.
Удумлівага і цікаўнага чытача табе, «Лідскі кнігазбор»!

Станіслаў Суднік
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Мой цесць асабіста ведаў героя гэтага артыкула i чуў ягоныя раска-
зы з гiсторыi нашага горада. У 1930-я, адносна цiхамiрныя гады, рэгулярна 
ў доме Сегеняў па вулiцы Вызвалення збiралася «колка» сяброў-выпускнiкоў 
Лiдскай павятовай вучэльнi: Мiхал Шымялевiч, Сегенi, Хрулi, Караль Ёдка 
i г. д.1 Мой цесць, Iосiф Хруль, дзiцём удзельнiчаў у гэтых «клубных» зборах 
разам са сваiм бацькам, таксама Iосiфам Хрулём, i сваiм стрыечным бра-
там Адамам Хрулём. Бог даў майму цесцю, шляхцiцу старажытнага лiд-
скага роду, 84 гады жыцця, i я меў магчымасць на працягу некалькiх дзе-
сяцiгоддзяў пад добры кiлiшак весцi бясконцыя размовы, падчас якіх часта 
ўзгадавалася гiсторыя нашага горада. Праз нейкi час я таксама пачаў пi- 
саць, бо нармальная для iнжынера 1980-х гадоў цяга да гуманiтарных на-
вук вылiлася ў галоўнае захапленне майго жыцця – вывучэнне гiсторыi Лiд-
чыны. Да гэтага часу ў нашым горадзе ўжо адрадзiлася супольнасць лю- 
дзей, замiлаваных у гісторыю нашага горада, мне было дзе друкавацца, з кiм 
кансультавацца i весцi бясконцыя размовы на вузкаспецыяльныя тэмы. На 
пустым месцы нiчога не нараджаецца – супольнасць даследчыкаў гiсторыi 
Лiдчыны мае ўжо больш чым 200-гадовую гiсторыю.

Для мяне (беларуса з КПЗБ-шнымi каранямі) найвышэйшай адзнакай 
як краязнаўца былi словы майго цесця, якi за святочным сталом, жарту-
ючы пасля перакуленага кiлiшка, неаднаразова казаў: «Ведаў у жыццi двух 
самых добрых знаўцаў нашай гiсторыi – Шымялевiча i свайго зяця».

Таму я не мог не пачаць збiраць звесткi пра найлепшага ў ХХ ст. знаў-
цу лiдскай гiсторыi Мiхала Шымялевiча – i ў вынiку напiсаць пра яго гэты 
тэкст.

Мiхал Шымялевiч (18.10.1879 – 11.01.1969, Michał Szymielewicz 
(Szymilewicz)). 

У адным са сваiх артыкулаў – «Borcie i wlość Borcianska» – Мiхал Шымялевiч 
паведамiў, што, згодна з iнвентаром Барцянскага староства 1765 г., барцяк 
вёскi Паўлока Мiхал Шымялевiч меў 3/4 валокi зямлi i плацiў штогод 30 зло-
тых, а згодна з iнвентаром 1798 г., ягоны сын Марцiн Шымялевiч меў адзін дым 
(яго сям’я: 2 мужчынскія душы i 3 жаночыя) i аднаго вала, 4/8 «osiadlych» ва-
локi i 4/8 «pryjemnych» валокi, штогод адбываў паншчыну 2 дні на тыдзень на 
дворнай зямлi i плацiў 40 злотых падатку. Другi сын Мiхала, Ян, перасялiў-

1  Сегенi, бацька i сын, пакiнулi два надрукаваны ўспамiны, Хруль Iосiф i Караль Ёдка – па 
адным.

Прыйдзе час – i ўсе мы, хто дачакае, вернемся да сваёй  
любiмай старонкi, хто да Лiды, хто да Качанова...

(З лiста Мiхала Шымялевiча Драмовiчу ад 3.01.1959 г.,  
дасланага ў рэдакцыю «Лiдскай зямлi» Вiтольдам Драмовiчам)

МIХАЛ ШЫМЯЛЕВIЧ.
Крэскi да бiяграфii найлепшага  

гiсторыка горада Лiды
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ся ў Падзiтву. Сын Марцiна i ўнук Мiхала, таксама Мiхал Шымялевiч, нара- 
дзiўся ў Паўлоцы ў 1801 г. (маці Мар’яна з Вiшнеўскiх) i жыў на адной валоцы 
зямлi сям’i сваёй жонкi ў вёсцы Пеляса. Згодна з iнвентаром 1832 г., ён адбы-
ваў на дворнай зямлі ў Палашках ужо 3 днi паншчыны акрамя iншых абавяз-
каў i выплат. Тут, у Пелясе, 6 жнiўня 1830 г. нарадзiўся бацька гiсторыка – Ян 
Шымялевiч, сын Мiхала.

Аўтар кнiгi «Гербоўнiк лiтоўскiх татар» Станiслаў Дзядулевiч пiсаў, што 
продкам татар Яблонскiх герба «Ясенчык» быў татарын знакамiтага роду Ку-
раша, якi ў 1511 г. атрымаў пацвярджэнне прывiлея вялiкага князя Аляк-
сандра на пусташ Станкоўшчыну ў Трокскiм павеце. Пра род Шымялевiчаў 
гiсторык тлумачыў, што яны мелi агульныя з Яблонскiмi каранi i дапускаў, 
што адзiн з iх «прыняў прозвiшча, скажонае пад уздзеяннем беларускай мовы 
на «Шымялевiч», i, акрамя гэтага, дадаваў, што «нашчадкам яго быў Мi-
хал Шымялевiч, аўтар брашуры, выдадзенай у 1896 г. [памылка, насамрэч у 
1906 г. – Л. Л.], «Szkice etnograficzne o Tatarach litewskich» i каштоўных ната-
так пра татараў Лiдскага павета, шматкроць у гэтай кнiзе цытаваных»2.

Шымялевiч не пагаджаўся з «татарскай» версiяй паходжання свайго роду 
i лiчыў, што Шымялевiчы – род сялянскi i паходзіць з прускiх барцякоў3.

Мiхал Шымялевiч пачаў адукацыю ў Лiдскай павятовай вучэльнi4. Каля 
1890 г., падчас яго вучобы, у Лiдскiм двухкласным павятовым вучылiшчы вы-
кладалi: штатны наглядчык (дырэктар), выкладчык матэматыкi i геаграфii, 
надворны дарадца Сцяпан Сямёнавiч Свiдэрскi, протаiерэй Каяловiч Iосiф 
Восiпавiч – настаўнiк праваслаўнага веравызнання, ксёндз Iосiф Дэкснiс – на-
стаўнiк каталiцкага веравызнання, настаўнiк рускай мовы i гiсторыi Уладзiмiр 
Паўлавiч Юзафовiч, настаўнiк чыстапiсання, чарчэння i малявання Мiкалай 
Канстанцiнавiч Канстанцiнаў5.

З памятнай кнiжкi Вiленскай губернi за 1901 г. бачна, што на пачатку 
стагоддзя малады Шымялевiч ужо працаваў у Лiдскай судова-мiравой акру-
зе, канцылярыi з’езду мiравых суддзяў, памочнiкам сакратара («на пасадзе з 
12 сакавiка 1898 г., каталiцкага веравызнання»)6. І менавіта ў тым жа 1901 г. 
даследчык друкуе, верагодна, свой першы артыкул па гісторыі Лідчыны7, гэты 
артыкул пакуль не знойдзены.

 У канцы 1903 г. Шымялевiч выводзiцца «за штат»: «Па Лiдскiм з’ез-
дзе міравых суддзяў. Загадам старшынi гэтага з’езду ад 30 лiстапада 1903 г. 
пастаноўлена: памочнiка сакратара з’езду Мiхала Шымялевiча i судовых пры-
ставаў пры з’ездзе Льва Вiсманта i Мiкалая Пашкевiча, згодна з 15 i 17 арт. 
Правiлаў прывядзення ў дзеянне Палажэння аб земскiх участковых началь-
ніках, пакiнуць за штатам з 1 снежня 1903 г. на агульных умовах»8. Знахо- 
джанне па-за штатам – стан чыноўнiка, якi звольнены ў сувязi з рэарганiзацы-
яй дзяржаўнай структуры (у сучаснай тэрмiналогii – па скарачэнні). Пакiну-
тым па-за штатам выплачвалася «заштатнае» жалаванне да атрымання но-
вай працы, але звычайна не больш за год.

У снежнi 1906 г. у Лiдзе было створана сельскагаспадарчае таварыства 
(«Kółko rolnicze»), заснавальнiкамi яго сталi Мiхал Шымялевiч, Адольф Се-
гень, Ян Грышэль i iнш.9

2  Szymilewicz Michał. Borcie i wlosc Borcianska // Ziemia Lidzka. 1939. № 6. S. 167–168.
3  Тамсама.
4  Памятная книжка Виленской губернии на 1902 г. Вильно, 1901. С. 271.
5  Памятная книжка Виленской губернии на 1890 г. Вильно, 1889. С. 240–241.
6  Памятная книжка Виленской губернии на 1902 г. Вильно, 1901. С. 271.
7  Шимилевич М. И. Эйшишки и Родунь // Виленский вестник. 1901, 6 июня.
8  Виленские губернские ведомости. № 2. 7 января 1904.
9  Kuryer Litewski. № 276. 5 (18) grudnia 1906.
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У 1908 г.10 Шымялевiч часова займаў пасаду выканаўцы абавязкаў сакра-
тара павятовага з’езду11. У гэты час чыноўнiк Шымялевiч працаваў у двухпа-
вярховым цагляным будынку на 12 вокнаў, з двума балконамi на другiм павер-
се, мезанiнам з балкончыкам на трэцiм, ляпнымi барэльефамi пад карнiзамi, якi 
быў пабудаваны ў ХIХ ст. у старасвецкім стылi i належаў Камянецкiм. Акра-
мя павятовага суда, павятовай палiцыi, карчмы з пiвам Мейлаха Пупко, у гэ-
тым жа будынку знаходзіўся павятовы з’езд, якiм кiравалі прадвадзіцелі лiд-
скага дваранства.

Верагодна, першай надрукаванай працай Шымялевiча стала кнiга «Го-
рад Лiда i Лiдскi замак»12. Кнiга выйшла ў 1905 г. і праз год была перавыда- 
дзена ў штогоднiку «Вiленскi каляндар». Гэтая праца не страцiла сваёй на-
вуковай каштоўнасці да нашага часу (напрыклад, на яе спасылаецца Алег 
Трусаў у кнiзе «Старадаўнiх муроў адраджэнне. Мiнулае i сучаснасць Лiдска-
га замка»13) i сталася падмуркам усяго сучаснага лiдскага краязнаўства. Кні-
га выдадзена, калі аўтару было 26 гадоў, а колькасць выкарыстанага аўтарам 
матэрыялу не можа не ўражваць. Са спасылак бачна, што Шымялевіч ужо па-
спеў грунтоўна папрацаваць у Віленскім архіве. Але, верагодна, самым важ-
ным з’яўляецца тое, што ў гэтай працы, як i ва ўсiх наступных тэкстах лідска-
га гісторыка, цытуюцца дакументы з яго асабiстага архiву, што яшчэ больш 
павышае каштоўнасць зробленага. 

З вялiкай бiблiяграфii крынiц па iсламскай тэматыцы даведваемся пра 
кнiгу «Шимелевич М. Литовские татары. Вильно, 1906»14. Станiслаў Дзяду-
левiч у сваёй кнізе па генеалогii лiтоўскiх татараў піша пра наступныя кнігі 
Шымялевiча: «Szymielewicz Michał. Szkice etnograficzne o Tatarach litewskich. 
1906»15 i «Szymielewicz Michał. O tatarach w powiecie lidzkim. Lida. 1914»16 (ве-
рагодна, абедзве кнiгi ўсё ж на рускай мове). Апошняя кніга – рукапіс, які не 
быў надрукаваны. Пра гэта пісаў сам Міхал Шымялевіч у рэцэнзіі на кнігу 
Станіслава Кручынскага «Татары – літоўцы»17: «З бібліяграфіі гэтай кнігі да-
ведаўся, што мае рукапісныя нататкі «Аб татарах літоўскіх у Лідскім павеце» 
не загінулі, а знаходзяцца ў добрых руках – у зборах сп. Леана Кручынскага 
ажно ў Гдыні»18.

Праз шмат гадоў даследчык успамiнаў, як ён збiраў матэрыял для гэтых 
кнiг: «Болей за трыццаць гадоў таму [тэкст напiсаны ў 1930-я гг. – Л. Л.], бу-
дучы маладым, рухомы адзiна ўласнай цiкавасцю, калi на возе, а часцей пеш-
шу абышоў дзясяткi татарскiх ваколiц i фальваркаў i некалькi мусульманскiх 
мячэцяў у паветах Лiдскiм, Вiленскiм, Ашмянскiм i Наваградскiм, пабываў у 
дабрадушных i гасцiнных татарскiх сем’ях i ў вынiку сваiх краязнаўчых ван-
дровак напiсаў такую невялiкую працу пра лiтоўскiх татараў – этнаграфiчныя 
нарысы. Гэтая кнiжка, пасля таго, як рэдактары прыбралi некалькi вельмi не-
бяспечных, на тыя часы, старонак (напрыклад, пра ахвяраванне чорнага ба-
рана, супольныя з праваслаўнымi пiлiгрымкi на мусульманскiя могiлкi), пры 
канцы 1905 г. надрукаваная ў Вiльнi на 12 старонках»19.
10  Памятная книжка Виленской губернии на 1908 г. Вильно, 1908. С. 142.
11  Орган па сялянскiх справах у Расiйскай Імперыi, адмiнiстрацыйна-судовая ўстанова, 
вышэйшая для земскiх начальнiкаў i гарадскiх суддзяў.
12  Шимелевич М. Город Лида и Лидский замок: исторический очерк. Вильна: Типография 
«Русский Починъ», 1905.
13  Трусаў А. Старадаўнiх муроў адраджэнне. Мiнулае i сучаснасць лiдскага замка. Мінск, 
1990.
14  Marcinkowski Christoph. The Islamic World and the West: Managing Religious and Cultural 
Identities in the Age of Globalisation. LIT Verlag Münster, 2009. S. 107. 
15  Stanisław Dziadulewicz. Herbarz rodzin tatarskich w Polsce. S. 329.
16  Там жа. S. XI.
17  Stanislaw Kryczyński. Tatarzy Litewscy. Warszawa, 1938.
18  Szymielewicz Michal. Na marginesie «Tatarów Litewskich» // Ziemia Lidzka. № 3. 1938. S.37.
19  Там жа.
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З 1904 да 1908 г. прозвiшча Шымялевiча знiкае з даведнiкаў Вiленскай 
губернi. 

З успамiнаў Яна Сегеня20 вядома, што малады гiсторык-аматар атрымаў 
грошы ад нейкага польскага гiстарычнага таварыства для вучобы ў Кракаве, 
верагодна, у знакамiтым Ягелонскiм унiверсiтэце. Як вядома, Кракаў у той час 
знаходзiўся ў Аўстра-Венгрыi, i можна выказаць здагадку, што вучыўся та-
ленавiты лiдзянiн на сродкі нейкага польскага таварыства ў Кракаве. Атры-
маўшы вышэйшую адукацыю ў еўрапейскiм унiверсiтэце, даследчык вярнуў-
ся ў Лiду.

24 лютага 1910 г., пастановай Лiдскага павятовага з’езду, «лiдскаму мес-
цiчу Мiхаiлу Iванавiчу Шымялевiчу дазволена вядзенне чужых спраў, якiя раз-
бiраюцца земскiм начальнiкам Лiдскага павета, гарадскiм суддзёй г. Лiды, у 
Лiдскiм павятовым з’ездзе i ў Вiленскiм губернскiм «присутствии»»21. Якраз 
пра гэты перыяд ягонай дзейнасцi пiсаў Ян Сегень: «…ён працаваў прысяж-
ным павераным22 (здаў нейкiя дзяржаўныя экзамены ў Расiйскай iмперыi), 
вёў справы большасцi маёнткаў вакол Лiды i меў вялiкiя магчымасцi вывуча-
ць дакументы продкаў шматлiкiх сем’яў». Якраз у якасці прыватнага прысяж-
нага паверанага Шымялевіч фігуруе ў Віленскай памятнай кніжцы за 1912 г.23

Пра вывучэнне радавых папер аднаго з лiдскiх старажылаў – Казiмiра 
Вiсманта – i працяглыя размовы з iм напiсаў i сам Шымялевiч ва ўспамiнах: 
«50 гадоў таму [успамiны надрукаваны ў 1937 г. – Л. Л.] быў гэты чалавек у 
росквiце сiл, трохi сiваваты, трохi лысаваты, але шыракаплечы, румяны i да 
жанчын цiкаўны. Яго белая хатка пад саламяным дахам стаяла на Вiсман-
тах пад Лiдай, пры абсаджаным бярозамi наваградскiм гасцiнцы… У старога 
ў хатцы пад столлю стаяла скрынка, поўная старых пажоўклых папер, пiса-
ных i па-славянску, i па-польску, памятаючых часы караля Аляксандра Яге-
лончыка… Стары Вiсмант ведаў на памяць свой вялiкi шматаркушовы рада-
вод з усiмi датамi i ведаў шмат цiкавых гiсторый»24. Вось у такi час пачынаў 
працаваць Шымялевiч, у час, калi ў скрынях шарачковай беларускай шлях-
ты старанна захоўвалiся дакументы XV–XVI стст. на старабеларускай мове!

Казiмiр Вiсмант меў сына, якога ён вучыў на арганiста, i ажно чатыры 
дачкi. «Да пана Казiмiра вечарамi хадзiла на пасядзелкi i размовы лiдская пры-
гарадная моладзь, вядома, у доме тры дарослыя дачкi i чацвёртая, Броня, ужо 
ўбiваецца ў пёры». Моладзь гуляла ў гульні, часам распавядала ўсялякiя цiка-
выя гiсторыi, анекдоты, байкi, жахi альбо пра чары i незвычайныя з’явы. «Ча-
сам дэкламавалi «Kiwona męczenika bożego»25, «Uchwale gromady żydowskiej o 
oddaniu syna Chaski w soldaty» за тое, што не хадзiў у лазню… альбо такiя вер-
шы, як «Панскае iгрышча» цi «Aдказ на панскае iгрышча» i iншыя, якiя праз 
нейкi час былi надрукаваны ў Кракаве ў кнiжачках Мацея Бурачка»26. З гэ-
тых некалькiх радкоў бачна, што вершы Францiшка Багушэвiча на Лiдчыне 
мелi папулярнасць яшчэ да выдання ягоных кнiжак, перапiсвалiся i чыталi-
ся падчас вячорак, што само па сабе з’яўляецца цiкавым навуковым фактам. 
Вось так у Шымялевiча заўжды: у кожнай сваёй працы ён акрамя галоўнай 
тэмы, часта ў некалькiх радках, дае яшчэ дадатковую і вельмі цiкавую iнфар-
мацыю, якая шмат каштуе.
20  Сын Яна Сегеня – сябар Шымялевiча, таксама Ян Сегень, iнжынер, аўтар успамiнаў «Lida 
(1938–1939). 5-ty Pułk Lotniczy, szkoła rzemieślnicza» (http://pawet.net).
21  Виленские губернские ведомости. № 18. 3 марта 1910.
22  Прысяжны павераны – адвакат у Расiйскай Імперыi пры акруговым судзе або судовай 
палаце. На пасадзе патрабавалася вышэйшая адукацыя.
23  Памятная книжка Виленской губернии на 1912 г. Вильно, 1912. С. 173.
24  Szymielewicz Michał. Z tamtego świata // Ziemia Lidzka. 1937. № 11. S. 125.
25  Легенда пра Кiвона, божага пакутнiка. Гл.: Kiwon: Pociech, żywot i śmierć Kiwona bożego, 
męczennika żydowskiego. Bracia Worzałłowie, 1913.
26  Szymielewicz Michał. Z tamtego świata. S. 126.
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Вядома, што лідскі гісторык працаваў у вядомым архіве Вялікага Мажэй-
кава і рабіў там копіі дакументаў XVI ст., якія датычыліся маёнтка Лебяда: 
«Копіі тых лістоў лацінкай з рускіх арыгіналаў у 1912 годзе я знайшоў у архіве 
добр Вялікі Мажэйкаў, цяпер у Шчучынскім павеце каля Ліды. У склад тых 
добр уваходзілі фальваркі Лябёдка і Бялеўшчына, да абшараў якіх адносілі-
ся прыкладзеныя лісты. Жылы дом у В. Мажэйкаве разам з музейнымі збо-
рамі, архівам і бібліятэкай спалілі ў 1915 г. адступаючыя расейскія войскі»27. 

Таксама перад Першай сусветнай вайной Міхал Шымялевіч займае паса-
ду кусташа (захавальніка) выдатнейшага архіва і музея маёнтка Ішчална. Як 
адвакат, ён жа з’яўляўся і апекуном маёнтка Ішчална ў сясцёр Скарбак-Важын-
скіх. Адзін з апошніх уладальнікаў Ішчалны ў 1930-я гг. Караль Ласковіч два 
разы ўзгадвае Шымялевіча ў сваіх мемуарах: «Быў кусташам ішчалнянскага 
музея і добра ведаў архіўныя дакументы, гісторыя была яго жарсцю. ... быў 
упэўнены, што ў яго руках гэтыя скарбы дакладна не загінуць. ... Шымялевіч 
выдатна арыентаваўся ў генеалогіі ўсіх ішчалнянскіх радоў і дасканальна ве-
даў, што Лясковічы былі сапраўднымі дзедзічамі маёмасці, а пацвярджэнне 
дзедзічнага права вымагала правядзення вялізнай працы ў архівах»28 і далей 
«вырак Віленскага акруговага суду ... прызначыў Ішчалну нам але толькі ў 
канцы года (1921 г. – Л. Л.) мы змаглі прыбраць папярэдняга апекуна маёмас-
ці памёршай Марыі Скарбак-Важынскай сп. Міхала Шымялевіча, прафесій-
нага прыватнага судовага абаронцу (адваката)»29. Архіў і музей Ішчалны, так 
жа як архіў Вялікага Мажэйкава, у 1915 г. спалілі расейскія войскі.

У Ішчалне і Вялікім Мажэйкаве лідскі гісторык зрабіў копіі з каштоўных 
дакументаў, якія потым выкарыстаў у сваіх навуковых працах. 

А ў 1914 г. Міхал Шымялевіч працаваў у Віленскай публічнай бібліятэцы 
і, верагодна, быў апошнім, хто бачыў рукапісы і архівы Тэадора Нарбута, якія 
ў свой час па камандзе Мураўёва-вешальніка былі прывезены сюды з Шаўроў 
пасля смерці гісторыка Нарбута30.

Улетку 1914 г. пачалася Першая сусветная вайна. Праз шмат гадоў Мi-
хал Шымялевiч напiша найцiкавейшыя ўспамiны пра пачатак Першай сусвет-
най вайны ў нашым горадзе 31.

У 1914 г. у «Вiленскiх губернскiх ведамасцях» з’яўляецца iнфармацыя 
пра Iвана Iванавiча Шымялевiча32, роднага брата гiсторыка.

У 1915 г. Шымялевiч пакiнуў родны горад, стаў бежанцам. Стары лi-
дзянiн Iосiф Хруль, мой цесць, успамiнаў: «Калi Шымялевiч уцякаў ад немца 
ў Першую сусветную вайну, ён свае рэчы адвёз на захаванне ў Ёдкi (вёска пад 
Лiдай. – Л. Л.), дык у яго толькi кнiг быў поўны воз!»33. Пэўна ж, у гэтым возе 
быў i архiў даследчыка.

Пра падзеі 1915–1917 гг. сам гісторык напісаў толькі некалькі радкоў: 
«Бачыў асабіста, як у ліпені 1915 г., пры эвакуацыі маскалёў з Вільні, падымалі 
той помнік (Мураўёву-вешальніку – Л. Л.) з гранітнага пастамента, падвеша-
ны на ланцугах да пастаўленага трохкутніка з тоўстых бетонаў. Потым бачыў 
тую самую статую ў Пецярбургу пад гмахам Музея артылерыі»34. Такім чы-
нам, можна зрабіць выснову, што эвакуацыю лідзянін перажыў у Пецярбургу.
27  Szymielewicz Michał. Borcie i włość Borciańska // Ziemia Lidzka. 1939. № 4-5. S. 112.
28  Karol Laskowicz: (Kresowy dwór i jego sąsiedzi). Opracowanie na podstawie wspomnień. // Bi-
blioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 15480/II. S. 189.
29  Там жа. S. 193. 
30  Śnieżko Aleksander. Dziejopisarz narodu litewskiego // Ziemia Lidzka. 1936. № 9. S. 10.
31  Szymielewicz Michał. Lida w latach wielkiej wojny // Ziemia Lidzka. 1938. № 7–8. S. 185–198.
32  Виленские губернские ведомости. № 73. 13 сентября 1914.; Виленские губернские ведомо-
сти. № 43. 6 июня 1915.
33  Хруль Iосiф. Размова са старым шляхцiцам // Лiдскi летапiсец. 2012. № 3 (59). С. 59.
34  Michał Szymielewicz. Wysiedlenie do Kazachstanu w r. 1940 znacznej części mieszkańców po-
wiatu lidzkiego // Fundacja-Zakład narodowy im. Ossolńskich. Katalog Rękopisów akcesyjnych 
Akc. 17/56. S. 8.
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Пасля 1918 г. Шымялевiч вярнуўся ў Лiду i перажыў усе навальнiцы, якiя 
прайшлi праз наш горад. Пiшучы ў 1937 г. аб расстрэле Міхаілам Тухачэўскiм 
у жнiўнi – вераснi 1920 г. пад Лiдай 40 бязвiнных закладнiкаў, гісторык заўва-
жае: «Мой Божа! Цi ж гэты малады i хцiвы да славы i ўлады, iнтэлiгентны афi-
цэр Тухачэўскi, якога бачыў я на вулiцах Лiды ў аўтамабiлi, пакрытым чырво-
най палярынай з залатымi махрамi, калi зацвярджаў выракi асобага аддзела, ці 
думаў ён пра тое, што калiсьцi i сам ён будзе расстраляны ў патылiцу з браўнiн-
га? Забiты так, як i няшчасных ахвяр забiвалi па яго камандзе»35.

9 лiстапада 1922 г. было абрана першае польскае лiдскае павятовае са-
макiраванне ў складзе павятовага аддзела i павятовага сoймiка. Сярод 6 чле-
наў павятовага аддзела быў i Мiхал Шымялевiч36. Гэта значыць, што гiсторык 
адразу патрапiў у «вярхi» польскай павятовай улады. Але пасля стварэн-
ня ў кастрычнiку 1926 г. у Лiдзе гуртка Таварыства беларускай школы37 Мi-
хал Шымялевiч стаў сябрам гэтай арганiзацыi. ТБШ было створана ў 1921 г. 
у Вiльнi i iмкнулася распаўсюджваць веды i дапамагаць асвеце сярод белару-
саў, пашыраць беларускiя школы i беларускую асвету, у статуце арганiзацыi 
было напiсана: «Пашыраць i памагаць асвеце ў беларускiм нацыянальным, 
людскiм i хрысцiянскiм духу».

У 1927 г. сябар ТБШ Мiхал Шымялевiч удзельнiчаў у выбарах у раду 
г. Лiды. На гэтых выбарах беларусы выставiлi свой асобны спiс i правялi свай-
го кандыдата. Цiкава, што ў Лiдзе падчас гэтых выбараў польская хадэцыя 
прапанавала беларусам тры месцы з умовай зблакавацца з iмi супраць яўрэяў. 
Але беларусы на гэта не пагадзiлiся38. Беларуская газета «Наша праўда» пiса-
ла пра гэтую падзею: «Услед за Вiльняй i ў Лiдзе зроблены першы крок да за-
ваявання места – 17.VII адбылiся выбары ў мясцовую Раду i па сьпiсу Белару-
саў i тутэйшага працоўнага жыхарства прайшоў у Раду адзiн беларус – Сябра 
Нагляднае Рады Лiдзкае Акр. Упр. Т-ва Бел. Школы Мiхал Шымялевiч… Са-
мастойнае выступленьне беларусаў мае вялiзарнае значэнне: 1) гэта – першая 
спроба ў больш шырокай меры, што паказала абуджэнне нацыянальнай сьвя-
домасьцi ў тутэйшага жыхарства; 2) беларусы усё-ж такi маюць аднаго прад-
стаўнiка ў Радзе (сабралi галасоў на 1,5 раднага); 3) выявiлiся ўсе прадажныя i 
падлiзьнiцкiя элементы нашага грамадзянства, якiя аканчальна скампрамiта-
валiся ў вачох грамадзян места Лiды. Рэзультаты выбараў наступныя: № 1 [вы-
барчы спiс № 1. – Л. Л.]. Дэмакратычныя хрысьцiянскiя мяшчане, урадоўцы 
i ўмысловыя працаўнiкi (Група бурмiстра Бэрмана), 3 мандаты; № 2. Праф-
эс. Саюзы, працоўная iнтэлiгенцыя, дробныя дамаўласнiкi i неарганiз. работ  
(P. P. S.), 3 манд.; Блёк Хрысьц. (N. D. i Ch. D.) 6 манд.; № 4. Беларусы i тутэй-
шае працоўнае жыхарства, 1 мандат; № 5. Земляробы i дамаўласнiкi-жыды 
(Група заступнiка бурмiстра Вiнцукоўскага), 1 мандат; № 6. Жыдоўскi нац. 
блёк, 9 манд.; № 7. Жыдоўскi Работ. блёк, 1 манд.»39. 

Газета «Сялянская нiва» таксама пiсала, што «па беларускаму сьпiску ў 
м. Лiдзе прайшоў у меставую раду адзiн беларус»40. З вiленскай газеты «Сло-
ва» даведваемся, што гісторык ў гэты час жыў па адрасе: вулiца Вызвалення, 
8241. Як радны, Мiхал Шымялевiч быў выбраны адным з трох членаў ацэнка-
вай камiсii пры скарбовай управе42.
35  Szymielewicz Michał. Z tamtego świata // Ziemia Lidzka. 1937. № 11. S. 120.
36  Życie Nowogródzkie. № 265 (299). 30 października 1928.
37  Горны Аляксандр. Беларуская сялянска-работнiцкая грамада ў Лiдзе (Частка 1) // Лiдскi 
летапiсец. 2014. № 3 (67). С. 84.
38  Наша праўда. № 32. 23 лiпеня 1927 г.
39  Наша праўда. № 34. 30 лiпеня 1927 г.
40  Сялянская нiва. № 57 (108). 23 лiпеня 1927.
41  Slowo. № 166 (1479). 24 lipca 1927.
42  Życie Nowogródzkie. № 293 (650). 24 października 1929.
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З артыкулаў Міхала Шымялевіча бачна, што ён добра ведаў беларускую 
мову і лічыў найлепшым узорам для пераймання старабеларускую мову Ме-
трык ВКЛ: «...cапраўднай скарбніцы фанетыкі, марфалогіі і слоўніка белару-
скай мовы»43. А з ягоных этнаграфічных артыкулаў мы даведваемся, на якой 
мове гаварылі, спявалі, святкавалі вяселлі лідзяне ў 1930-х гг. – канешне ж на 
беларускай.

У 1928 г. лiдскiм старастам прызначаецца Генрык Багаткоўскi (1893–
1967), праз год ён жэніцца з сярэдняй дачкой гiсторыка – Зоф’яй Шымялевiч 
(1907–1996), i ў 1930 г. нараджаецца першы ўнук гісторыка – Земавiт (1930–
2011). 

Генрык Багаткоўскi нарадзiўся ў горадзе Ловiч (каля Лодзi) i зрабiў хут-
кую кар’еру чыноўнiка: у 1926 г. ён абiраецца ў павятовую раду Касы хворых44 
Ловiча45, ужо ў 1927 г. ён працуе iнспектарам па самакiраванні Наваградскай 
ваяводскай управы46, а з траўня 1928 г. – лiдскiм старастам47. Пры канцы 1933 г. 
Багаткоўскага перавялі на раўнацэннае месца ў Беражаны Цярнопальскага ва-
яводства48. У сярэдзіне 1930-х гг. яго пераводзяць у Варшаву на пасаду iнспек-
тара Мiнiстэрства ўнутраных спраў49.

У 1929 г. ад сухотаў памірае муж старэйшай дачкі Юзаф Вось, ён паха-
ваны на старых лідскіх могілках50.

24 лiстапада 1929 г. адбылося пасяджэнне бацькоўскага камiтэта Дзяр-
жаўнай гiмназii iмя Караля Хадкевiча. Ва ўправу бацькоўскага камiтэта гiм-
назii сярод iншых быў абраны i Мiхал Шымялевiч, вiдавочна, навучэнкай гэ-
тай установы тады была малодшая з трох дачок гiсторыка51.

У 1930 г. Мiхал Шымялевiч быў сябрам акруговай выбарчай камiсii № 62 у 
Лiдзе на выбарах у Сойм52. 25 сакавіка адбылося першае пасяджэнне акруговай 
выбарчай камісіі. Узначаліў камісію суддзя Шчасновіч, чальцамі камісіі сталі 
камісар Касы хворых у Лідзе Яўген Галембіёўскі (прызначаны ваяводам), Мі-
хал Шымялевіч і Марак Карчмар (абраныя Лідскай гарадской радай), Міхал 
Шыманскі і Юзаф Задурскі (абраныя соймікам Лідскага павета)53.

Да 1930-х гг. беларускі рух у горадзе у значанай ступені быў разгромле-
ны, і на выбарах у гарадскую раду 1930 г. Міхал Шымялевіч абіраўся па спісе 
Хрысціянскага гаспадарчага аб’яднання. Газета «Наваградскае жыццё» паве-
дамляла пра арганізацыйнае пасяджэнне выбарчага камітэта гэтага аб’яднан-
ня: «У сувязі з выбарамі ў гарадскую раду 27 чэрвеня ў Дзяржаўнай гімназіі 
сабраліся 200 прадстаўнікоў розных груп хрысціянскай грамады горада, каб 
утварыць выбарчы блок. Перад прадстаўнікамі выступіў кс. Баярунец. Стар-
шынёй схода абраны прафесар Казлоўскі. Пасля працяглай дыскусіі быў абра-
ны камітэт, у які ўвайшлі Шымялевіч, Радзевіч, кс. Баярунец, Пеляк, Раш-
коўскі, Казлоўскі, Мейлун, Баркоўская, Балевіч, Вярсоцкі, Пашук, Васілоўскі, 
Садоха, Ёдка, Селужынскі, Міхнеўскі і Грэбава»54. У выніку выбараў з 24 ман-
датаў выбарчы спіс № 4 (Гаспадарчае аб’яднанне хрысціян г. Ліды) атрымаў 
43  Szymielewicz Michał. Bibliografia. Zapisy Biełlaruskaha Nawukowaha Tawarystwa. Wydańne 
nieperyjadycznaje. Wilnia, 1938 h. Zeczyt I. Str. 69. ndc. 3 // Ziemia Lidzka. 1938. № 7–8. S. 99–100.
44  Каса хворых – грамадская страхавая арганiзацыя, якая забяспечвала фiнансаванне аховы 
здароўя яе членаў, кiраўнiцтва арганiзацыi выбiралiся падчас мясцовых выбараў.
45  Łowiczanin. № 39. 24 wreśnia 1926.
46  Zycie Nowogrodzkie. № 1. 14 maja 1927.
47  Słowo. № 118 (1729). 25 maja 1928.
48  Kurier Nowogródzki. № 352(769). 29 grudnia 1933.
49  Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 1936. № 34.
50  Szymielewicz Michał. Z tamtego świata // Ziemia Lidzka. 1937. № 11. S. 120.
51  Życie Nowogródzkie. № 327 (684). 26 listopada 1929.
52  Wileński Dziennik Wojewódzki. № 5. 21 marca 1930.
53  Słowo. № 71 (2281). 26 marca 1930.
54  Życie Nowogródzkie. № 149 (863). 1 lipca 1930.
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толькі адзін мандат (Міхнеўскі)55. Таму з 1929 па 1935 г. гісторык не быў рад-
ным горада Лiды56. 

Аднак у 1935 г. ён зноў абiраецца ў гарадскую раду57, але ў лідскай ра- 
дзе, абранай у красавiку 1939 г., Мiхала Шымялевiча ўжо няма58.

У 1936–1939 гг. Шымялевiч быў сябрам рэдакцыйна-выдавецкага камiтэ-
та часопiса «Лiдская зямля» («Ziemia Lidzka»), дзе ён апублiкаваў каля 30 края- 
знаўчых артыкулаў, яго матэрыялы друкаваліся ў кожным нумары часопіса. 
Гэтыя артыкулы былi розныя па тэматыцы: гiстарычныя, геаграфiчныя, этна-
графiчныя, усе яны грунтавалiся на велiзарным фактычным матэрыяле. Яго-
ныя тэксты вызначалiся найвышэйшым навуковым узроўнем у спалучэннi з 
бытавымi ведамi з жыцця Лiдчыны, бачна, што аўтар запiсваў шматлікія раз-
мовы са старымi лiдзянамi. Наогул, у «Лiдскай зямлi» былi надрукаваны дзя-
сяткi арыгiнальных, цiкавых артыкулаў па гiсторыi Лiды i яе наваколля, па 
гiсторыi вызвольных i палiтычных рухаў, аб асаблiвасцях укладу мясцовага 
жыцця, народных звычаях, эканамiчным стане i iншых пытаннях. З артыку-
лаў часопiса паўставала гiсторыя вёсак, маёнткаў, мястэчак, культавых уста-
ноў усiх канфесiй, распавядалася пра даследаваннi курганоў i iншых археала-
гiчных i архiтэктурных помнiкаў, трагiчныя падзеi паўстання 1863–1864 гг., 
ваенныя дзеянні 1918–1921 гг., асвятлялася самае шырокае кола сучасных 
праблем: стан сельскай гаспадаркi, эканамiчнага жыцця горада, культуры. 
Напрыклад, у артыкуле М. Шымялевiча «Горад Лiда ў 1938 годзе» пададзена 
найпадрабязнейшая характарыстыка эканомiкi, бюджэту горада, адмiнiстра-
цыйнай сiстэмы, этнiчнага, сацыяльнага, прафесiйнага i канфесiйнага скла-
ду яго жыхароў. Пра значэнне «Лiдскай зямлi» напісаў вядомы спецыялiст па 
краязнаўстве прафесар Вiленскага ўнiверсiтэта М. Лiманоўскi, ён адзначаў, 
што часопiс «спрабуе адвалiць магiльную плiту забыцця з Лiдчыны i на свят-
ло дзённае дастаць багаццi гэтай зямлi»59.

У той час тэксты Мiхала Шымялевiча атрымалi агульнае прызнанне. 
Вiленская прэса пры канцы 1930-х гг. адназначна вылучала Шымялевiча ся-
род аўтараў «Лiдскай зямлi» i называла «найлепшым знаўцам лiдскай гiсторыi 
i нястомным збiральнiкам мясцовых народных звычаяў»60. А лiдскiя гiмназi-
сты па ягоных матэрыялах нават праводзілі краязнаўчыя вечарыны, напры-
клад, у суботу 26 лiстапада 1938 г. у Дзяржаўнай гiмназii iмя Караля Хадкевiча 
прайшла краязнаўчая вечарына, якую арганiзавалi вучнi другога класа: «Рэ-
шту тэмаў для вечарыны моладзь узяла ў артыкулах найвыбiтнейшага лiдска-
га краязнаўца Мiхала Шымялевiча з газеты «Лiдская зямля»»61.

Менавiта ў тыя гады лідскі гісторык надрукаваў здабытыя і зберажоныя 
ім цiкавыя мемуары Мiрона Бранiслава Нарбута пра Лiдчыну, Шымялевіч пi-
саў: «Мемуары я атрымаў у 1913 г. з рук пана Мацея Марачэўскага, ганарова-
га суддзi Лiдскага павета, якому тут за дазвол апублікаваць мемуары сардэчна 
дзякую. Божа, адудзяч! Мемуары напiсаныя на 107 старонках фармату чвэр-
цi звыклага аркуша паперы рукой аўтара… Сам тэкст мемуараў у некалькiх 
месцах не чытаецца…»62.

Цiкавую iнфармацыю пра гiсторыка ў 1930-я гг. у свой час расказаў ста-
ражыл горада, мой цесць, Хруль Iосiф Iосiфавiч: «Я ведаю, што ён быў з Пе-
55  Słowo. № 173(2383). 31 lipca 1930.; Życie Nowogródzkie. № 179 (863). 5 sierpnia 1930.
56  Ogniwa. 1932. № 11. S. 21.
57  Szymielewicz Michał. Miasto Lida w 1938 roku // Ziemia Lidzka. 1938. № 11. S. 146.
58  Kurjer Wilenski. № 116 (4792). 28 kwietnia 1939.
59  Саiтава Валянцiна. Лiдскiя краязнаўцы ў 20–30-я гг. // Бiблiятэчны свет. 1999. № 3. С. 31.
60  Slowo. № 70 (6352). 12 marca 1939.
61  Kurjer Wilenski. № 328 (4646). 29 listopada 1938.
62  Ziemia Lidzka. 1936. № 5.
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лясы i быў адукаваны. Прыхiльна ставiўся да левых партый i таму меў прабле-
мы з уладай. Потым ягоная дачка выйшла замуж за лiдскага старасту… i тады 
Шымялевiчу стала лягчэй жыць, аднак i перастаў быць левым. Мой стрыечны 
брат, Адам Хруль63, з iм сябраваў… Яны нярэдка ў Яна Сегеня64 сустракалiся, 
тут на Зарэччы65… Адам Хруль расказваў… што адзiн раз сядзелi… пiлi гарба-
ту ў Януша Сегеня, сын Сегеня [той самы, якi напiсаў успамiны пра гiсторыка, 
гл. далей. – Л. Л.] быў яшчэ падлеткам, i разгаварылiся пра шляхту, пра гер-
бы, сын Сегеня запытаў у Шымялевiча: «А якога пан герба?». Стала цiха-цi-
ха… Шымялевiч трохi памаўчаў i кажа: «А я герба вэнджанага селядца! Пеляскi 
мужык!»66… Дом яго ў Лiдзе да апошняга часу стаяў. Вось як падыходзiш да мос-
цiка па Энгельса67, па левым баку… бокам да вулiцы, ён ужо ўрос у зямлю…»68.

Дом, дзе жыў Мiхал Шымялевiч, захаваўся да нашага часу. Лiдзянка  
Е. Ярмант успамiнала, што пры канцы 1930-х гг. «на скрыжаваннi вулiц 
Гражыны69 i Гарыстай70 стаяў дом Шымялевiчаў. Дом быў драўляны, дагле- 
джаны, адгароджаны ад вулiцы прыгожым плотам». 

Цiкавым было нацыянальнае самавызначэнне гiсторыка пры канцы 
1930-х гг., Ярмант пiсала: «Я нiколi не бачыла ўладальнiка гэтага дома, але до-
бра ведала яго па расказах бацькоў. Калi пана Шымялевiча пыталiся пра яго 
нацыянальнасць, той заўсёды адказваў, што ён «тутэйшы». Гэта быў, на нашу 
думку, арыгiнальны, але досыць поўны адказ. Ён побытам тутэйшы, здаўна 
жыве ў гэтым горадзе, i яго не цiкавiлi нацыянальнасцi iншых жыхароў»71.

Тутэйшы – у дадзеным выпадку, гэта такое вызначэнне краёвасці72 для 
простага чалавека – каб ён цябе зразумеў. І як бачым, не надта адукаваныя 
бацькі мемуарысткі разумелі, пра што кажа ім гэты высокаадукаваны чала-
век. Але такое самавызначэнне пры канцы 1930-х гг. было ўжо трохі дзіўна-
ватым. Можна з дастатковай упэўненасцю казаць, што Шымялевіч да канца 
1930-х гг. заставаўся краёўцам – прадастаўніком самай папулярнай да 1917 г. 
палітычнай плыні ў нашым краі, калі нацыянальныя рухі беларусаў, палякаў 
і летувісаў яшчэ канчаткова не разышліся. Шмат хто нават з лідараў белару-
скага руху (напрыклад А. Луцкевіч) з большага заставаліся вернымі краёвай 
ідэалогіі і пасля 1917 г. 

Дарэчы, у 1907 г. у выбарным спісе «другога з’езда гарадскіх выбаршчы-
каў» у Дзяржаўную думу пад № 1152 Шымялевіч Міхал Іванавіч запісаны ле-
тувісам73. А ў 1912 г. у выбарным спісе «асоб, якія маюць права ўдзельніча-
ць у другім з’ездзе гарадскіх выбаршчыкаў» у Дзяржаўную думу пад № 1379 
Шымялевіч Міхал Іванавіч пазначаны ўжо як беларус74. Вышэйшая адукацыя 
дазволіла лідзяніну асэнсаваць сваё месца ў свеце, да таго ж з 1907 па 1912 г. 
беларускі рух зрабіў велічэзны крок наперад.

Iосiф Хруль успамiнаў пра гэтыя часы жыцця гiсторыка: «…Шымялевiч 
трымаў натарыяльную кантору ў Лiдзе, яна была яго, але зарэгiстравана была 
63  Адам Хруль (1892–1950), войт Радунскай гмiны ў 1930-я гг.
64  Ян Сегень (1875–1973), сусед i сябар Шымялевiча, сваяк Адама Хруля, аўтар «Успамiнаў 
пра Лiду канца ХIХ стагоддзя», гл.: Лiдскi летапiсец. 2002. № 4 (20). С. 26.
65  Раён горада, цяпер каля вулiцы Калiнiна.
66  Хрулi з лiдскай шляхты герба «Праўдзiц», Сегенi з лiдскай шляхты герба «Сыракомля».
67  Цяпер вуліца Грунвальдская.
68  Хруль Iосiф. Успамiны старога шляхцiца // Лiдскi летапiсец. 2012. № 2 (58). С. 57.
69  Цяпер праспект Пераможцаў.
70  Цяпер вулiца Стралкоўскага.
71  Ярмонт Е. В тени замка Гедимина. Лида, 1995. С. 46.
72  Краёўцы (Krajowcy) – палітычная плынь першага дваццацігоддзя XX ст. у Беларусі і Літве, 
дзеячы якой сумяшчалі ў сваёй праграме аўтанамісцкія («краёвыя»), ліберальныя і інтэр-
нацыянальныя лозунгі.
73  Виленские губернские ведомости. № 57. 21 июля 1907. С. 13.
74  Виленские губернские ведомости. № 61. 1 августа 1912. С. 28.
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на iншае iмя. Канешне, ведалi ўсе, што кантора яго. Адам расказваў, што ён 
быў такi прабiўны чалавек. Але казаў, што не давалi яму тут разгуляцца»75. У 
спiсе лiдскiх радных як у 1928 г., так i ў 1935 г. прафесія Шымялевiча вызна-
чалася як «biuralista»76, такім тэрмінам можа называцца як шараговы клерк, 
так i начальнiк нейкага бюро, верагодна, якраз нейкай натарыяльнай цi юры-
дычнай канторы.

Таксама ў газетах яго называлі і адвакатам. Напрыклад, летам 1935 г. 
падчас земляных работ па рэгуляцыі Лідзейкі, каля замка Гедыміна ў Лідзе 
былі знойдзены «масіўныя валы, якія згодна з тлумачэннямі знаўцы гісторыі 
адваката Шымялевіча, праўдападобна з’яўляюцца рэшткамі гістарычнай дам-
бы, якая служыла для ўтрымання ці пуску вады ў равы вакол замка»77.

З прэсы бачна, што гісторык чытаў публічныя лекцыі для гараджан. На-
прыклад, увесну 1932 г. ён прачытаў цыкл лекцый аб лідскай гісторыі, прэса 
абвясціла: «У суботу, 23 красавіка, а 18-й гадзіне ў зале лідскага староства Мі-
хал Шымялевіч прачытае працяг свайго дакладу «З гісторыі Ліды». Даклад 
будзе вельмі цікавы»78. Аб’явы пра пачатак цыклу лекцый я не знайшоў, але 
з тэксту зразумела, што Шымялевіч рабіў некалькі дакладаў.

На пачатку 1939 г. газеты «Кур’ер Вiленскi» i «Лiдская зямля» друкуюць 
паведамленні пра шлюб малодшай дачкі Шымялевiча: «13 лютага а 16-й га- 
дзiне ў Фарным касцёле адбыўся шлюб панны Анны Шымялевiч (дачка зна-
нага лiдскага гiсторыка) з панам паручнiкам Адамам Махнiцам»79, «у шлюбе 
ўзялi ўдзел ксёндз-капелан мясцовага гарнiзона, група афiцэраў на чале з ка-
мандзiрамi палкоў, знаёмыя i сябры маладых»80.

13 красавіка 1940 года сем’і «ворагаў народа» з Заходняй Беларусі, каля 
130 тысяч чалавек, у асноўным жанчыны і дзеці, былі дэпартаваны ў неаб-
жытыя раёны паўночнага ўсходу СССР. Гэта была не першая і не апошняя 
высылка – вывозіць людзей пачалі яшчэ восенню 1939 г. Тады ж 60-гадовы 
даследчык разам са сваёй жонкай i малодшай дачкой, жонкай польскага афi-
цэра, быў кiнуты ў вагоны для быдла i разам з іншымі тысячамі лідзян вывезе-
ны памiраць у казахстанскi стэп, сям’ю пасялiлi ў Палудзiнскiм раёне Паўноч-
на-Казахстанскай вобласцi, за 40 кiламетраў ад Петрапаўлаўска, а ягоны дом 
плошчай 71,41 м2 у Лiдзе быў канфiскаваны81, у доме потым жылi настаўнiкi, 
якiя прыехалi з СССР82. 

У высылцы лідскі гісторык атрымаў 10 гадоў лагероў, але быў адпу- 
шчаны паміраць у 1948 г. як няздольны да працы. Калі пасля вяртання з ла-
геру гісторык знайшоў сваю сям’ю ў Сопаце, дык жонка і дачка не пазналі 
ў гэтым напаўжывым старым мужа і бацьку. У 1950-я гг. Міхал Шымялевіч 
апісваў высылку і лагер у сваім лісце да былога суседа па Лідзе Вітольда Дра-
мовіча (гл. далей). 

Трэба заўважыць змены ў самаідэнтыфікацыі былога сябра Таварыства 
беларускай школы і лідскага раднага ад беларусаў Міхала Шымялевіча. Пад 
уздзеяннем «рэальнага сацыялізму» ён пачаў вызначаць сябе і сваю сям’ю як 
палякаў – рыма-католікаў.

Немагчыма не сказаць яшчэ некалькі слоў пра архіў лідскага гісторыка. 
Калi для ягоных папер i кнiг у 1915 г. неабходны быў цэлы воз, дык, зразуме-
75  Хруль Iосiф. Успамiны старога шляхцiца. С. 57.
76  Slowo. № 166 (1479). 24 lipca 1927.; Szymielewicz Michał. Miasto Lida w 1938 roku. S. 146.
77  Słowo. № 216 (4065). 9 sierpnia 1935.
78  Kurier Nowogródzki. № 92 (178). 22 kwietnia 1932.
79  Kurjer Wilenski. № 46 (4722). 15 lutego 1939.
80  Ziemia Lidzka. 1939. № 2.
81  http://news.tut.by/society/152184.html 
82  Ярмонт Е. В тени замка Гедимина. С. 111.
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ла, што да 1939 г. колькасць матэрыялаў значна павялiчылася, бо ўсё жыц-
цё Шымялевiч збiраў дакументы з гiсторыi Лiдчыны, меў вялiкiя асабiстыя 
архiвы. Ян Сегень пiсаў, што даследчык «сабраў бясцэнныя зборы дакумен-
таў вялiкай гiстарычнай вартасцi i вялiкую бiблiятэку старадрукаў i рукапi-
саў-мемуараў». 

Неаднаразова ў сваіх працах Шымялевіч спасылаецца на дакументы пры-
ватнага архіва, напрыклад, у артыкуле, напiсаным на пачатку ХХ ст., «Горад 
Лiда i Лiдскi замак» даследчык цытаваў дакумент: «Купчая крэпасць, выда- 
дзеная лiдскiм мешчанiнам Лаўрынам Паўлавiчам Казюковiчам на пляцы, 
зямлю i хату, прададзеныя iм Мацею Вайцяховiчу i жонцы яго Парасе Фёда-
раўне 7 красавiка 1630 г.», – са свайго архiва83. 

Пра гісторыю заснавання канвента кармелітаў у Жалудку Шымялевіч пі-
саў: «У свой час увесь той працэс, які складаўся з некалькіх пачкаў аўтэнтыч-
ных актаў з ХVІІ ст., я знайшоў у Ішчалнскім скарбцы»84. Ці: «Я меў у руках 
пукі прыватных дакументаў з шляхецкіх ваколіц Радунскай гміны ад пачат-
ку ХVІ ст.», – паведамляў лідзянін пра дакументы з-пад Радуні85.

Аўтар кнiгi па генеалогii лiтоўскiх татараў Станiслаў Дзядулевiч у сваёй 
кнiзе шматкроць спасылаецца на «Дакументы са збораў М. Шымялевiча» ці 
на «Рукапiс М. Шымялевiча» і г. д.

Бядотным аказаўся лёс архiва гiсторыка. У 1939 г. новую ўладу абсалютна 
не цiкавiлi архiўныя каштоўнасцi Заходняй Беларусi, а архiўныя матэрыялы, 
якiя засталiся ў будынках польскай дзяржаўнай адмiнiстрацыi мэтанакiрава-
на знiшчалiся. Так, у Наваградку на тэрыторыi настаўнiцкай семiнарыi было 
спалена шмат дакументаў (цяпер немагчыма дакладна ўстанавiць iх коль- 
касць), а значная частка збору фотаздымкаў палітычных вязняў была рас-
крадзена. У падвале Наваградскага раённага выканаўчага камiтэта польскiя 
архiўныя матэрыялы выкарыстоўвалiся для распальвання печаў, а ў будынку 
мясцовага суда ў россыпе знаходзiлiся дакументы i стужкi фiльмаў. У Дзятла-
ве архiўныя матэрыялы нiхто не ахоўваў, яны паступова раскрадалiся мясцо-
вым насельнiцтвам. У Лiдзе абутковая фабрыка «Ардаль» здала ў макулатуру 
5 тон дакументальных матэрыялаў86.

Але ў гэты ж самы час адмыслова дасланыя ў Лiду выкладчыкi БДУ 
пачынаюць займацца апрацоўкай архiваў Міхала Шымялевiча! Нават толь-
кi гэта адно кажа пра вялiкую каштоўнасць папер лiдскага гiсторыка. Ян Се-
гень пiсаў: «Усе яго зборы пасля арышту i вывазу разам з сям’ёй у Казахстан 
у 1940-м г. былi апячатаныя i потым каталагiзаваныя выкладчыкамi ўнiвер-
сiтэта з Мінска. Аднак не былi вывезены з горада (работы з iмi працягвалiся) 
i згарэлi разам з цэнтрам горада ў часе ваенных дзеянняў перад уступленнем 
гiтлераўскiх войскаў у Лiду». У доме гiсторыка пасялiлiся настаўнiкi «з усхо-
ду», і таму, канешне, архiў быў вывезены з хаткi Шымялевiча, верагодна, у га-
радскi музей (знаходзiўся па адрасе Сувальская, 3, на месцы сучаснага магазi-
на «Юбiлейны») цi ў памяшканне староства (Сувальская, 15), дзе захоўвалiся 
архiвы павета.

Як вядома, у архiве Лiдскага староства ў той час мелася 30 фондаў, якiя 
налiчвалi 150 000 польскiх архiўных дакументаў. Будынак архiва разам з усiмi 
матэрыяламi быў спалены ў час баявых дзеянняў 23 чэрвеня 1941 г.87 З аэра-
фотаздымка, зробленага ўлетку 1944 г., бачна, што на месцы музея наогул нi-
чога не засталося, а спаленае староства стаiць без даху.
83  Шимелевич М. Город Лида и Лидский замок // Виленский календарь. Вильно, 1906. С. 37–57.
84  Szymielewicz Michał. Szkice do monografii Żołudka // Ziemia Lidzka. 1937. № 11. S. 122.
85  Szymielewicz Michał. Borcie i włość Borciańska // Ziemia Lidzka. 1939. № 4–5. S. 116.
86  Польшча Беларусь: Агульная гiстарычная спадчына: даведнiк па архiўных матэрыялах 
1918–1939 гг. Том 1. Дзяржаўны архiў Брэсцкай вобласцi. Дзяржаўны архiў Гродзенскай 
вобласцi. Варшава, 2013. С. 8.
87  Тамсама. С. 16.



17

Крэскi да бiяграфii найлепшага гiсторыка горада Лiды   

Але ёсць яшчэ адзiн варыянт гiбелi архiва нашага гiсторыка – у выпад-
ку, калi б архiў Шымялевiча каталагiзаваўся ў гарадскiм музеi. Лiдскi музей 
быў паўторна адкрыты 22 студзеня 1941 г., i пасля пачатку вайны савецкi ды-
рэктар музея Свiрыдаў нават паспеў эвакуяваць яго фонды. Аднак каля Сма-
ленска ў машыну патрапiла авiяцыйная бомба88. 

Такiм чынам архiвы даследчыка загiнулi цi ў Лiдзе, цi пад Смаленскам.

Уважліва чытаючы і перакладаючы артыкулы лідскага гісторыка, не-
магчыма не заўважыць, што шмат распачатых ім прац не закончана. Напры-
клад, у 1937 г. Міхал Шымялевіч пісаў: «Калісьці меў час і цярпенне выву- 
чыць метрычныя кнігі хростаў Лідскай Фары за 1665–1795 г.». Грунтуючыся 
на выніках гэтай працы, гісторык паказаў, што ў той час на кожных 100 хлоп-
цаў прыходзілася 15 тых, хто меў імя Юры (Георгій, Ежы)89, а ў адным са сваіх 
артыкулаў Шымялевіч піша пра знікненне ў XVIII ст. з лідскіх касцельных 
кніг роду Перхураў90. Калі б аўтар меў магчымасць давесці справу да канца, 
атрымалася б унікальная кніга пра наш горад і гараджан. 

Надрукавана толькі першая частка яго этнаграфічнай працы «Вяселле», 
апублікаваны толькі накіды манаграфіі пра Жалудок. 

Я маю ўпэўненасць, што найцікавейшая мемуарная праца пра пачатак 
Першай сусветнай вайны, надрукаваная ў жніўні 1939 г., – толькі першая 
частка з ўжо напісаных успамінаў. У жніўні 1939 г. павінен быў быць гатовы 
9-ты, вераснёўскі нумар «Лідскай зямлі», які так і не выйшаў. У гэтым нума-
ры, як і заўжды, былі б надрукаваны яго чарговыя 2-3 бліскучыя артыкулы і, 
верагодна, працяг яго успамінаў. Але гэтыя і іншыя тэксты мы ўжо ніколі не 
прачытаем. Міхал Шымялевіч паспеў надрукаваць толькі невялікую частку з 
напісанага ім.

У Польшчы, каля 1950 г., Шымялевiч пiша працу пра Iшымскi стэп 
(Szymielewicz Michał: Step Iszymski), якую ў выглядзе рукапiсу дэпануе ў На-
цыянальнай бiблiятэцы iмя Асалiнскiх у Вроцлаве91. У рукапiсе разглядала-
ся гiсторыя Iшымскага краю, размяшчэнне, межы i плошча рэгiёна, геалогiя, 
глебы, вада, клiмат, навакольнае асяроддзе, насельнiцтва i яго юрыдычны 
стан. У некаторых частках тэкст гэтай працы ператвараецца ў асабісты дзён-
нік даследчыка. 

Таксама ў Асалінеуме знайшліся і некалькі іншых дэпанаваных найціка-
вейшых рукапісаў Шымялевіча, копіі якіх з дапамогай майго варшаўскага 
сябра Януша Сегеня (чый дзед быў найвялікшым сябрам і суседам Шымялеві-
ча і сябрам дзеда маёй жонкі) мне ўдалося атрымаць і гэтыя тэксты друкуюц-
ца ў нашай кнізе.

Нават у вельмі сталым узросце Міхал Шымялевіч меў выдатны інтэлект і 
займаўся навуковай справай. У гэты час ён ужо страціў свае архiвы і бібліятэку, 
і таму яму было цяжка пiсаць грунтоўныя навуковыя артыкулы. Але па спа-
сылках у рукапісах з Асалінеума бачна, што на новым месцы Шымялевіч па-
чаў зноў збіраць навуковую бібліятэку. Ці напісаў ён яшчэ нешта пра свой го-
рад Лiду, якi да смерцi ў перапiсцы з сябрамi заўжды называў «наша каханая 
Лiда»? А можа недзе яшчэ, акрамя Асалінеума, пакiнуў нам свае ўспамiны? 
Гэта была б надзвычай каштоўная знаходка.

14 студзеня 1969 г. газета «Балтыйскi дзённiк» надрукавала аб’яву: 
«11 студзеня 1969 г. раптоўна памёр наш самы любы бацька, брат, цесць, дзед 
88  Хацяновiч Наталля. Лiдскi гiстарычна-мастацкi музей // Лiдскi летапiсец. 2009. № 3–4 (47–
48). С. 16.
89 Ziemia Lidzka. 1937. № 4. S. 40.
90  Ziemia Lidzka. 1938. № 1. S. 8.
91  Katalog rękopisów geograficznych Biblioteki Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Wro-
cławiu. Warszawa – Wrocław, 1965. S. 89–90.
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Ліда і мястэчкі 
Лідчыны

i прадзед, святой памяцi Мiхал Шымялевiч. Нарадзiўся 18.Х.1879 г. у гора- 
дзе Лiда, былы мiравы суддзя92. Пахаванне адбудзецца 14.01 у 15.00 на каму-
нальных могiлках у Сопаце. Св. iмша будзе адпраўлена 16.01 у 8.30 у касцёле 
Зорка Мора ў Сопаце. Смуткуем, дочкi i сям’я»93.

Улетку 2014 г. мой сябар Дзмiтры Гамбург з сям’ёй адпачываў у Сопаце. 
Iнтэлiгентны, неабыякавы да гiсторыi i культуры чалавек патрацiў свой воль-
ны час, каб знайсцi магiлу Мiхала Шымялевiча. Як высветлiлася, акрамя ка-
мунальных могiлак, гiсторык мог быць пахаваны на каталiцкiх могiлках кас-
цёла Зорка Мора, бо пры канцы 1960-х гг. гэтыя каталiцкiя могiлкi таксама 
выконвалi ролю камунальных. Аднак ні на адных могiлках пахавання гiсто-
рыка няма. Як патлумачыла адмiнiстрацыя, гэта азначае толькi адно – магiла 
Шымялевiча ўтылiзаваная, бо нiхто не ўносiў грошы за яе iснаванне. Дзмiтры 
сфатаграфаваў запiс у касцёле пра адпяванне лiдзянiна. З запiсу бачна, што ён 
жыў у доме № 5 па вулiцы Шапэна. Мой сябар таксама сфатаграфаваў дом, дзе 
Шымялевiч жыў апошнiя дзесяцiгоддзi свайго жыцця ў камунальнай кватэры. 

Два пакаленнi сям’i Багаткоўскiх пахаваны ў Вроцлаве. Унук гiсторы-
ка Земавiт Багаткоўскi быў вядомым у Польшчы радыёаматарам-кораткахва-
левiком, аўтарам кнiг па радыёсправе.

Трэба яшчэ дадаць, што ў 1992 г. Шымялевiч быў рэабiлiтаваны. Вось 
тэкст кароткай даведкi пра яго рэабiлiтацыю:

«Шымялевiч Мiхаiл Iванавiч. Нарадзiўся ў 1879 г., Польшча, Навагруд-
скае ваяводства, Лiда, паляк, адукацыя сярэдняя;

Пражываў: Паўночна-Казахстанская вобл., Бiшкульскi р-н, в. Фурма-
наўка;

Арыштаваны 20 сакавiка 1943 г. Палудзiнскiм РА НКУС.
Прысуджаны: СК аблсуда 15 чэрвеня 1943 г., абвiнавачанне: 58–2 УК 

РСФСР.
Прысуд: 10 гадоў ППЛ.
Рэабiлiтаваны 23 чэрвеня 1992 г. Генпракуратурай РК. Указ Прэзiдэн-

та СССР ад 13.08.1990.
Крынiца: Звесткi ДКНБ РК па Паўночна-Казахстанскай вобл.»94.
Звестку пра сярэднюю адукацыю гісторык мог падаць пра сябе адмысло-

ва – вышэйшая адукацыя змяншала шанец на выжыванне.

Мiхал Шымялевiч – сапраўдная культавая асоба ў гісторыі Лiд-
чыны. Ягоным iмём трэба было б назваць адну з вулiц нашага гора-
да, а магчыма, i адну з устаноў культуры цi асветы, напрыклад му-
зей, гарадскую бiблiятэку, гiмназiю цi лiцэй. 

92  Мiравы суддзя – у Другой Рэчы Паспалiтай суддзя самага нiзкага ўзроўню. Пасада ўведзена 
ў 1920-я гг. Спачатку ў разборы спраў акрамя мiравога суддзi ўдзельнiчалi два прысяжныя. 
З 1927 г. суддзя разбiраў справы аднаасобна. Суддзю выбiралi жыхары судовай акругi 
на пяцiгадовы тэрмiн. Кандыдат павiнен мець узрост не меней за 30 гадоў, мець хоць бы 
сярэднюю адукацыю, карыстацца ўсiмi грамадзянскiмi правамi i мець добрую рэпутацыю.
93  Dziennik Bałtycki. 1969. № 11 (7621).
94  http://lists.memo.ru/d37/f41.htm
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Ліда, цяпер павятовы горад Віленскай губерні, а ў старажытнасці цэнтр 
адной з вялікакняскіх валасцей, размешчана пад 53°53’ п. ш. і 42°58’ у. д., на 
правым беразе р. Ліды, якая ўпадае ў Нёманскі прыток Дзітву, за 89 вёрст ад 
г. Вільні. Наваколлі Ліды ўяўляюць сабою амаль дасканалую раўніну, толькі ў 
некалькіх месцах перарэзаную спадзістымі далінамі невялікіх раўчукоў і рэчак 
і ў значнай частцы пакрытую лясамі.

Мясцовасць гэтая, першапачаткова занятая адным з літоўскіх плямёнаў, – 
відаць, Няромай – у канцы першай паловы XI ст. увайшла ў склад рускіх 
валадарстваў. Па словах гісторыкаў Літвы, вялікі князь кіеўскі Яраслаў I 
Уладзіміравіч у 1040 і 1044 гг. здзейсніў два паходы на Літву і, разбіўшы 
літоўцаў у наваколлях г. Слоніма, перайшоў р. Нёман і завалодаў іх землямі 
аж да р. Віліі1. З тых часоў да паловы XIII ст. р. Вілія складала межавую рысу 
паміж літоўскімі і рускімі валадарствамі, прычым правы бераг яе зваўся 
Літоўскім берагам, а левы Рускім або Рускім краем2. Ужо ў пачатку XII ст. на 
Рускім баку р. Віліі існавала некалькі ўдзельных рускіх княстваў, з ліку якіх 
часцей за іншых у гісторыі згадваецца Гарадзенскае3.

Адціснутыя за р. Вілію літоўцы спакойна сядзелі сярод сваіх лясоў да 
паловы XII ст., калі адзін з літоўскіх князёў Кунас, па словах літоўскага летапісу4, 
«пануючи в земли Жмойдской, почалъ множити и разширати и выходити за 
реку Веллю». Выхад Кунаса за Вілію, відаць, паставіў у некаторую залежнасць 
ад яго Рускі бок. Паміж іншым летапісы захавалі вестку аб гарадзенскім князі 
Валадары Глебавічы, які, абапіраючыся на цесны саюз з Літвою, наводзіў 
жах на сваіх сваякоў. У 1159 г., калі ўсе полацкія князі склалі часовы мір і 
цалавалі адзін аднаму крыж, Валадар Глебавіч ухіліўся ад агульнага замірэння:  
«…не целова креста тем же ходяше под Литвою в лесах»5. Далей у крыніцах 
праслізваюць весткі, што за ўладанне краем паміж Літвою і Руссю вялася 
ўпартая барацьба, якая скончылася тым, што ў 1219 г. дзевятнаццаць літоўскіх 
князёў з’явіліся да вялікай княгіні Раманавай (удавы Рамана Мсціслававіча 
Галіцкага) і яе сыноў Данііла і Васількі і склалі мір6. Рускі край застаўся пад 
уладай рускіх князёў да паловы XIII ст.

У 1242 г. татарскія атрады цалкам спустошылі Чорную Русь і Рускі 
край. Літоўскія князі, карыстаючыся тым, «иж Русская сторона спустела и 
русские князи разогнаны», у 1246 г. на чале з Эрдзівілам Мантвілавічам, 
пераправіўшыся цераз Вілію і Нёман, бесперашкодна занялі ўвесь Рускі край 
і Чорную Русь7. З тых часоў да канца XVIII ст. уся гэтая мясцовасць стала 
знаходзілася ў складзе літоўскіх земляў.

Каля 1330 г. у Рускім краі, на правым узбярэжжы р. Нёмана і Васкрасенскі 
1  Narbutt, Dzieje narodu Litewskiego, III, 225, 233, 235
2  Летопись Быховца, 1846, 4.
3  Stryjkowski, kronika Polska. Litewska etc. (1846). I, 85.
4  Летопись Быховца, 2–3.
5  Ипат. лет., Карамзин, II, примеч. 386.
6  Ibid. III, заўв.. 190.
7  Летопись Быховца, 3–4; Stryjkowski. I. 233–237.
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летапіс, і хроніка Стрыйкоўскага ў першы раз згадваюць назву літоўскага горада 
Ліды8. Хоць назва Ліды датуль ні ў адной з першакрыніц і не сустракаецца, але 
несумнеўна, што селішча гэта належыць да ліку найстаражытных селішчаў 
літоўцаў і існавала ўжо ў Х ст., г. зн. да таго часу, калі Рускі край не быў 
яшчэ ў валоданні рускіх князёў. На гэтую акалічнасць паміж іншым паказвае 
літоўскае паходжанне самой назвы «Ліда», якая азначае ў перакладзе на рускую 
мову – лясныя пацярэбкі, пчальнік, наогул мясцовасць, вычышчаную ад на 
ёй лесу, што на ёй рос9. Несумнеўна таксама, што Ліда яшчэ ў палове XIII ст. 
уяўляла сабою ўмацаваны пункт, бо Іпацьеўскі летапіс пры апісанні княжання 
Войшалка згадвае, што ён пры дапамозе Шварна і Васілька «имал городы в 
Литве и в Налщанох»10.

Неаднаразовыя з’яўленні рускіх князёў і татараў на левым узбярэжжы 
верхняй плыні р. Нёмана і жаданне забяспечыць ад нападаў іх межы ўласнай 
Літвы і новай літоўскай сталіцы Вільні прымусілі Гедыміна збудаваць у Лідзе, 
на месцы старога драўлянага ўмацавання, новы замак. Пішуць, што аснова 
новага Лідскага замка была закладзена Гедымінам у 1323 г., а пабудова яго 
цягнулася некалькі гадоў, прычым замак будавалі палонныя валынцы пад 
кіраўніцтвам выпісаных з Кіева майстроў11.

Гедымін незадоўга да сваёй смерці, размяркоўваючы ўдзелы паміж сваімі 
сынамі, Лідскі замак з воласцю, што цягнулася да яго, у якасці трокскага 
прыгарада, аддаў Кейстуту12. У 1346 г. Лідскую воласць Кейстут саступіў брату 
свайму Альгерду, які каля 1370 г. аддаў яе ў трыманне свайму прыдворнаму 
ўлюбёнцу і разам з тым чалавеку нізкага паходжання нейкаму Вайдылу. 
Летапіс Быхаўца (стар. 23) распавядае, што «некто пан был холоп у великого 
князя Ольгерда, паробок невольны, звали его Войдылом, первие был пекарь, 
потом уставил его постелю слати и воду давати себе питии, а потом и вельми 
полюбился ему и дал был ему Лиду держати и повел был его у доброе». Па 
смерці Альгерда Вайдыла ўзвысіўся яшчэ больш: дзякуючы свайму розуму 
і хітрасці, ён здолеў падпарадкаваць сабе слабахарактарнага Ягайлу і пачаў 
аказваць уплывы на дзяржаўныя справы; Ягайла ж дараваў Вайдылу баярскую 
годнасць і выдаў за яго замуж сваю родную сястру Марыю. Апошні ўчынак 
Ягайлы моцна абразіў самалюбства дзядзькі яго, старога Кейстута, які адкрыта 
пачаў дакараць сваю радню за сувязь яе з чалавекам нізкага паходжання, 
Вайдыла ж пачаў помсціць за гэта Кейстуту. Узаемная варожасць скончылася 
тым, што Кейстут, празнаўшы аб заключаным супраць яго саюзе паміж 
Ягайлам і крыжакамі, раптам напаў на Вільню, схапіў Ягайлу, а сябе абвясціў 
вялікім князем. Князь ноўгарад-северскі Зміцер Карыбут, родны брат Ягайлы, 
заступіўся за апошняга і пачаў пагражаць Кейстуту. Кейстут выступіў супраць 
Карыбута і па дарозе ў яго ўдзел напаў на Дуброўню, за 5 вёрст ад Ліды, схапіў 
тут Вайдылу і загадаў яго павесіць у 1381 г.13

Аднак і Кейстут не доўга сядзеў на вялікакняскім пасадзе. У 1383 г. 
Ягайла пад падставай прымірэння прывабіў яго да сабе, затрымаў і адправіў 
у Крэўскі замак, у падзямеллі якога няшчасны стары быў задушаны. Такая ж 
доля пагражала і Вітаўту, але ён паспеў збегчы да нямецкіх рыцараў, з якімі 
на працягу некалькіх гадоў трывожыў Літву.

Са смерцю Вайдылы Лідская воласць перайшла ў валоданне Ягайлы, які 
ў граматах тытулаваў сябе князем віцебскім, крэўскім, лідскім14.

У той час Лідская воласць займала сабой толькі малаважную паўднёва-
8  Полное Собр. Рус. Лет. VIII, Воскрес., 240; Stryjkowski, I, 381.
9  Narbutt, Dzieje, V, дадат. I.
10  Карамзин, IV, заўв. 142.
11  Narbutt, Dzieje, V, дадат. I.
12  Stryjkowski, I. 381.
13  Daniłowicz, Skarbiec Diplomatów. I. № 477, заўв. 8.
14  Balinski, Starozytna Polska. III. 253.
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ўсходнюю частку цяперашняга Лідскага павета, менавіта тыя самыя землі, 
з якіх у XV–XVI стст. быў складзены Лідскі павет. З аднаго боку яна рэкамі 
Жыжмай і Гаўяй адлучалася ад воласці Віленскага прыгарада Ашмяны, а з 
іншага боку, цераз р. Дзітву, межавала з Трокскім княствам15.

У 1391 г. Ягайла аддаў Ліду Зміцеру Карыбуту, а ў студзені месяцы 
наступнага года моцны аддзел нямецкіх рыцараў, у шэрагах якога знаходзіўся і 
сам Вітаўт, перайшоўшы па лёдзе каля м. Аліты р. Нёман, нечакана з’явіўся ля 
сценаў Лідскага замка, спаліў прылеглую да яго частку горада і запатрабаваў 
здачы яго Вітаўту. Застрашаны першымі дзеяннямі рыцараў, Зміцер Карыбут 
у глухую поўнач спешна выступіў з усім сваім аддзелам з замка, пакідаючы 
яго без бою Вітаўту, і накіраваўся ў Наваградак. Пішуць, што крыжакі вывезлі 
тады адгэтуль вялікія запасы зброі, правіянту і г. д. Атрымаўшы, такім чынам, 
у сваё валоданне Лідскі замак, Вітаўт у хуткім часе зноўку перабудаваў яго і 
зрабіў з яго адно з наймацнейшых умацаванняў на Літве16.

4 жніўня 1392 г. у маён. Востраў, за 9 вер. ад г. Ліды, паміж Вітаўтам 
і Ягайлам былі падпісаны ўмовы вечнага міру, прычым Лідская воласць 
засталася ў валоданні Вітаўта. Гэтая апошняя акалічнасць паслужыла нагодай 
да новай міжусобнай вайны. Карыбут запатрабаваў у Вітаўта вяртання Ліды, 
але, атрымаўшы адмову, у пачатку восені 1392 г. сабраў значнае наёмнае 
войска і выступіў з ім супраць Вітаўта. Вітаўт не дапусціў Карыбута да сцен 
Лідскага замка і сустрэў яго на беразе р. Нёман. Каля в. Дакудава адбылася 
кароткая, але гарачая бітва. Карыбут не выстаяў і адступіў да Наваградка, 
але і тут ён абараніцца не змог, быў пабіты, захоплены ў палон і з усім сваім 
сямействам адасланы да Ягайлы ў Польшчу17.

У 1397 г. Вітаўт аддаў Лідскую воласць у валоданне ўцекачу пад яго 
заступніцтва хану некалі грознай Залатой Арды, Тахтамышу. Тахтамыш два 
з лішнім гады пражыў у г. Лідзе ў адмысловым доме, што стаяў на тым месцы, 
дзе цяпер размешчаны хаты плябаніі р.-каталіцкага касцёла. Мясцовасць гэтая 
доўгі час насіла назву Тахтамышава двара18.

Планы Вітаўта аб узвядзенні на пасад Залатой Арды Тахтамыша і аб 
заваёве Масквы і ўсёй Русі разбіліся на р. Ворскле. Аднак Вітаўт не ўпаў духам 
і ў 1405 г. захапіў Смаленск. Князь Юрый Святаслававіч Смаленскі пакінуў 
жонку і дзяцей у горадзе, уцёк у Маскву. Вітаўт узяў у палон княжае сямейства і 
разам з баярамі адправіў яго ў Літву, дзе пасяліў у Лідскім замку. Па сведчанні 
запісак плябана Лідскага касцёла кс. Стагнева, складзеных каля 1450 г., кн. 
Юрый Святаслававіч, жадаючы вызваліць сваё сямейства з палону, 5 жніўня 
1406 г. са значным узброеным аддзелам падступіў да Ліды, спаліў горад і пачаў 
рабіць прыступы да замка, але лідскі стараста Якуб з Селіцы адбіў прыступы 
Юрыя і прымусіў апошняга адступіць па дарозе на Вільню19.

У 1422 г. Лідзе давялося быць сведкай пышнага вясельнага балю. У лютым 
гэтага года ў г. Наваградку адбыўся чацвёрты шлюб састарэлага польскага 
караля Уладзіслава Ягайлы з князёўнай кіеўскай Сафіяй, а святкаванне 
вяселля, па запрашэнні гасціннага Вітаўта, было прызначана ў г. Лідзе. Сюды 
сабралася мноства гасцей, у ліку якіх быў нунцый папы Марціна V Антоній 
Зена, што прыбыў у Літву для расследавання спрэчак з Ордэнам. Вітаўт 
наогул любіў паказаць бляск свайго двара і сваю проста казачную гасціннасць. 
Досыць успомніць прыёмы гасцей Вітаўтам у Луцку і Троках, каб меркаваць 
аб тым, да якіх памераў яго гасціннасць даходзіла. Вясёлыя баляванні ў Лідзе 
15  М. Любавский. Областное дел. и местное управл. Лит. – Рус. Госуд. (1890), 95–96, 126–133, 
160, 159, 156, 153, 151–152.
16  Narbutt, V. 245; Balinski, III, 253; «Кругозор», 1876, № 22.
17  Летопись Быховца, 33; Stryjkowski, II, 101.
18  Живописная Россия, изд. Вольфа, III, ч. II.
19  Narbutt, V, дадат. I; Balinski, III, 254
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працягваліся да Вялікага посту і доўга дастаўлялі матэрыял для аповедаў аб 
праяўленай тут пышнасці20.

Па смерці Вітаўта вялікім князем літоўскім быў абвешчаны Свідрыгайла, 
родны брат Ягайлы. Свідрыгайла, жадаючы разарваць усякую сувязь паміж 
Літвой і Польшчай, неадкладна падняў вайну супраць Ягайлы, з-за чаго і быў 
пазбаўлены вялікага княжання, а літоўскі пасад заняў, па абранні, малодшы 
брат Вітаўта Жыгімонт. Паміж Свідрыгайлам і Жыгімонтам завязалася вайна. 
Жыгімонт сваімі войскамі заняў некаторыя літоўскія гарады, у тым ліку і Ліду. 
У жніўні месяцы 1433 г. Свідрыгайла зрушыўся адбіраць гарады, занятыя 
Жыгімонтам. Атрад Свідрыгайлы, які складаўся з цвярскога палка, татараў і 
літоўскага апалчэння з Ашмянаў, падступіў да Ліды. Залога Жыгімонта, якая 
бараніла Лідскі замак, нягледзячы на энергічныя дзеянні Свідрыгайлы, замка 
не здала, і Свідрыгайла абмежаваўся толькі тым, што спаліў дашчэнту ўвесь 
горад і адступіў да Трокаў21.

Вайна працягвалася яшчэ некалькі гадоў і скончылася тым, што 
Свідрыгайла ўцёк у Малдавію, а Жыгімонт пачаў кіраваць дзяржавай. Пасля 
забойства Жыгімонта адна з партый жадала ўзвесці на літоўскі пасад яго сына 
Міхаіла, але, нягледзячы на тое, што ў руках апошняга былі такія важныя ў 
вайсковых адносінах пункты, як Ліда і інш., яму авалодаць пасадам не ўдалося, 
бо пасад гэты мацнейшай партыяй быў прадстаўлены сыну Уладзіслава Ягайлы 
Казіміру.

У той час лідскім старастам быў сын або ўнук Тахтамыша, апошняя 
галіна знакамітага роду Чынгісхана – Даўлет Хаджы-Гірэй. Падчас вайны 
Свідрыгайлы з Жыгімонтам ён аказаў апошняму нейкую паслугу і за тое 
атрымаў у трыманне Лідскую воласць, а затым, па абвяшчэнні вялікім князем 
Казіміра, Хаджы-Гірэй бесспярэчна здаў апошняму Лідскі замак, дзякуючы 
чаму быў пакінуты тут старастам і на далейшы час22.

У 1445 г. перакопскія татары прасілі вялікага князя Казіміра даць ім 
хана, прычым паказвалі на Хаджы-Гірэя, як на нашчадка знакамітых сваіх 
правадыроў, цалкам годнага заняць гэтае месца. Казіміру прадставіўся 
выпадак узгадаць веліч і бляск Вітаўтавага двара. У 1446 г. лідскі стараста быў 
выкліканы ў Вільню і тут па старадаўнім звычаі ў прысутнасці татарскіх паслоў 
і мноства саноўнікаў урачыста апрануты ў ханскую мантыю і абвешчаны ханам 
Перакопскай арды23.

Пасля Хаджы-Гірэя Лідская воласць або аддавалася ў карыстанне 
розным асобам за заслугі, або ж кіравалася намеснікамі вялікага князя. Да 
пачатку XVI ст. лідскімі дяржаўцамі і намеснікамі былі: Пац, Ян Кучукавіч, 
Станіслаў Пятрашкавіч і Глеб Сапега. У 1503 г. воласць гэтая была аддадзена 
ў трыманне пану Крыштафу Ільінічу, але ў наступным годзе кароль Аляксандр 
Казіміравіч, па пратэкцыі князя Міхаіла Глінскага, які меў у той час велічэзнае 
значэнне пры двары, пазбавіў яго гэтага трымання і аддаў яго пану Андрэю 
Аляксандравічу Дразду. Пакрыўджаны Ільініч на распараджэнне караля занёс 
скаргу да паноў-рады В. Кн. Літоўскага. Скарга Ільініча атрымала падтрымку 
з боку паноў-рады, якія пастанавілі нагадаць каралю аб тым, што ён не мае 
права без суда пазбаўляць каго-небудзь пажыццёвай пасады, а надалей да 
канца справы прыпынілі ўвод Дразда ў валоданне Лідскай воласцю. Але 
Аляксандр Казіміравіч, пад уплывам Глінскага, з абурэннем паставіўся да 
такога рашэння рады і некаторых яе чальцоў пазбавіў нават пасад, а Ільініча, 
як непаслухмянага каралеўскай волі, загадаў узяць пад варту. Такі нечаканы 
паварот справы збянтэжыў усю літоўскую арыстакратыю. На Радамскім сойме 
20  Balinski, III, 254; «Кругозор», 1876, № 22.
21  Stryjkowski, II, 189; Narbutt, V, дадат. I; VII, 350.
22  Narbutt, VIII, 10, 18, 53.
23  Летопись Быховца, 56; Srtyjkowski, II, 212–213; Narbutt, VIII, 53–56.
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1506 г. на караля з усіх бакоў пасыпаліся папрокі, але разчэй за іншых асуджаў 
яго ўчынак віленскі біскуп Табар. Ён публічна перад каралём вымавіў з гэтай 
нагоды прамову, якую скончыў праклёнам. Пішуць, што пры апошніх словах 
біскупа кароль зваліўся, разбіты паралічом24.

Аляксандр Казіміравіч небяспечна захварэў. Карыстаючыся яго 
хваробай, татары здзейснілі страшнае нашэсце на Літву. У чэрвені месяцы 
1506 г. пяцідзесяцітысячная татарская арда пад правадырствам Біці-Гірэя і 
Бурнаш-Салтана пераправілася цераз р. Прыпяць, разрабавала Мазыр і Слуцк 
і спынілася галоўным кошам пры Клецку. Вестка аб татарскім нашэсці была 
атрымана ў Вільні толькі тады, калі перадавыя татарскія аддзелы з’явіліся 
на берагах р. Нёмана. Хворы кароль з-за небяспекі, якая пагражала, абвясціў 
паспалітае рушэнне, г.зн. пагалоўнае ўзбраенне шляхты на абарону Айчыны. 
Месцам збору апалчэння была прызначана Ліда, а галоўнае начальства над 
апалчэннем уручана князю Міхаілу Глінскаму. Але апалчэнне, нягледзячы на 
блізкасць небяспекі, збіралася занадта марудна. Нарэшце ў Лідзе сабралася 3 т. 
чалавек, але і тыя не жадалі выступаць супраць непрыяцеля пад начальствам 
нялюбага князя Глінскага і бесцырымонна патрабавалі, каб на чале апалчэння 
стаў сам кароль. Цалкам хворы Аляксандр Казіміравіч быў змушаны прыбыць 
у Ліду. Яго суправаджала несуцешная жонка Алена Іванаўна, канцлер Ласкі і 
некалькі іншых прыбліжаных да караля асоб, у тым ліку віленскі біскуп Табар.

Тым часам татары паспелі пераправіцца на правы бераг р. Нёмана і 
пачалі рабаваць і паліць селішчы ў паўднёвых воласцях Трокскага ваяводства – 
Беліцу, Жалудок і інш. Па прыбыцці караля ў Ліду збор апалчэння павялічыўся 
на 4 т. чалавек, але кіраваць імі кароль ужо не мог: ён цалкам пазбавіўся 
сіл і пачаў рыхтавацца да смерці. 24 ліпеня 1506 г. у покоях Лідскага замка 
Аляксандр Казіміравіч паспавядаўся, прычасціўся св. таямніц і падпісаў 
духоўны тастамент.

Між тым татары, ніколькі не асцерагаючыся блізкасці літоўскай шляхты, 
ужо руйнавалі наваколлі Ліды. «И скоро прошли за Неман, – гаворыць летапіс 
Быхаўца (стар. 76), и не доходячи Лиды, около города, от всех сторон в мили и 
полумили от города, воевали церкви Божие, и дворы великие, и веси зажигали, 
и людей имали и забивали». Адзін з высланых у наваколлі горада раз’ездаў, за 
7 вёр. ад Ліды сустрэў на рабаванні натоўп татараў, разбіў яго і ў знак перамогі 
прынёс у горад на дзідах дзесяць татарскіх галоваў.

Вестка аб блізкасці татараў уразіла ўсіх, але асабліва асоб, што атачалі 
караля, якога было вырашана перавезці ў сталіцу. Аляксандра Казіміравіча, які 
паміраў, паклалі ў насілкі, прывешаныя паміж двух коней, і ў суправаджэнні 
двара і невялікага ахоўнага аддзела раніцай 27 ліпеня 1506 г. вывезлі з Ліды 
ў Вільню.

Услед за выездам караля апалчэнне на чале з князем Глінскім і 
намеснікам гетмана Станіславам Кішкам выступіла з Ліды супраць татараў. 
У кровапралітнай бітве ля Клецка татары былі разбітыя на галаву. Радасная 
вестка аб перамозе заспела Аляксандра яшчэ жывога; ён не мог ужо гаварыць, 
але толькі мігамі выяўляў сваю радасць і падзяку Богу. Аляксандр памёр у ноч 
на 20 жніўня 1506 г.25

Горад Ліда да часоў Жыгімонта-Аўгуста ўяўляў сабой толькі цэнтр 
вялікакняскай воласці, а ў 1413 г. – адмысловага вайсковага павета або так 
званага харужаства. У 1586 г. на вальным Віленскім сойме адбылася пастанова 
аб далучэнні да прысуду Лідскага павета Эйшышскага, Радунскага, Каняўскага, 
Дубіцкага, Васілішскага і Астрынскага харужастваў, якія знаходзіліся да 
24  Летапіс Быхаўца: «…и скоро то бискуп вымовил на тых месте короля забила немоц пара-
литыкова...», С. 75; Narbutt, VIII, 444–445.
25  Летопись Быховца, 75–78; Stryjkowski, II, 329–338; Daniłowicz № 2111; Narbutt. 475–485; 
Balinski, III, 255; П.Д. Брянцев, 314.
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таго часу пад прысудам Трокскага павета і ваяводства26. Такім чынам, Ліда 
атрымала значэнне судовага і адміністрацыйнага цэнтра больш шырокай 
акругі, што значна паўплывала на яе рост і дабрабыт. Горад гэты ў той час яшчэ 
не карыстаўся правам самакіравання і нароўні з іншымі селішчамі лічыўся ў 
складзе Лідскай воласці і адпраўляў службу пры Лідскім двары.

Лідская вялікакняская воласць, якая звалася ў найпозні час староствам, 
першапачаткова ахоплівала сабой усе землі і селішчы з іх людзьмі і прыбыткамі, 
размешчаныя паміж рэкамі Жыжмой, Гаўяй, Нёманам, Дзітвой. Воласць гэтая, 
якая налічвала ў часы Вайдылы да 4 тысяч сялянскіх двароў27, з плынню 
часу з прычыны выдзялення ў прыватную ўласнасць нерухомых маёмасцяў, 
паступова памяншалася. Несумненна, што са складу Лідскай воласці першым 
быў вылучаны двор Дуброўня з належнымі да яго селішчамі, запісаны 
Уладзіславам Ягайлам 17 лютага 1387 г. на карысць кафедры віленскіх  
р.-каталіцкіх біскупаў28. Відавочна, што каля таго ж часу вылучыўся ў 
прыватную ўласнасць другі двор – Дакудава, які належыць у XV ст. Кучукам, 
а ў 1506 г. перайшоў да пана Пятра Аляхновіча Давойнавіча. Трэці двор, 
Жыжма, ужо ў XV ст. складае родавую ўласнасць князёў Жыжамскіх, пасля 
ўцёкаў якіх у Маскву ў 1551 г. ён перайшоў ва ўласнасць п. Войцаха Ясінскага. 
У 1504 г. кароль Аляксандр Казіміравіч выдаў пану Мікалаю Пятровічу Кішку 
прывілей на сяло Палуднікі і двор Крыняны. Дворышчы ўжо ў 1524 г. належалі 
ў якасці прыватнай уласнасці пану Юрыю Ільінічу, якому кароль Жыгімонт 
у 1525 г. пацвердзіў куплю маёнтка Прыдыбайлаўскага і іншых зямель і 
выслуг. Па каралеўскіх жа прывілеях адышлі ў прыватную ўласнасць маёнткі: 
Лайкаўшчына да Моцарскага ў 1564 г., Лаўчылавічы да Гарачкоўскага ў 
1579 г. і інш. Акрамя гэтага, у XVI ст. згадваюцца яшчэ наступныя маёнткі, 
размешчаныя ў б. Лідскай воласці, і якія складалі ўласнасць ужо прыватных 
асоб: Бердаўка – Бердаўскіх, Заполле – Яленскага, а з 1550 г. Юршы Пятровіча, 
Перапечыцы – Перапечаў, Курасоўшчына – Навіцкіх, Качанова – луцкага 
біскупа Яна Андрошавіча, Нешчыкоўшчына (Чанатораўскае) пана Яські 
Няшыйкі, Вялікі Ольжаў – паноў Кішкаў і Малы Ольжаў – пані Раклёвай29. 
Астатняя малаважная частка б. Лідскай воласці, пакінутая ў дзяржаўнай 
уласнасці, у пачатку XVIII ст. складалася з наступных маёнткаў: Ліды, 
Кульбакаў, Гарнёў, Цыбараў і Пурсцяў30. Па інвентары 1680 г. у складзе 
Лідскага староства лічыліся горад Ліда і вёскі: Гарні, якія знаходзяцца ў 
пажыццёвым карыстанні ў палкоўніка Давыда Ярдана, Астроўля, Цыбары і 
Боркі31.

Па сведчанні дакументаў XVII ст., г. Ліда ў старажытнасці складаўся 
з наступных частак: замка, двара, уласна горада, прадмесця яго Зарэчча. 
Замак, як відаць з яго развалін, што захаваліся дагэтуль, быў размешчаны 
на прыродным узвышшы, да 4 саж. вышыні, акружаным з трох бакоў вадою 
р. Ліды і раўчука Каменкі, а з чацвёртага боку – глыбокім ровам, цераз які 
быў перакінуты пад’ёмны мост. Сцены замка, пабудаваныя ў квадрат, мелі па 
35 саж. у даўжыню, да 5 саж. у вышыню і адну саж. у таўшчыню. Унутраны 
пляц замка займалі драўляныя пабудовы32. Замак па інвентарах складаў 
дзяржаўную ўласнасць, падтрымліваўся і ахоўваўся мясцовай шляхтай і 
служыў для розных мэт, а менавіта: сховішчам для навакольных жыхароў пры 
26  Документы Московского Архива Мин. Юст., І, 486.
27  Narbutt, VIII, Dzieje skrocone, 188.
28  Daniłowicz, I, № 538. 
29  Звесткі гэтыя ўзятыя з алфавітнага пераліку актаў Літоўскай метрыкі, складзенага Кор-
куцем у канцы ХVІІІ ст. і занесенага ў кнігі Лідскага земскага суда ў 1785 г. Вилен. Центр. 
Арх., № 5664. л. 208 і наступ.
30  Volumina Legum, VI, 365, дыспазіцыя 1717 г.
31  Вілен. Цэнтр. Арх. № 5664, арк. 924–931.
32  П.Д. Брянцев, 130.
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з’яўленні непрыяцеля, складам зброі, месцам для пасяджэнняў судоў і збору 
павятовых соймікаў, турмой і т. п. У 1568 г. лідская шляхта прасіла караля 
Жыгімонта Аўгуста «абы суды земские в оном повете Лидском отправованы 
были в замку, а не по корчмам на месте»33. Кароль задаволіў гэтую просьбу 
паводле Статута і з тых часоў да найпозняга часу пасяджэнні земскага суда 
адбываліся ў замку. Яшчэ ў канцы XVIII ст. у развалінах адной з вежаў замка 
былі бачныя сляды пасяджэнняў34. Для захоўвання кніг Лідскага земскага 
суда ў 1638 г. было дазволена абсталяваць у замку, пры сцяне, склеп на кошт 
мясцовых абывацеляў35. Тут актавыя кнігі захоўваліся да часоў Станіслава-
Аўгуста36. Турма змяшчалася ў сутарэнным паверсе паўночна-ўсход. вежы. 
Сляды турмы бачныя тут да цяперашняга часу. На існаванне замкавай турмы 
яшчэ ў пачатку XVII ст. паказвае, між іншым, прысуд Лідскага гарадскога суда 
ад 8 студзеня 1607 г., якім пан Шчасны Рэксць быў абавязаны «за примовку и 
налаяне пану Езеашу Сумороковичу тут в замку выконать»37.

Двор або замкавы фальварак яшчэ ў XVII ст. быў размешчаны за замкам 
над раўчуком Каменкай, г.зн. на тым самым месцы, дзе да апошняга часу 
размяшчалася казённая Лідская ферма. Інвентар 1680 г. згадвае млын, які 
належаў да Лідскага замкавага фальварка і размешчаны на р. Лідзе.

Сам горад быў размешчаны толькі ў адзін бок ад замка. Па асобных 
актах XVII ст. горад меў рынак і каля яго школьны двор, а таксама чатыры 
вуліцы. Вуліца, якая выходзіла на дарогу ў Вільню, звалася Віленскаю. Другая 
вуліца, якая ішла ад рынка міма замка, звалася Замкаваю. Трэцяя вуліца, якая 
пачыналася ад Замкавай і выходзіла на дарогу ў м. Васілішкі і Астрыну, ад 
імя раўчука Каменкі звалася Каменскаю. Чацвёртая, Крывая вуліца злучала 
рынак з Каменскай вуліцай. Працяг Крывой вуліцы ад Каменскай да замка, 
уладкаваны ў пачатку мінулага стагоддзя, зваўся да найноўшага часу Нова-
Кармеліцкай вуліцай38.

Уся зямля, цяпер занятая горадам, першапачаткова складала ўласнасць 
вялікага князя і належала да Лідскага замкавага двара або фальварка; але 
пачынаючы з XVI ст. некаторыя часткі гэтага абшару пераходзяць у прыватную 
ўласнасць. Так, напрыклад, у 1566 г. Павел Рошчым атрымаў ад караля 
Жыгімонта Аўгуста прывілей на два пляцы ў Лідзе, у 1589 г. Аляхновічу было 
дадзена пацвярджэнне на куплю ім таксама двух пляцаў у Лідзе, у 1591 г. 
Рафаіл Алешыс Згірскі атрымаў прывілей на адзін пляц і г. д.39 Раздача пляцаў 
адбывалася і ў больш позні час, так, напрыклад, да 1785 г. кароль Станіслаў 
Аўгуст выдаў прывілей Паўлу і Ганне Канапніцкім на пляц па Замкавай 
вуліцы, а ў 1787 г. Яну Ромеру там жа на ленным праве40. Такім чынам у 
горадзе ўтварыліся цэлыя асобныя кварталы, якія належалі ў XVII–XVIII стст. 
Куроўскім, Францкевічам, Радзімінскім, Калясінскім і інш., аддадзеныя імі 
яўрэям і мяшчанам на правах вечнага чыншу.

Несумненна, што г. Ліда і яго наваколле ў старажытнасці былі заселены 
літоўцамі. Аб гэтым сведчаць, між іншым, шматлікія літоўскія назвы ўрочышчаў 
і селішчаў у наваколлях г. Ліды, якія захаваліся дагэтуль, а таксама і чыста 
літоўскія прозвішчы сялян і шляхціцаў, якія згадваюцца па метрычных актах 
мясцовага р.-к. касцёла з 1660 г. – Клышэйкаў, Авінялей, Вяжалей, Ёдкаў, 
Рупейкаў, Дамейкаў і мн. інш. Акрамя таго ў запісах зямельных раздач караля 
Казіміра, што адносяцца да Лідскай воласці, на абшары якой у цяперашні 
33  Докум. Моск. Арх. М.Ю., I, 490.
34  Narbutt, VIII, 477.
35  Volum. Legum, III, 962.
36  Balinski. III, 256.
37  Прыват. дакум. у аўтара.
38  Прыват. дакум. у аўтара.
39  Narbutt, V, дадат. I; Balinski, III, 254.
40  Вилен. Центр. Арх. № 164, л. 166–168; № 6152, л. 53.
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час не маецца ні аднаго літоўскага селішча, параўнальна часта сустракаюцца 
літоўскія імёны. Напрыклад: «У Лидской волости. Милковичу три чоловека: 
Ромейко, Лилкус, Ноткович. Кричеви чотыри чоловеки Тукейнивичи: Войшнар, 
Сидоря, Войш, Ивахинович. Ивашку Коливидовичу шесть человеков. Митьку 
избратом Эйтвиловичем – лидяном шесть человеков конокормцов: Ейдьят, 
Прейбуст, Наруни, Милош, Юльтеневич, Мейлуна, Сидорец, Петлевич. 
Твирбуту Визкедовичу лидянину Петрелевич люди: Мелешевич, Юкгелис, 
Янутис», і да т. п.41 Нават у некалькі больш позні час мясцовыя шляхціцы насілі 
літоўскія імёны, не гаворачы ўжо аб літоўскіх прозвішчах. Дэкрэт трокскага 
ваяводы Мікалая Юр’евіча Радзівіла ад 30 снежня 1560 года сведчыць, што сын 
мясцовага землеўладальніка Ёдкі, які жыў каля 1450 г. зваўся Нарко, а ўнук 
апошняга – Бурца42. Да канца XVII ст. насельніцтва г. Ліды і яго наваколляў 
настолькі аславянізавалася, што ў інвентары 1680 г. не значыцца амаль  
ніаднаго літоўскага прозвішча. Мяшчанскія беларускія прозвішчы жыхароў 
г. Ліды, якія згадваюцца ў гэтым інвентары: Гарневічы, Здановічы, Сідарэвічы, 
Бараноўскія і інш.,– існуюць тут дагэтуль.

Карэнныя жыхары г. Ліды ў старажытнасці вызнавалі праваслаўе і р.-
каталіцтва.

Па словах Нарбута, праваслаўная царква першапачаткова змяшчалася ў 
адной з вежаў Лідскага замка43. Царква гэтая ў 1553 г. была перанесена ў горад 
і асвечана ў гонар Св. Георгія Пераможцы44.

Другая царква ў Лідзе згадваецца пад 1524 г., а трэцяя царква была 
пабудавана тут у 1533 г.45 Цэрквы гэтыя ў гады царкоўнай уніі былі разбураны 
або захоплены ўніятамі. Праваслаўныя жыхары г. Ліды не згубілі цалкам сваёй 
веры і пры падпісанні каралём Янам Казімірам Збораўскай дамовы ў 1650 г. 
дабіліся вяртання ім лідскай царквы Св. Спаса. У купчай крэпасці, выдадзенай 
лідскім мешчанінам Лаўрынам Паўлавічам Казюковічам на пляцы, зямлю 
і хату, прададзеныя ім Мацею Вайцяховічу і жонцы яго Парасе Фёдараўне 
7 красавіка 1630 г., згадваецца Хведар Грынявецкі, святар храмаў Божых, 
якія стаяць у горадзе Лідзе, у імя Прачыстай і Святога Мікалая («Chwiedor 
Hryniewiecki swieszczennik domu Boźego Przyczystey y swiętego Mikołaya w 
Lidzkiem miescie stojących»), пры гэтым ясна паказваецца на месцазнаходжанне 
Прачысценскай царквы пры апісанні межаў пляца: «…a drugim koncem do ulicy 
samey, która z miasta Lidzkiego ydzie do Dubrowna y do Lipniszek, idąc tą ulica 
y droga z miasta Lidzkiego od rynku i od zamku do cerkwi swiętey Przeczystey 
po prawiey stronie»46.

Пачатак каталіцтва ў г. Лідзе адносіцца да часу княжання Альгерда. У 
той час адзін з літоўскіх вяльможаў, нехта Гаштольд, прыняўшы р.-каталіцкую 
веру, узяў пад сваё заступніцтва манахаў ордэна Св. Францыска і пабудаваў для 
іх кляштар ордэна ў г. Вільні. У 1366 г. тры францысканцы пасяліліся ў Лідзе. 
Невядома, наколькі паспяховыя былі пропаведзі лідскіх місіянераў, вядома 
толькі тое, што ў 1369 г. падчас народнага хвалявання яны былі перабіты 
язычнікамі. Лідская францысканская місія, нягледзячы на неаднаразовыя 
спусташэнні яе, існавала да паловы XV ст.47 У папельцавую сераду 1387 г. 
Уладзіслаў Ягайла, вяртаючыся з Кракава ў Вільню, у г. Лідзе выдаў першы 
ўніверсал да ўсіх сваіх цівуноў аб вольнай пабудове р.-каталіцкіх цэркваў48, 
41  Докум. Моск. Арх. Мин. Юст., I, 3–4.
42  Прыватн. дакум. у аўтара
43  Narbutt, V, дадат. I.
44  Истор.-стат. очерки Виленской губ. (1852), 218.
45  Батюшков, Белоруссия и Литва, прилож. 276; Balinski, III, 245.
46  Прыватн. дакум. у аўтара. – Прачысценская царква была размешчана на тым месцы, дзе 
цяпер стаіць хатка Каліноўскага на Зарэччы.
47  Narbutt, Dzieje, V, заўв. I.
48  Szajnocha, Jadwiga і Jagello.
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а ў пятую нядзелю пасля свята Св. Віталіса таго ж года выдаў прывілей на 
пабудову ў г. Лідзе прыходскога касцёла, які быў асвечаны віленскім біскупам 
Андрэем Васілам49.

У цараванне караля Жыгімонта Аўгуста на Літве атрымалі самае шырокае 
распаўсюджанне кальвінізм і лютэранства. Агульны рух да перамены рэлігіі 
крануў г. Ліду і яго наваколлі. Вучэнне Кальвіна ў гэтай мясцовасці карысталася 
падтрымкай кн. Радзівілаў, Абрамовічаў і інш., якія былі лідскімі старастамі. У 
Лідзе, Мацкішках, Дакудаве, Сяльцы, Беліцы, Ляцку і інш. былі збудаваныя 
зборы кальвіністаў, а Лідскі касцёл па недахопу вернікаў быў нават зачынены 
і некаторы час знаходзіўся ў непасрэдным кіраванні віленскай капітулы50. 
Распаўсюджванне кальвінізму і лютэранства скончылася са з’яўленнем у гэтай 
мясцовасці езуітаў, якія на працягу XVI–XVIII стст. заснавалі некалькі місій 
у межах цяперашняга Лідскага павета, а менавіта ў Тракелях, Дворышчы, 
Ваверцы, Дылеве, Семякоўшчыне і інш.

Цалкам адасобленую групу насельніцтва г. Ліды ў старажытнасці складалі 
яўрэі. Яўрэі пасяліліся ў Лідзе ў другой палове XVI ст. Мясцовая яўрэйская 
супольнасць першапачаткова была наогул малалікая і ў часы Яна Казіміра мела 
толькі 160 чалавек. Грамада гэтая, або так званы кагал, адрознівалася крайняю 
беднатой, што відаць па звестках аб даўгах яе ранейшага часу. Так, напрыклад, 
у ліку фундушаў Жырмунскага касцёла меўся відэркаф лідскага харунжага 
і чашніка Канстанціна-Казіміра Кунцэвіча ад 7 ліпеня 1692 г. на 4 350 зл., 
забяспечаны на лідскім кагале. Па іншым відэркафе, ад 11 лістапада 1688 г., 
прадстаўнікі мясцовага кагала пазычылі ў лідскага дэкана Відыноўскага 500 зл. 
і да 1707 г. не маглі нават выплаціць 6 % ад гэтай сумы. На права пабудовы 
яўрэйскай сінагогі ў Лідзе кароль Стэфан Баторы выдаў лідскім яўрэям новы 
прывілей, якім дазвалялася ім паправіць старую сінагогу, з той аднак умовай, 
каб яна не перавышала касцёла і царквы51.

Ліда ў старажытнасці ўяўляла сабой чыста землеўладальніцкае селішча. 
Як відаць з замены грунтоў яго з маёнт. Заліды, лідскія мяшчане яшчэ ў 1553 г. 
карысталіся нададзенымі ім валокамі зямлі52. Больш познія інвентары сведчаць, 
што з кожнай валокі мяшчане ўносілі ў прыбытак замкавага фальварка па 2 зл. 
і 5 гр. чыншу штогод, а з ворных моргаў па 5 гр. і сенакосных толькі 2 гр. Плата 
гэтая штогод збіралася бурмістрам і лаўнікамі і дастаўлялася ў фальварак у 
дзень Св. Марціна. Акрамя таго мяшчане былі абавязаны штогод адбыць тры 
талакі для жніва хлеба і на кожнае запатрабаванне сыпаць грэблі, латаць 
дарогі, масты і да т. п. Інвентар 1680 г. згадвае, што ўсе гэтыя павіннасці былі 
вызначаны прывілеямі польскіх каралёў; на жаль, ні адзін з гэтых дакументаў 
не захаваўся да гэтага часу. З таго ж інвентара відаць, што ў карыстанні кожнага 
мяшчанскага двара было ў большасці выпадкаў па 1/4 – 1/6 валокі, пры гэтым 
у ліку асоб, якія карысталіся валокамі, згадваюцца два яўрэі Моўша і Абрам.

Прамысловасць і гандаль у Лідзе былі развіты слаба. У дакументах XVII ст. у 
Лідзе згадваюцца толькі бровары, якія размяшчаліся пры замкавых фальварках, 
у касцельным фальварку Куроўшчыне або Навасёлках і ў некаторых мяшчан; 
з рамеснікаў згадваюцца толькі кавалі і гарбары, а таксама рэзнікі. Корчмы 
мядовыя, гарэлачныя і піўныя існавалі тут яшчэ ў XV ст., у часы Казіміра. У 
1680 г. усіх корчмаў у Лідзе было 19, з якіх 10 утрымоўвалася хрысціянамі, у 
тым ліку адна бурмістрам панам Янам Амановічам і 9 – яўрэямі. Штотыдзень па 
панядзелках адбываўся гандаль, а два разы ў год – кірмашы. Кірмашы існавалі 
тут здаўна і былі пацверджаныя соймам у 1611 г.53

49  Інвентар Лід. касц. 1721 г. рукап.
50  Narbutt, Dzieje, V, дадат. I.
51  Вил. Центр. Арх., № 5405, л. 505–506.
52  Ibid., № 5661, л. 403.
53  Volum. Leg. III, 44.
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Ва ўсякім разе, Ліда ў часы Яна Казіміра лічылася параўнальна добрым 
горадам, мела 15 тысяч жыхароў54 і карысталася магдэбургскім правам.

Але наступілі цяжкія для Літвы 1654–1663 гг.
У 1655 г. рускія войскі спустошылі Ліду і яе наваколлі. У 1656 і 1657 гг. 

мясцовасць гэтую наведаў неўраджай, а ўвосень таго ж года ў Лідзе з’явілася 
маравая язва, якая не перапынялася да зімы наступнага года. Усе судовыя 
і адміністрацыйныя ўстановы былі зачынены. Дзякуючы ўсеагульнаму 
замяшанню ў Лідскім павеце з’явілася маса вандроўнага люду: вакол адбываліся 
рабаванні, забойствы, наезды на чужыя маёнткі і да т. п. Для прыняцця мер 
да спынення беспарадкаў на 19 траўня 1662 г. быў скліканы соймік шляхты 
Лідскага павета, але пасяджэнні сойміка не маглі быць адкрыты ў Лідзе, бо 
тут лютавала зараза, і былі перанесены ў м. Мыто. Соймік устанавіў парадак 
вядзення спраў па вышэйадзначаных злачынствах і вызначыў за іх самыя 
строгія меры пакарання55.

Між тым, прыпыненыя на некаторы час ваенныя дзеянні з боку Расіі былі 
зноў адноўлены. Улетку 1659 г. князь Іван Хаванскі, рухаючыся з 30-тысячным 
атрадам з Вільні ў Гародню, падступіў да Ліды. Лідскі замак, нягледзячы на 
адчайную абарону, быў узяты, а горад разрабаваны і спалены56. Ліда прыйшла 
ў поўны заняпад. Будучы цалкам спустошаным, горад не мог уносіць у скарб 
нават самыя малаважныя плацяжы. З увагі на гэта на сойме 1676 г. была 
выдадзена адмысловая канстытуцыя, якой Ліда на чатыры гады вызвалялася 
ад усіх грашовых і натуральных павіннасцей, пастою войскаў, пастаўкі коней 
для перавозкі пошты і т. п.57

Але бедствы Ліды працягваліся.
Уначы 29 чэрвеня 1679 г. у горадзе ад невядомай прычыны ўспыхнуў 

пажар. Дзякуючы сухому надвор’ю і моцнаму ветру агонь з неверагоднай 
хуткасцю распаўсюдзіўся па ўсім горадзе. На працягу адной гадзіны пажар 
знішчыў 38 мяшчанскіх і яўрэйскіх хат, з якіх аплачваліся падаткі ў скарб, 
не ўлічваючы хат манастырскіх і шляхецкіх. Многія хрысціяне і яўрэі згарэлі 
жывымі, а многія атрымалі цяжкія апёкі. Увесь хатні скарб, быдла і т. п. 
зрабіліся здабычаю полымя58.

У 1702 г. адзін з атрадаў шведскіх войскаў разрабаваў і спаліў частку 
горада і падарваў замкавыя вежы. У Лідзе была пакінута шведская залога, а 
ўтрыманне яе ўскладзена на жыхароў. У 1706 г. шведы другі раз разрабавалі 
горад і яго наваколлі, а затым тое самае паўтарылі і ў 1708 г., рухаючыся 
з Гародні цераз Ліду па Івейскім гасцінцы пад начальствам самога караля 
Карла XII. Услед за адыходам шведаў паўтарыліся знаёмыя для Ліды карціны 
голаду, язвы, галечы...

Сойм 1717 г. з увагі на бядотнае становішча горада, пацвердзіў 
канстытуцыю 1676 г. і дэкрэты Скарбовага Трыбунала, якімі былі прадстаўлены 
Лідзе правы і вольнасці59. Канстытуцыя 1776 г. пакінула Лідзе, у ліку нямногіх 
іншых гарадоў, магдэбурскае права назаўжды, а кароль Станіслаў Аўгуст 
прывілеем 1788 г. дараваў гораду пляц зямлі для пабудовы на ім ратушы60.

Яшчэ ў 1772 г. Ліда была занята рускімі войскамі пад начальствам 
генерала графа Татлебена, які ўніверсалам ад 20 студзеня 1773 г. прасіў 
жыхароў Лідскага павета прыняць на сябе пастаўку забеспячэння для салдат 
і на гэты ўніверсал атрымаў згоду ад 15 лютага таго ж года61.
54  Відавочная памылка, у той час горад не мог мець столькі жыхароў – Л. Л.
55  Акты Вил. Арх. Ком., XIII, 99–100.
56  Balinski, III, 256.
57  Volum. Leg., V, 443.
58  Вилен. Центр. Арх., № 5401, л. 667.
59  Там жа.
60  Вилен. Центр. Арх., № 5668, л. 1140.
61  Ibid., № 5659, л. 446–449.
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Пасля вядомай віленскай ютрані 10 красавіка 1794 г. палкоўнік польскіх 
войскаў інжынер Ясінскі, разам з графам Несялоўскім, сабраў значную частку 
паўстаўшых войскаў, маючы пры сабе 18 гармат, выступіў з Вільні і размясціўся 
лагерам каля г. Ліды, пагражаючы рускім войскам, якія стаялі ў Гародні 
пад начальствам князя Цыцыянава і ў Нясвіжы пад начальствам генерала 
Туталміна; але ўлетку таго ж года польскія войскі былі разбіты каля г. Ліды, 
а сам горад заняты канчаткова рускімі войскамі. Пры гэтым Лідскі замак быў 
разбураны, а старажытны архіў, які захоўваўся ў ім, быў вывезены войскамі 
ў Смаленск, дзе згарэў у 1812 г.62

14 снежня 1795 г. Ліда была далучана да Расіі, а 8 жніўня 1796 г. 
прызначана павятовым горадам Слонімскай губерні.

У 1797 г. праездам са Слоніма ў Вільню Ліду наведаў імператар Павел 
Пятровіч.

Падчас вайны 1812 г. у Лідзе быў размешчаны 6-ы корпус рускіх войскаў 
пад камандаю генерала Дохтурава. У траўні месяцы таго ж года Ліду наведаў 
імператар Аляксандр Паўлавіч і правёў тут агляд войскаў. Пасля адкрыцця 
ваенных дзеянняў корпус Дохтурава адступіў да Гальшан, а ўслед за ім праз 
Ліду наступаў 8-ы корпус французскага войска пад камандаю Вандома. У 
канцы лістапада з прычыны адступлення французаў Ліда і Лідскі павет былі 
заняты карпусамі графа Ажароўскага, Васільчыкава і Давыдава.

Апошняй ваеннай падзеяй для г. Ліды была малаважная бітва 23 траўня 
1831 г. Руская залога ў ліку 400 чал., якая займала Ліду, атрымаўшы звесткі 
аб руху генерала Хлапоўскага з Мастоў у Вільню, спешна выступіла з горада, 
але зараз жа за віленскай заставай была нагнана польскімі войскамі і пасля 
перастрэлкі абяззброена.

У траўні месяцы 1843 г. пажар, распачаты з яўрэйскай лазні, знішчыў 
увесь школьны двор, частку дамоў рынкавай плошчы і ўсю Віленскую вуліцу. 
Другі пажар, апошняя падзея ў жыцці Ліды, які адбыўся ў ноч на 7 кастрычніка 
1891 г., цалкам знішчыў усю цэнтральную частку горада; пры гэтым згарэла 
400 жылых дамоў і да 600 халодных пабудоў.

Пажары і войны цалкам згладзілі старадаўнія характэрныя рысы Ліды. 
Са старажытных пабудоў у г. Лідзе захавалася толькі некалькі, а менавіта: 
разваліны замка, будынкі пакармеліцкага і папіярскага кляштараў і касцёл.

Сцены замка цалкам пустыя і разбураныя, за выключэннем паўднёвай, 
якая сяк-так захавалася ў сваім першапачатковым выглядзе. Кармеліцкі 
кляштар заснаваны лідскім войскім Адамам Нарбутам і яго жонкай Елісаветай 
у 1672 г. і зачынены ў 1832 г. Піярскі калегіум быў перанесены ў Ліду з 
м. Балотна (цяпер Веранова) смаленскім кашталянам, старастам барцянскім 
Іаанам дэ Кампа Сцыпіёнам у 1758 г. і згарэў у 1843 г. Прыходскі мураваны 
касцёл пабудаваны на месцы старога драўлянага біскупам Зянковічам у 
1770 годзе, пры гэтым з дрэва, пакінутага пасля разборкі драўлянага касцёла, 
была пабудавана праваслаўная царква. Царква гэтая была разбурана бурай 
каля 1830 г. Цяпер існы праваслаўны сабор у г. Лідзе выведзены з абгарэлых 
сценаў піярскага касцёла ў 1863 г.

Пажар 1891 г., між іншым, знішчыў будынак б. Лідскай ратушы. Будынак 
гэты, пабудаваны ў XVIII ст., стаяў на базарнай плошчы і быў упрыгожаны 
порцікам з калонамі. Пры ім існавала старадаўняя драўляная пабудова ў 
гатычным стылі. Сам будынак да апошняга часу служыў вайсковай гаўптвахтай, 
а прыбудова – адрынай пажарнікам.

У цяперашні час у горадзе Лідзе маюцца дзве плошчы і трынаццаць 
вуліц – Віленская, Замкавая, Каменская, Крывая, Вакзальная, Дварышчанская 
62  Арх. Вілен. Ген. – Губ., I, 893. У метрычных актах Лід. касц. за 1794 г. захавалася адзнака 
аб тым, што ўсе забітыя падчас аблогі рускімі войскамі г. Ліды пахаваны ў горадзе, у кас-
цельнай агароджы.
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або Пастаўская, Лідская, Паліцэйская, Шкляная, Аляксандраўская, Школьная, 
Садовая, Гандлёвая і дванаццаць завулкаў, у тым ліку – Крупскі, Моргаўскі, 
Замкавы, Чырвоны, Яраслаўскі, Сянны і інш. Усіх жылых дамоў – каля 1 000, 
жыхароў – да 14 000, у ліку якіх праваслаўных – 3 000, католікаў – 5 000, іудзеяў 
і інш. – 6 000.

У сумежнасці з горадам размешчаны: вёска Раслякі, Зарэчча і Дварцовая 
Слабада, ваколіца Вісьманты і прадмесце Куроўшчына.

Раслякі да 1840 г. уваходзілі ў склад маёнтка Пастаўшчына, які належаў 
піярскаму кляштару.

Зарэчча яшчэ ў XVII ст. складалася з трох частак – фальварка і некалькіх 
сялянскіх сядзіб, якія належалі Гадэбскім, а пасля перайшлі ва ўласнасць 
харунжага Франца Іосіфа Масевіча, замкавай зямлі і пляцаў, якія знаходзіліся 
пад веданнем лідскай магдэбургіі. Фальварак Зарэчча па дароўным запісе 
Масевіча ад 25 красавіка 1767 г. дастаўся лідскаму кармеліцкаму кляштару, 
пасля скасавання якога ў 1839 г. быў прыняты ў скарб. Фальварак гэты пасля 
быў надзелены гораду Лідзе ў якасці выганнай зямлі, але ў 1854 г. уступлены 
за фальварак Куроўшчына на карысць лідскага прыходскога касцёла. Землі, 
якія былі ў карыстанні сялян вёскі Зарэчча, роўна як і замкавыя нівы ў 1853 г., 
надзелены сялянам.

Вісьманты раней зваліся Кузьмішкамі ад імя «мысліўца» Захарыяша 
Кузьміча, якому мясцовасць гэтая ў колькасці 6 валок зямлі была нададзена 
каралём Жыгімонтам I у 1507 г. Кузьмішкі перайшлі ва ўласнасць Аляксандра 
Вісьманта ў 1668 г., былі раздробненыя яго спадчыннікамі і ператварыліся ў 
так званую ваколіцу.

Куроўшчына ў XVI ст. уяўляла сабой фальварак і належала Куроўскім. 
На працягу XVII ст. пераходзіла ва ўласнасць Кулешаў, Гадэбскіх і нарэшце 
дасталася мсціслаўскаму ваяводу Аляксандру Масевічу, які ў 1696 г. запісаў 
яе на карысць лідскага касцёла. У 1854 г. перайшла ва ўласнасць гор. Ліды.

У г. Лідзе размешчаны злучаны вакзал Палескай і Балагое-Сядлецкай 
чыгунак.

У ваколіцах Ліды захавалася некалькі археалагічных помнікаў у выглядзе 
старажытных магільных курганоў, а менавіта: у ляску маёнт. Чэхаўцы; на левым 
беразе р. Ліды, пры вёсцы Сухвальні, у скарбовым лесе Царова горка; на зямлі 
маёнт. Бердаўка абшарніка А.С. Дамбавецкага, ва ўрочышчы Валоўшчына 
пяць курганоў; на зямлі сял. вёскі Зарэчча блізка ад вёскі Навасёлкі – адзін 
курган; у ляску маёнт. Рэксці, і г. д. Акрамя таго, блізка ад ваколіцы Бянкевічы, 
на ўскрайку леса ляжыць камень з трыма плоскімі круглымі паглыбленнямі, 
кожнае па 4 вяршкі ў дыяметры, які ўяўляў сабою, відавочна, у часы паганства 
алтар, прысвечаны богу дарог «Кела-Девас». Пры вёсцы Бельск за 6 вёрст ад 
Ліды на полі ляжаў велізарны камень, які звалі Кабыла. Па паданні, на гэтым 
камені каралі даўней злачынцаў. Магчыма, што тут у старажытнасці збіраліся 
конныя суды. Камень пабіты мулярамі ў пачатку 1905 г.
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Гарадская ўправа ў Лідзе 3 лістапада 1938 г. зрабіла гарадской радзе 
«Рахунковую справаздачу аб выкананні бюджэту на 1937/38 гг.». Гэта 
справаздача мае кароткі і прыгожы гістарычны ўступ, у якім выкладзены 
багаты і цікавы статыстычны матэрыял, які датычыць Ліды. Не можам не 
падзяліцца з чытачамі некаторымі цікавымі фрагментамі з гэтай справаздачы 
і некаторымі актуальнымі статыстычнымі звесткамі.

Плошча горада Ліда (ці гарадской гміны) да 1938 г. – 2 813 га, а пасля 
далучэння да горада вёскі Раслякі ў гэтым годзе адміністрацыйная плошча 
горада павялічылася на 151 га і склала 2 964 га. Гарадская лідская гміна мае 
90 км вуліц, з якіх 32,67 з цвёрдым пакрыццём і 57,33 грунтовых. Ліда дарасла 
да маштабаў, калі замест звычайнага каменнага бруку – «каціны лоб» (koci 
leb) – неабходна пераходзіць на гранітную брусчатку. У справаздачным годзе 
звычайныя і надзвычайныя выдаткі на будаўніцтва дарог і мастоў і іх рамонт 
склалі 86 378 злотых. [...]

У выніку ў 1937/38 гг. забрукавана 1,433 км вуліц, адрамантавана 4 км і 
выкладзена 2,246 км новых бетонных ходнікаў. 

Нягледзячы на новую будоўлю, кватэрнае пытанне ў Лідзе яшчэ не 
вырашана. Пры росце насельніцтва і прамысловасці будаўніцтва расце 
меншымі тэмпамі, хоць і ў параўнанні з іншымі гарадамі такога ж памеру 
таксама хутка расце. Праз таннасць дрэва, а таксама праз недахоп сыравіны 
і індустрыі вытворчасці будаўнічых негаручых матэрыялаў у будаўніцтве 
значную долю займае будаўніцтва з дрэва. Гэта адна з галоўных прычын, праз 
якую горад расце ў шырыню, а не ў вышыню. Гэта падставы вялікіх клопатаў 
для гарадскіх уладаў, бо для ўпарадкавання доўгіх вуліц патрэбны вялікія 
грошы. Па-сучаснаму будуецца частка горада Выган, якая вырасла ў апошнія 
гады і з’яўляецца сімвалам адраджэння творчай думкі лідскага грамадства.

Насельніцтва горада ў 1921 г. складала 13 401 чалавек. Зараз, згодна з 
статыстычнымі звесткамі на 17 верасня 1938 г. – 26 257 чалавек. Гэта значыць, 
за апошнія 17 гадоў насельніцтва вырасла на 12 856 чалавек – амаль што ў два 
разы. У агульнай лічбе гараджан – 12 607 мужчын і 13 650 жанчын.

Этнічны склад насельніцтва наступны:
палякаў – 17 820;
беларусаў – 450;
рускіх – 400;
летувісаў –  ;
яўрэяў – 7 227;
іншых – 360 .
Разам – 26 257.

Па веравызнанні ў Лідзе:
рыма-католікаў – 17 008;
праваслаўных – 1 847;
іншых хрысціян – 160;

Горад Ліда ў 1938 г.
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юдэяў – 7 227;
мусульман – 15.
Разам – 26 257

Працоўныя гараджане занятыя ў:
сельскай гаспадарцы – 598;
прамысловасці і рамястве – 3 408;
гандлі – 1 249;
транспарце – 321;
дзяржаўнай службе – 1 198;
іншых месцах – 5 942;
хатняй гаспадарцы і прыслузе – 5 711.
Разам – 18 427.

 Відочна, рэшта ў 7 830 прыпадае на дзяцей.

Эканамічнае жыццё ў горадзе вельмі ажыўленае. Ліда, стараннем 
прамыслоўцаў, ёсць адным з найважнейшых эканамічных цэнтраў на ўсходзе 
Рэчы Паспалітай. Тут развіваецца гумовая прамысловасць, 2 фабрыкі – «Ардаль» 
і «Унігум», хімічная прамысловасць – фабрыка «Карона», 2 ліцейні жалеза – 
фабрыкі «Бэнланд» і «Поланд», фабрыка дроту і цвікоў – «Дротіндустрыя», 
3 фабрыкі цукраў – «Рэкорд» і дзве без назвы, 3 кафлярні – «Рааф», «Танур» 
і «Нэшэр», фабрыка спрунжын – «Звой», 8 млыноў, 6 тартакоў, 8 пякарняў, 
2 фабрыкі лямцаў, 1 рафінарыя шкіпінару, 2 алейні, 3 фабрыкі газаваных 
водаў, 2 бровары. 

Таксама ў горадзе развіта рамесніцтва, сярод рамеснікаў:
бляхароў – 9;
брукароў – 30;
шаўцоў верху абутку – 13;
шапнікаў – 9;
гарбароў – 2;
ганчароў – 2;
пераплётчыкаў – 3;
ювеліраў – 9;
кавалёў – 24;
кацельшчыкаў – 3;
калёснікаў – 1;
краўцоў – 113;
капялюшнікаў – 1;
камнярэзаў – 3; 
кушняроў-футроўшчыкаў – 3;
маляроў – 2;
муляраў – 15;
шорнікаў – 3;
сталяроў – 45;
шаўцоў – 80; 
слесараў – 75;
шкляроў – 7;
шчаткароў – 2;
токараў – 3;
абівальшчыкаў – 13;
мяснікоў – 10;
цырульнікаў – 22;
мадыстак – 4;
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меднікаў – 4;
электраманцёраў – 15;
ліцейшчыкаў – 30;
пекараў – 35;
камінараў – 5;
фатографаў – 7.
Кааперацыя ў горадзе разраслася і можа служыць прыкладам для іншых 

гарадоў.
Тут дзейнічае спажывецкі кааператыў «Адзінства», які мае 9 крамаў 

у розных частках горада і ўзорную механічную пякарню. Гэты кааператыў 
мае мільённыя абароты і якасцю прадаваных тавараў здольны канкураваць 
з лепшымі фірмамі. У Лідзе ёсць сядзібы: аддзел звязу спажывецкага 
кааператыва «Сполем», аддзел звязу малочна-яечнага кааператыва. Павятовы 
сельскагаспадарчы кааператыў займаецца ўсімі артыкуламі сельгаспрадукцыі.

Гэтыя кааператывы аказваюць станоўчы ўплыў на гаспадарчае жыццё 
горада, мястэчак і вёсак павета.

Незалежна ад прыведзеных дадзеных пра значны размах гаспадарчай 
дзейнасці ў Лідзе, трэба прывесці спіс банкаўскіх устаноў горада: Камунальная 
ашчадная каса Лідскага павета, Віленскі прыватны гандлёвы банк, Лідскі 
аддзел, Купецкі кааператыўны банк у Лідзе, Яўрэйскі народны банк і 
прадстаўніцтва банка «Сполем». Не для справаздачы, мусім адзначыць, што ў 
Лідзе з добрымі вынікамі функцыянуюць дабрачынныя інстытуцыі: яўрэйская 
«Gmilus Chesed» – банк безадсоткавых дробных пазык і таксама Хрысціянская 
безадсоткавая каса пры Таварыстве польскіх купцоў у Лідзе.

У Лідзе маюць свае сядзібы наступныя аддзелы і ўправы інстытуцый 
дзяржавы ці самакіравання: староства павета, аддзел Віленскага акруговага 
суда, аддзел пракуратуры Віленскага акруговага суда, вайсковы рэгіянальны 
суд, рэгіянальная камендатура рэзерваў [ваенкамат – Л. Л.], гродскі суд, 
скарбовая ўправа, управа акцызаў і манаполіі, школьны інспектар, абласны 
інспектар працы, павятовы інспектар установы ўзаемнага страхавання, 
брыгада скарбовага кантролю, павятовая класіфікацыйная камісія, следча-
карная турма, рэгіянальная паштовая ўправа, тры паштовыя аддзяленні, 
павятовая камендатура дзяржаўнай паліцыі, камісарыят дзяржаўнай паліцыі 
па горадзе Лідзе, пастарунак дзяржаўнай паліцыі па Лідскай гміне, сацыяльнае 
страхаванне, аддзел фонду працы, павятовы аддзел, гарадская ўправа, 
павятовая дарожная ўправа, управа сельскай Лідскай гміны.

З духоўных устаноў: вызнання рыма-каталіцкага – 2 парафіяльныя 
касцёлы, праваслаўнага вызнання – адна парафія, юдзейскага вызнання – 
яўрэйскі кагал з рабінам.

Акрамя згаданых вышэй, у горадзе ёсць камендатура гарнізона, які 
складаецца з трох вайсковых адзінак.

У горадзе ёсць 753 выкапаныя студні, 177 помпавых студняў, 
17 артэзіянскіх, разам – 947.

Вываз нечыстотаў робіцца асенізацыйным транспартам.
У галіне публічнай небяспекі гарадская ўправа працуе разам з 

добраахвотнымі пажарнымі дружынамі, якіх у горадзе дзве. Пажарныя маюць 
цалкам матарызаваны транспарт, а іх баявая здольнасць стаіць на высокім 
узроўні. Гарадская ўправа фінансуе добраахвотныя пажарныя дружыны ў 
памеры 15 000 злотых у год, прычым утрыманне пажарных у цэнтры горада 
абыходзіцца ў 11 500 злотых, на Слабадзе – 4 000 злотых. 

У апошні час пабудаваны 3 сучасныя школы, у якіх школьная дзетвара 
мае здаровыя і сонечныя памяшканні. Стан адукацыі ў горадзе адлюстроўвае 
наступная табліца:
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Дашкольнай адукацыяй займаюцца дзве жаночыя арганізацыі: 
Таварыства міласэрнасці Св. Вінцэнта і Паўла, Звяз грамадзянскай працы 
жанчын, імі ахоплены 71 дашкольнік.

На тэрыторыі горада ёсць дзве гімназіі: агульнаадукацыйная і прафесійна-
купецкая, агульнаадукацыйны ліцэй і дзяржаўная прафесійная механічная 
школа. У ліцэі і агульнаадукацыйнай гімназіі вучацца 484 чалавекі, у купецкай 
гімназіі – 261, у дзяржаўнай механічнай школе – 113 вучняў.

Гарадская гміна мае будынкі і камунальныя ўстановы: электроўню, рэзню 
і рынак быдла. У 1937/38 гг. электрычнасцю карысталіся 2 903 абаненты на 
асвятленне і 63 абаненты на прамысловае ўжыванне электрычнасці, разам 
446 127 кілават-гадзін. На рэзні ў тым жа годзе забіта 3 692 галоў буйнай 
рагатай жывёлы, цёлак – 1 629, цялят – 10 766, авечак – 2 327, свіней – 4 906. 
На рынку прададзена 21 779 галоў буйнай рагатай жывёлы, цёлак – 3 471, 
цялят, авечак і коз – 7 319, свіней – 5 915, коней – 2 612.

У справаздачным годзе ў звычайны даход гарадской гміны паступіла:
1. Ад камунальнай маёмасці – 20 680,20 зл.;
2. Ад камунальных прадпрыемстваў – 179 333,19 зл.;
3. Субвенцыі і датацыі – 2 507,30 зл.;
4. Падаткі з абароту – 22 920,71 зл.;
5. Адміністрацыйныя выплаты – 12 949,23 зл.;
6. Аплата за карыстанне публічнымі ўстановамі – 6 039,20 зл.;
7. Падаткі – 131 323,79 зл.;
8. Дадаткі да дзяржаўных падаткаў – 64 107,32 зл.;
9. Незалежныя падаткі – 20 755,17 зл.;
10. Рознае – 13 798,96 зл.
Разам – 474 415,07 злотых.
 
У даход надзвычайны:
1. Ад камунальнай маёмасці – 12 554,90 зл.;
2. Субвенцыі і датацыі – 62 574 зл.;
3. Пазыкі – 416 176,30 зл.;
4. Рознае – 26 910,0 зл.;
5. Бюджэтная падвышка з мінулага фінансавага года – 35,52 зл.
Разам – 517 950,72 зл.
Агульныя даходы – 992 365,50 злотых.

Звычайныя расходы выглядаюць наступным чынам, з камунальнай касы 
гарадской гміны выплачана:

1. Агульнае кіраванне – 89 502,64 зл.;
2. На камунальную маёмасць – 4 130,34 зл.;
3. Выплата даўгоў – 93 873,18 зл.;
4. Утрыманне публічных дарог і плошчаў – 21 852,07 зл.;
5. Асвета – 56 885,14 зл.;
6. Культура і мастацтва – 8 035,94 зл.;
7. Ахова здароўя – 32 762,11 зл.;
8. Сацыяльнае страхаванне – 43 017,44 зл.;
9. Падтрымка сельскай гаспадаркі – 1 270,37 зл.;

Коль- 
касць дзя-

цей у 
школьным 

узросце

Колькасць дзяцей у школь-
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10. Падтрымка рамяства і гандлю – 7 141,25 зл.;
11. Грамадская бяспека – 33 005,63 зл.;
12. Выплаты ў ваяводскі камунальны звяз – 35 507,77 зл.;
13. Рознае – 35 507,77 зл.
Разам – 426 983,88 злотых.

Надзвычайныя выдаткі:
1. Камунальная маёмасць – 1 000,0 зл.;
2. Камунальныя прадпрыемствы – 82 859,95 зл.;
3. Утрыманне публічных дарог і плошчаў – 64 526,08 зл.;
4. Стварэнне плана разбудовы горада – 11 350,0 зл.;
5. Асвета – 54 808,94 зл.;
6. Ахова здароўя – 5 580,50 зл.;
7. Падтрымка сельскай гаспадаркі – 10 001,0 зл.;
8. Падтрымка рамяства і гандлю – 22 560,52 зл.;
9. Пакрыццё дэфіцыту былых гадоў – 305 525,52 зл.
Разам – 558 222,51 злотых.
Усе выдаткі – 985 206,39 злотых.
Бюджэт выкананы з перавышэннем – 7 159,11 злотых.

Сучасная Гарадская ўправа выбрана ў 1935 г. і складаецца:
бургамістр горада – Юзаф Задурскі, былы пасол у Сейм;
віцэ-бургамістр – Вітольд Ёдка, магістр права;
лаўнікі – Мікалай Грабліс, Марак Карчмар, Вацлаў Сток-Стоцкі;
радныя:
Балінскі Казімір – чыгуначнік;
Цукернік Зорах – бухгалтар;
Дварэцкі Мойша – лекар-дантыст;
Караль-Тамашэвіч Баляслаў – шавец;
Кернер Ізідор – адвакат;
Канопка Мойзас – шавец;
Карнет Теадозія – настаўніца;
Міхнеўскі Мечыслаў – настаўнік;
Міцкевіч Людвік – правізар;
Межва Ян – інвалід;
Маркевіч Ежы – садоўнік;
Оркуш Фердынанд – настаўнік;
Падворскі Юзаф – купец;
Пупко Якуб – цырульнік;
Сянкевіч Ганна – настаўніца;
Стасевіч Адольф – фермер;
Стасевіч Зыгмунт – падпаручнік рэзерву;
Штэйнберг Зэлман – прамысловец;
Шымялевіч Міхал – клерк;
Вах Юзаф – кравец;
Васілоўскі Міхал – садоўнік;
Вітажэнец Баляслаў – пенсіянер;
Войцешак Антон – прамысловец.
Аднак развіццё горада, які можна параўнаць з такім горадам, як Гдыня, 

мае дыспрапорцыі з матэрыяльнымі сродкамі. Патрэбна кожны дзень 
нарошчваць інтэнсіўнасць эканомікі, але малыя фінансавыя магчымасці 
пакуль не дазваляюць гэта зрабіць. Акрамя таго, гарадская ўправа ўтрымлівае 
ў належным стане вуліцы, якія забрукаваны палявым каменем, пастаўляе 
электрычную энергію для бытавых і прамысловых патрэб, прыступіла да 
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стварэння перспектыўнага плана забудовы горада (план амаль што гатовы), 
пабудавала прыгожы спартыўны стадыён, праводзіць меліярацыю багністага 
месца, на якім вырас раён горада, так званы Выган, пачала будову паліклінікі 
і сучаснай рэзні з халадзільнікам і мясной перапрацоўкай, пачала вывучаць 
магчымасць будаўніцтва па ўсім горадзе водаправода і каналізацыі, пабудавала 
3 школы. У выніку мноства праблем, якія паўстаюць пры дастаткова хуткім 
развіцці Ліды, з’яўляюцца неабходнасць выдзялення горада з павятовага звязу 
самакіравання, што дасць гораду новыя прыбыткі і дазволіць адрамантаваць 
вуліцы ў цэнтры горада і пабудаваць новыя ходнікі, а на ўскрайках забрукаваць 
пакуль яшчэ грунтовыя вуліцы.

Гэтая кароткая справаздача па выніках развіцця горада не можа 
адлюстраваць і малой долі таго, што патрэбна было б напісаць пра развіццё 
горада, пра яго разбудову, пажарную ахову, прамысловасць, гандаль, 
кааперацыю, культурнае жыццё, асвету, ахову здароўя і так далей. Па меры 
магчымасці будзем друкаваць матэрыялы і асвятляць жыццё сучаснага горада.



38

Міхал Шымялевіч. Збор твораў  

Белагруд63

1. Наваколле
Наваколле Ліды мае характар нязначна сфалдаванай (хвалепадобнай) 

раўніны, нахіленай да атачыўшых яе з усіх бакоў рэк Жыжмы, Дзітвы, Гаўі і 
Нёмана. Паўночная частка гэтай раўніны ўздымаецца ў асобных пунктах да 
206 м над узроўнем мора (Юльянава ці Аўсядава), у той жа час паўднёвая спадае 
да 124 м (вусце Лідзейкі ў Дзітву). У правякі адзін з языкоў гіганцкага ледавіка, 
які раставаў і пасоўваўся ўсцяж на паўднёвы захад, сцёр сваім цяжарам і згарнуў 
з роўнай перад тым паверхні марскога дна пэўную колькасць чырванаватай 
гліны, пяскоў, жвіроў, рознай велічыні камянёў, а таксама іншых матэрыялаў 
ды насыпаў на паўднёвы захад ад сённяшняй Ліды лакальны вал ці так 
званую франтальную марэну. Пасля адступлення ледавіка атмасферныя ападкі 
павыдзеўблі з бегам стагоддзяў і выпаласкалі значныя абшары ўсёй Лідскай 
раўніны і пашчэрбілі франтальную марэну, пакідаючы толькі яе абломкі, 
складзеныя з больш моцных і цяжкіх матэрыялаў. Тыя абломкі франтальнай 
марэны ў выглядзе разарванага шэрагу тэрытарыяльных узвышшаў выразна 
выступаюць у ваколіцах Ліды, каля Ворнішак, Мальгоў, Кульбакаў, Белагруда 
і Вялікага Ольжава. Уздоўж таго шэрагу ўзвышэнняў, атачаючы яго з захаду 
і паўдня, коціцца натуральны сцёк вады – рака Дзітва.

Белагрудскае ўзвышша размешчана за 14 км на паўднёвы захад ад 
Ліды, мае даўжыню 2 км, шырыню каля 0,5 км, складаецца з групы пагоркаў 
з закругленымі вяршынямі і падымаецца на 31 м над лакальным узроўнем 
люстра р. Дзітвы, або на 162 м над узроўнем мора. Павернуты да Дзітвы 
паўднёва-заходні зарослы лесам бераг гэтага ўзвышша дастаткова круты і 
на фоне рачной даліны стварае найпрыгажэйшы краявід. Паводле мясцовай 
тэрміналогіі, высокае сухое месца сярод балота называецца «груд», а паколькі 
Белагрудскае ўзвышша складаецца ў значнай меры з белых пяскоў, таму той 
мясцовасці нададзена назва белага груда ці Белагруд64.

На карце Rizzi Zannoni, выдадзенай у Парыжы ў 1772 г., паміж Лідай і 
Мыто пазначана вялікая лясная прастора з назвай Лідскі лес. Прастора тая 
калісьці складалася з лясных абшараў, якія належалі да Лідскага староства, 
Цыбарскага дзяржання, маёнткаў Дайнава, Белагруд і інш. Аскепкі тых лясоў 
захаваліся ажно да сённяшніх часоў, і таму гэты закуток, можа, найпрыгажэйшы 
і найцікавейшы ў ваколіцах Ліды. Асабліва прыгожы тракт з Ліды да Белагруда, 
які ў значнай ступені працінае тыя лясы.

У даўнейшыя часы дарога з Ліды на Слонім, ці так званы Беліцкі гасцінец, 
бегла з Ліды на Гарні, Палубнікі і Любары, дзе быў пабудаваны вялікі мост 
цераз Дзітву. Перад Ольжавам ад той дарогі адхілялася дарога на фальварак 
Белагруд, бегла яна цераз Дзітву на Парачаны, Голдава і Жалудок і была 
63  Белагруд – ранейшая і больш правільная назва сучаснай Белагруды. Менавіта гэтая назва 
будзе ісці па тэксце – С. С.
64  Назва Белагруд паходзіць сапраўды ад наяўнага тут некалі белага груда, але складаўся 
ён не з белага пяску, а было гэта радовішча вапны, даўно выпрацаванае і забытае, пра што 
ёсць пісьмовыя сведчанні – С. С. 
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вядома пад назвай Зэльвенскага гасцінца. Іншая дарога з Ліды на Навінкі бегла 
каля Астроўлі і Цыбараў на мост цераз Дзітву, на якім здаўна бралі аплату 
маставую ці грэблевую або так званае мыта, адкуль і паселішча, размешчанае 
каля таго моста і называнае некалі Дзітва, атрымала назву Мыто. Дарога тая 
называецца ў Лідзе Мытлянскім гасцінцам. Ішоў ён на Васілішкі, Астрыну 
і Азёры да Гародні. У 1796 г. па загадзе Кацярыны ІІ тагачасны літоўскі 
генерал-губернатар князь Рапнін распачаў у акупаваным краі пабудову новых 
дарог. Для выканання таго пачынання сагналі тысячы мужыкоў, і на працягу 
некалькіх месяцаў былі пабудаваны новыя прамыя і шырокія тракты, між 
іншым, з Вільні на Ліду, а з Ліды – адзін на Мінойты і Руду да Слоніма і 
Наваградка, другі – якраз да Гародні. Новы Гарадзенскі тракт выходзіў з Ліды 
з вуліцы Каменкі і вёў на Раклёўцы, Малое Ольжава і Арлянку. Нягледзячы на 
тое, што з Ліды да Гародні цераз Астрыну налічвалася 100 вёрст, новы тракт 
скіравалі на вялікія панскія двары – Тарноўшчыну, Вялікую Лебяду, Вялікае 
Мажэйкава, Ішчалну, Шчучын і Каменку, і адлегласць паміж Лідай і Гародняй 
павялічылася да 116 вёрст. У лютым 1797 г. гэтым трактам у карэце пад 
канвоем правезлі з Гародні на Ліду і Вільню ў Пецярбург няшчаснага караля 
Станіслава Аўгуста, а праз тры месяцы ў атачэнні вялікіх княжат і пышнай 
світы праімчаў туды цар Павел І, пакінуўшы ў памяці мясцовай люднасці 
адзіны свой начлег у піяраў у Лідзе. У памятным «годзе вайны» прайшлі тым 
трактам палкі казацкія і палкі напалеонаўскія. Да 1906 г. адбываўся тудой 
перавоз пошты з Ліды на Ішчалну, Жалудок, Шчучын і Васілішкі. Калі ў тым 
годзе рух пошты перанеслі на чыгунку Полацк – Сядлец, тракт замёр амаль 
цалкам і захаваў толькі значэнне гміннай дарогі.

У 1902–1905 гг. была пабудавана чыгуначная каляя Маладзечна – 
Ліда – Ваўкавыск з жалезным мостам цераз Дзітву пад Парачанамі. Першую 
чыгуначную станцыю ў бок Ваўкавыска пабудавалі на адлегласці 29 вёрст 
ці 32 км ад Ліды. Жыхары ваколіц Белагруда былі пазбаўлены магчымасці 
карыстання чыгункай і дабіраліся да Ліды пешшу або возам. Толькі пасля 
вайны на тым чыгуначным адрэзку ўсталявалі прыпынак у Белагрудзе, што 
дало магчымасць жыхарам карыстацца больш выгадным сродкам даезду за 
невялікую аплату.

Дзякуючы прыгожаму размяшчэнню, выгаднаму даезду і добрым 
кліматычным умовам Белагруд варта лічыць за найлепшую мясцовасць для 
адпачынку і летнікаў для лідзян. Выпадае пры гэтым успомніць, што аматары 
зімовага лыжнага спорту ваколіцы Белагруда лічаць за лепшае месца, якім 
лідскія лыжнікі карыстаюцца кожнай зімой.

У сувязі з камасацыяй65 вёскі Гарняты характар ляснога краявіду быў, 
што праўда, трохі пашарпаны. Але мясцовы ксёндз – пробашч Стэфан Гародка, 
прагнучы ўратаваць ад знішчэння прыгажосць тых ваколіц, прыклаў моцныя 
намаганні ў кірунку забеспячэння недатыкальнасці занятых лесам пагоркаў. З 
той жа мэтай, бачачы, што вяскоўцы, прыйшоўшы на дзялкі пасля камасацыі, 
пачынаюць прыступаць да цераблення лясоў, якія ў маляўнічасці таго краявіду 
адыгрываюць найбольшую ролю, пастараўся аб тым, каб людзям тым аддаць 
ва ўласнасць паважную паласу дагледжаных касцельных грунтоў узамен на 
захаванне цэласці лясных зараснікаў. Такім спосабам ксёндз Гародка ўратаваў 
частку характару таго першабытнага, сапраўды маляўнічага храма прыгажосці 
тутэйшага краявіду.

ІІ. Зямельныя ўладанні
Белагрудская ваколіца яшчэ за часы Уладзіслава Ягайлы, гэта значыць 

у першай палове ХV ст., складала адно ўладанне і належала роду Завішаў. 
Паводле традыцыі, Завішы адносіліся да найдаўнейшай літоўскай шляхты 
і ўжывалі пячатку Ружы – герб, прынесены на Літву, як казалі, продкам 
65  Камасацыя – ліквідацыя цераспалосіцы – С. С.
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іх Гектарам з дружыны Палямона. Пазней, у выніку сваяцтва Завішаў з 
Кезгайламі і Шэмятамі, для тых радоў зрабіўся супольным адзін герб – Лебедзь. 
Не мелі нашыя Завішы нічога агульнага ані з Завішамі вялікапольскімі, ані з 
Параем66, які сюды быў перасаджаны для Білмінаў, толькі пасля Гарадзельскай 
уніі ў 1413 г. Казімір Ягелончык, будучы яшчэ вялікім князем літоўскім, каля 
1442 г. пацвердзіў Завішу 12 людзей парачан у Лідскай воласці, якія ўжо перад 
тым былі яго спадчынай па бацьку, і таму ж ці іншаму Завішу – Андрэю, свайму 
кухмістру – даў пяць людзей над ракой (Дзітвой?) у Ольжаве. Каля 1488 г. 
валодаў часткай тых грунтоў Міклаш Завіша, каралеўскі дваранін, пасля якога 
землі тыя перайшлі: адна палова – на левым беразе Дзітвы – брату яго Андрэю 
Завішу, віленскаму цівуну, а другая палова – на правым беразе Дзітвы – 
другому брату яго Юрыю Завішу. Усё гэта рабілася каля 1500 г. Абедзве 
тыя часткі Белагрудскіх абшараў называліся Белагрудам. Нашчадкі Андрэя 
Завішы на сваёй частцы Белагруда трымаліся да другой паловы ХVІІ ст. Юры 
Завіша пакінуў сыноў Мікалая, Крыштафа, Ольбрахта і Яна, а таксама дачку 
ў замустве за Мікалаем Гамшэем. Паводле попісу 1528 г., тыя ж Завішы са 
сваёй часткі Белагруда ставілі з Васілішскім паветам 3 коней. Каля 1560 г. 
гэтую частку Белагруда разам з Вашкевічамі набыў ад Завішаў князь Андрэй 
Вішнявецкі, які праз дваццаць гадоў прадаў яе Ярашу Мікалаевічу Ваўчку.

На схіле ХVI ст. унук Андрэя Завішы Ян Янавіч Завіша, падкаморы лідскі, 
пазней кашталян і ваявода віцебскі выкупіў раскіданыя часткі Белагруда і 
11 лютага 1593 г. на ўладаннях тых, а таксама на ўладаннях сваіх Швекшнях 
забяспечыў на карысць жонкі сваёй Анастазіі з Трызнаў Завішы 400 коп 
літоўскіх грошаў. Пасля смерці ваяводы Віцебскага землямі тымі разам з 
Жырмунамі і Востравам валодаў пляменнік яго Мікалай Завіша, таксама 
кашталян віцебскі, а калі і ён памёр без нашчадкаў, мела іх у сваім валоданні 
ўдава яго Гальшка з Тышкевічаў Завіша, якая ў 1658 г. аддала ў заклад 
Рудзінскім баяр Банцэвічаў, адлучаных ёю ад Белагруда. Пад канец ХVII ст. 
валодала Белагрудам дачка Яна Юрыя Завішы, старасты браслаўскага – Ганна, 
у першым замустве (каля 1690 г.) жонка Пятра Амора, графа Тарноўскага, 
а ў другім – Крыштафа Шчыта, кашталяна смаленскага. Памяць тых двух 
прозвішчаў увекавечана ў назвах маёнтка Тарноўшчына і фальварка Шчытнікі.

У палове ХVIII ст. Жырмуны, Востраў і Тарноўшчына з Белагрудам 
з волі Барбары з Завішаў княгіні Радзівіл зрабіліся ўласнасцю яе дзяцей, 
прычым у выніку сямейнага раскладу Тарноўшчына з ваколіцамі адышла ў 
валоданне яе сына Станіслава Радзівіла (1722–1784), падкаморага літоўскага. 
Пасля Станіслава Радзівіла землямі тымі валодаў князь Мікалай Радзівіл, 
уладальнік Жырмун, Явара і Бярдзічава. У 1808 г. Мікалай Радзівіл выдаў на 
Тарноўшчыну застаўное права Тадэвушу Андрэйкавічу на 10 тыс. чырвонных 
злотых і 130 зл. польскіх. Калі потым за гэтую прыналежнасць узнік судовы 
працэс, то ў 1824 і 1825 г. бакі падпісалі пагадненне, у выніку якога Андрэйкавіч 
стаў уладальнікам Тарноўшчыны. Пазней сын яго Юлій Андрэйкавіч прадаў 
Тарноўшчыну Канстанціну Кашыцу.

Канстанцін Кашыц, сын Юзафа, афіцэра 19-га палка ўланаў з 1812 г., 
пазнейшага маршалка наваградскага і эмігранта па 1831 г., нарадзіўся ў 1828 г., 
адукацыю атрымаў ва ўніверсітэце ў Дэрпце, дзе яму была прысвоена ступень 
кандыдата дыпламатычных навук, вызначаўся незвычайнымі здольнасцямі, а 
асабліва рэзкім словам і вострым пяром. У 50-х гадах мінулага стагоддзя, калі 
былі яшчэ дзейныя шляхецкія соймікі, слушнымі жартамі і эпіграмамі моцна 
дакучаў павятовым і губернскім чынам, праз што нарываўся на прычэпкі 
з іх боку. Пра аднаго такога саноўніка, які, пішучы ліст да знаёмага, слова 
«аўторак» («wtorek») напісаў праз ф – «афторак» («ftorek»), за што быў 
66  Герб, утвораны выявай кветкі з пяццю пялёсткамі, якую часта называюць чамусьці ружай 
– С. С. 
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празваны «пан Афторак» («pan Ftorek») – склаў некалькі вершаваных сатыр пад 
назвамі: «Загадка», «Крыжык», «Дагератып», «Пастка на крэскі (сеймікавыя 
галасы ці воты)» і г. д. Кашыц браў чынны ўдзел у падзеях 1863 г., за што быў 
арыштаваны. Добра разумеў, што яго пераследуюць свае, і, адчуваючы сябе 
здраджаным, упаў духам. Сасланы на выгнанне, праз нейкі час вярнуўся ў 
край і змушаны быў, як кажуць, «добраахвотна» падпісаць 25 траўня 1866 г. 
акт, у сілу якога Тарноўшчыну з фальваркамі Рубікі, Шчытнікі, Белагруд, 
Чыжэўшчына і Банцавічы, разам каля 2500 дзесяцін, прадаў палкоўніку 
Маўрасу за 56 300 рублёў, у гэтай суме набыўца прыняў да пагашэння 12 000 
рублёў доўгу былога ўладальніка Юлія Андрушкевіча і саступіў прадаўцу дом 
у Рызе, ацэнены ў 25 000 рублёў. Не ўратавала гэта аднак Кашыца, бо ён быў 
зноў сасланы ў Сібір і, вярнуўшыся праз некалькі гадоў, памёр у 1881 г.

Новы ўладальнік Тарноўшчыны быў унукам Георгія Маўраса, у 1785 г. 
гаспадара Малдавіі. Сын гаспадара Мікалай у 1828 г. у час вайны з Турцыяй 
эміграваў у Расію, а ўнук Дзімітр як афіцэр расійскага войска ў 1849 г. браў удзел 
у задушэнні паўстання ў Венгрыі і Трансільваніі, у 1853–1856 гг. – ва Усходняй 
[Крымскай, С. С.] вайне, а ў 1863–1864 гг. – у задушэнні паўстання на Літве і 
Белай Русі. Ад 1873 г. Дзімітр Маўрас у рангу генерал-маёра камандаваў 1-й 
брыгадай 27-й дывізіі пяхоты ў Вільні, а ў 1877–1878 гг. – 6-й рэзервовай дывізіяй 
пяхоты ў вайне супраць Турцыі. У 1879 г. выйшаў на пенсію ў рангу генерал-
лейтэнанта і асеў на стала ў Вільні ва ўласным доме па вуліцы Міцкевіча. На 
канікулы заязджаў Маўрас з сям’ёй у Тарноўшчыну, дзе пабудаваў мураваны 
двухпавярховы дом з вежай, царкву, гарэльню, ветраны млын і да т. п. Акрамя 
Тарноўшчыны Маўрас набыў Мыто, Дзітву Талвашоўскую, Паперню, Нявішу, 
Дубічы, Вялікую Лябяду, Зданаўцы, Няцеч, Ярэмічы, Жукаўшчыну і інш., 
разам каля 15 000 дзесяцін або 150 квадратных км – цэлае нямецкае княства! 
У 1876 г. атрымаў Маўрас у кесара Франца Іосіфа дыплом на графскі тытул, 
які яму ў тым жа годзе прызнаў цар Аляксандр ІІ. Маючы аднаго сына Мікалая 
і хочучы нашчадкам сваім забяспечыць на вечныя часы магнацкія сродкі 
ўтрымання, гр. Дзімітр Маўрас атрымаў ад цара Аляксандра ІІІ указ ад дня 
20 снежня 1883 г., у сілу якога з зямель Тарноўшчыны з ваколіцамі Андрушак, 
Малога Ольжава і Данеўшчыны, агульнай плошчай 3 557 дзесяцін і 600 
квадратных сажняў была ўтворана ардынацыя, у склад якой былі ўключаны 
дом у Вільні, багатая бібліятэка і каштоўныя кляйноты. Паводле статута гэтай 
ардынацыі, выдзелены маёнтак пасля смерці першага яго ўладальніка меў 
перайсці да сына яго гр. Мікалая Маўраса і да яго нашчадкаў з захаваннем паміж 
спадкаемцамі старшынства паводле першародства і з перавагай мужчынскай 
лініі над жаночай. Памёр Дзімітр Маўрас у 1896 г., а за няпоўныя трыццаць 
гадоў пасля яго смерці магнацкая фартуна рассыпалася, і ад аформленай 
спецыяльнай уставай ардынацыі засталася адна частка. Гр. Маўрас пасля 
смерці сваёй жонкі быў прызнаны за асобу няпоўнага розуму і ў 1911 г. быў 
аддадзены пад апеку, а ў 1919 г. памёр у Гатчыне. Павятовы надаўчы камітэт 
у Лідзе 11 красавіка 1921 г. прыняў ва ўласнасць Польскай дзяржавы частку 
той ардынацыі – фальваркі Малы Ольжаў, Шчытнікі, Белагруд, Чыжоўшчыну 
і Бабоўцы агульнай плошчай 304,2564 га.

ІІІ. Пробаства
Белагрудскі парафіяльны касцёл, як апавядае «Інвентар» яго за 1860 г., 

«пабудаваны ў 1609 г. месяца студзеня, 15 дня я. в. Янам Завішам, ваяводам 
віцебскім у Віленскай губерні, Лідскім павеце, хоць і ў месцы партыкулярным, 
але вельмі прыгожым, над ракой Дзітвой на ўзнёслым узгорку, на адлегласці 
ад павятовага горада Ліды ў 13 вёрст. Быў асвечаны пад назвай Св. Архангела 
Міхаіла, але невядома, калі і кім». Гэтую кароткую рэляцыю пра пачатак 
Белагрудскага касцёла можам дапоўніць звесткамі, узятымі з шаноўнай 
гісторыі кс. Яна Курчэўскага «Віленскае біскупства» (Вільня, 1912 г., с. 210): 
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«Белагруд, 5 класа, пад назвай Св. Архангела Міхаіла, закладзены драўляны 
Янам Завішам, ваяводам віцебскім, які аплочваючы той касцёл у 1609 г. 
(15 лютага), сказаў, што пабудаваў яго ў маладым веку, адразу па сваім 
навяртанні; надаў касцёлу фальв. Мядзеўшчыну – 8 валок, вёску Янаўляны – 
10 валок з падданымі, барок і сенажаць над Дзітвой, права лоўлі рыбы ў Дзітве 
і 10 коп літоўскіх грошаў штогод з двара Белагруда на ксяндза і кантараў з 
абавязкам на дзве імшы штотыднёва». Касцёл той быў высвечаны пад назвай 
Найсвяц. Панны Марыі. У 1703 г. касцёл нанава адбудаваў уладальнік Дзітвы 
Шамятоўскай Уладзіслаў Шэмят. Фундуш касцёла павялічыў Караль Рагоўскі, 
запісаўшы яму 20 кастрычніка 1730 г. дом у Лідзе. У 1832 г. Лідскі земскі суд 
прызнаў таму ж касцёлу як кампенсацыю за даўгавое абавязальніцтва ад Бінкі 
Шмуйлавіча Камянецкага пляц з домам у Лідзе. Пляц той пры вуліцы Лідскай 
з’яўляецца ўласнасцю Белагрудскага касцёла аж да гэтага часу67.

Зямельны фундуш гэтага касцёла – фальварак пры вёсцы Мохавічы 
(лепей Янаўляны), які даўней называўся Мядзёўшчына, у 1844 г. быў прыняты 
ў скарб дзяржавы і ўключаны ў склад дзяржаўных зямель Дуброўна (перад тым 
сталовыя землі Віленскага біскупства). На момант секулярызацыі фундуш той 
меў ворнай зямлі, лугоў і да т. п. 100 дзесяцін, лесу 164 ½ дзесяціны, сялянскіх 
зямель вёскі Янаўляны на 5 дымоў 100 дзесяцін, падданых душ мужчынскіх – 
23 і жаночых – 25, дзве карчмы – у вёсцы Мохавічы і пры касцёле. У 1854 г. 
з даўняга фальварка Мядзёўшчыны да касцёла прыдзелена як бенефіцыя 
нармальная дзялка плошчай 33 дзесяціны з даўнімі фальваркавымі будынкамі.

У тым фальварку з даўніх часоў знаходзілася плябанія і капліца, у якой 
пробашчы адпраўлялі штодзённае набажэнства. У 1850 г. белагрудскі пробашч 
кс. Лінкін пабудаваў тут новую драўляную капліцу.

Мясцовы пробашч кс. Юзаф Дэксніс у 1892 г. выбудаваў новую драўляную 
плябанію ўжо пры самім касцёле ў Белагрудзе. Белагрудскія пробашчы 
акрамя даходу з касцельнага фальварка і апрача штатных выплат ад скарбу 
дзяржавы аж да 1915 г. атрымлівалі таксама адсоткі ад прынятых у дзяржаўную 
адміністрацыю фундушовых капіталаў, якія абапіраліся на прыватных земскіх 
маёнтках. Уладальнікі тых маёнткаў з году ў год аплачвалі з той мэтай у 
скарбовую касу разам з падаткамі ўстаноўленую квоту пад назвай прыватнай 
павіннасці.

Белагрудская парафія была ўтворана з частак Лідскай і Ваверскай 
парафій віленскім біскупам кс. Абрагамам Войнам у пачатку ХVII ст. У кнізе 
хрысціянскіх метрык названы наступныя паселішчы, якія належалі ў той 
час да Белагрудскай парафіі: Шчытнікі, Кульбакі, Ольжава, Горнае або 
Горны (Гарняты?), Кавалі, Дайнава, Бабоўцы, Банцавічы, Мохавічы, Зайкі, 
Далекія, Раклёўцы, Парачаны, Янаўляны, Мальгі, Ваўчылавічы, Бельскія, 
Дзітва Актавая, Цыбары, Навіны, Любары. Паводле дыяцэзіяльнага сіноду, 
які адбыўся 10–12 лютага 1744 г. у Вільні, Белагрудская парафія ўключала 
наступныя дамены: Тарноўшчыну з Белагрудам і Шчытнікамі, Дзітву, Кульбакі, 
Сеўрукоўшчыну, Данеўшчыну, Малы Ольжаў і біскупскія вёскі – Янаўляны, 
Дубчаны і Мохавічы. Люстрацыя Лідскага павета 1796 г. называе наступныя 
земскія валоданні, якія належалі да складу парафіі: Рубікі, Сеўрукоўшчына, 
Данеўшчына, Старая Дзітва, Тарноўшчына з прыналежнымі Белагрудам 
і Кульбакамі. Канчаткова ўстаноўленыя межы гэтай парафіі арцыбіскупам 
Галавінскім у 1844 г. у асноўным пратрывалі да сённяшняга дня68. У 1781 г. 
Белагрудская парафія налічвала 1727 душ, у 1845 – 1 692 душы, у 1860 – 1 492 
душы, а ў 1910 – 2 300 душ.

Паколькі Белагрудская парафія ў ХVIII ст. ахоплівала некаторыя ўладанні 
князёў Радзівілаў, як Востраў, Дайнава, Вялікі Ольжаў і Тарноўшчыну, 
67  Да дня напісання артыкула – С. С.
68  Да дня напісання артыкула – С. С.
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то Белагрудскі касцёл, бывала, кіраваўся пробашчамі жырмунскімі і нават 
здзецельскімі, як тыя, хто нараўне з белагрудскімі атрымоўвалі прэзенты ад 
Радзівілаў і лічыліся радзівілаўскімі слугамі. У раёне Белагрудскай парафіі 
было некалькі капліц – у Дайнаве, Вялікім Ольжаве, Дзітве Шамятоўскай, 
Данеўшчыне, Востраве, Радзівонішках. У 1781 г. да гэтага касцёла належаў 
філіял у Дылеве. Ксяндзы-аўгустыяне пустыннікі мелі ў сваім закладным 
уладанні радзівілаўскія землі Дайнава і Вялікі Ольжаў, у якіх утрымоўвалі 
сваіх капеланаў. Мелі капеланаў таксама і некаторыя прыватныя гаспадары 
буйных зямельных уладанняў. 

Акрамя таго ў Радзівонішках і Мыце былі ўніяцкія цэрквы. Прычым у 
метрычных кнігах Белагрудскага касцёла нярэдка сустракаюцца ў ХVIII ст. 
і першай палове ХІХ ст. побач з прозвішчамі мясцовых пробашчаў таксама 
і ксяндзы-манахі, і прыватныя капеланы, і нават уніяцкія парахі, якія ў 
адсутнасць і ў замяшчэнне пробашчаў таго касцёла выконвалі духоўныя 
паслугі для мясцовага рыма-каталіцкага насельніцтва. Падаём тут пералік 
капланаў, пра якіх, як выканаўцаў духоўных паслуг у Белагрудскай парафіі, 
згадваюць метрычныя кнігі таго касцёла ад пачатку ХVIII ст.

«Ксёндз Юзаф Рыхтар, плябан белагрудскі, які быў пасвечаны на 
капланства года 1670, дня 1 сакавіка, на плябанію белагрудскую ўзведзены ў 
1679 г. дня 20 чэрвеня, памёр у 1716 г., дня 18 лютага і тут пакладзены» (надпіс 
на могілках у Белагрудзе).

1723 г. – Стэфан Вайціцкі, парах белагрудскі.
1726 г. – Якуб Лянкевіч, Capelanus Loci ordinaryi.
1731 г. – Аляксандр Рубскі, парах і прапаведнік белагрудскі.
1735 г. – Феліцыян Блажаевіч.
1737 г. – Юзаф Антоні Сахацкі.
1743 г. – Эўстахі Ляшчэўскі, Ord. Eremitorum S. P. Nostrio Aug.
1744 г. – Мікалай Больтц, Sacr. Theologiae Doktor Ordinis Eremitorum 

S. Patris Augustini Prowinciae Poloniae Prior Prowicialis.
1773–1780 гг. – Марцін Догель, Comandarus et Curatus Bialohrud.
1774 г. – Геранім Руткоўскі, аўгустыніянін.
1784 г. – Міхал Абрамовіч, начальнік белагрудскі.
1785 г. – Амброзі Орда, S. Augustial Capelanus Aule Olzewiensis ex 

constsslone parochi loci hujus.
1782 і 1785 гг. – Красцэнты Сумарок, Curatus Bialohrudensis.
1786 г. – Міхал Старэнскі, Ritus Graeci Comendarius Bialohrudensis.
1786 г. – Ануфры Ясінскі, пробашч у Ракавічах.
1790 г. – Францішак Адравуж Высоцкі, Decanus Lidensis Prepositus 

Zyrmuntnsis et Administrator Eccleslae Bialohrudensis, які ўтрымліваў у той 
жа час вікарыя Мацея Бразоўскага.

1791 г. – Станіслаў Роля Каменскі, куратар і парах белагрудскі да 
1 студзеня 1799 г.

Ад 1 студзеня 1799 г. – Францішак Саламановіч, куратар белагрудскі, 
алтарыст Здзецельскі.

Ад пачатку 1803 года – Тамаш Руткоўскі, Praesbiter Ecclesiae 
Bialoyrudensis да 1822 г.

У 1814 г. – Караль Хяльмінскі, Ritus Graeci.
У 1815 г. – Ян Радкевіч, Prowisor Mytlensis.
У 1815 г. – Павел Сцяпуржынскі, парах радзівонішскі ад 1788 г.
У 1815 г. – Давід Кургановіч, парах голдаўскі.
У 1815 г. – Аляксандр Календа, парах лідскі.
У 1817 г. – Станіслаў Нарыеўскі, аўгустыніянін.
У 1820 г. – Цыпрыян Чыжэўскі, аўгустыніянін.
У 1820 г. – Максім Зубрыковіч, аўгустыніянін.
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1822 г. – Сімон Брадоўскі, P. Aug.
1824 г. – Аляксей Дабейка, аўгустыніянін.
1826 г. – Гіацынт Скобелаў, Ord. Piar. (?).
1826 г. – Людвік Кадзевіч, аўгустыніянін.
1836 г. – Праспер Дакшэвіч, адміністратар белагрудскі.
1843 і 1846 г. – Юзаф Кулеша, адміністратар белагрудскі.
1850 г. – Клеменс Лінкін, капелан Дваранскай школы ў Лідзе.
У 1860 г. пасля Лінкіна адміністрацыю парафіі прыняў Бярнард 

Пятрусевіч.
Ад 9 ліпеня 1862 г. – Юзаф Стралкоўскі.
1868–1885 гг. – Валяр’ян Пятроўскі.
У тую малую і бедную парафію ў 1902 г. быў пераведзены з філіяла 

Бутрыманцы на пробства кс. Казімір Сталеўскі, які перад тым быў 
пробашчам спачатку ў Параф’янаве, а потым у Ішчалне. Ксёндз Сталеўскі ў 
прыгожым Белагрудзе знайшоў вельмі стары і зруйнаваны часам касцёлік. 
Праз колькі гадоў вельмі цяжкай і ахвярнай працы кс. Сталеўскі за сабраныя 
ахвяраванні пабудаваў новы мураваны касцёл – сціплы, але надзвычай 
прыгожа дастасаваны да навакольнага краявіду. Касцёл той высвяцілі ў 1908 г. 
пад назвай Св. Архангела Міхаіла.

У вялікім алтары белагрудскага касцёла ад даўняга часу знаходзіцца 
старажытны абраз Маці Божай Балеснай. Праўдападобна, абраз той паходзіць 
з канца ХVII ст. і ў мясцовага насельніцтва слынны як цудатворны. Далучаны 
інвентар 1860 г. апісвае яго наступным чынам: «Абраз Маці Божай Балеснай 
у невялікім фармаце, алейна маляваны, шаты срэбныя, тло аксамітна-
чорнае, рамы прыгожай работы са сніцярскай пазалочанай разьбой. 
Вышыня абраза – аршынаў 2, вяршкоў 4 ½, шырыня – аршын 1, вяршкоў 11. 
Шата срэбная ў розныя кветкі, часткова пазалочаная. Прамяні часткова 
пазалочаныя на аксамітным фоне. На фоне тым з 20 зорачак, можа і 
срэбных. У шату ўстаўлены 36 камянёў, здаецца, від сердаліку. На тым 
абразе подпіс з літар, здаецца, срэбных: «Маці Міласэрдная, пад Тваю абарону 
здаёмся». Вотаў срэбных – 20».

На старой мураванай званіцы пры касцёле, якая адначасова злучала ў 
сабе і ўваходную браму на могілкі, перад пабудовай новага касцёла знаходзіліся 
два званы: 1) большы з надпісам: «R: 1697 M: Augusta D: 4 L: S: Z. Z. E: E: M. 
W: S: do Kosciela Bialogruckaho» і 2) меншы з надпісам: «Lal J. Wener w Wilnie, 
1818».

Парафіяльная школа пры Белагрудскай плябаніі існавала ад даўна. 
Вядома нават, што ў школе той вучыліся дзеці: у 1777 г. – 21, у 1782 г. – 4. 
Школа была прымітыўная: вялікі стол, дзве доўгія лавы па баках, а на іх 
некалькі дзяцей, схіленых над лемантарамі або кніжкамі для набажэнства, 
бо школьныя падручнікі – не для вяскоўцаў: некаторыя з дзяцей гусінымі 
пёрамі спраўляюцца пісаць літары і нават цэлыя словы ў сшытках з тоўстай 
наздраватай паперы... Школу вёў арганіст пад наглядам пробашча. Школу 
закрылі ў 1864 г.

Пры касцёле заўсёды быў прытулак для некалькіх дзядоў і бабуль, якія 
адначасова сачылі за чысцінёю ў касцёле, званілі, прыслужвалі ў плябані 
і да т. п. Паводле звестак, пададзеных кс. Курчэўскім («Віл. біск.», с. 370), 
Белагрудскі шпіталь меў фундуш, ахвяраваны княгіняй Радзівіл, жонкай 
падкаморага В.К.Літ. (у палове ХVIII ст.), а менавіта дом, які ўтрымоўвалі з 
міласціны. Шпіталь і касцельная карчма былі размешчаны над ракой Дзітвой 
каля могілак, пры дарозе на Арлянку.

Уладальнік Тарноўшчыны Дзімітр Маўрас у 1867 г. каля касцёла выбудаваў 
сваю карчму, якая давала яму значны прыбытак. Калі ў 1897 г. расійскі ўрад 
увёў дзяржаўную манаполію на спіртное, гандаль гарэлкай перанеслі за 1 км 
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ад касцёла – да Арлянкі, каля маста на Дзітве, пры Гарадзенскім гасцінцы, дзе 
адкрылі манапольную краму № 283.

У 1861 г. пасля скасавання прыгону, з прыгонных зямель Тарноўшчыны, 
Радзівонішак, Малога Ольжава, Вялікага Ольжава, Кульбакаў і Дзітвы 
Шамятоўскай утворана вясковая гміна з сядзібай у маёнтку Тарноўшчына 
і з назвай Тарноўскай. У склад Тарноўскай гміны спачатку ўваходзілі вёскі 
Парачаны, Масявічы, Хадзюкі, Гарняты, Рэпнікі, Бабоўцы, Палубнікі, Далекія, 
Дудары, Раклёўцы, Банцавічы, Ольжава, Кульбакі, Монькаўцы, Цвербуты, і 
Більтаўцы, разам вёсак 16, душ 848. У 1866 г. да Тарноўскай гміны далучылі 
са скасаванай Голдаўскай гміны вёску Дзітрыкі, а з раздзеленай Лідскай гміны 
дзяржаўных сялян – вёскі Мохавічы, Янаўляны, Дубчаны і Цыбары, прычым 
Тарноўская гміна была падзелена на тры вясковыя грамады – Тарноўскую, 
Ольжаўскую і Радзівонішкаўскую. Так арганізаваная Тарноўская гміна 
налічвала 20 вёсак, сялянскіх душ паводле рэвізіі 1857 г. – 1166. У тым жа годзе 
выбудавала гміна на зямлі вёскі Гарняны каля пробства ўласныя будынкі – 
для гміннай улады і для народнай школы.

У 1906 г. у Тарноўскай воласці налічвалася 20 вёсак, спачатку нададзеных 
дзялянак зямлі – 326, фактычных сялянскіх гаспадарак – 680, чальцоў 
воласці, саміх вяскоўцаў мужчын – 3 501, жанчын – 2 406, разам – 4 907; зямлі 
нададзенай – 5 227 дзесяцін, набытай па-за надзелам – 103 дзесяціны: коней – 
652, кароў – 1 632 і іншага быдла – 2 050 штук. Кожная вясковая грамада мела 
ўласныя запасы збожжа. Некалькі гадоў назад Тарноўскай гміне прысвоена 
назва «Белагрудская». Пры валасной управе функцыянавала народная школа 
з расейскай мовай выкладання. 



46

Міхал Шымялевіч. Збор твораў  

Борці і Барцянская воласць

I
У 1800 г. Тадэвуш Чацкі ў сваім векапомным творы згадваў, што ў «Уставе 

эканамічных распараджэнняў 1557 г. 1 красавіка для Літвы ў артыкуле 2 
устаноўлена, каб пры размерванні былі выдзелены валокі для грунтавых 
жаўнераў, прызначаных для будаўніцтва мастоў; гэтыя жаўнеры названыя 
борцямі; а таму з’яўленне пантанёраў у Польшчы мае досыць адлеглую ад 
нас дату»69. Узгаданая Чацкім «Устава эканамічных распараджэнняў» ёсць 
агульнавядомая «Устава на валокі гаспадара караля яго міласці і г. д.», якая 
коратка называецца «Устава валочная», выдадзеная каралём Жыгімонтам 
Аўгустам для В. Кн. Літоўскага 1 красавіка 1557 г. і некалькі разоў абвешчаная 
друкам. Устава тая першыя свае артыкулы прысвячае акрэсленню павіннасці 
гаспадарскіх падданых: путных баяраў, борцяў, сядзельных конюхаў, 
стральцоў, брамнікаў і асочнікаў. Што да борцяў, то арт. 2 той уставы – «аб 
борцях» гаворыць: «Паколькі борці ў рабочай павіннасці мелі перад тым 
розніцу з іншымі нашымі падданымі, то і цяпер пастанаўляем, каб паводле 
ацэнкі грунтоў усялякія павіннасці, чыншы, аўсы і сена ў скарб наш ад валок 
грашыма плацілі так, як асаднікі; а калі скажам ім рушыць на вайну, маюць 
той год вольны ад усялякіх аплат; масты, асабліва, якія ім належаць, 
папраўляць, а паводле загаду нашага і масты, якія ім не належаць, масціць 
маюць, а за гэта ім у чыншах нашых паслабенні чыніць паводле волі нашай 
загадваем»70. Іншая таго ж караля «Устава замкаў, дзяржанняў і дварцоў 
нашых Вялікага Княства Літоўскага» і г. д. (без даты) утрымлівае наступную 
згадку: «Баяры нашыя путныя, якія ад старадаўніх часоў павінны ў ваенны 
час служыць, сена касіць, таксама асочнікі, рыбакі, кавалі, боргі, якія перад 
войскам падчас вайны масты робяць, і іншыя падданыя двароў нашых, 
якія цяглай службы не служаць...»71. Паколькі ў тым урыўку названае слова 
«боргі», але з увагі, што тэрмін той у даўнім слоўніцтве нашага краю зусім не 
сустракаецца, а таксама з увагі на ідэнтычнасць маставой павіннасці, якая 
ўскладвалася як на борцяў, так і на «боргаў», трэба прызнаць выраз «боргі» за 
пісарскую памылку і чытаць яго «борці». 

Запісы тыя ў дастатковай меры вучаць нас, што ў ХVІ ст. пад назвай 
«борцяў» разумелі пэўную катэгорыю гаспадарскіх падданых, якія сядзелі на 
каралеўскіх грунтах і, не адбываючы звычайнай «цяглай» службы каралеўскаму 
двару, за ўсякія павіннасці, чыншы, аўсы і сена, ці за так званае дзякло 
плацілі ў каралеўскі скарб акрэсленыя квоты наяўнымі; акрамя таго былі яны 
з погляду фіскальнага ці гаспадарчага прыраўняны да асаднікаў. Па загаду 
караля павінны былі борці хадзіць на вайну; а таму з погляду на ўскладзены 
на іх абавязак нясення вайсковай службы цвёрда займалі месца каля баяраў. 
Звыш таго на борцях ляжаў абавязак утрымання мастоў, а можа, і грэбляў як 
маставых прыдаткаў, як у час міру, так і ў час вайны. У 1545 г. князі, паны і 
69  Czacki T. O Litewskich i Polskich Prawach. I. (1861 r.), 248.
70  Рус. мст. библ. Т. ХХХ, 543.
71  Там жа, 516.
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зямяне Уладзімірскага павета апавядалі каралеўскаму рэвізору, што, калі у 
часы панавання караля Казіміра (1440–1492) уладзімірскі замак згарэў, то 
кароль Казімір, будучы з каралевай ва Уладзіміры, казаў яго адбудаваць працай 
літоўскіх воласцяў «і іншымі воласцямі і борцямі ожскімі і пераломскімі»72. 
А значыць борці прыцягваліся калі-нікалі і да будаўніцтва замкаў.

Пра борцяў Тэадор Нарбут падаў наступнае: «Былі гэта выхадцы з 
прускай правінцыі Бартніі. Іхнія нашчадкі дагэтуль ёсць у Лідскім павеце. 
Староства, размешчанае на правым беразе Пелясы, налічвала некалі дымоў 
300, называлася Борці, проста ад назвы сваіх першых пасяленцаў, якія 
паходзілі якраз з Бартніі, паколькі няма ні адной вёскі, ані фальварка, што  
насілі б такую назву. Яны даўней мелі такі прывілей, што ніякай працоўнай 
павіннасці ніколі не адбывалі і акрамя платы чыншу зусім малога не мелі 
іншай павіннасці. За часы Жыгімонтаў служылі ў літоўскай артылерыі, 
ад таго літоўскія артылерысты называліся борці»73.

Борцяў сустракаем не толькі ў Лідскім павеце «на правым беразе Пелясы», 
як пісаў Нарбут, але і ў іншых мясцовасцях даўніх ваяводстваў Віленскага 
і Трокскага. У 1510 г. смаленскі баярын Сямён Жаба апавядаў каралю 
Жыгімонту І, што купіў «землі, пашы і сенажаці ў людзей з назвай борці 
Кернаўскай воласці, у Гельванах, па імёнах у Ворана, Мажэйкі Яноўдавіча, 
і ў Дата, і ў Казарэза, і ў Яна Каткуля, і ў Тункеля, і ў Наца, і ў братоў 
іх і плямяннікаў, і прасіў караля, каб рэшту тых борцяў, землі і саміх іх 
ойчычаў даў яму, Жабе, што кароль і ўчыніў»74. 24 траўня 1495 г. скардзіліся 
в. кн. Аляксандру медніцкія баяры Нецка і Бярнат Нарвойшавічы на борцяў, на 
Рымка і на Казарэза, што адабралі іхнія бацькоўскія землі. А тыя землі трымаў 
дзед іхні яшчэ за вялікім князем Вітаўтам75. 14 сакавіка 1499 г. в. кн. Аляксандр, 
улічваючы верную і пільную службу двараніна свайго князя Васіля Львовіча 
Глінскага, даў яму сваіх людзей клевіцкіх борцяў цэлы дзясятак з усімі землямі 
ворыўнымі, бортнымі, пусташамі, сенажацямі, азёрамі, рэкамі, бабровымі 
гонамі і г. д.76

Пра месца размяшчэння гэтых барцянскіх паселішчаў паказваю: 
Гяльваны – мястэчка на граніцы даўніх паветаў Віленскага і Вількамірскага, 
Меднікі – вёска на паўднёвы ўсход ад Вільні, Кевіца – фальварак і вёска ў 
Граўжышскай гміне Ашмянскага павета. Згаданыя вышэй «борты» ожскія і 
пераломскія, відавочна, належалі да воласці Ожы і Пералому. Ожа або Гожа і 
Пералом – дзве вёскі над Нёманам за 15 км на поўнач ад Гародні.

У кнізе грунтовых данацый («каму раздаваліся маёнткі») караля Казіміра 
знаходзіцца запіс (каля 1491 г.): «Пералом. Юшку Борціну ў Борцях што 
чалавек Сотаўт»77. 7 ліпеня 1494 г. в. кн. Аляксандр пацвердзіў наданне 
Андрэем Аляхновічам, намеснікам пераломскім і ожскім, пераламчанам 
Марціну з братамі Наровічамі дзяклавай зямлі Рымтышак у воласці Борцкай 
на асобную службу78. Той жа вялікі кн., будучы ўжо каралём, 25 ліпеня 1503 г. 
пацвердзіў пану Мікалаю Юндзілу набытыя ім сенажаці ў Борцкім павеце, над 
ракой Пелясой, у гаспадарскіх людзей борцяў79. Адсюль вынікае, што ў складзе 
намесніцтва ці воласці Ожы і Пералома ў ХV яшчэ стагоддзі знаходзілася пэўная 
прастора зямель, заселеных борцямі, якая ад назвы яе жыхароў называлася і 
Борцкай воласцю, і Борцкім паветам, і проста Борцямі.

Пад канец ХV ст. кн. Аляксандр даў свайму двараніну Войцеху Нарбутовічу 
72  Любавский М. Обл. деление, 828.
73  Narbutt T. Dzieje Narodu Litewskiego. T. IV (1838 r.), 271.
74  Любавский М. Обл. деление, 401.
75  Рус. ист. библ. Т. ХХVII, 600.
76  Там жа, 730.
77  Там жа, 93.
78  Там жа, 630.
79  Там жа, 856–860.
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пустую зямлю Кружоўшчыну на Панямонні ў Борцкім павеце. Нейкі Рудзя 
паскардзіўся на пана Войцеха каралю, што ён, Рудзя, ёсць ойчычам гэтай 
зямлі, і што пан Войцех выпрасіў яе няслушна. Пан Войцех сцвярджаў, што 
Рудзя ойчычам той зямлі ніколі не быў, а быў толькі парабкам, і таму в. кн. у 
лісце да князя Івана Львовіча Глінскага, намесніка ожскага і пераломскага, 
з Вільні 13 красавіка інд. 13 (1495 г.) пацвердзіў першае сваё наданне для 
Войцеха Нарбутовіча. 26 чэрвеня 1497 г. (інд. 15) в. кн. Аляксандр пісаў таму ж 
кн. Івану Глінскаму, як цівуну пераломскаму і борцкаму, што даў пану Войцеху 
Нарбутовічу, двараніну свайму, пустую зямлю паміж борцяў панямонскіх, 
якая засталася пасля Станя Ягоўдавіча на 50 бочак. 12 чэрвеня інд. 6 (1503 г.) 
кароль Аляксандр на чалабіцце таго ж Войцеха Нарбутовіча, намесніка ў той 
час Ясьвойнскага, пацвердзіў яму на вечнасць набытыя ім на Панямонні ў 
Борцкім павеце ад Сенькі Мінкавіча, слугі пана Юрыя Пацавіча, дварэц на 
Лебядзе з людзьмі і зямлёй за 50 коп грошаў, а ў Енка Яўсіловіча і дзядзьковіча 
яго Хрышчона Даўтаровіча таксама грунт на рацэ Лебядзе, набыты за 70 коп 
грошаў. 15 лістапада 1532 г., ужо пасля смерці Войцеха Нарбутовіча, паміж 
удавой яго паняй Войцехавай і нейкім Васькам Пучкам быў напісаны ліст 
угоды, на падставе якога Васька той уступіў ёй да дварца Лебяды значны абшар 
грунтаў паміж Нёманам і вялікай дарогай з Беліцы да Мастоў, якая ідзе на 
стары брод цераз раку Лебяду, ад свайго дома да высокай гары над Нёманам, 
а з другога боку па роў ці даліну, якая ідзе ад поля цераз сасновы гай каля 
дварца Вайцяховай Панямонскага80.

Рака Лебяда складалася з некалькіх меншых ручаёў і цячэ на поўдзень ад 
мястэчка Васілішкі да Нёмана. У дольнай сваёй частцы пераразае яна дарогу 
з мястэчка Беліца да мястэчка Масты.

Я прылажыў вышэй пацвярджэнне кар. Аляксандра Мікалаю Юндзілу ў 
1503 г. набыцця сенажаці ў Борцкім павеце над ракой Пелясой у гаспадарскіх 
людзей борцяў. У тым выпадку пан Мікалай Юндзілавіч, кухмістр каралевы, 
а таксама намеснік каняўскі і дубіцкі, апавядаў каралеве, што пры падзеле 
бацькоўскіх добр са сваімі братамі атрымаў ён ва ўласнасць частку Вавёркі, 
да якой дакупіў грунтоў ад васілішскіх баяраў і выбудаваў сабе дварэц на рацэ 
Пелясе, а да дварца таго дакупіў у гаспадарскіх людзей Супунцоў сенажаці на 
некалькі стагоў, а ў гаспадарскіх людзей Борцкага павету, у борцяў, – лугі над 
ракой Пелясой. У ліку борцяў, якія яму прадалі свае лугі, назваў пан Мікалай 
Піла, Куйжу, Носа, Гештаўтовіча і іншых.

Згаданая тут рака Пеляса цячэ пасярод Лідскага павета на паўднёвы 
захад ад мястэчка Радунь і ўпадае пад назвай Улы ў Мерачанку. На поўдзень 
ад той ракі размешчана вёска з парафіяльным касцёлам, Вавёрка, тут жа два 
маёнткі (цяпер распарцалёваныя: Старая Пеляса і Новая Пеляса). На ўсход 
ад ракі Пелясы, у ваколіцах ракі Дзітвы, ёсць вёскі і ваколіцы: Пілунцы, 
Насевічы, Куйжы і Гейштаўты, назвы якіх нагадваюць імёны і прозвішчы 
борцяў, згаданых у прыкладзеным лісце з 1503 г. 

У пачатку ХVI стагоддзя дзяржавец Ожскі і Пераломскі пан Януш 
Касцевіч судзіў борціна Пераломскай воласці Януша Мяльковіча і братоў 
яго Пятра і Пятрашка з канюхамі Радунскай воласці Мацеем Раматовічам і 
братамі яго Міхалам і Петкам Якубовічамі і Стэцкам Даўгяловічам за зямлю 
дзядзькоўшчыну іхнюю Мэйраўшчыну. Суд пана Касцевіча пацвердзіў кар. 
Жыгімонт І у дзень 19 лістапада 1518 г.81 Згаданая тут Радунская воласць мела 
за цэнтр свой сённяшняе мястэчка Радунь у Лідскім павеце.
80  Копіі тых лістоў лацінкай з рускіх арыгіналаў у 1912 г. я знайшоў у архіве добр Вялікі 
Мажэйкаў, цяпер у Шчучынскім павеце каля Ліды. У склад тых добр уваходзілі фальваркі 
Лябёдка і Бялеўшчына, абшараў якіх датычылі прыкладзеныя лісты. Жылы дом у 
В. Мажэйкаве разам з музейнымі зборамі, архівам і бібліятэкай спалілі ў 1915 г. расейскія 
войскі пры адступленні.
81  Любавский М. Обл. деление, 626.
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З вышэй пададзенага вынікае, што борці жылі ў двух цэнтрах: у ваколіцах 
мястэчка Жалудок і ў ваколіцах мястэчка Радунь, і што гэтыя два цэнтры 
складалі адну воласць Борці ці Борцкі павет.

Я не маю спецыяльных пералікаў барцянскіх грунтоў і мясцовасцяў перад 
«валочнай памерай». З таго, што пан Мікалай Юндзіл купіў у людзей Борцкага 
павету – у Яча сенажаць на 10 стагоў, у Пліка на 5 стагоў, у Пікеля на 3 стагі і 
ў пазасталых дваццаці пяці борцяў на 25 стагоў, – можна меркаваць, што борці 
мелі ў сваім валоданні дзялкі зямлі рознай велічыні; што некаторыя з іх мусілі 
мець лішак грунтаў, паколькі іх прадавалі іншым людзям, і што барцянскія 
грунты размешчаны былі ў шахматным парадку з грунтамі іншых катэгорый 
гаспадарскіх людзей, а таксама з шляхецкімі грунтамі.

Рэформа земскага ўладкавання, ці так званая «валочная памера» кар. 
Жыгімонта Аўгуста на барцянскіх грунтах і ў адносінах да іхніх жыхароў была 
выканана ва ўсёй сваёй паўнаце яшчэ пры жыцці гэтага караля. Валочная 
памера барцянскіх грунтоў была распачата каля 1558 г. і праводзілася мернікамі 
пад кіраўніцтвам і наглядам рэвізора Грэгара Дзяльніцкага, каралеўскага 
двараніна, была закончана ў 1561 г. У выніку той рэформы барцянскія 
грунты пасля выраўноўвання і замены шахматных клетак з грунтамі іншых 
уладальнікаў былі абмежаваны простымі лініямі – сценамі, з вугламі як 
можна больш набліжанымі геаметрычна да простых, пазней парэзаны на 
роўныя ўчасткі, на якіх, згодна з прадпісаннямі валочнай уставы, пасаджаны 
сёлы і ўтворана адміністрацыя тых сёлаў. На даўніх барцянскіх тэрыторыях 
Пераломскай воласці, а менавіта на Панямонні, у ваколіцах мястэчка Жалудок 
былі асаджаныя на валоках сёлы: Турэйск (сучасныя Борці Турэйскія), 
Ясялевічы, Мянонтавічы, Піпіраўцы, Талочкі, Вялікія Буцілы, Малыя Буцілы 
і Панямонцы. З тых сёлаў утворана войтаўства Панямонскае. За 50 кіламетраў 
на поўнач ад таго войтаўства ў ваколіцах мястэчка Радунь, таксама на даўніх 
барцянскіх тэрыторыях той жа воласці – сёлы: Лялюшы, Пелясу, Пілуны, 
Паўлокі (Павалокі), Подзітву і Памедзь, з якіх утворана войтаўства Пяляскае; 
далей сёлы: Старыя Віганы, Новыя Віганы, Палашкі, Дубінцы, Куркаданы, 
Ятольты і Скірэйкі, з якіх утворана войтаўства Скальвенскае. Апошняе 
войтаўства Гарадзенскае ахоплівала новапасаджаныя сёлы: Складанцы, 
Вайткуны і Паройсць.

Дадамо далей некалькі вядомых мне выпадкаў раздавання каралём 
Аляксандрам борцяў і іхніх грунтоў у прыватную ўласнасць. Выпадкі такога 
раздавання непазбежна здараліся і перад тым, і потым. Значная частка 
добр Ліпічна над Нёманам на поўдзень ад мястэчка Жалудок паўстала з 
барцянскіх грунтоў і іхніх асаднікаў. Добры тыя пасля смерці полацкага 
ваяводы Станіслава Андрэевіча Давойны, які не пакінуў нашчадкаў, адышлі 
каралю Жыгімонту Аўгусту, які памяняў іх у 1567 г. з кн. Мікалаем Радзівілам 
на Індуру. Назва Гарадзенскага войтаўства сведчыць пра тое, што ў той 
мясцовасці, г. зн. у Гароднай, размешчанай за 10 км на паўночны ўсход ад 
мястэчка Радунь, знаходзіліся барцянскія асады. Аднак па попісе 1567 г. 
з добраў Гароднай ставіў каня ўжо прыватны іх уладальнік Ян Кантрым, 
харунжы радунскі, а з размешчаных навокал Гароднай у Радунскім харужстве 
іншых земскіх уладанняў ставілі коней з людзьмі: Стэфан Лапата (Лапацішкі), 
Галімонты з Юдупі або Юдупя (Гальманцішкі) і інш. У 1572 г. паміраўшы 
кароль Аўгуст са складу Панямонскага войтаўства выдзеліў сёлы: Вялікія і 
Малыя Буцілы, таксама Панямонцы і грунты тых сёлаў з людзьмі, жонкамі 
іх і дзецьмі падарыў ва ўласнасць кн. Юрыю Радзівілу. Грунты тыя разам з 
вёскай Вангамі (нявольнікамі, палоўленымі ўцекачамі), а таксама з дакупленай 
кн. Радзівілам зямлёй утварылі земскія добры Андрусоўшчына над Нёманам, 
якія пазней належалі да радзівілаўскага ключа Беліца. Было гэта апошняе 
найвялікшае каралеўскае наданне за кошт борцяў і іхніх грунтоў. Не маю 
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магчымасці сцвердзіць, якія матывы кіравалі слабым ужо каралём, калі борцяў, 
якіх ва ўставах сваіх прыраўноўваў да асаднікаў і нагружаў сведчаннямі пра 
публічны і дзяржаўны характар, аддаў у прыватную ўласнасць магнату, і ці 
лёгка вольныя борці выракліся сваіх прывілеяў і сагнулі карак да работы на 
паншчыне на дворнай зямлі, якой перад тым ніколі не адбывалі82.

Паколькі борці ніколі ніякіх прыгонаў на дворных грунтах не адбывалі, 
і паколькі некаторыя з іх валодалі землямі і людзьмі непасрэдна паводле 
наданняў вялікіх князёў і каралёў, а звыш таго ўсе наогул борці прызываліся 
на вайну, таму перавод барцяніна ў стан баярына мог быць лёгкі. Нават 
пасля завяршэння земскай рэформы кар. Жыгімонта Аўгуста ўся барцянская 
вёска Піпіраўцы была заселена аднымі баярамі барцянамі. Што за тым ідзе – 
прызнанне баярына барцяніна за зямяніна-шляхціца не мусіла быць цяжкім. 
Так, уласна, быў барцянінам вядомы там і тут дваранін кар. Жыгімонта І Рыгор 
Тункель, якому той кароль 25 жніўня 1517 г. пацвердзіў на вечнасць набытыя 
ім ад радунскіх і эйшышскіх баяр грунты над ракой Вярсокай83.

Баярскія сем’і Сурконтаў, Смілгінаў, Куйжаў, Гештоўтаў, Насовічаў, 
жыўшыя на барцянскіх грунтах у раёне пазнейшых войтаўстваў Пяляскага і 
Скалвенскага, з’яўляюцца сем’ямі барцянскага паходжання. У 1567 г. члены 
тых сямей, як безумоўныя зямяне-шляхта, станавіліся конна на вайсковы 
попіс. Тэадор Нарбут у 1 т. «Гісторыі» (стар. 406–407) падаў апісанне некалькіх 
гербаў, ужываных асобамі барцянскага паходжання: «Адчыненая клетка, 
з якой матыль вылятае проста ўгору. Пячаць прыклаў Тумкель, года 
1528»; «герб Гусь, ці Папарона з трыма трохкутнымі сцяжкамі. Пячатку 
прылажыў Шмілгін у годзе 1475». Іншыя сем’і ўзялі сабе польскія гербы ў 
пазнейшы час: Сурконты – «Герольда» з-за падобнасці іхняга прозвішча са 
згаданым у Гарадзельскім акце 1413 г. Сургутам з Кельсніна з Рушынак, 
якому ў той час надалі герб «Васьмірог» або «Герольд»; Гейштоўты – «Гейша» 
з-за падобнасці іх з назвай гербу і г. д. Тая геральдыка была санкцыянавана 
дэкрэтамі: Літоўска-Віленскай генеалагічнай дэпутацыі ў адносінах да 
сям’і Гештоўтаў 14 кастрычніка 1798 г. і Гарадзенскай у адносінах да сям’і 
Сурконтаў – 7 лістапада 1819 г. і 29 красавіка 1820 г.

Я меў у руках пукі прыватных дакументаў з шляхецкіх ваколіц Радунскай 
гміны ад пачатку ХVІ ст. У некаторых з тых дакументаў згадвалася і пра 
борцяў, якія жылі каля радунскіх баяраў: баяры жаніліся з барцянкамі, а 
борці з баяркамі, пазычалі ўзаемна адны ў адных грошы, закладвалі адны 
адным свае землі і ўзаемна адны адным дапамагалі ў суседскіх спрэчках за 
нейкі шматок луга або поля, а потым сутыкаліся перад судом намеснікаў або 
82  Борці нялёгка забывалі пра прыналежнасць ім барцянскіх зямель, якія знаходзіліся ў 
чужым уладанні. Паводле рэвізіі 1561 г., над ракой Лебядой каля сяла Піпіраўцы сядзеў 
Відугер, баярын той часткі Ліпічны, якая ў свой час належала Давойне і Фурсіной. Наступны 
Відугераўскім грунтам валодаў Гоман. 30 красавіка 1594 г. зяць Фурсіной Якуб Макрэцкі 
разам з жонкай сваёй Філіцыянай належную ім частку Ліпічны з грунтам Відугераўскім 
прадаў кн. Юрыю Радзівілу, ваяводзічу наваградскаму. 26 красавіка 1644 г. кн. Януш 
Радзівіл, падкаморы В. Кн. Літ., адлучыўшы ад добраў сваіх Ліпічны дзве валокі і трэць 
грунту Відугераўскага, на якім сядзелі баяры Гоман і Сутока, дараваў іх слузе свайму 
Марціну Крупелю, які ў 1676 г. быў генералам яго кар. мосці Лідскага павета. Пад канец 
ХVII ст. Відугераўскімі грунтамі гвалтоўна завалодалі барцянскія баяры вёскі Піпіраўцы 
ў перакананні, што тыя грунты належаць да складу барцянскіх грунтоў. Кампрамісарскі 
суд у асобах: Аляксандра Яна Місевіча, ваяводы мсціслаўскага, і Казіміра Францкевіча 
Радзімінскага, падскарбія надворнага В. Кн. Літ., старасты Лідскага, спрэчныя грунты 
5 ліпеня 1694 г. прызнаў, аднак, уласнасцю нашчадкаў Марціна Крупеля. У 1800 г. набыў 
грунт у Відугераўшчыне Радзевіч, а ў 1834 г. частка Відугераўшчыны належала Пацынам.
83  Даніловіч. Скарбец, І, № 352. Выдаўцы Скарбца памылкова надалі лісту кар. Жыгімон-
та І дату 1337 г. і памылкова залічылі той ліст да актаў в. кн. Альгерда, які ні Радунню, ні 
Эйшышкамі ніколі не валодаў. Зрэшты ўзрост ліста акрэслівае імя і прозвішча тагачасна-
га радунскага намесніка Януша Касцевіча, чаго не заўважыў праф. Т. Леантовіч, «Очерки 
истории Литовско-Русского права», СПб, 1894 г., 317.
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дзяржаўцаў ці то радунскіх, ці то ожскіх і пераломскіх. Унутры баяры і борці, 
відавочна, былі настолькі аднолькавыя з погляду праўна-эканамічнага, што 
мернік Ян Гаёўнік у 1558 г. у час валочнай памеры Радунскай воласці пацягнуў 
на валокі вялікі род Круповічаў, які ўсё ХV стагоддзе змагаўся з Бастунямі і 
іншымі радунцамі за сваё шляхецтва. Барташэвічы, Сянкевічы, Пацэвічы, 
Радзівілавічы, Міцкевічы, Нацэвічы, Пашкевічы, Фяткевічы, Янушкевічы, 
Багдановічы, Лукашэвічы, Казакевічы, Яманты, Вільбікі, Запаснікі, Вайшвілы, 
Бутрымы, Пятрашкі і іншыя тлумам выступілі ў абарону сваёй вольнасці і 
шляхецтва са скаргай перад каралём Жыгімонтам Аўгустам. Кароль паслаў па 
той справе камісараў, якія пасля прачытання стосу прывілеяў і допыту годных 
веры сведкаў выракам сваім, выдадзеным у Эйшышках 23 жніўня 1560 г., сем’і 
тыя, як паходзіўшыя ад Крупаса (па мужчынскай і нават па жаночай лініі!), 
якому в. кн. Вітаўт за ўдзел у вайне з крыжакамі ў 1410 г. надаў у Радунскай 
воласці землі ва ўласнасць, прызналі за шляхту, а землі іхнія як шляхецкія 
вызвалілі ад валочнай памеры84.

Штораз выразнейшая пры Жыгімонтах крышталізацыя класавых адносін 
стварыла на абшарах В. Кн. Літоўскага непрабіўную сцяну паміж шляхецтвам 
і простым станам; а зямельная рэформа найрадыкальней аддзяліла баяраў-
шляхту ад борцяў. У тым падзеле борці разам з панцырнымі слугамі і путнымі 
з аднаго боку і людзьмі цяглымі, хатнімі чаляднікамі і палоўленымі ўцекачамі 
ці нявольнікамі з другога боку былі ўзяты Літоўскім Статутам 1588 г. у рубрыку 
«Людзі простага стану»85.

ІІ
Воласць Ожа і Пералом разам з належаўшым да яе Борцкім паветам, якая 

складала ўласнасць дому в. кн. літоўскіх, пры Казіміры Ягелончыку кіравалася 
цівунамі в. князя. Такім цівуном на Ожы і Пераломе ў 1475 г. быў пан Міхал 
Кібарт. У кнізе дапамог кар. Казіміра пад 1488 г. ёсць запіс аб выплаце Барташу 
Дзітрыковічу двух рублёў грошаў «з він у Ожы і Пераломе» ў цівуна Яцка 
Падэйкавіча86. За часы в. кн. Аляксандра цівуноў пачалі называць намеснікамі. 
У 1494 г. ужо з тытулам намесніка кіраваў Ожай і Пераломам пан Андрэй 
Аляхновіч87. Пасля яго гэтай воласцю кіраваў таксама намеснік кн. Іван Львовіч 
Глінскі (1495–1507 гг.), маршалак літоўскі і харунжы земскі, пазнейшы ваявода 
кіеўскі і намеснік уцянскі. У 1508–1509 гг. намеснікам ожскім і пераломскім 
быў пан Войцах Нарбутовіч, маршалак каралеўскі. У 1508 г. надаў яму кар. 
Жыгімонт І сканфіскаваны ў здрадніка кн. Васіля Глінскага двор Забалаць у 
Лідскім павеце. У 1510–1516 гг. на пасадзе намесніка ожскага і пераломскага 
сядзеў пан Мікалай Пацэвіч, лоўчы літоўскі, адначасова дзяржавец жалудоцкі і 
ўладальнік Ражанкі. Коратка намеснічаў у той воласці Юры Янавіч Заберазінскі, 
пра каторага сустракаем згадку пад 1516 г. Праўдападобна, што ў той жа час 
кар. Жыгімонт І пусціў Ожу і Пералом у заклад за суму грошай пану Янушу 
Касцевічу, ваяводзе падлескаму, намесніку радунскаму, уладальніку Начы ў 
Лідскім і Касцянева ў Шчучынскім павеце, паколькі Касцевіч у 1518–1526 гг. 
ужо быў тытулаваны дзяржаўцам ожскім і пераломскім. У 1529 г. дзяржанне 
тое перайшло пану Пятру Станіслававічу Кішку, кашталяну трокскаму і 
84  АВАК. ХХV. 220.
85  Літ. ст. 1588 г. Раздз. ХІІ, арт. ІІІ (польскі пераклад, выданне 1693 г.): «Аб штрафах і грашо-
вых спагнаннях за забойства людзей простага стану» – «Бартніка сорак коп грошаў». У рускім 
тэксце (выданне 1853 г.): «Бортніка сорак коп грошаў». Паколькі тэрмін «борцін» абазначаў 
стан, а «Бартнік» – прафесію, то калі б у тым выпадку Статут разумеў бортніка-пчаляра, то 
адразу памясцілі б яго ў арт. 5 пад рубрыкай «Аб штрафах за забойства рамесных людзей», 
дзе называюцца: сакольнік, конюх, ткач, дойлід (цесля), сабакар, нават вазніца. Відавочная 
памылка ўзнікла па прычыне невядомасці значэння тэрмінаў «борць», «борцін».
86  Рус. ист. библ. Т. ХХХ, 543.
87  Там жа, 549.
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старасту жмудскаму, які яго займаў да 1534 г.88 У 1538–1548 гг. дзяржаўцам той 
воласці быў пан Мікалай Мікалаевіч Андрашэвіч, каралеўскі пісар віленскіх 
двароў, канюшы В. Кн. Літ., а ў 1548 г. атрымаў яго пан Ян Юр’евіч Камаеўскі, 
маршалак дворны, які тытулаваўся дзяржаўцам ожскім і пераломскім яшчэ ў 
1554 г. У 1565–67 гг. Ожу і Пералом меў у сваім дзяржанні пан Мікалай Вольскі, 
ахмістр колішні каралевы Боны89, у 1581 г. – Мікалай Война-Сокал, кашталян 
менскі, потым берасцейскі, а ў 1592 г. Дзмітры Халецкі, падскарбі земскі і пісар 
В. Кн. Літ., стараста васілішскі. За Жыгімонтам ІІІ у пачатку ХVІІ ст. пасаду 
дзяржаўца ожскага і пераломскага займаў пан Мікалай Трызна, падскарбі і 
пісар В. Кн. Літ., які частку таго дзяржання, а менавіта воласць Борці ўступіў 
у права Якуба Караля Медалянскага, войскага мсціслаўскага, а Медалянскі 
ўступіў яе ў пажыццёвае валоданне Паўлу Сапегу. У выкананне той перадачы 
права дэлегаваны падскарбіем Трызнам Стэфан Казімір Кудзярэўскі 5 верасня 
1636 г. правёў дэтальны інвентар уступленай воласці Борці ўжо як самастойнага 
дзяржання. Паводле гэтага інвентара, воласць Борці складалася з чатырох 
войтаўстваў: Панямонскага, Пяляскага, Скальнінскага (даўней Скалвенскага) і 
Гарадзенскага. У склад Панямонскага войтаўства ўваходзілі сёлы: Ясялевічы – 
32 валокі і на іх 56 дымоў, Мянонтавічы – 15 валок, 29 дымоў, Піпіраўцы – 
11 валок, 8 дымоў, Талочкі – 12 валок, 7 дымоў і 4 ¾ пустыя (незаселеныя) 
валокі, а таксама Турэйск – 11 валок, 11 дымоў; Пяляскае войтаўства складалі 
сёлы: Лялюшы – 10 валок, 12 дымоў, Пеляса – 30 валок, 29 дымоў, Пілуны – 
14 валок, 14 дымоў, Паўлока – 27 валок, 34 дымы, Подзітва – 21 валока, 
22 дымы і Памедзь – 19 валок, 18 дымоў; Скальнінскае войтаўства – сёлы: 
Старыя Віганы – 20 валок, 16 дымоў, Новыя Віганы – 26 валок, 30 дымоў, 
Палашкі – 11 валок, 19 дымоў, Дубінцы – 33 валокі, 38 дымоў, Куркі – 13 валок, 
17 дымоў, Куркаданы – 17 валок, 21 дым, Ятолты (ад нядаўняга Орля) – 
12 валок, 18 дымоў і Скірэйкі – 11 валок, 15 дымоў; тут жа Гарадзенскае 
войтаўства – сёлы: Складанцы – 23 валокі, 34 дымы, Вайткуны – 13 валок, 
13 дымоў і Паройсць – 1 валока, 27 дымоў.

З вышэй прыведзенага інвентара вынікае, што дзяржавец Борці не меў 
ніводнаго двара, і яе насельніцтва не выконвала ніякіх рабочых павіннасцей 
на карысць дзяржаўцы, як гэта звыкла бывала ў іншых каралеўскіх уладаннях. 
Адно што гаспадары, якія сядзелі на валоках, былі павінны ад кожнай валокі 
аплочваць штогод на карысць дзяржаўцы наяўнымі 97 грошаў (у вёсцы 
Талочкі – 71 грош) і складаць яму натурай: жыта 1 бочку, аўсу 2 бочкі (у вёсцы 
Талочкі 1 бочку), 1 гусь, 2 курыцы, 20 яек, 10 жмень ільну, таксама паводле 
патрэбы «несці варту» і адбываць 20 міль дарогі.

На барцянскай зямлі ў вёсцы Скірэйкі сядзеў пераломскі баярын Мікалай 
Раковіч, а пры вёсцы Пілуны – шляхта Сурконты займала 3 валокі барцянскай 
зямлі. На права валодання той зямлёй Сурконты паказвалі ліст кар. Жыгімонта 
Аўгуста пад датай 11 студзеня 1562 г., якім кароль пацвердзіў навечна продку 
іхняму Аляксею Яновічу вышэй азначаную зямлю, дадзеную яму за службу 
мернага барцянскага рэвізорам Рыгорам Дзяльніцкім. У вёсцы Пелясе, на 
Віленскім гасцінцы, як сведчыць той жа інвентар 1636 г., была карчма, а ў 
вёсцы Подзітве – другая, якую ўтрымліваў ва ўласным доме Стась Яновіч, 
плацячы на карысць дзяржаўцы воласці ад піва і гарэлкі капу грошаў штогод90.

Воласць Борці ад пачатку ХVІІ ст. пачалі называць нягродавым староствам 
Барцянскім, а яе дзяржаўцаў – барцянскімі старастамі. У «пераліку» пана 
Адама Саковіча, адміністратара скарбу В. Кн. Літ., за 1661 г. знаходзіцца 
запіс: «Яснавяльможны ім. Пан Павел Сапега Ваявода Віленскі, гетман 
ВКЛ з Барцянскага староства з дымоў № 70 раціоне экспэнс сваіх патраціў 
88  Любавский М. Обл. деление, 155–156.
89  Boniecki. Poczet rodow. ХХХVI.
90  Арх. старадавних актов в Вильне, старый № 5714, арк. 104–132.
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420 фл(орэнаў)»91. Павел-Ян Сапега, віленскі ваявода, вялікі гетман літоўскі, 
стараста слонімскі, раслаўскі, барцянскі і здзітаўскі і г. д. «трыумфы і жыццё 
скончыў у 1665 годзе»92. Старэйшы сын яго Казімір-Павел-Ян Сапега быў 
спачатку падскарбіем надворным В. Кн. Літ., прытым берасцейскім старастам, 
ваўпянскім, здзітаўскім і барцянскім, потым ваяводам полацкім, старастам 
жмудскім, нарэшце ваяводам віленскім, вялікім гетманам літоўскім.

Пад канец ХVІІ ст. гетман Казімір Сапега перадаў сваё права на 
Барцянскае староства сыну Міхалу, канюшаму і генералу артылерыі В. Кн. Літ., 
які тытулаваўся старастам ашмянскім, геранёнскім, ліпнішскім, анікштанскім 
і барцянскім. У ходзе барацьбы з віленскім біскупам кс. Бжастоўскім пасекла 
яго шляхта шаблямі пад Алькенікамі ў 1700 г. У 1704 г. меў тое староства 
ў валоданні Станіслаў Панятоўскі, ад’ютант караля Карла ХІІ, відавочна, 
нядоўга. Пасля прайгранай пад Палтавай бітвы і падзення акцый Карла ХІІ і 
Станіслава Ляшчынскага Барцянскае староства аказалася ў руках Яна дэ Кампа 
Сцыпіёна, ротмістра харугвы Лідскага павета, якую гэты павет выправіў 
на вайну са шведамі ў 1703 г., спачатку пісара гродскага, потым маршалка 
Літоўскага трыбунала, у канцы сенатара – смаленскага кашталяна. Пасля 
смаленскага кашталяна, які памёр у 1738 г., барцянскім старастам тытулаваўся 
яго сын Юзаф дэ Кампа Сцыпіён, стараста лідскі і муракоўскі, падстолі літоўскі, 
пасля зыходу яго Барцянскім староствам валодала пазасталая пасля яго ўдава 
Тарэса з дому Радзівіла, жонка наваградскага ваяводы. Яна 14 лютага 1745 г. 
выйшла замуж за Антонія-Міхала Паца, полацкага кашталяна, а 3 кастрычніка 
1746 г. атрымала ад кар. Аўгуста ІІІ для свайго мужа супольнасць пажыццёвага 
права на тое староства. Антоні і Тарэса Пацы, старасты барцянскія, мелі ў 
1770 г. справу з Янам Мікалаем Хадкевічам, старастам жмудскім, за засценак 
Ясюлевічы ў Панямонскім войтаўстве, бяспраўна далучаны да хадкевічаўскіх 
добраў Вялікага Мажэйкава. Абодва бакі скардзіліся на збройныя наезды, 
і для высвятлення той справы была прызначана камісія пад кіраўніцтвам 
Рдултоўскага, падкаморага наваградскага, якая складалася з лідскага суддзі 
Нарбута, жмудскага крайчага Карэйвы і лідскага гродскага рэгента Тамаша 
Вільканца. Антоні Пац памёр у лютым 1774 г. Пазасталая пасля яго ўдава Тарэса 
Пац 17 студзеня 1776 г. у Галоўчыне падпісала дакумент, якім Барцянскае 
староства ўступала на карысць свайго сына Міхала Паца, капітана літоўскіх 
войскаў, які быў жанаты з Людвікай Тызенгаўз, дачкой наваградскага ваяводы 
Міхала. Міхал Пац валодаў таксама Ковенскім староствам. У 1783 годзе ён 
атрымаў ранг генерал-маёра літоўскіх войск. Належаў ён да ліку тых польскіх 
магнатаў з канца ХVІІІ ст., пра шаленства і самавольства якіх захаваліся 
да сённяшняга дня і паданні, і дзяржаўныя акты. Будуючы слаўны палац у 
Езне, «а будучы хцівым да рабочых рук, бязбожна, самавольна, разбойна 
казаў сваім людзям лавіць ехаўшых гасцінцам падарожных, купцоў, яўрэяў, 
мужыкоў і нават бяднейшую шляхту і, закаваўшы іх у кайданы, нейкі 
час, які цягнуўся найменей тры тыдні, заганяў на мулярскую работу ў 
палацы або талакой на нашэнне цэглы і жвіру са сваёй цагельні. Шмат 
падобных пакутнікаў ад прыгнёту, роспачы і працы як бы памерла!»93. Новы 
барцянскі стараста, не маючы дастаткова чыншавых паступленняў, якія ад 
веку плацілі яму борці, ломячы старажытныя ўстанаўленні і звычаі, знішчыў, 
як гаворыць інвентар 1798 г., вёску Палашкі, пабудаваў на яе месцы фальварак 
і прымусіў борцяў замест выплаты чыншу адбываць у натуры паншчыну. 
Тое самае сталася і ў Панямонскім войтаўстве, дзе пасля зносу вёскі казаў 
збудаваць фальварак Мінонтавічы. У люстрацыі 1796 г. запісана: «Барцянскае 
староства з фальваркам Палашкі пажыццёва належыць Міхалу Пацу, а 
91  АВАК, XXXIV, 447.
92  Niesiecki. Herbarz, VIII, 246–248.
93  Dr. S. Morawski. Kilka lat mlodosci mejej, 392.
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Якубам Зялёнкам, ковенскім гродскім суддзёй традыцыйна занята, вёсак 
16, дымоў 296, жыхароў мужчынскага полу 807, жаночага полу 721, разам 
1528. Да яго Панямонскае войтаўства з фальваркам Мінонтавічы, які 
належыць да Барцянскага староства, у дзяржанні Матэвуша Іржыцкага 
вёсак 5, дымоў 103, жыхароў мужчынскага полу 301, жаночага полу 273, 
разам 574». Міхал Пац пад канец жыцця ўпаў у меланхолію і памёр у Мыце 
29 студзеня 1800 г.94. Пазней Скарбовая палата па ўзгадненні з Палатай 
дзяржаўных маёмасцяў у Гародні аддала Барцянскае староства ў дзяржанне 
з публічных гандляў. Апошнім барцянскім дзяржаўцам быў у саракавых 
гадах ХІХ ст. Гашуба. Ад 12 красавіка 1847 г. гаспадары таго староства былі 
пераведзены з натуральнай паншчыны на чынш на карысць скарбу дзяржавы, 
прычым Пяляскае, Скалвенскае і Гарадзенскае войтаўствы ўключаны ў склад 
новаўтворанай Эйшышскай грамады скарбовых сялян, толькі Панямонскае 
войтаўства – у склад такой жа Ражанкаўскай грамады з падпарадкаваннем 
тых грамад Акруговаму ўраду дзяржаўных маёмасцяў у Троках.

Пры рэарганізацыі вясковага самакіравання ў 1866 г. пасля роспуску 
грамад дзяржаўных сялян вёскі Пеляса, Лялюшы, Пілунцы, Паўлокі, Подзітва, 
Памедзь, Дубінцы, Смілгіны, Віганцы, Скірэйкі, Орля, Палашкі, Куркі, 
Каргоўды, Складанцы і Вайкунцы ўключаны ў Радунскую гміну, Паройсць – 
у Мацкіскую або Аляксандраўскую гміну, Піпіраўцы і Мінонтавічы – у 
Жалудоцкую гміну, а Ясялевічы, Талочкі і Турэйскія Борці – у Арлянскую 
гміну Лідскага павета. У тым жа годзе землі, займаныя борцямі з даўніх вякоў, 
былі прызнаны ім ва ўласнасць з растэрміноўкай цаны куплі, ці так званай 
сумы выкупу, на сорак з нечым гадоў. Лясныя абшары даўняга Барцянскага 
староства засталіся ў складзе маёмасці дзяржавы, а з пазасталых вольных 
абшараў утвораны тры так званыя фермы: Паўлока – 270 дзесяцін, Дубінцы – 
203 дзесяціны і Смілгіны – 336 дзесяцін, якія, як маёнткі, інструкцыйна былі 
перададзены ва ўласнасць асобам расійскага паходжання.

Борці Панямонскага войтаўства ўжо з вельмі даўніх часоў страцілі 
ўсялякія рысы свайго старапрускага паходжання, а з тым і родную сваю мову, 
і звычайна карысталіся выключна беларускай мовай. Яшчэ ў інвентары 1636 г. 
фігуруюць у тым войтаўстве прозвішчы, якія гучаць не па-славянску: Шмукста, 
Жыбарт, Контар, Плікіс, Рокель, Матэль, Авіжэнь, Матэліс і інш. Сёння тыя 
прозвішчы на абшарах Жалудоцкай і Арлянскай гмін не сустракаюцца. У той 
жа час борці Пяляскага, Скалвенскага і Гарадзенскага войтаўстваў, паселеныя 
сёння ў Радунскай і часткова Воранаўскай гмінах, аж да сённяшняга дня 
захоўваюць мову і звычаі, якія яны сюды прынеслі некалі з Прусаў і да апошніх 
часоў жылі матэрыяльна ва ўмовах ХІІІ стагоддзя: у курных хатках, разам з 
жывёлай, не ведаючы ані лекара, ані аптэк, а толькі знахараў і таямнічыя 
лекавыя сродкі і замовы, апраналіся выключна ў вырабы хатняга ткацтва і 
кажухі з іхніх уласнай гадоўлі авечак, ставілі будынкі без ужытку хоць аднаго 
жалезнага цвіка, а толькі з аднаго дрэва, галля і саломы, не мелі ні малейшага 
імкнення да кніжак або газет. Не так яшчэ даўно, бо сорак пяць гадоў назад, 
нехта пад псеўданімам Zaltis у летувіскай газеце «Vienybes Letuva» за 1894 г. 
№ 37 падаў жменю цікавых звестак пра радунскіх борцяў, відаць, нічога 
не ведаючы пра іхняе паходжанне і мінулае і называючы іх «радунцамі». 
«Радунская парафія, – распавядае Zaltis, – налічвае 8600 парафіян ліцвінаў, 
вызнання р.-каталіцкага – сялян і шляхты. Сяляне размаўляюць па-
летувіску, а шляхта – па-польску, хоць і называе сябе ліцвінамі. Некаторыя 
з літоўцаў паддаліся русіфікацыі і размаўляюць асобным жаргонам – 
напалову польскім, напалову расійскім, ці як там кажуць – па-просту, гэта 
значыць па-мужыцку. Літоўцы ўжываюць летувіскую мову толькі дома, 
а па-за домам размаўляюць або па-польску, або па-просту. Радунцы – людзі 
94  Wolf. Pacowie. 290–301.
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вельмі цёмныя, паколькі не маюць на сваёй роднай мове ніякіх пісьмовых 
рэчаў, а пра існаванне кніг на летувіскай мове нават не чулі. Жывуць яны 
вялікімі вёскамі ад 50 да 100 дымоў. Хаты іхнія курныя і брудныя, паколькі 
жывуць яны разам з жывёлай. У рэдкім доме ёсць сцяна, якая аддзяляе 
жыллё людзей ад хлява. Зімой у хатах пад ложкамі і палкамі хаваюцца 
авечкі і свінні. Хлявы, стайні і стадолы пабудаваны ў адзін рад з хатай, 
каб гаспадарам можна было бачыць сваю жывёлку. Такія ўладкаванні 
дамоў у старажытных ліцвінаў апісвае Даўконт у сваёй кніжцы «Budas» – 
«Побыт». Той спосаб пабудовы дамоў ужо даўно адышоў у прускіх літоўцаў 
і ў Сувальскай губерні ў выніку ўплыву культуры; толькі зрэдку яго можна 
спаткаць на Жмудзі ў Ковенскай губерні. Дзіўна, што тут мужчыны, што 
да нацыянальнага строю, больш захавалі яго, чым жанчыны. Жанчыны 
любяць убірацца ў паркалёвыя сукенкі, пераважна чырвонага колеру, так 
як і расейскія жанчыны, а мужчыны ўбіраюцца ў самаробныя сярмягі і 
іншыя ўборы з тканін дамашняга вырабу. Тым часам у літоўцаў іншых 
мясцовасцяў мужчыны хутчэй прысвойваюць чужыя звычаі і моды, чым 
жанчыны. Радунцы таксама арыгінальныя і ў выкананні палявых работ 
і іншых: напрыклад, мужчыны абавязаны скасіць і сабраць сена без удзелу 
жанчын, а жанчыны павінны зжаць жыта сярпамі і сабраць яго з поля без 
удзелу мужчын. Мужчыны малоцяць, і малоцяць толькі столькі, колькі 
патрэбна на гэты раз, у выніку чаго малацьба працягваецца часам аж да 
вясны. Аруць зямлю сахой, запрэжанай у пару коней, або валоў, а калі да 
пары не хапае, то запрагаюць у саху каня і вала або карову. Найболей сеюць 
грэчкі, бо яна найлепей родзіць. Ільну сеюць вельмі мала, толькі для ўласных 
патрэб. Для асвятлення хат радунцы ўжываюць лучыну, а газы яшчэ не 
ведаюць. Як людзі цёмныя, вераць розным чараўнікам і ведзьмам. У мове іх 
можна спаткаць некаторыя асаблівасці, як напрыклад магілу называюць 
галас (galas), у той час як іншыя літоўцы называюць грабас (grabas), 
тэрмінам, запазычаным у славян». І тым словам galas Zaltis тлумачыць 
значэнне назваў літоўскіх мястэчак, напр.: Эйрагала, Байсагала, Бецігола, 
Вендзігола, Мяйшгола і г. д. нібыта канцоўка galas абазначае магілу. Эйра, 
Байса, Бета, Вендзя, Мейша, быць можа, ёсць імёны літоўскіх герояў. Калі 
б падобнае тлумачэнне было прыдатнае, то належала б звярнуць увагу на 
радунска-літоўскую гаворку. Быць можа, у той гаворцы знойдзецца тлумачэнне 
і іншых літоўскіх слоў або назваў, да гэтага часу не вытлумачаных, напр. 
Крывейціс, Крывулі, Рамовы і інш.

* * *
Пра парушэнне традыцыі і запрыгоньванне вольных борцяў і ператварэнне 

іх у прыгонных падданых можа служыць ніжэй прыведзеная ведамасць: 
Паводле інвентара Барцянскага староства 1765 г., борць вёскі Павалока 

Міхал Шымялевіч ад займаных ім ¾ валокі зямлі плаціў штогод чыншу 30 зл., 
а паводле інвентара 1798 г. ягоны сын Марцін Шымялевіч меў у той вёсцы дым 
(сям’я: мужчынскага полу – 2, жаночага полу – 3 душы) і 1 вала, ад 4/8 валокі 
«аседлых» і 4/8 валокі «прыёмных» ужо адбываў штотыднёва паншчыну на 
дваровай зямлі 2 дні, 1 паездку ў год да Вільні і плаціў наяўнымі на карысць 
дзяржаўцы 40 зл. Другі сын Міхала Ян Шымялевіч быў пераселены ў вёску 
Подзітву. Сын Марціна і ўнук Міхала таксама Міхал Шымялевіч, народжаны ў 
Паўлоцы ў 1801 г., праз жаніцьбу з Мар’янай Вішнеўскай (31 студзеня 1822 г.) 
асеў на зямлі бацькоў сваёй жонкі ў вёсцы Пелясе. І ад займанай ім там валокі, 
паводле інвентара 1832 г., адбываў на дворнай зямлі ў Палашках ужо 3 дні 
паншчыны апрача іншых нагрузак і выплат. Тут, у Пелясе, 6 жніўня 1830 г. 
нарадзіўся мой бацька, аўтар гэтага артыкула, Ян Шымялевіч, сын Міхала. 

Пан Станіслаў Дзядулевіч у «Гербоўніку татарскіх сямей» пад прозвішчам 
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Яблонскі г. Ясенчык піша, што гэтай сям’і быў татарын знакамітага роду 
Курача, які ў 1511 г. атрымаў пацвярджэнне прывілею кар. Аляксандра на 
пусташ Станкаўшчыну ў пав. Трокскім, а пад Сунялевічам (цяпер Шымялевічы) 
тлумачыць, што яны адзіныя з Яблонскімі, і дапускае, што ў XVIII ст. адзін з іх 
«узяў прозвішча, скажонае пад уплывам беларускай гаворкі на Шымялевіч» і 
дадае: «Нашчадкам яго быў Міхал Шымялевіч, аўтар брашуры, выдадзенай у 
1896 г. (памылка: належыць чытаць 1906 г., аўт.) пад назвай «Этнаграфічныя 
нарысы пра літоўскіх татараў» і каштоўных нататак пра татараў 
Лідскага павета, шматразова цытаваных у гэтым творы». Паколькі такія 
дапушчэнні п. Дзядулевіча ліслівяць паходжанню маіх продкаў, то маючы 
аднак жа ў руках довады пра далёка больш сціплае іх паходжанне, менавіта 
ад прускіх борцяў, павінен прызнаць, што ў «Гербоўніку татарскіх сямей» я 
незаконна заняў не належнае мне месца. Наадварот, я напісаў трыццаць пяць 
гадоў назад этнаграфічны нарыс пра літоўскіх татараў, а таксама пра татараў 
Лідскага павета, сабраў жменю матэрыялаў, пра якія п. Дзядулевіч згадвае ў 
«Гербоўніку», але зрабіў гэта толькі з-за любові да пазнання раднага краю, а 
не з-за пачуцця прыналежнасці да шляхетнага татарскага народа.
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Нататкі да манаграфіі Жалудка

I
Край, размешчаны паміж ніжняй Віслай і Нёманам, абапёрты на паўночным 

захадзе на Балтыйскае мора, з паўднёвага ўсходу непраходнымі балотамі і 
палескімі пушчамі адгароджаны ад Русі, з найдаўнейшых часоў быў заселены 
вольнымі і нікому не падпарадкаванымі, працавітымі і спакойнымі плямёнамі 
яцвягаў, борцяў, судзінаў і інш., вядомых пазней пад агульнай назвай прусаў. 
Аднак ад часоў, калі нямецкі ордэн на падставе бяспраўных даўніх княжацкіх, 
каралеўскіх і папскіх данацый ды прывілеяў стаў названым уладаром і панам 
значнай часткі гэтага абшару, распачаўся найбрутальнейшы прыгнёт вольнага 
насельніцтва, якое тут жыло, зацягванне ў ярмо нявольніцкага падданства і 
безаглядная эксплуатацыя гэтага беднага безабароннага люду. Ад крыжакоў 
не адставалі рускія і мазавецкія князі і ўслед за нямецкімі рыцарамі рабавалі і 
няволілі безабаронных яцвягаў, злінцаў, крысьменцаў, пакенцаў і невядома яшчэ 
якой назвы язычнікаў. Абвяшчалі ў гэтыя часы, што тыя лагодныя плямёны ёсць 
самыя найдзікія і крыважэрныя паганцы, адбываліся на іх цэлыя крыжовыя 
паходы і вынішчалі іх без найменшай літасці. І гэта ўсё пад знакам крыжа і пад 
лозунгам распаўсюджання хрысціянства. Няроўнае змаганне трывала некалькі 
дзясяткаў гадоў. Шмат пагінула прусаў, борцяў і яцвягаў ад голаду, хвароб і зброі 
наезнікаў, нямала, відавочна, скончыла сваё жыццё ў вязніцах і на шыбеніцах, 
шмат паддалося сіле наезнікаў і сагнула карак пад ярмом няволі, але немалая 
іх колькасць, ратуючы волю і жыццё, з жонкамі, дзецьмі і сваімі правадырамі 
выбраліся на ўсход у пабрацімскую Літву і тут аселі на вольных землях пад апекай 
літоўскіх князёў. Пра тое перасяленне, якое з розным напружаннем цягнулася 
не толькі ў ХІІІ стагоддзі, але праяўлялася таксама і ў ХІV стагоддзі, захавалася 
шмат звестак у нямецкіх і польскіх хроніках, а таксама ў рускіх летапісах. У 
пошуках тых уцекачоў штогод высылала крыжацкая вярхушка збройныя атрады 
на літоўскія землі – за Нёман. Аддзелы тыя найчасцей беспакарана ўрываліся 
ў Жмудзь, Аўкштоту, нават у Крывіцкую Русь, даходзілі калі-нікалі да Крэва, 
Наваградка і Ліды, вылоўлівалі, як гаварылі, сваіх уцекачоў, а найчасцей 
тутэйшую люднасць, і масава выводзілі яе са здабычай, жанчынамі і дзецьмі 
ў Прусію. Здаралася, што самыя адважныя літоўскія князі і паны гналіся за 
выводжанымі людзьмі і нават урываліся ў найаддаленейшыя закуткі крыжацкай 
тэрыторыі і аддзячвалі крыжакам вывадам іхняй люднасці. На гэтым фоне 
праз два стагоддзі цягнулася зацятая барацьба паміж Літвой і немцамі, якая 
перарывалася сяды-тады перамір’ямі, умовай якіх заўсёды было непрыняцце 
ўцекачоў.

Для абароны перад крыжацкімі выправамі ўвесь сярэдні і ніжні Нёман быў 
пакрыты літоўскімі замкамі, супроць якіх крыжакі будавалі свае замкі. Кожны 
літоўскі замак над Нёманам меў перад сабой у кірунку крыжацкіх паселішчаў 
вузкі, доўгі адрэзак тэрыторыі. На тым адрэзку пад аховай замка літоўскае 
насельніцтва пасвіла сваю жывёлу, лавіла рыбу, палявала ў пушчы на звера 
і збірала мёд з борцяў. След такога падзелу Сувальшчыны захаваўся ў межах 
каралеўскіх пушчаў, апісаных у 1558 г. панам Рыгорам Валовічам. У ХІІІ–
ХІV стст. над Нёманам былі вядомы літоўскія замкі: Гародня, Пералом, Мерач, 
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Аліта, Дарсунішкі і інш., за якія пастаянна ішла барацьба паміж крыжацкім 
ордэнам і вялікімі князямі літоўскімі. Апошні канец тым стасункам паклаў, 
нарэшце, Грунвальд, і нашчадкі прускіх уцекачоў назаўсёды засталіся ў межах 
уладанняў вялікіх князёў літоўскіх. Вядомы яны да сённяшняга дня пад назвай 
борцяў або борсяў і жывуць над Нёманам у Шчучынскім павеце і ў ваколіцах 
Радуні і Эйшышак у Лідскім павеце. Некалі паселішчы борцяў вядомыя былі 
над Віліяй у ваколіцах Кернава і над Клевай у Ашмянскім павеце. Таго ж 
самага паходжання ёсць і пасяленні прускай люднасці ў ваколіцах Здзецела 
[Дзятлава – С. С.]. Да сённяшняга дня захавалася досыць шмат геаграфічных 
назваў у раёне Верхняга Нёмана, якія нагадваюць імя вынішчанага племені 
яцвягаў: добры Ятвеск у Шчучынскай гміне, асада Ятвеск і фальварак Ятвеск 
Гульмары ў Каменскай гміне, вёска Ятвезь у Мсцібоўскай гміне, вёска Ятвезь у 
Біскупскай гміне, сяло Ятвеск і добры Ятвеск у Свіслацкай гміне, вёска Ятвезь 
у Косаўскай гміне, дзве вёскі Ятвезь у Здзецелаўскай гміне, фальварак Ятвезь у 
Раготненскай гміне і г. д. Няма ніякага сумнення, што і гэтыя назвы паўсталі ў 
эпоху пераследу яцвягаў у іх родным краі і ў сувязі з высяленнем іх, як і борцяў, 
на ўсход. Яшчэ ў ХVІ ст. жылі тут яцвягі і захоўвалі сваю пэўную адметнасць. 
У пачатку ХІХ ст. Тодар Нарбут бачыў надпіс пры царкве ў Скідалі (паміж 
Гародняй і Шчучынам), выразаны царкоўнымі літарамі на кавалку бэлькі для 
сядзення ў бабінцы, наступнага зместу: «...аўнік Барфатоей к. с. хрышчэнню 
п. паганых яцвягаў, жывучых без... Божага нараджэння 1552 індыкта...». 
Надпіс гэты пераконвае нас, што яшчэ ў гэтым годзе Барталамей, напэўна парах 
гэтай царквы, хрысціў тут яцвягаў, якія спакойна пражылі ў сваім паганстве 
да паловы ХVІ ст. Мацей Стрыйкоўскі, пішучы гісторыю «яцвягаў, пабрацімаў 
і аднародцаў літоўскіх», пісаў у сваёй «Хроніцы», выдадзенай першы раз у 
1582 г.: «Сёння ёсць яны яшчэ часткова каля Наваградка Літоўскага, таксама 
каля Райгорада і Істарборка ў Прусах».

II
У даўнія вякі галіцка-валынскія князі часта наязджалі на літоўскія землі 

і здзіралі тут нейкую ліхую даніну. У першай палове ХІІІ ст. пра аднаго з тых 
князёў гаварылі: «Рамане! Ліхам жывешы, літвою гарэшы!» Пасля нашэсця 
татараў на Русь літва скінула з сябе ярмо рускай няволі, і верхні Нёман ад Гародні 
і аж да вусця р. Сэрвачы стаў мяжою ўладанняў князёў літоўскіх і валынскіх. У 
Іпацьеўскім летапісе пад 1278 г. захаваўся запіс: «Прыйшлі прусы са сваёй зямлі, 
уцякаючы ад няволі нямецкай, да Трайдзеня, ён іх прыняў і пасяліў частку 
ў Гародні, а частку ў Слоніме. Уладзімір (князь валынскі), паразумеўшыся з 
братам сваім Львом, паслаў войска сваё на Слонім і ўзяў яго, каб яго землі не 
займалі. Пасля чаго Трайдзень паслаў брата свайго Сырпуця, і той ваяваў 
каля Каменя. Узаемна выслаў супраць Трайдзеня войска Уладзімір і ўзяў у 
яго (Трайдзеня) Турыйск на рацэ Нёмане і сёлы каля яго (Турыйска). Потым 
гэтыя князі памірыліся і пачалі жыць у вялікай любові». Аднак у наступным 
годзе валынскія князі, злучыўшыся з татарамі, здзейснілі выправы на Гародню, 
і, калі іхнія войскі зайшлі за Ваўкавыск і сталі на ноч, напалі на іх прусы і борці 
з Гародні, адных пабілі, а другіх пабралі да няволі і завялі ў горад. Спрабавалі 
валынскія князі здабыць Гародню, але не маглі, бо доступ да горада бараніўся 
з мураванай вежы Высокай, у якой зачыніліся прусы.

Ёсць гэта найстарэйшыя храналагічныя весткі пра наднёманскі край, 
размешчаны паміж Гародняй, Лідай, Наваградкам, Слонімам і Ваўкавыскам, у 
самай сярэдзіне якога квітнее сярод паселішчаў прускіх уцекачоў борцяў вельмі 
старое паселішча Жалудок. 

III
Земскія добры і мястэчка Жалудок размешчаны ва ўсходняй частцы 

Шчучынскага павета, у мясцовасці, якая да нядаўніх часоў называлася 
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Панямоннем як размешчаная ўздоўж правага берага ракі Нёман. У час 
упарадкавання трыангуляцыйнай сеткі даўняй Гарадзенскай губерні ў 40-х 
гадах мінулага стагоддзя [ХІХ ст. – С. С.] афіцэры Тапаграфічнага дэпартамента 
геаграфічнае становішча Жалудка (вежа касцёла кармелітаў) акрэслілі пад 
53°36`10.2`` паўночнай шыраты і 42°38`27`` усходняй даўгаты. Пакроўскі 
ў «Археалагічнай карце Віленскай губерні» (1893 г.) становішча Жалудка 
абазначыў як 53°36` – 42°39`.

Ваколіцы Жалудка маюць наогул раўнінны характар. Найвышэйшымі 
пунктамі тых ваколіц ёсць: Купры – 169,2 м, Вялікае Сяло – 168,8 м і Багданаўцы – 
158,1 м над узроўнем мора. Ад тых мясцовасцяў тэрыторыя паніжаецца ў кірунку 
на ўсход – у бок ракі Лебяды – і пад Дзікушкамі спадае да 120, 5 м, у Лапішках – 
да 136,1 м, а над Нёманам пад Ваўчкамі – да 114 м над узроўнем мора. Паўднёва-
ўсходняя частка мястэчка Жалудок размешчана на раўніне вышынёй 138,7 м, 
маёнтак Жалудок – 139 м, даліна паміж тымі пасяленнямі – на 127 м.

У кірунку спаду тэрыторыі ваколіц Жалудка з захаду на ўсход праразаюць 
яе некалькі ручаёў, якія, злучыўшыся ў адзін вялікі ручай, зліваюць свае воды 
ў рэчку Лебяду – правы прыток Нёмана. Лахніцкі, апісваючы Жалудоцкую 
парафію ў 1817 г., як галоўную ў той парафіі называе рэчку Жалудзянку і 
зазначае, што «ёсць яшчэ там чатыры малыя рэчкі без назвы і шэсць ставаў». 
Рэчка Жалудзянка або Жалудка, паводле апісання Лідскага павета Пятра 
Лаўрова, мае пачатак свой каля вёскі Вялікае Сяло, бяжыць у нешырокай 
даліне да маёнтка Жалудок, а потым сярод разлеглых лугоў упадае насупраць 
вёскі Папераўцы ў Лебяду. У той час рака Жалудка была слаўная шматлікасцю 
рознага роду рыбаў, у асаблівасці – карасёў і лінёў. Пад гэтай назвай вядома 
Жалудка ўжо ў палове ХVІ ст. У памежным акце добраў Жалудка і Мажэйкава 
ад 28 траўня 1558 г. сказана: «Пачаўшы ад вусця ракі Красулі, дзе яна ўпадае 
ў Жалудку, адтуль уверх ракой Красуляй да канца». 7 верасня 1559 г. Юры 
Быкоўскі, дваранін караля Жыгімонта Аўгуста ўвёў пана Скуміна Львовіча 
Тышкевіча, маршалка гаспадарскага ў людзі і землі ў Барцянскай воласці на 
Панямонні «на рацэ Жалудцы». З левага боку ўпадае ў Жалулку р. Ішчална, 
або Дзікушанка, з некалькімі меншымі прытокамі, Красуля і Брост або Бераст, 
з правага боку – адзін большы прыток, які цячэ ад вёскі Купры, без назвы.

Глеба ваколіц Жалудка глініста-пясчаная, належыць да найлепшых у тым 
краі. У раёнах, прылеглых да ракі Лебяды і Нёмана, пераважаюць раўнінныя 
землі. Гміна Жалудок у 1904 г. займала наданых зямель 7651 дзесяціну, у тым 
ліку няўдобіцы ледзь толькі 121 дзесяціна і лясоў 12 дзесяцін, а таксама зямель 
дворных 8268 дзесяцін, у тым ліку няўдобіц 447 дзесяцін і лясоў 3038 дзесяцін. 
У 1908 г. стан залясення Жалудоцкай гміны акрэслены наступным чынам: 
дзяржаўных лясоў – 119 дзесяцін і прыватных лясоў – 2 600 дзесяцін, разам – 
2 719 дзесяцін, што складала 13 % ад агульнай паверхні гміны. Такі невысокі 
працэнт няўдобіц і залясення Жалудоцкай гміны сведчыць пра высокую ступень 
сельскагаспадарчай культуры гэтага закутка.

IV
Назва Жалудка першы раз згадваецца ў актах Літоўскай Метрыкі пад канец 

ХV стагоддзя. Ёсць дапушчэнні, што ў крыжацкім дарожніку, апублікаваным у 
«Scriptores rerum Prussiacarum», быў Жалудок, пазначаны на пераломе ХІV–
XVстст. пад назвай Стагавілендорф (Stegewillendorf) і што належаў ён тады 
нейкаму Стагавілу – літоўскаму баярыну. Ад сябе можам дадаць, што, калі 
перапісчыкі дарожнікаў не зрабілі пісарскай памылкі, перарабляючы прозвішча 
пазнейшага жалудоцкага цівуна Стырнела на Стагавіла, тым апошнім мог 
быць Стрыгаіл Карыконаў, названы ў спісе прэлатаў, князёў, паноў, шляхты, 
абывацеляў, зямель літоўскіх і рускіх на далучэнне да Кароны, выдадзеным у 
Вільні 18 студзеня 1401 г. Тая адасабовая назва Жалудка, можа быць названая 
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крыжацкім чыноўнікам выпадкова, з-за невядомасці сапраўднай назвы, аднак 
жа не ўтрымалася, і Жалудок захаваў сваю арыгінальную і больш старую назву 
аж да сённяшняга дня.

Найбліжэйшым зыходным словам назвы Жалудка ёсць, канешне, па-
беларуску «жолуд», памяншальнае «жалудок». Ласіцкі распавядае, што калі 
ліцвін маліўся да сваёй багіні Лайбегельды, то дадаваў таямнічыя словы: «Вы, 
багіня, паслалі нам усе насенні, зерне ў лусцы жолуда». Дуб, па-літоўску ужуолас, 
язычнікі ліцвіны залічвалі да святых дрэваў, у гмінных літоўскіх аповесцях ёсць, 
паведамляе Нарбут, згадка пра тое, што людзі елі жалуды, печаныя ў попеле або 
гатаваныя з попелам. Кс. Ладоўскі найбольш доказна сцвярджае, што «жалуды» 
прыдатныя для фарбавання ў чорны колер, і імі харчуюцца свінні. Падчас голаду 
беднякі харчуюцца імі замест хлеба. Даўней прызнавалі жолуд за прадукт не 
апошняй вартасці, які меў сваё месца як у рэлігіі, так і ў хатняй гаспадарцы. 
Ліндэ пад выразам дадаў уступ з «Эканомікі» Гаўрылкевіча: «Прыбытак з 
жолуда называецца жыроўкай, якая ўваходзіць у даход дзедзіча». Вынікае 
з гэтага, што жолудавая даніна, прынамсі ў стасунках падданых з дзедзічамі, 
практыкавалася ў некаторых мясцовасцях яшчэ ў ХVIII ст. Таму няма нічога 
непраўдападобнага ў сцвярджэнні нашага шаноўнага Стрыйкоўскага, што калі 
«русакі ліцвінаў пасля доўгіх з імі цяжкасцей зняволілі, то прымусілі даніну 
даваць: лыка, венікі для лазняў, жалуды і іншыя рэчы, каб толькі адчувалі 
над сабой уладу, бо тыя ў сваіх пустых мясцінах не мелі чаго іншага даць».

Вядомы прыклады надання мясцовых назваў ад роду даніны, якую з зямель 
і наогул у той ці іншай мясцовасці бралі. Так назва Зобя (у Навадворскай гміне, 
Шчучынскім павеце) паходзіць ад аўсянай даніны, Мыто (у Ваверскай гміне, 
Лідскім павеце) – ад аплаты за пераезд цераз грэблю і мост на рацэ Дзітве і г. д. На 
наяўнасць дубовых лясоў у даўнія часы ў ваколіцах Жалудка паказваюць назвы 
вёсак – Дамброва і Дубелі, а таксама засценак Дуброва – усе ў Жалудоцкай гміне, 
не менш і ўрочышча Галышышкі Жалуды каля вёскі Вангі Беліцкай гміны. З 
гэтага ўсяго вынікала б, што назва Жалудка магла паўстаць у сувязі з жалудовай 
данінаю, якой некалі, можа, у ХІІІ ст., гэтая тэрыторыя была абкладзена. Аднак 
не выключана, што Жалудок мог атрымаць гэтую назву ад прозвішча свайго 
ўладальніка або дзяржаўцы. Вядомы шырока распаўсюджаныя на тэрыторыі 
Лідскага і Шчучынскага паветаў «раслінныя» родавыя прозвішчы: Дода [кветка, 
на праславянскай мове – С. С.], Кветка, Капуста, Сніціч, Канапелька, Рута, 
Рэцька, Піпір, Сасна, Шышка, Каштан, Груша, Жолуд, Каласок, Колас, Аўсяны, 
Аўсянік, Авіжэнь, Бурак, Грыб, Баравік і інш. Нясецкі ў шэрагу шляхецкіх 
прозвішчаў называў: «Жолуд гербу «Сыракомля» з тлумачэннем: «Гэтыя з 
княства Літоўскага ў тыя краі (ваяводства рускае) выехалі, калі квітнелі ў 
людзях рыцарскіх»».

V
Найсучаснейшая дакументальная згадка пра Жалудок паходзіць з канца 

ХV стагоддзя. Жалудок – двор і воласць, да складу якой у той час належалі 
таксама двары Мажэйкаў і Гігушкі, або Дзікушкі, або Бікушкі, складаў уласнасць 
роду вялікіх князёў літоўскіх і знаходзіўся ў кіраванні жалудоцкага цівуна 
Юшка Стырнэля, пра якога згадвае запіс у кн. ІV Літоўскай Метрыкі пад 
1486 г. «Віленскаму мешчаніну Матфею 10 бочак пшаніцы і дзве бочкі гароху ў 
Жалудку, у Ушка Стрынэля». Кіраваў Жалудком Юры Стырнэль яшчэ ў 1495 г., 
у якім в. кн. Аляксандр даў яму зямлю з людзьмі ў Крэўскім павеце ў 1501 г., а ў 
1508 г. кіраваў Жалудком з тытулам каралеўскага намесніка Марцін Багданавіч 
Храптовіч, перад тым намеснік зблянскі. У 1502–1504 гг. быў Храптовіч акрамя 
таго падскарбіем дворным, у 1505 г. – канюшым і лоўчым і займаў тыя пасады 
яшчэ ў 1508 г. За ўдзел у змове Глінскага быў зняволены ў 1509 г. і пазбаўлены 
пасадаў. У 1510 г. намеснікам ожскім, пераломскім і жалудоцкім быў Мікалай 
Юр’евіч Пац або Пацовіч, лоўчы літоўскі, уладальнік суседняй Ражанкі, а ў 
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1511 г. – пан Шымка Кібартовіч: у тым годзе паведамляў яму, як намесніку 
жалудоцкаму, кароль Жыгімонт І, што пакідае Шымку Мацкавічу, падканюшаму 
віленскаму, зямельку пустую лёгкую Мажэйкаўшчыну, якую даў яму папярэднік 
пана Кібартовіча намеснік Жалудоцкі пан Мікалай Пацовіч да волі гаспадарскай. 
У 1516 г. кароль заклаў за 600 коп грошаў князю Васілю Палубінскаму двор свой 
Жалудок у Трокскім павеце з усімі людзьмі Жалудоцкай воласці, з іх службамі 
і падаткамі, а таксама з усякімі даходамі, якія паступалі на карысць караля з 
горада і воласці Жалудоцкай. Князь Васіль Палубінскі тытулаваўся дзяржаўцам 
жалудоцкім яшчэ ў 1534 г. Калі ў тым жа годзе збеглы з Масквы акольнічы 
Іван Васільевіч Ляцкі прыбыў на Літву, то, як паведамляе Мацей Стрыйкоўскі, 
кароль Жыгімонт І даў яму Высокі Двор і Жалудок у Трокскім ваяводстве, 
відавочна, выкупіўшы гэты апошні з закладу ў князя Палубінскага. Пасля 
смерці акольнічага Ляцкага кароль Жыгімонт Аўгуст у 1552 г. даў Жалудок сыну 
яго Івану Ляцкаму, падляскаму ляснічаму, ленным правам. У 1567 г. пан «Іван 
Іванавіч Лядскі, ляснічы падляскі, з маёнткаў сваіх: Жалудка ў павеце Лідскім, 
Высокага Двара ў павеце Трокскім, Чэмераў і Носава ў павеце Берасцейскім, 
з сёл размешчаных на Русі – з Болача і Очыча з прысёлкамі, а таксама з 
прыкупленых Міткаўшчыны, Страмбоўшчыны павінен быў ставіць на попіс 
40 коней, але, памятаючы на каралеўскую ласку, паставіў 61 каня з вершнікамі 
ў панцырах і прылбіцах, узброеных сагайдакамі, шаблямі і рагацінамі, а 
звыш таго паставіў 30 драбаў з рушніцамі і сякерамі». Пра яго гэтак піша 
Нясецкі: «Муж ваенны і ў справах рыцарскіх спрактыкаваны, з Філонам 
Кмітам, старастам аршанскім, калі кароль Аўгуст быў пад Радашковічамі, 
мужна маскву граміў і землі іхнія пустошыў, уздоўж на 24 мілі, ушыркі 
на чатыры мілі; з Багданай Палубінскай нарадзіў дачку Тэадору, Эльяша 
Пельгрымоўскага, пісара літоўскага, жонку, незвычайна белагаловую, і сыноў 
двух – Рыгора і Тэадора, абодвух праслаўленых справамі кавалерскімі».

VI
Жалудоцкае Панямонне ад часу падзелу Вялікага Княства Літоўскага 

паміж Альгердам і Кейстутам (у 1345 г.) належала да складу Трокскага 
ўдзелу Кейстутавічаў. Пасля смерці князя Жыгімонта Кейстутавіча ў 1440 г. 
і канчатковай адмены пэўнай адасобленасці гэтага ўдзелу Панямонне сталася 
часткай Трокскага ваяводства. У канцы ХV і пачатку ХVІ ст. на Панямонні 
размяшчаліся ў шахматным парадку паміж сабой тры паветы: Жалудоцкі, 
Барцянскі і Гарадзенскі. Пра Жалудоцкі павет мелася ў крыніцах тых часоў 
некалькі згадак.

12 траўня 1494 г. вялікі князь Аляксандр даў Ваську Дарашкевічу, 
падканюшаму віленскаму, пустую зямлю Пліскаўшчыну ў Жалудоцкім павеце. 
У той жа час Мацка Андрушэвіч атрымаў ад таго ж вялікага князя зямлю 
Трашчэўшчыну, таксама ў Жалудоцкім павеце, якую потым у 1505 г. кароль 
Аляксандр пацвердзіў яго сыну Шымку Мацкавічу. У 1504 г. кароль даў на 
кармленне Міхалу Гагіну ў Жалудку дварэц Мажэйкаўскі з чэляддзю, жывёлаю 
і людзьмі, а калі Гагін прыстаў да бунту Глінскага і выехаў у Маскву, то ўжо 
кароль Жыгімонт І аддаў Мажэйкаў з Дзікушкамі пану Тышкевічу. Згадвалася 
вышэй, што Жалудоцкі дзяржаўца пан Мікалай Пацовіч даў у Жалудоцкім 
павеце таму ж Шымку Мацкавічу пустую лёгкую Мажэйкаўшчыну.

На чале Жалудоцкага павета стаяў у тыя часы харунжы, падуладны 
жалудоцкаму намесніку. За тым харунжым у паспалітае рушэнне ішлі баяры, 
якія жылі ў раёне павета. Ухвала Віленскага сойму 1 траўня 1528 г. пра вайсковую 
службу выдзеліла аж тры віды жалудоцкіх баяраў: 1) баяраў шляхту – Васіля 
Губара, Мітка, брата Сцяпанавага, Юхна Ясенскага і Фядору Дзючыну з сынамі; 
2) баяраў путных жалудоцкіх, якія служылі конна – Палянскага, Анісковіча, 
Велічковіча, Віляйтовіча, Нацэвіча і інш.; 3) баяраў жалудоцкіх, якія хадзілі на 
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варту ў Трокскі замак – Рамашковічаў, Даўтаровічаў, Моцевічаў, Дмішэвічаў, 
Бівойнавічаў, Бабковічаў і інш. 

З вышэйсказанага вынікае, што Жалудоцкі павет ахопліваў як абшары 
самога Жалудка, так і дварцоў Вялікага Мажэйкава, Малога Мажэйкава, 
Дзікушак, Красулі і інш. На ўсходзе гэты павет межаваў з паветам Зблянскім, 
на поўдні абапіраўся на раку Нёман, на захадзе прылягаў да Гарадзенскага 
павета. У шахматным парадку з Жалудоцкім паветам размяшчаліся землі, 
занятыя баярамі Барцянскага і Гарадзенскага паветаў, Барцянскі павет належаў 
да складу ўладанняў Ожы і Пералома, размешчаных над Нёманам на поўнач 
ад Гародні. Узаемна землі, якія належалі да складу Жалудоцкага павета, 
размяшчаліся пасярод зямель Гарадзенскага павета, у дадатак – у значнай 
адлегласці ад Жалудка. Адзін такі кавалак зямель быў размешчаны ў ваколіцы 
Ожы і Пералома, на поўнач ад Гародні, дзе ў дзвюх вёсках – Дзмішэвічах і 
Моцевічах – жылі ў пачатку ХVІ ст. жалудоцкія баяры Дзмішэвічы і Моцевічы. 
Другі кавалак жалудоцкіх зямель быў размешчаны на поўдзень ад Гародні ў 
ваколіцах мястэчка Вялікая Бераставіца. Кароль Аляксандр 12 ліпеня 1506 г. 
у лісце, дадзеным пану Аляксандру Хадкевічу, пісаў: «Пажалавалі яго, далі 
яму сёлы нашыя ў Жалудоцкім павеце з назвамі Рудавальні, Паплаўчане, 
Спедзяловічы з усімі тых сёлаў людзьмі і тымі людзьмі, што сядзяць па 
Бераставіцы». Бліжэйшае акрэсленне размяшчэння таго кавалка завярае 
памежны акт, укладзены віленскім ваяводам панам Гаштольдам і пацверджаны 
каралём Жыгімунтам І 20 снежня 1522 г. Паводле гэтага акта, добры, нададзены 
пану Хадкевічу, былі абмежаваныя: дарогай Ваўкавыскай, дарогай Мсцібоўскай 
і сцяной (мяжой) вёскі Ліхое Сяло, землямі якой валодалі жалудчане Мошні. 
Гэтая адасобленая частка Жалудоцкага павета пасля надання яе ў прыватную 
ўласнасць пану Хадкевічу цалкам страціла сваю сувязь з Жалудком. 

Гэты адміністрацыйны падзел і дзіўны шахматны парадак паўсталі, 
відавочна, у сувязі з прыналежнасцю Панямоння ў ХІІІ ст. да Гарадзенскага 
княства, не менш вынікам перасялення ў тыя ваколіцы борцяў і яцвягаў, тут 
жа ў выніку збройных сутычак за Панямонне паміж князямі літоўскімі і рускімі. 
Калі кароль Жыгімонт аддаў Жалудок Івану Ляцкаму, самастойны Жалудоцкі 
павет мусіў быць згорнуты і распаўся паміж суседнімі паветамі. Паводле попісу 
1567 г., Красулі і Станкевічы ўваходзілі ў склад Васілішскага павета, а Лукавіца, 
Макрэц, Дзеражно, Раманавічы, Ваўкавышчына (Ваўчкі), сяло Вайдвілавіча 
Лебяда (каля Жыжмы) – у павет Гарадзенскі. Тагачасныя ўладальнікі добраў 
Малога Мажэйкава, Дзікушак, Ліпічна і інш. ставілі свае пошты незалежна ад 
баярскіх паветаў. У тым жа 1567 г. тая частка Гарадзенскага павета (на ўсход ад 
р. Тур’і), роўна як і ўвесь Васілішскі павет, разам з некалькімі іншымі дробнымі 
баярскімі паветамі была ўключана ў склад новаўтворанага вялікага Лідскага 
павета. 

VII
Калі і якім чынам Жалудок выйшаў з-пад улады Ляцкіх і чыёй уласнасцю 

быў аж да канца ХVII ст., ніякіх звестак не маю. Міхал Балінскі коратка адзначыў: 
«Жалудок, некалі дзедзічнае мястэчка Сапегаў», – а старая энцыклапедыя 
Арльгельбранта, а за ёй «Геаграфічны слоўнік» згадку Балінскага пацвердзілі, 
паведамляючы, што Сапегі атрымалі Жалудок ад Рэчы Паспалітай за заслугі, і 
што Ганна Сапяжанка прынесла яго ў дом Францкевічаў Радзімінскіх з пасагам. 
З Нясецкага вядома, што Міхал Францкевіч Радзімінскі, вялікі ваяр у часы 
караля Стэфана, полацкі падкаморы, «злучыўся быў пажыццёва з Ганнай 
Сапяжанкай, драгічынскай старасцянкай, сястрой Льва Сапегі, ваяводы 
віленскага і канцлера»; але ніякай згадкі пра ўнясенне ёю Жалудка ў дом 
Францкевічаў Радзімінскіх ані ў Нясецкага, ані ў новых геніялагістаў – Банецкага 
і гр. Урускага не знаходзіцца.

Аселы ў ХVІІ ст. на Лідчыне род Францкевічаў Радзімінскіх займаў тут 
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разлеглыя зямельныя добры, карыстаўся асаблівай павагай сярод тутэйшага 
жыхарства і займаў найвышэйшыя павятовыя пасады. Аднак геральдысты 
і генеалагісты захавалі пра той род і нешматлікія, і недакладныя звесткі. Я 
выпадкова атрымаў аркуш даўнейшай паперы, на якім у характары ХVІІ ст. 
запісаны шэраг нататак, якія датычаць канкрэтна чальцоў жалудоцкай лініі 
гэтага роду. Хочучы, наколькі можна, удакладніць і спрасціць падаваныя ў ім 
звесткі, дакумент гэты публікую з дакладным захаваннем яго транскрыпцыі.

«Laus Deo.
З ласкі Пана Бога ўсемагутнага, ажаніўся ў 1607 годзе ў дзень Трох 

каралёў, 7 (!) студзеня.
Аннуся нарадзілася ў тым жа годзе 1607 за шэсць тыдняў да Новага года.
Міхал нарадзіўся ў 1611 годзе.
Крыштаф нарадзіўся ў 1613 годзе.
Януш нарадзіўся ў 1614 годзе.
Леанора нарадзілася ў 1616 годзе.
Ежы Францкевіч Радзымінскі.
Суддзя земскі лідскі, стараста мядзельскі.

Laus Deo.
У 1636 годзе 9 жніўня ўзяў у жонкі яе мосць панну Кляноўскую, дачку 

полацкага стольніка, у Вільні. Дабраславі Божа ў Тройцы адзіны нас усіх. 
Міхал Францкевіч Радзымінскі.
Стольнік полацкі.

Laus Deo.
З ласкі Найвышэйшага ў Вільні ў сядзібе Урудзянскага нарадзіла мне 

жонка сына 1 сакавіка ноччу незадоўга перад 9 гадзінай у 1638 годзе, назаўтра 
па поўні пад знакам Панны. А паколькі ўрачыстасць Святога Казіміра 
прыпала на чацвер, а ён нарадзіўся ў панядзелак, з-за таго яму дадзена імя 
Казімір.

У 1640 годзе, 31 студзеня ў аўторак апоўдні ў Селішчах з ласкі Бога 
ўсемагутнага нарадзіла жонка мне сына. У той дзень была першая квадра 
лютага. Гэтаму сыночку далі імя Аляксандр. Хрысціў яго ксёндз бернардынец 
Банавентура Кесянеўскі.

У 1646 годзе, 21 траўня а 8 гадзіне раніцы ў Селішчах даў нам Пан Бог 
сына, якому пры хрышчэнні далі імя Юзаф. Хрысціў яго езуіт з Полацкага 
калегіюма.

У 1647 годзе, 6 ліпеня, у першую квадру, а 8 гадзіне перад паўднём даў нам 
Пан Бог сына ў Селішчах у новым доміку, якому далі імя Давыд. Дай, Езус, 
шчасліва дачакаць з яго пацехі».

Згаданы тут Казімір Францкевіч Радзімінскі, сын Міхала і ўнук Юрыя, 
«найперш – як паведамляе Нясецкі – цівун вякснянскі, стараста крэўскі, 
потым падскарбі надворны літоўскі, стараста лідскі, з сойму 1690 г. камісар 
кароннага скарбу, быў спачатку падкаморым лідскім у 1674 г.; з жонкай сваёй 
Ганнай Нарушэвіч, дачкой падскарбія надворнага літоўскага, фундаваў айцоў 
кармелітаў у добрах сваіх дзедзічных жалудоцкіх, што дазволіла канстытуцыя 
1685 г.; тры разы быў маршалкам у трыбунале літоўскім, г. зн. у 1682, 
1688 і 1693». Быў гэта пан моцны, бо валодаў Жалудком, Ішчалнай, Нявішай, 
Галавічполем, Заполлем пад Лідай, дваром у Лідзе і іншымі добрамі. Пайшоў з 
гэтага свету бяздзетным, а перад смерцю 22 жніўня 1694 г. падпісаў у Жалудку 
доўгі тастамент, арыгінал якога я маю ў руках. Не адважваюся казаць, ці гэта 
пакора праўдзівая хрысціянская, ці пыха магнацкая гаварылі на смяротным 
ложы падскарбія, калі ва ўступе свайго тастамента пісаў:

«З цела майго грэшнага, як з зямлі вылепленага, мае быць зямлі 
аддадзена даніна паводле абраду Божага касцёла і веры маёй каталіцкай 
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пры найбольшым зборы капланаў і жабракоў такім парадкам, які быў пры 
пахаванні с. п. ягамосці пана ваяводы трокскага яснавяльможным у Богу 
найправялебнейшым ягамосцем кс. біскупам віленскім праведзеным у Вільні, 
без катафалка і без градусаў, а на зямлі няхай будзе пастаўлена труна мая. 
І пра тое прашу, каб цела маё не абмывалі і як палатном не абкручвалі, а 
толькі твар бессаромны і рукі непрыстойнасцю замазаныя свянцонай вадой 
няхай будуць абмытыя. Пахаванне цела майго няхай будзе як найхутчэй пасля 
смерці ў жалудоцкім касцёле ў мураванай капліцы, г. зн., у склепе, для гэтага 
падрыхтаваным, пры новым заснаванні Кармеліцкага ордэна бясспрэчна 
абачліва фундушам апісаным». У самых чулых і найдалікатнейшых выразах 
падкрэсліў пажыццёвую вернасць і каханне  сваёй жонкі пані Аляксандры з 
Нарушэвічаў, дачкі падскарбія надворнага ВКЛ, на карысць якой запісаў на 
Жалудку суму 50 000 злотых, «якую маімі маёмасцямі, як пісаў, грашыма, 
прадаўшы Лаўкозу ў в. ягамосці пана Зяновіча купіў. Бо вечнасць таго маёнтка 
Жалудка як роднаму брату ягамосці пану Давыду Францкевічу Радзымінскаму, 
цівуну вякшнянскаму, так і дзецям стрыечнага брата нашага ягамосці пана 
Караля Францкевіча Радзымінскага належыць, ад якой не магу ягамосцяў 
адпрэчыць, але нядаўна за бытнасць у сябе ягамосці п. Браніслава Францкевіча 
Радзымінскага, стрыечнага пляменніка майго ў Жалудку, пастанавіў, што 
in sortem suam і роднага свайго ягамосці пана Тэадора vigore, так і за выкуп 
закладу Жалудка паловы, як і на выплату віннай сумы ад адышоўшага ягамосці 
пана Караля Францкевіча Радзымінскага, стрыечнага нашага і бацькі гэтых, 
фальваркам Савоўшчына, які ад ягамосці пана Яна Лімонта, канюшага 
лідскага і самой яе мосці акупіць меў з вёскай Купрамі, і ад мяне прыдадзенай 
Вялікай Вёскай, меў кантэнтаваць не належнымі ўжо да закладу паловы 
Жалудка і да яго вечнасці... Каб мілая жонка мая ўсіх спаўна пяцідзесяці 
тысяч на Жалудку пэўная была, на гэтай маёмасці пажыццёва мілай маёй 
жонцы запісваю, пэўны буду, што і за душу маю будзе дабро чыніць – пра што 
пільна прашу».

Пасля смерці Казіміра Францкевіча Радзімінскага падскарбства надворнае 
літоўскае дасталася Бенедыкту Паўлу Сапегу, брату магутнага Казіміра Яна, 
ваяводы віленскага і гетмана вялікага літоўскага. Меў ласку ў ягамосці дабрадзея 
новага пана падскарбія нейкі дзялок Стэфан Грыневіч, чэснік Лідскі; а паколькі 
надворнае падскарбства неяк неаднаразова звязвалася з валоданнем Жалудком, 
таму Грыневіч дапамог свайму дабрадзею ўвайсці ў 1694 (а значыць неадкладна 
пасля смерці Францкевіча Радзімінскага), «у кантакт за Жалудок». Пра тое, 
што і як сталася з Жалудком, прыпомніла праз некалькі гадоў пані падскарбіна 
Аляксандра Францкевіч-Радзімінская, пішучы 8 ліпеня 1706 г. у Абеліцы свой 
тастамент: «А маёмасць другую, галоўную, названую Жалудок, у тым жа 
Лідскім павеце размешчаную, альбо з пэўных прычын, або з прымушэння 
сумы маёй на ёй па праву слушнаму належнай, уступіла яснавяльможнаму 
ягамосцю пану Бенедыкту Паўлу на Чарэі Сапегу, падскарбію вялікаму ВКЛ, 
будучы ўпэўненай у ягамосці асаблівым рэверсальным запісам, і за пажыццёвае 
ўладанне мне меў выплачваць, але потым ні адной рэчы мне за тое пажыццёвае 
права да мяне не дайшло, але per potentiam ад мяне адабралі, з-за чаго я гадоў 
колькі таму назад у Лідзе, каб дабіцца таго пажыццёвага права ва ўсіх маіх 
да той маёмасці Жалудка прэтэнзіях, якія маюць моц на пісьме або іншых 
і не чытаўшы на асобу вяльможнага ягамосці пана Казіміра Францкевіча 
Радзімінскага, суддзі земскага лідскага, нічога за тое ад ягамосці не ўзяўшы, 
а пры тым і той самы рэверсал даць мусіла, за які моцаю права ад мяне 
дадзеным за праводамі праўнымі ім атрыманымі тыя ўсе маёнткі Жалудка 
названы ягамосць пан сабе забраў, заехаў і датуль распараджаецца, аб чым 
і пратэстацыю на ягамосця занесла і судзіцца за тое з ім задумала была, 
а паколькі ўжо да самай смерці маёй да таго ўжо не дойдзе, таму вельмі 
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ўпрошваю ягамосцяў паноў прыяцеляў суму на рукі таго ж ягамосці пана 
Валя, старасты фрамбурскага, як экзекутара таго майго тастамента без 
цяжкасці і судовых разбораў аддаць і выплаціць, а ягамосць пан Валь тую 
суму, адабраўшы яе, на тры касцёлы, г. зн. фарны і кармеліцкі жалудоцкія і 
трэці ішчалнскі за душу маю раздаць і на іншыя даўгі, якія пасля паўстануць 
накіраваць павінен будзе».

Відавочна, пані падскарбіна ўступіла Бенедыкту Паўлу Сапегу запісаныя 
ёй мужам 50 000 злотых на Жалудку, а таксама ўступіла яму і права свайго 
пажыццёвага валодання. Але нядоўга ўтрымаўся падскарбі на тых уладаннях. 
Згаданы чэснік Грыневіч, пішучы «Праўдзівае апісанне набыцця і захавання 
Голдава ў тыя злыя часы» (бо і Голдава дапамагаў набыць свайму дабрадзею ад 
Невяроўскіх), паведамляе: «А затым у 1698 годзе і 9-м наступіла замяшанне ў 
Айчыне, паколькі ягамосць дабрадзей (падскарбі Сапега) пачаў жыць у Вільні 
і бываць на сойміках у Ашмяне, дзе я, трымаючы Салечнікі, сабе ўзятыя 
даручэннем ад ягамосці пані Качаноўскай, паведаміў ягамосцю дабрадзею de 
suo, як гэта (сцвярджае) рэгістр ягамосці пана Адынца, пісаны і падпісаны, 
што застаўся мне вінаваты ягамосць дабрадзей чатыры тысячы польскіх 
злотых. Пры тым ехаўшаму ягамосцю дабрадзею на вяселле свайго сына 
ягамосці пана пісара ВКЛ наяўных грошай даў пад распіску талераў 540 і 
меў за тую суму вінную квоту з Жалудка адбіраць 10 працэнтаў, але пасля 
наступлення Алькеніцкага няшчасця... квоты ні ад каго не браў». З малой 
рэчы – вайсковага пастою ў біскупскіх добрах – паўстала грамадзянская вайна, 
марна загінуў пасечаны ў Алькеніках раз’ятранай шляхтай пляменнік падскарбія, 
а некалькітысячны натоўп той шляхты там жа пад Алькенікамі ў лістападзе 
1700 г. завязаў збройную канфедэрацыю і падпісаў грозны маніфест: «Каб усіх 
праціўнікаў Рэчы Паспалітай, а менавіта князёў Сапегаў і іх прыхільнікаў не 
дапускаць ні да якіх пасад і тытулаў, таксама дамы іхнія абшукваць, добры 
канфіскоўваць і г. д.». Сапегі і іхнія прыхільнікі вымушаны былі ратавацца 
эміграцыяй за мяжу, а на ўладанні іхнія абрынуўся разгром. Дальшы, але і 
больш адважны крэўны падскарбія Францкевіча Радзімінскага таксама Казімір 
Францкевіч Радзімінскі, лідскі земскі суддзя, з вельмі вялікім гвалтам наехаў 
на Жалудок, забраў яго ў сваё ўладанне і жадаючы легалізаваць учынены 
факт, атрымаў ад пазбаўленай улады падскарбіны Францкевіч Радзімінскай 
17 чэрвеня 1702 г. акт на Жалудок.

Як потым скончыўся ўзніклы паміж Францкевічам Радзімінскім і Сапегам 
судовы працэс за Жалудок, я звестак не маю.

VIII
Суддзя Казімір Францкевіч Радзымінскі меў адзіную дачку панну 

Аляксандру і выдаў яе замуж за Міхала Тызенгаўза, будучага пісара вялікага 
літоўскага. Адтуль валодала Жалудком аж шэсць пакаленняў Тызенгаўзаў. 
Род Тызенгаўзаў уласнага гербу «Буйвал» вельмі старажытны і пачаткамі 
сваімі бярэцца з Германіі, адкуль два яго прадстаўнікі яшчэ ў ХІІ ст. прыбылі 
ў Інфлянты. Тут у 1269 г. Ян Тызенгаўз меў атрымаць ленным правам з рукой 
Зофіі, княжны полацкай, наддзвінскі замак Какенхаўз. У Інфлянтах гэты род 
распаўся на некалькі ліній. Нашчадак адной з тых ліній Райнгольд Тызенгаўз, 
падстолі дэрпцкі, у 1633 г. перабраўся на Літву. Пра заслугі яго для Рэчы 
Паспалітай памяталі яшчэ ў сярэдзіне ХVIII ст. Экзулянскі соймік Старадубскага 
павета ў інструкцыі, дадзенай сваім паслам на Гарадзенскі сойм 21 жніўня 1752 г., 
даручыў нагадаць соймавым станам, што значныя так праз гераічныя справы, як 
праз страту пазасталых уладанняў у шведскіх Інфлянтах, вяльможных іх мосцяў 
паноў Тызенгаўзаў заслугі не ўнялі словам найяснейшых манархаў і Рэчы 
Паспалітай – наказваў перад ад’ездам рэалізацыі прывілею караля Яна Казіміра 
ад дня 16 красавіка 1667 г., выдадзенага Тызенгаўзам на Купіскае староства. 
Унук Райнгольда Стэфан Тызенгаўз, у 1700 г. наваградскі ваявода, быў бацькам 
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чатырох сыноў: Яна, ваяводы мсціслаўскага, Міхала, пісара вялікага літоўскага, 
Станіслава і Юрыя, старасты дыяменцкага. Пасля Міхала Тызенгаўза засталіся 
сыны: Бенедыкт, стараста шмелтынскі, Антоні, езуіт (1726 г.) і Казімір, лоўчы 
інфлянцкі, а таксама дачка Тарэса Аскерка.

Пасля Казіміра Францкевіча Радзімінскага, суддзі земскага, валодалі 
Жалудком дачка і зяць суддзі Аляксандра і Міхал Тызенгаўзы, пасля якіх 
Жалудок перайшоў у валоданне Бенедыкта Тызенгаўза, старасты шмелтынскага. 
Бенедыкт Тызенгаўз, жанаты з Ганнай Бяганскай, пакінуў пасля сябе трох 
сыноў і аж сем дачок. Гэтыя тры браты – Міхал, Антоні і Казімір Тызенгаўзы – 
25 студзеня 1755 г. падпісалі акт падзелу паміж сабой дзедзічных уладанняў, і ў 
сілу таго падзелу Жалудок перайшоў у валоданне Міхала Тызенгаўза, старасты 
пасольскага.

Антоні Тызенгаўз (1733–1785) увайшоў у гісторыю як слаўны падскарбі 
надворны літоўскі, адміністратар каралеўскіх сталовых уладанняў, які з мэтай 
павелічэння даходнасці тых уладанняў рухаў у іх земляробства, прамысловасць, 
гандаль, асвету, а нават і грамадскую культуру. Але супраць яго дзейнічала 
дыпламатыя захопнікаў, падрывала давер да яго і прывяла яго да ўпадку. Памёр 
Антоні Тызенгаўз у Гародні, а пахаваны быў у Жалудку.

З двух сыноў Міхала Тызенгаўза, старасты пасольскага, Жалудок пасля 
смерці бацькі атрымаў у спадчыну Ігнацы. Граф Ігнацы Тызенгаўз, шэф 
літоўскай гвардыі, кавалер ордэнаў Белага Арла, Св. Станіслава, а таксама 
залатога крыжа Ганаровага Легіёна быў панам у поўным значэнні гэтага слова. 
Воласці свае, якія займалі дзясяткі тысяч гектараў і мелі тысячы мужыцкіх душ, 
меў размешчаныя ў паветах: Шавельскім, Вількамірскім, Віленскім, Дзісненскім, 
Вілейскім, Ашмянскім, Лідскім, Гарадзенскім, Слонімскім, Наваградскім і 
Пінскім і па чарзе пераязджаў з адной воласці ў іншую, распараджаючыся 
і кантралюючы сваіх адміністратараў. Пад старасць меў досыць клопатаў, 
частку уладанняў тых выдзеліў дарослым ужо сынам: гр. Рудольфу – Жалудок, 
Савоўшчыну, Лесішча, Спушу, Дзембраў, Бычкоўшчыну, графства Каменку, 
Буцень, Злотаў, Дзяткавічы і Дражна, графу Канстанціну – графства Паставы 
з фальваркамі: Гуртаў, Саўчын, Кураполь, Зосін, Гальбей, Антонаў, Полаў, 
Белая, Варапаеў, Далуга, Дзяткаў і Давідаўка. Гр. Ігнацы Тызенгаўз памёр у 
Вільні пад канец 1822 г.

Гр. Рудольф Тызенгаўз стала жыў у Жалудку, аддаючыся грамадскай і 
гаспадарчай працы. Ажаніўшыся з Генавэфай Пуслоўскай, дачкой маршалка 
слонімскага, меў з ёй тры дачкі: Германцію, Юзэфу і Эльфрыду.

Памёр гр. Рудольф Тызенгаўз 17 сакавіка 1830 г. Велізарныя маёнткі 
гр. Ігнацыя Тызенгаўза, апроч выдзеленых у 1815 г. для сыноў, заставаліся 
ў супольным валоданні гр. Канстанціна і дачок гр. Рудольфа, аж пакуль усе 
тры не выйшлі замуж: Германція – за гр. Севярына Урускага, Юзэфа – за 
гр. Канстанціна Патоцкага, Эльфрыда – за гр. Аўгуста Замойскага. Нарэшце 
6 ліпеня 1843 г. у Вільні быў падпісаны акт падзелу тых добраў, у сілу якога гр. 
Канстанцін Тызенгаўз у папаўненне сваёй спадчыны – графства Пастаўскага – 
атрымаў Ракішскае графства з мястэчкам Ракішкі і фальваркамі: Інсалін, 
Ведароўшчына, Высокі Двор, Лукшты, Скемяны, Ракішкі, Скробішкі, Камаі, 
Петрашышкі і Літвінішкі – з землямі, азёрамі, пушчамі, вёскамі і 3782 душамі 
падданых. Пазасталыя ўладанні падзялілі паміж сабой на тры часткі дочкі гр. 
Рудольфа, прычым на частку гр. Германціі Урускай былі выдзелены: 1) добры 
Жалудок з мястэчкам і фальваркам Жалудок, а таксама з вёскамі: Фарны Канец, 
Забалоцце, Багданаўцы, Кукіны, Вялікая Вёска, Скірсі, Баяры і засц. Ваўчкі ў 
Лідскім павеце, туды ж вёска Даброўка ў Слонімскім павеце; 2) добры Ліпічно з 
фальваркамі Хацяёўшчына і Генавэфін, мястэчкам Арлова і вёскамі з правага 
боку Нёмана: Ліпічанка, Прэцім, Доўгая, Корсакі, Лапаты, Крупелі, Галынка, 
Старынка, Дварчаны, Бранцы, Шымкі, Шасцілы, Стукалы, Галубы і Ярчакі; 
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3) Каменкаўскае графства ў паветах Гарадзенскім і Лідскім з фальваркам і 
мястэчкам Каменка і вёскамі: Аздобы, Скарушкі, Клочкі, засц. Кісялі, Пясклукі, 
Навасёлкі, Белкі, фальв. Пратасоўшчына з вёскамі Староўшчына і Пялоўцы, 
фальв. Лесішча з вёскамі Прудцы, фальв. Спуша з вёскамі Старая Спуша, 
Новая Спуша, Савічы, Хамоўшчына, Востраў і Красная; фальв. Бычкоўшчына з 
вёскамі Карашава, Ройшы, Зюкі, Цяпы, Ляцэвічы; фальв. Ельна з вёскай Ельна; 
на частку гр. Юзэфы Патоцкай: 1) паезуіцкія добры Рэпіхаў з фальваркамі 
Туховічы, Востраў, Баканаў, Шчарбінаў, Малькавічы і Радзялавічы; 2) Хатынічы 
і 3) Трышкі, а таксама камяніца ў Вільні пры вул. Нямецкай; і на частку 
гр. Эльфрыды Замойскай – Івейскае графства з фальваркам Іўе і мястэчкамі 
Мікалаеў, а таксама вёскамі Ганчары, Дындылішкі, Збойск, Лукошын, 
Падзянеты, Шаптуны, Стрызынеты, Саўгуці, Урцішкі, Цівановічы, Лотаўка, 
Бараў, Чапун, засц. Ганоўшчына, фальф. Хаваншчына з вёскамі Місюкевічы, 
Паўлавічы, Геленаў, Геленашка, Яславічы, фальв. Рубакоўшчына з вёскай 
Пятровічы, фальв. Красоўшчына з вёскамі Лубянеты, Дунай, Карповічы, 
Дробышы, Кеўры, фальв. Галімшчына, Барадыны, Саковічы, Вігушкі, Казенцы 
і Вадолі. 

Кіраўніцтва ўправай абшырных валасцей гр. Германціі Урускай узяў у 
свае рукі  яе муж, малады, здольны і энергічны гр. Севярын Урускі (нар. 1817 г.), 
уладальнік маёнткаў ва Усходняй Малапольшчы і на Любліншчыне, у пазнейшы 
час чалец галіцыйскіх штатаў і варшаўскі губернскі маршалак шляхты, таемны 
дарадца, гофмайстар царскага двара, аўтар-эканаміст, дзеяч эпохі адмены 
прыгону. Развязванне стасункаў паншчыны ў жалудоцкіх уладаннях наступіла 
якраз за часы гр. Германціі Урускай і было праведзена найбольш спакойна з 
наданнем сялянам поўных надзелаў і нізкім акрэсленнем выкупных цэн. З добраў 
Жалудка былі забяспечаны наступныя вёскі:

мястэчка Жалудок – 23 дымы, 281,29 дзесяціны;
вёска Фарны Канец – 24 дымы, 240,09 дзесяціны;
вёска Забалаць – 12 дымоў, 187,08 дзесяціны;
вёска Кукіні – 11 дымоў, 186,23 дзесяціны;
вёска Вялікае Сяло – 26 дымоў, 435,24 дзесяціны;
вёска Купры – 12 дымоў, 189,00 дзесяцін;
вёска Скерсі – 20 дымоў, 213,00 дзесяцін;
вёска Занюкі – 21 дым, 288,96 дзесяціны;
вёска Баяры І – 19 дымоў, 316,73 дзесяціны;
засценак Ваўчкі – 1 дым, 8,87 дзесяціны.
Разам: 169 дымоў, 2346,49 дзесяціны.
Маю ў руках старадрук – асобнік урадавага раскладу пабору 10 прац. ад 

даходу з польскіх маёнткаў Лідскага павета, ці, прасцей кажучы, кантрыбуцыі, 
накладзенай генерал-губернатарам Мураўёвым за 1863 г. З гэтага раскладу 
вынікае, што найбольшыя квоты штогадовай кантрыбуцыі выплачвалі ў Лідскім 
павеце ўладанні: Гарадзенка Людвіка і Юзэфы Кабылінскіх – 1797 руб., Вялікі 
Мажэйкаў Рафала Грабоўскага – 1346 руб. 75 кап., Шчучын кн. Любецкіх – 
2491 руб., Гародна гр. Патоцкага – 3844 руб. і Жалудок Германціі Урускай – 
4809 руб.

Гр. Севярын Урускі памёр у Пізе ў 1890 г., а гр. Германція Уруская – у 
Парыжы ў 1891 г.

Пасля смерці гр. Германціі Урускай добры Жалудок забрала ў сваё ўладанне, 
як спадкаемца па праву, яе дачка Марыя княгіня Святаполк-Чацвярцінская.

IX
Пачатак рымска-каталіцкага касцёла ў Жалудку сягае, праўдападобна, 

у часы вялікага князя Вітаўта, да ўласнасці якога Жалудок належаў. У 1392 г. 
Вітаўт пісаў сваім ваяводам, намеснікам і ўсім цівунам, каб у выпадку прыезду 
да іх біскупа зграмадзілі для ахрышчэння літву, якая яшчэ не была ахрышчана: 
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«А дзе сам біскуп не хоча ехаць, а прышле сваіх папоў, і тых так слухайце, як 
самога біскупа».

Новы драўляны касцёл адбудаваў па загаду кар. Казіміра каля 1490 г. 
жалудоцкі цівун пан Юшка Стырнель. Кароль Казімір на ўтрыманне пробашча 
вызначыў палі, лугі, агароды і грашовую даніну. Пасля спалення татарамі ў 
1506 годзе касцёла з дакументамі і новага яго адбудавання кар. Жыгімонт І 
на просьбу жалудоцкага пробашча кс. Мацея Баптысты лістом, выдадзеным у 
Вільні ў дзень Св. Юрыя 1529 г., пацвердзіў для жалудоцкага касцёла наданні 
сваіх продкаў, як: зямлі на 9 бочак высеву, чатырох прыгонных, тры карчмы, 
дзесяціну снапоў, апроч аўсу, з каралеўскіх маёнткаў Жалудка, Мажэйкава і 
Гігушак, два лугі пры касцёле на 40 вазоў, гай за ракой, млын, вольную лоўлю 
рыб малой сеткай у ставах і звыш таго дадаў ад сябе тры пусташы: Мячкоўшчыну, 
Кароўшчыну і Стаякоўшчыну, а таксама дзве балейкі мёду.

Невядомы лёс гэтага касцёла аж да паловы ХVII ст. Вядома толькі, што ён 
знаходзіўся каля сённяшняй вёскі Фарны Канец, на тым месцы, на якім пазначаны 
на старой трохвярстовай расійскай мапе і на каторым ён стаяў да паловы ХІХ ст. 
У часе вайны пры Яне Казіміры ў 1655–1659 гг. маскоўскія войскі гэты касцёл 
спалілі, пасля чаго яго адбудаваў уласным коштам жалудоцкі пробашч кс. Андрэй 
Бурневіч, а кс. Мікалай Слупскі, біскуп грацыёнапалітанскі, суфраган віленскі, 
які візітаваў Віленскую дыяцэзію пасля заканчэння найжудаснейшай з войнаў, 
якая наведала наш край, касекраваў. Калі ў Жалудку пад канец ХVII ст. паўстаў 
кляштар кармелітаў і пры ім кляштарны касцёл, гэты даўнейшы парафіяльны 
касцёл для адрознення пачалі называць фарай, а адтуль паўстала і новая назва 
даўняй вёскі Жалудка – Фарны Канец.

Крыштаф Завіша апавядае ў сваім дзённіку, як хочучы сцерці з паверхні 
зямлі швагра свайго Качаноўскага, дробнага шляхціца, які адважыўся ажаніцца 
з магнаткай, напаў у дзень свята Трох Каралёў 1702 г. на Мажэйкаў (Вялікі) і 
змусіў Качаноўскага да ўцёкаў аж да Жалудка. «Там пан Качаноўскі самтрох 
схаваўся быў у касцельны склеп, з якога не сілай, але хутчэй са страху там жа 
згінуць, быў выправаджаны, нарэшце назаўтра найлепей прыгатаваным да 
смерці канец жыцця ўчыніў. Такі канец, хто жэніцца няроўна і спрачаецца 
з дастойнейшымі. Касцёл жалудоцкі замкнёны. Справа недатыкальнасці 
касцёла неяк закончылася (глядзі ніжэй)». На жаль, Завіша пра тую справу 
нічога больш не напісаў.

Валыняк падае вестку пра не меней грознае здарэнне, якое мела месца 
ў тым жа касцёле. «У 1736 г. прызвалі на тую пасаду (прыёра кармелітаў у 
Жалудку) а. Бенедыкта Кукулінскага (у свеце Марка), які згінуў у Жалудку 
вельмі трагічнай смерцю, паколькі быў застрэлены кс. Пенскім, мясцовым 
плябанам у фары! Дэталі гэтага надзвычай смутнага выпадку, злачынства, 
дакладна не вядомыя, ордэнскі некралог толькі паведамляе, што напаўжывога 
айца Кукулінскага здолелі яшчэ прынесці ў кляштар, агледзець святымі 
сакрамантамі і толькі потым, прабачыўшы свайму забойцу, дух выдыхнуў 
дня 1 сакавіка 1739 года, маючы гадоў 39, з іх у ордэне 13, на трэцім годзе 
свайго ўзвышэння. На капітуле ў 1739 г. сабраныя айцы складалі просьбу да 
мясцовага біскупа і нунцыятуры, каб учынілі дазнанне ў той справе (у гэты час 
кс. Пенскі знайходзіўся ў аа. бернардынаў у Вільні, не вядома ў якім статусе); 
не ведаю, чым тая справа скончылася». Касцёл гэты быў адбудаваны Міхалам 
Людвікам Тызенгаўзам у 1740 годзе. 

Жалудоцкія пробашчы апрача ўласнай касцельнай бенефіцыі вялі 
сельскую гаспадарку і на чужых землях: у 1701 г. 10 траўня пані Аляксандра 
Францкевіч Радзімінская, падскарбіна, пакінула свой фальварак Чарноўшчыну 
за суму грошай кс. Антонію Мракоўскаму, жалудоцкаму плябану, а ў 1727 г. 
жалудоцкі пробашч узяў у дзяржанне ад князёў Радзівілаў іхнюю ліпічанскую 
вёску Карытніцу.

Паводле люстрацыі 1796 г., жалудоцкая плябань мела ў дзвюх вёсках 
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9 сялянскіх дымоў. У дадатак да таго да касцельнай бенефіцыі належалі 
маёмасці па тастаментах: Юрыя Палевіча Яманта з 1673 г. і інш. Пры касцёле з 
найдаўнейшых часоў утрымлівалі прытулак для старых жабракоў, ці так званы 
шпіталь, на які была запісана 25 жніўня 1750 г. спадчына Рафала Сяклюцкага 
ў суме 3 000 зл., абапёртая на Беразаўцы і Альгоўцах. Як і ў кожнай парафіі, 
пры жалудоцкім касцёле працавала парафіяльная школа, у якой пачаткі навукі 
чытання і пісання, а можа і лічэння, даваў пад наглядам пробашча арганіст. У 
1777 г. у гэтую школу хадзіла аж 24 дзіцяці, у 1781 – 9, у 1782 – 14, у 1804 – 10, 
у 1805 – 10 дзяцей. Школа гэтая, падобна, заняпала ў 1817 г., бо Ю.Э. Ляхніцкі 
ў «Статыстыцы Літоўска-Гарадзенскай губерні», выдадзенай у тым жа годзе, 
пра тую школу прамаўчаў.

Касцельная бенефіцыя разам з капіталамі і тастаментамі ў 1842 годзе была 
забрана ў дзяржаўны скарб. Касцёл гэты пасля пабудовы мураванага ў мястэчку 
Жалудку быў разабраны.

Парафія Жалудка паводле спісаў, спраўджаных на дыяцэзіяльным сінодзе 
ў час біскупства кс. Сапегі ў 1669 г., а таксама біскупства кс. Зянковіча ў 1744 г., 
належала да складу Лідскага дэканата. У 1781 г. парафія гэтая налічвала 
5962 рымска-каталіцкія душы. У 1796 г. ахоплівала земскія добры з прыгоннымі: 
Падлужжа, Ачкевічы, Хацееўшчына, Ваўчкі, Стрэліцу, Беразавец, Ліпічно, 
Стацалеўшчыну, – а таксама Панямонскае войтаўства Барцянскага староства.

X
На добры Ішчалну, роўна з іншымі добрамі Лідскай зямлі, абрынуўся ў 

1655 і 1659 г. жудасны разгром, які тут учынілі наезды маскоўскіх войскаў, двор 
і воласць былі разрабаваныя і папаленыя, людзі разбегліся або былі выбітыя 
наезнікамі ці вынішчаныя ў дадатак голадам і маравым паветрыем. Князь 
Канстанцін Крыштаф Вішнявецкі, ваявода брацлаўскі, тагачасны ўладальнік 
Ішчалны, маючы пільную патрэбу ў грашах, аддаў яе ў 1662 г. у заклад пану 
Пятру Яну Паўпяце, войскаму мсціслаўскаму, а праз некалькі гадоў, калі пан 
войскі трохі ўзмацніўся фінансава, а князю патрабаваліся грошы і далей, прадаў 
яму Ішчалну навечна. Не надарылася спаткацца з якімі-небудзь звесткамі, 
датычнымі мінулага войскага Паўпяты; дапушчальна, як войскі («бо з-за войскіх 
служба ваенная гіне»), не быў ён жаўнерам, не быў на вайне, а мяркуючы па 
тым, што пасля такога жудаснага знішчэння краю меў наяўныя грошы, гойсаў 
у часе агульнага няшчасця па тылах войска, можа быць, у ролі забеспячэнца 
або дзяржаўцы нейкіх даходных крыніц і (няхай прабачыць мяне цень яго, 
калі падманваю) набіваў торбу. А паколькі круціліся каля яго аа. кармеліты, 
прывілеем якіх было ратаванне душ грэшнікаў у чыстцы, можна думаць, што 
наш войскі меў сумленне не зусім чыстае. Пасталелы ў гадах пан войскі Паўпята 
«як маладзён нежанаты» вёў у Ішчалне жыццё самотнае і праз некалькі 
гадоў клапатлівага панавання на знішчаных добрах, пасля кароткай хваробы 
16 снежня 1670 г. перабраўся тут у вечнасць. Пасля смерці пана Паўпяты 
віленскія кармеліты апублікавалі яго тастамент, завераны 15 верасня 1670 г., у 
якім выразна стаяла, што былы войскі ішчалнскі фальварак Талматоўшчыну, 
які перавышаў 6 валок, запісаў навечна Марціну Квінце і жонцы яго Люкрэцыі 
Ліндорфаўне, а маёнтак Ішчалну з усімі яе прыналежнасцямі тэставаў на фундуш 
аа. кармелітам, агаворваючы, што кармеліты «касцёл пад назвай Беззаганнага 
Зачацця н. п. Марыі таксама з кляштарам для манаскага жыцця здатным 
і зручным з даходаў у Ішчалне збудаваўшы на славу Божую на тым месцы, дзе 
двор цяпер стаіць, паводле свайго густу, набажэнства адпраўленае і з сумы 
таго ж запісана, ратуючы душу маю, досыць чыніць будуць павінны вечнымі 
часамі».

У Заполлі пад Лідай, у двары пана Казіміра Францкевіча Радзімінскага, 
падкаморага лідскага, жыло некалькі бежанцаў, выкінутых сюды ваеннай бурай 
з Белай Русі – Ян і Кацярына Паўпяцянка, муж і жонка Запольскія, а таксама 
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Павел і Мікалай Янавічы Паўпяты, браты той апошняй, якія называлі сябе 
блізкімі крэўнымі памерлага мсціслаўскага войскага. Яны выступілі з акцыяй 
супраць кармелітаў, сцвярджаючы, што тастамент памерлага Паўпяты ні меней 
ні болей як быў падроблены тымі ж кармелітамі. Пачаўся гучны на той час 
працэс. Дапытаны сведкі тастамента: пан Дуброўскі, чашнік і пісар гродскі 
віленскі, а таксама пан Данілевіч, падстолі ашмянскі, пацвердзілі, што, едучы 
трактам цераз Ішчалну на сойм у Варшаву, былі запрошаны да хворага Паўпяты 
і тут на чыстых аркушах паперы, падпісаных тым жа Паўпятой, пакінулі і свае 
подпісы, а прыціснуты прысягай Марцін Квінта прызнаў, што і тастамент, 
і фундуш, і лісты на прызнанне былі на тых жа чыстых з подпісамі толькі 
аркушах сфабрыкаваны ўжо пасля смерці войскага 6 жніўня 1671 г. тымі самымі 
аа. кармелітамі з удзелам яго, Квінты. Пасля чатырох трыбунальскіх дэкрэтаў 
спрэчка была канчаткова развязана аж у 1678 г. на карысць крэўных Паўпяты, 
усе запісы яго прызнаны за несапраўдныя, Ішчална прызнана ўласнасцю 
Запольскіх і Паўпятаў, а віленскія кармеліты прыгавораныя да ўплаты тым жа 
спадкаемцам 3 000 зл. за вывезеную з Ішчалны рухомасць і таксама да вяртання 
коштаў працэсу ў суме 4 315 зл.

Суды з кармелітамі бедныя спадчыннікі Паўпяты вялі і выйгравалі таму, 
што мелі за сваімі плячамі багатага пратэктара ў асобе пана Казіміра Францкевіча 
Радзімінскага, той жа добра стараўся з таго інтарэсу, што меў ужо прыхаваны ў 
скрыні гатовы акт продажу на яго карысць і яго жонкі ад тых жа спадчыннікаў 
усіх правоў на Ішчалну, падпісаны з лістамі на прызнанне 30 чэрвеня 1676 г. А 
калі завяршылі апошні дэкрэт, пан падкаморы Казімір Францкевіч Радзімінскі 
ўчыніў першы жэст у бок кармелітаў менавіта як католік, хочучы мець ад іх 
мосцяў ксяндзоў кармелітаў суфрагію душы сваёй, 22 траўня 1678 г. запісаў на 
віленскі кляштар таго ж ордэна суму 6 296 зл., нейкую частку з той сумы ўнёс на 
маёнтку сваім Нявішы. На тым аднак справа не спынілася. Відавочна, дзейнічалі 
нейкія закулісныя сілы, бо той жа пан падкаморы Казімір Францкевіч Радзімінскі 
супольна з жонкай сваёй паняй Аляксандрай з Нарушэвічаў, задавальняючы ў 
пэўнай ступені памкненні духавенства, 7 снежня 1682 г. падпісаў эрэкцыйны 
акт, у сілу якога, хоць і не ў Ішчалне, аднак заснаваў канвент кармелітаў даўняй 
традыцыі – абутых – ва ўласным сваім мястэчку Жалудку, абавязваючыся 
пабудаваць тут дом для манахаў і касцёл, а на ўтрыманне гэтага канвента запісаў 
свой жалудоцкі фальварак Стацалёўшчыну з некалькімі прыгоннымі, а таксама 
пэўную суму грошай. Гэтую фундацыю зацвердзіла соймавая ўхвала 1685 г. і 
ўхваліў сваім лістом 12 лютага 1686 г. віленскі біскуп кс. Мікалай Аляксандр 
Катовіч.

Такая гісторыя заснавання канвента кармелітаў у Жалудку, пра якую 
аўтар паважнага твора «З мінулага кармялітаў на Літве і Русі» (Кракаў, 1918 г.), 
схаваны пад псеўданімам Валыняк, відавочна, не ведаў. У свой час увесь той 
працэс, які складаўся з некалькіх пачкаў аўтэнтычных актаў з ХVІІ ст., я знайшоў 
у Ішчалнскім скарбцы.

Землеўладальнікі даўней ахвотна размяшчалі ў сваіх добрах ордэнскія 
кляштары, бо такую фундацыю лічылі ў пэўнай ступені адпаведнай цікавосткай, 
якая сцягвала люд з далёкіх ваколіц і падымала прыбыткі ўладальніка. Кляштар 
і касцёл знаходзіліся на кляштарным пляцы пры вуліцы Касцельнай і былі 
драўляныя. Да касцёла была дабудавана мураваная капліца фундацыі Сяклуцкіх 
з сярэдзіны ХVІІІ ст. Сам касцёл быў высвечаны пад назвай Св. Казіміра, 
а капліца – Н.П.М. Шкаплернай. У 1820 г. у касцёле ў вялікім алтары быў 
абраз Н.П.М. Шкаплернай, прыкрыты выявай Св. Казіміра, аздоблены вотамі, 
якія сведчылі пра атрыманыя ласкі. У касцельнай наве былі меншыя алтары: 
Св. Магдалены дэ Пазі, пана Езуса Укрыжаванага (у капліцы Сяклюцкіх); са 
значнаю колькасцю вотаў, Св. Юзафа Аблюбенца, Св. Антонія і Св. Эліяша. 
Пазней, калі той стары касцёл канчаткова зруйнаваўся, набажэнствы 
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былі перанесены ў тую ж капліцу Сяклюцкіх. Пры капліцы было брацтва 
Св. Шкаплера (добрай смерці). Брацтву гэтаму св. айцец Бенедыкт ХІV надаў 
2 сакавіка 1741 г. поўнае адпушчэнне: душам братоў і сясцёр, на карысць якіх у 
Рэмінісцэнтную нядзелю будзе адпраўляцца святая імша пры алтары брацтва. 
Св. айцец звольніў ад мук чыстцовых. Св. айцец Пій VІ у дзень 11 жніўня 1781 г. 
надаў таксама поўнае адпушчэнне ўсім верным, якія ў тым касцёле прыступаюць 
у дзень Св. Казіміра да сакраманту пакуты, а таксама цела і крыві Панскай. У 
кляштары ўтрымлівалася 6 братоў. У 1820 г. кляштарны фундуш складаўся з 
фальварка Стацялоўшчыны і вёскі Дубелі – 11 дымоў, Малога Сяльца – 3 дымы 
і Логвіны – 3 дымы. Жалудоцкі канвент належаў паводле надання 1687 г. да 
Рускай правінцыі, а ад 1756 г. – да Літоўска-Рускай правінцыі.

Прыёрамі Жалудоцкага канвента або іхнімі намеснікамі былі:
у 1684 г. – Калікст Дзюркевіч;
у 1698 г. – Серапіён Равускі (Ржавускі);
у 1717 г. – Казімір Дабрыцкі;
у 1720 г. – Бенедыкт Казлоўскі;
у 1721 г. – Гіларыён Яскалькоўскі (Яскулькоўскі);
у 1726 г. – Бенедыкт Маркевіч; 
у 1730 г. – Юзаф Бедраз;
у 1730 г. – Пляцыд Гіглоўскі;
у 1736 г. – Бенедыкт Кукулінскі;
у 1739 г. – Герард Альшэўскі;
у 1748 г. – Сільвестр Гадоўскі;
у 1754 г. – Гадлеўскі;
у 1755 г. – Юры (Ежы) Курмін;
у 1766 г. – Ваўрынец Ляўкевіч;
у 1770 г. – Эліяш Курмін;
у 1772 г. – Кірыл Стацэвіч;
у 1773 г. – Януары Швабовіч;
у 1773 г. – Вінцэнты Пятрушэвіч;
у 1777 г. – Януары Швабовіч;
у 1781 г. – Юры Курмін;
у 1793 г. – Андрэй Мацкевіч;
у 1807 г. – Бруно Рымгайла;
у 1810 г. – Карнел Нойберг;
у 1816 г. – Лукаш Далінскі;
у 1825 г. – Андрэй Лібонскі.
Спіс гэты быў складзены на падставе дададзенай працы Валыняка, а 

таксама ўласных матэрыялаў аўтара.
У 1832 г. кляштар быў скасаваны, а фундуш яго быў забраны на карысць 

дзяржаўнага скарбу.

XI
Граф Рудольф Тызенгаўз, маючы намер вымураваць у мястэчку Жалудок 

маўзалей для сямейных пахаванняў, ужо быў пачаў у тым кірунку пэўную 
падрыхтоўку, але хуткая ягоная смерць не дала яму магчымасці выканаць гэты 
намер. Тым часам кармеліцкі кляштар быў закрыты, касцёл яго знішчаны, а 
сямейныя труны ў склепе пад знішчаным касцёлам вымагалі неадкладнага 
забеспячэння іхняй бяспекі. Для таго ў 1835 г. па распараджэнні графа 
Канстанціна Тызенгаўза адміністрацыя жалудоцкіх добраў каля кляштара 
распачала будаўніцтва капліцы. Але і фарны касцёл быў ужо ў такой ступені 
зруйнаваны, што трэба было падумаць пра будаўніцтва на месцы яго новага. 
У 1843 г., пры падзеле спадчынных уладанняў Юзэфа графіня Патоцкая і 
Эльфрыда графіня Замойская даплацілі Германціі графіні Урускай па 1 500 
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рублёў на вымураванне пахавальнай капліцы ў Жалудку і адначасова запэўнілі 
сястру, што калі яна вымуруе не капліцу, а новы касцёл, то даплацяць ёй звыш 
таго яшчэ пэўныя квоты грошай. За тыя грошы пры пахавальнай капліцы быў 
вымураваны касцёл, які ў 1853 г. быў высвенчаны пад назвай Унебаўзяцця н. 
п. Марыі.

Праязджаючы ў 1862 г. праз Жалудок, Эдвард Хлапіцкі пакінуў такія 
ўспаміны пра той новы касцёл: «Касцёл кармелітаў фундацыі Радзімінскіх-
Францкевічаў ужо не існуе сёння, а на месцы яго пастаўлена новая мураваная, 
досыць прыгожай гатыцкай архітэктуры святыня. Унутры яе, дзе апроч 
добрага абраза Трох Каралёў у бэтлемскай стаенцы, нічога цікавага мне не 
натрапілася, гола і бедна. А замураваная ў падзямеллях труна з парэшткамі 
слаўнага мужа Антонія Тызенгаўза згадваецца ў памяці землякоў і ў 
надмагіллі». «Мы вельмі хацелі з вуснаў мясцовага пробашча даведацца нешта 
асаблівае і пра маральна-разумовы стан тутэйшых жыхароў, але, на жаль, 
нейкі абедзік па суседстве ў хвіліну нашага прыбыцця змёў спяшаўшагася на 
вёску айца парафіі, які пры ад’ездзе здолеў нам толькі сказаць, «што заснаваў 
у пробастве школку, і тая, хоць і не праслаўленая журналістамі, працуе сабе 
шчасліва»».

Жалудоцкі касцёл валодае ўласнай зямельнай бенефіцыяй, нададзенай 
яму ў 1854 г. ад дзяржаўнага скарбу. Адсоткі ад даўнейшых наданняў, 
секулярызаваных на карысць скарбу ў 1842 г., штогод прыходзілі пробашчам так 
званымі прыватнымі павіннасцямі з скарбовай палаты ў Вільні праз віленскую 
кансісторыю аж да 1915 г.

Жалудоцкая парафія ў 1897 г. налічвала 9 тысяч вернікаў, да 1915 г. 
колькасць тая паднялася да 11 тысяч.

22 траўня (3 чэрвеня) 1863 г. у Вільні быў расстраляны кс. Станіслаў Ішора, 
вікарый жалудоцкага пробашча, прызнаны вінаватым у абвяшчэнні ў гэтым 
касцёле маніфесту Нацыянальнага ўрада. Была гэта першая ахвяра новага 
генерал-губернатара Мураўёва. Жалудоцкім пробашчам доўгі час да 1898 г. 
быў кс. Антоні Пузёлевіч, пасля яго Матэвуш Лаеўскі, а ад 1907 г. кс. Баляслаў 
Сперскі, слаўны тым, што за сваю місіянерскую і патрыятычную працу быў 
сталым кліентам акруговага суда ў Пскове, і тым, што, змушаны ў 1911 г. на 
выезд у Амерыку, пры ад’ездзе сказаў знаёмым, што «вернецца ў Жалудок хіба 
толькі з польскім войскам». Так і сталася.

Пасля кс. Баляслава Сперскага па чарзе былі пробашчамі ў Жалудку: 
кс. Віктар Каханскі, кс. Казімір Сталеўскі, кс. Эдвард Мікалаюн, кс. Казімір 
Кляйсноўскі, кс. Баляслаў Серафім, кс. Максіміліян Сарасек, ледзьве 3 месяцы, 
і кс. Міхал Міхневіч, які застаецца да гэтага часу [да 1937 г. – С. С.]. 
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Тры вёскі ў паўстанні 1863 г.:  
Дубічы, Шаўры, Нача

Дубічы
Вёска Дубічы ў даўнім Лідскім павеце, у блізкім суседстве мяжы былой 

Літвы (Ковенскай) над возерам Пеляса (цяпер не існуе: выцекла ў 1892–
1893 гг.), вядомая ў крыжацкіх хроніках другой паловы XIV ст. Вялікі князь 
літоўскі Вітаўт збудаваў тут, над возерам Пелясой, паляўнічы замак, у якім 
быў рады бываць. Тут нават хавалася в. кн. Юліяна, жонка Вітаўта, калі была 
хворая, і якой крыжацкі магістр прысылаў цукар і лекі. Уласна адсюль Вітаўт 
датаваў некалькі сваіх лістоў (гл. А. Прахазка. Саv. epistol Vitoldi: 28.ІІІ.1397 г., 
29.ІІІ.1413 г., 6.ІІІ.1415 г., 26.ІІ.1426 г., 17.ІІІ.1427 г., 15.ІІІ.1430 г.). У сувязі са 
знаходжаннем тут в. кн. Вітаўта амаль стала на прадвесні, можна дапускаць, што 
якраз тут адбываліся з’езды магнатаў яго ўдзелу (Трок, Жмудзі, Луцка і г. д.). 
Летам 1854 г. быў тут Адам Кіркор і аглядаў рэшткі гэтага вітаўтавага замка. 
Пазней Дубічы разам з суседняй Канявай аддаваліся ў дзяржанне скарбам 
В. К. Літоўскага заслужаным асобам, якія пачаткова (у XV ст.) называліся 
намеснікамі в. кн., пазней – дзяржаўцамі, у канцы – аж да падзелаў – старастамі 
дубіцкімі і каняўскімі.

Сама вёска Дубічы, паводле ўхвалы літоўскага сойма 1529 г., мела 
тытул горада і разам з Канявай, роўна як і горад, павінна была аплачваць на 
каралеўскае войска 5 коп літоўскіх грошаў. Яшчэ ў люстрацыях 1690 г. Дубічы 
ўжывалі тытул горада, хоць налічвалі ў сабе ледзьве трохі больш за дзесяць 
сялянскіх хат.

Парафіяльны касцёл, напэўна, Вітаўтавай фундацыі, пасля 
некалькіразовай перабудовы быў знішчаны ў сувязі з падзеямі 1863 г. У тым 
касцёле была старажытная статуя п. Езуса Назарэцінскага (Ecce Homo!) 
невядомага мастака-рэзчыка, вядомая тут у інвентарах 1700 г., якую пасля 
скасавання касцёла перанеслі ў Начу. Калі ў 1910 г. намаганнямі парафіян 
паўстаў у Дубічах новы касцёл, за тую статую паміж парафіянамі дубіцкімі 
і нацкімі пачалася вострая спрэчка, якая трывала некалькі гадоў. Закончылі 
спрэчку на тым, што зрабілі копію статуі і кінулі лёсік, які экзэмпляр мае 
дастацца кожнай парафіі. Цяпер кожная парафія пераканана, што валодае 
арыгіналам. Статуя заўсёды шырока славілася сваёй цудадзейнасцю.

Парафію каралева Бона каля 1540 г. перанесла ў Радунь, а касцёл у 
Дубічах застаўся як філія радунскага. Да гэтага касцёла належала вёска 
Манталы з падданымі, якую ў 1842 г. расійскі скарб секулярызаваў.

Шаўры
За 10 км на ўсход ад Дубічаў размешчаны невялікі фальварак Шаўры, які 

разам з вёскай Шаўры ў XVIII ст. быў уласнасцю Ёахіма Нарбута, нашчадка 
аднаго з найстарэйшых шляхецкіх родаў, г. «Трубы». Тут нарадзіўся сын 
Ёахіма Тэадор Нарбут – капітан-інжынер расійскай службы, аўтар 9 тоўстых 
тамоў «Гісторыі літоўскага народа» (Вільня, 1835–1841 гг.), які памёр у 1864 г. 
у веку 80 гадоў і пахаваны ў сваёй парафіі Нача.

Сынам Тэадора Нарбута быў Людвік, вучань павятовай школы ў Лідзе, 
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пазней шляхецкай гімназіі ў Вільні. За пэўныя палітычныя выступленні 
быў выключаны з гімназіі і аддадзены ў салдаты на вечныя часы. Саслалі 
яго на Каўказ, дзе вызначыўся ў баях з партызанамі-горцамі, за што быў 
памілаваны і атрымаў годнасць афіцэра расійскай арміі. Маючы афіцэрскае 
званне, пайшоў у адстаўку і вярнуўся ў родны край. За пару кіламетраў ад 
Шаўроў, бацькоўскага маёнтка, жыла маладая і прыгожая ўдава Седлікоўская, 
уладальніца фальварка Сербянішак. Неўзабаве Людвік Нарбут пазнаёміўся з 
Седлікоўскай і ажаніўся з ёю, асеўшы адначасова ў тых Сербянішках.

Нача
Вёска і распарцаляваны двор вядомы як уласнасць Косцяў ці Касцевічаў 

з другой паловы XV ст. У ХІХ ст. двор і вёска Нача былі ўласнасцю сям’і 
Шукевічаў, з якіх Вандалін, памерлы ў 1920 г., быў вядомым археолагам, 
аўтарам шматлікіх навуковых прац у вобласці археалогіі, асабліва памежжа 
Лідскага і Трокскага паветаў.
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1863 год

Пасля весткі аб сфармаванні Нацыянальнага ўрада ў Варшаве, 
паслухмяны яго закліку, 13 лютага 1863 г. Людвік Нарбут разам з малодшым 
братам Баляславам і шасцю сялянамі вырушыў з Сербянішак у лясы ў ваколіцах 
мястэчка Эйшышкі. У гэты ж дзень далучыўся да яго Леан Краінскі і некалькі 
яго чалавек, і пайшлі разам, і, начуючы ў дварах і ваколіцах, абвяшчалі яны 
маніфест Нацыянальнага ўрада ды вербавалі добраахвотнікаў у свой аддзел. 
У Эйшышках далучыўся да іх досыць значны аддзел ксяндза Гарбачэўскага, 
вікарыя Эйшышскай парафіі. Кіраўніцтва над сабранымі добраахвотнікамі 
прыняў на сябе Людвік Нарбут, пры якім Леан Краінскі стаў ад’ютантам, а 
кс. Гарбачэўскі – капеланам аддзела. Трохі пазней прыбыло звыш дзясятка 
добраахвотнікаў з віленскай моладзі пад кіраўніцтвам вядомага мастака 
Андрыёлі, і партыя Нарбута вырасла да 300 чалавек.

З гэтым аддзелам Нарбут правёў сем пераможных бітваў над маскоўцамі: 
у ваколіцах Руднікаў, у Рудніцкай пушчы на поўдзень ад Вільні, пад мяст. 
Новы Двор, каля Дубічаў і маёнтка Глыбокага, пад Пілоўняй каля Берштаў, 
каля Лакштуцянаў, пад Кавалькамі і над возерам Думбляй.

Па-за вайсковай кампаніяй у складзе партыі Нарбут дбаў пра добрую 
арганізацыю даставак харчавання, пра падтрыманне сталай сувязі з 
цывільнымі ўладамі паўстання і паўсталай часткаю краю. Імя яго было 
незвычайна папулярнае сярод людзей, і вясковы люд масава ішоў за ім да 
вызвалення Бацькаўшчыны з-пад улады захопніка-маскаля. Поспехі Нарбута 
прывялі да таго, што віленскі генерал-губернатар выдаў спецыяльны загад 
аб прыцягненні найбольш моцных аддзелаў расійскіх войскаў, у прыватнасці 
лейб-гвардыі Паўлаўскага палка з Пецярбурга, а таксама з Вільні, Гародні і 
Ліды. Атрады тыя атрымалі загад акружыць і любой цаной разбіць няўлоўнага 
датуль Нарбута і яго аддзел.

Высачаны, пераследаваны і акружаны пераўзыходзячымі рэгулярнымі, 
добра ўзброенымі аддзеламі старых вышкаленых салдат, адносна слабы і 
амаль не ўзброены аддзел Нарбута канчаткова ў канцы красавіка 1863 г. асеў 
у недаступнай мясцовасці на поўдзень ад мястэчка Дубічы і возера Пеляса ў 
лясах маёнтка Забалаць.

5 траўня (22 красавіка старога стылю) гаёвы дзяржаўных лясоў у тутэйшых 
ваколіцах Базыль ці Базылевіч Саладуха, знаўца ўсякіх пераходаў і лясных 
сцежак, навёў непрыяцеля на лагер партыі. У той самы дзень прыбыў з Ліды 
ў Дубічы моцны атрад гвардзейскага Паўлаўскага палка разам з казакамі пад 
агульным камандаваннем капітана гвардыі Цімафеева і, дзякуючы здрадзе 
Базыля, распачаў акружэнне таго лагера. Нарбут з мэтай абмануць непрыяцеля 
загадаў узмацніць вогнішчы на месцы згаданага лагера, а сам неадкладна 
прыступіў да пераводу аддзела на іншыя пазіцыі.

Капітан Цімафееў, праінфармаваны сваім шпіёнам пра манеўр Нарбута, 
атакаваў партыю з супрацьлеглага боку. Нарбут стараўся сабраць аддзел 
у вялікім бярэзніку, але падчас пераходу цераз дрыгву патрапілі пад кулі 
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непрыяцеля, які акружыў іх паўколам і сядзеў у зарасніку. Бой быў зацяты. 
Нарбут, цяжка паранены ў нагу, падхоплены некалькімі найбліжэйшымі 
таварышамі, кіраваў бітвай да апошняй хвіліны, не губляючы раўнавагі духу, 
і падтрымліваў паўстанцаў словамі: «Толькі з годнасцю, панове!». Паранены 
паўторна ў грудзі Нарбут аслабеў. Пакладзены на лясны мох, выпусціў дух.

Разам з камандзірам палегла там дванаццаць паўстанцаў.
На вясковых могілках пры касцёле ў Дубічах пахавалі Нарбута і яго 

жаўнераў.
Новапрыбылы ў Вільню генерал-губернатар Мураўёў выклікаў да сябе 

80-гадовага Тэадора Нарбута, гісторыка, бацьку палеглага Людвіка, камандзіра 
партыі ў званні палкоўніка, і збэсціў глухога, драхлага дзядка апошнімі словамі. 

Мураўёў задушыў паўстанне найстрашнейшымі сродкамі: расстрэламі, 
шыбеніцай, масавымі высяленнямі ў Сібір, канфіскацыяй маёнткаў і г. д.

Маскалі ў 1898 г. паставілі Мураўёву ў Вільні, на пляцы Напалеона, 
пышны помнік, на якім ён быў прадстаўлены ў велізарнай бронзавай статуі, 
абапёрты на тоўсты кій. Я бачыў асабіста, як у ліпені 1915 г. пры эвакуацыі 
маскалёў з Вільні падымалі той помнік з гранітнага пастамента, падвешаны 
на ланцугах да пастаўленага трохкутніка з тоўстых бетонаў. Потым бачыў тую 
самую статую ў Пецярбургу пад гмахам Музея артылерыі.

Аддзел Нарбута, часткова ўратаваны з-пад Дубічаў, быў выведзены цераз 
Берштаўскую пушчу намеснікам палеглага камандзіра, яго братам, маладзенькім 
Баляславам Нарбутам і пераведзены цераз Нёман на Сувальшчыну, дзе быў 
аддадзены пад кіраўніцтва капітана Астрогі і ў канцы быў распушчаны.

У 1919 г. у штаце ІІ Літоўска-Беларускай брыгады польскіх войскаў 
сфармавалі полк стральцоў, якому надалі назву Лідскі імя Людвіка Нарбута, 
№ 76.

У бітвах з захопнікамі ў 1863 г. палегла з Лідскага павета некалькі 
дзясяткаў чалавек, у тым ліку двое ці трое Янкоўскіх.

Нашчадак аднаго з іх, Мар’ян Янкоўскі, стараста ў Глыбокім, потым віцэ-
ваявода Віленскі, у канцы віцэ-ваявода Беластоцкі, паклапаціўся аб справе 
ўшанавання памяці трагедыі пад Дубічамі. І паўстаў на месцы бітвы помнік, 
паводле праекта прафесара УСБ Фердынанда Рушчыца, стараннем камітэта 
пад кіраўніцтвам генерала броні Рыдз-Сміглага, коштам абывацеляў Лідскага 
павета і 76-га палка пяхоты (Лідскі полк), мастак-разьбяр – прафесар УСБ 
Балзукевіч. Помнік з бетону з унутранай каменнай запраўкай. На галоўным 
баку сімвал Рэчы Паспалітай у бронзе – арол, Пагоня і Святы Архангел Міхаіл, 
а таксама надпіс: «За волю нашу і вашу». З левага боку дошка са спісам 
палеглых пад Дубічамі, з правай – тэкст падзякі грамадзянам Лідчыны і  
76-му п. п.

Адкрылі помнік 6 жніўня 1933 года.
На аснову помніка прывезлі з Вільні гранітны пастамент помніка 

Мураўёва, які там, на пляцы Напалеона, тырчаў як агідны ўспамін пра сатрапа.
         6 снежня 1955 г., Сопат 
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Яўрэі Шчучына

Мястэчка Шчучын, якое раней называлася Літоўскім (каб адрозніць ад 
Шчучына Мазавецкага), з 1919 г. – Лідскім, потым Шчучыным каля Ліды, 
зараз Наваградскім, знаходзіцца за 6 км ад станцыі Ражанка чыгуначнай 
дарогі Маладзечна – Ваўкавыск і за 2,5 км ад шашы Ліда – Гародня. Раней 
у Шчучыне скрыжоўваліся два старажытныя гасцінцы: Вільня – Кракаў і 
Смаленск – Крулявец. Шчучын, вёска і двор, знаходзіліся на зямлі маёнтка 
Шчучын, вядомыя з XV ст. Рымска-каталіцкі касцёл пабудаваны ў 1436 г. У 
1719 г. уладальнік Шчучына Юры Глябіцкі-Юзафовіч фундаваў тут піярскі 
калегіум. У візіце шчучынскага касцёла ад 1783 г. пазначана, што драўляны 
касцёл Св. Юрыя таго часу быў перададзены піярам, і да яго ў 1719 г. была 
далучана парафія ранейшага касцёла ў Ятвеску1. У 1742 г. Тэрэза Сцыпіён з 
Глябіцкіх-Юзафовічаў, кашталянша смаленская з сынам Юзафам2 і нявесткай, 
фундавала канвент сясцёр міласэрнасці, якія адкрылі тут шпіталь, што існаваў 
да 1865 г.

Шчучын першапачаткова быў вёскай і маёнткам, праз пэўны час, калі тут 
быў пабудаваны касцёл, стаў мястэчкам, а потым нават і горадам. У дэкрэце 
караля Жыгімонта ІІІ, выдадзеным на вальным сойме ў Варшаве 12 чэрвеня 
1593 г., у справе па зыску інстыгатара [абвінаваўцы – Л. Л.] ВКЛ з Лімантамі аб 
давойнаўскай маёмасці3 напісана: «Шчучын з мястэчкам, якое яму належыць, 
у тым жа павеце (Лідскім) знаходзіцца».

Першы раз яўрэі ў Шчучыне ўзгадваюцца ў люстрацыі Шчучына ад 
1  Ян Сцыпіён валодаў пасля бацькі Сукурчамі, Шчучынкам і Балотнам (зараз Воранава) у 
Лідскім, Сякержынцамі ў Гарадзенскім і Бебраўцамі ў Мазырскім паветах. Ад маці ён стаў 
уладальнікам Канюхоў у Ваўкавыскім павеце. – Гл.: Данскіх Сяргей. Шляхта італьянскага 
паходжання ў Лідскім павеце ВКЛ: пытанні рэцэпцыі і асіміляцыі // Герольд Litherland. 
2006. № 17. С. 57–68.
2  Юзаф Сцыпіён неверагодна ўзмацніў маёмасны і дынастычны стан свайго роду. Першы 
раз ён ажаніўся ў 1728 г. з Веранікай Фірлей – дачкой каменскага кашталяна Андрэя Фірлея. 
Пасля смерці ў 1730 г. яе брата Якуба Вераніка стала адзіным нашчадкам усёй маёмасці 
Фірлеяў, якая такім чынам трапіла да Сцыпіёнаў. Ад бацькі Юзаф Сцыпіён меў Шчучынак, 
Балотна (Воранава), Палубнікі, Сукурчы, Гарні, Кульбакі, Борці і Пурчці ў Лідскім павеце 
і Канюхі ў Ваўкавыскім павеце. Пасля смерці каля 1739 г. жонкі Веранікі Юзафу Сцыпіёну 
дасталася ўся спадчына Фірлеяў у Люблінскім і Рускім ваяводствах, у тым ліку юрыдыка ў 
Любліне. Дзякуючы сваім багаццям Юзаф Сцыпіён рабіў вялікія ахвяраванні кляштарам 
піяраў у Шчучыне і Воранаве і дамініканам у Канюхах. Ён падтрымаў сваю маці ў заснаванні 
ў Шчучыне канвенту сясцёр міласэрнасці ў 1742 г. Другой жонкай Юзафа Сцыпіёна стала ў 
1740 г. Тарэза Барбара Радзівіл – дачка наваградскага ваяводы Мікалая Фаўстына Радзівіла. 
Фактычна гэты шлюб можна разглядаць як прызнанне за «лідскімі» Сцыпіёнамі роўнага 
становішча з боку магнатаў ВКЛ. У 1742 г. у Дрэздэне кароль Аўгуст ІІІ Сас адзначыў Юзафа 
Сцыпіёна ордэнам Белага Арла – вышэйшай узнагародай у Рэчы Паспалітай – Гл.: Данскіх 
Сяргей. Шляхта італьянскага паходжання ў Лідскім павеце ВКЛ: пытанні рэцэпцыі і 
асіміляцыі // Герольд Litherland. 2006. № 17. С.57–68.
3  Ліманты паходзілі з Фларэнцыі і з’явіліся ў ВКЛ дзякуючы каралеве Боне. Яны ніколі 
не былі звязаныя з каралеўскай службай і якраз у гэты час імкнуліся любымі сродкамі 
павялічыць свае ўладанні. У 1593 г. Ліманты актыўна судзіліся з інстыгатарам ВКЛ за 
«добры давойнаўскія». Багаты род Давойнаў, які валодаў у Лідскім павеце Ішчалнай і 
Шчучынам, згас пасля 1576 г. Каб авалодаць спадчынай Давойнаў, Ліманты стварылі 
фальшывы акт 1515 г., паводле якога Андрэй Давойна падараваў ім усе свае ўладанні. Гл.: 
Данскіх Сяргей. Шляхта італьянскага паходжання ў Лідскім павеце ВКЛ: пытанні рэцэпцыі 
і асіміляцыі // Герольд Litherland. 2006. № 17. С.57–68.
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1613 г.: «Горад Шчучын. Згодна з рэгістрам Пана Гладавіцкага мае 57 дамоў. 
З мястэчка, з дамоў, з пляцаў, з агародаў, моргаў і з валок чыншу гатовага – 
коп 42. Арэнды з таго горада ад яўрэя – коп 80». Далей ідзе падлік шчучынскіх 
месцічаў, пачынаючы «ад броду» і пад нумарам 10 запісана: «Яўрэй, арандатар». 
Відавочна, гэта быў арандатар шчучынскай прапінацыі4. У справах Шчучына 
1665 г. узгадваюцца яўрэйскі пляц, на якім, праўдападобна, стаяла карчма. 
З ліквідацыі 1766 г. даведваемся, што ў той час Шчучын быў ужо асяродкам 
малога яўрэйскага кагалу, які налічваў 401 чалавека яўрэйскай нацыянальнасці 
і па ўсіх справах падлягаў вярхоўнай уладзе гарадзенскага кагалу. Люстрацыя 
1796 г. паказала наяўнасць у самім Шчучыне 58 мужчын-яўрэяў і 72 жанчыны-
яўрэйкі – разам 130. Пасля некалькіх зменаў статутам ад 19 снежня 1844 г. 
кагал тут быў ліквідаваны і ўсе яўрэі падпарадкаваны магістрату горада Ліда. 
Пастановай губернскай управы ў Вільні ад 21 кастрычніка 1846 г. мястэчка 
Шчучын было залічана да ліку тых мястэчак, у якіх пакінута права вольнага 
пасялення для яўрэяў. Рэвізія 1847 г. зарэгістравала тут 327 яўрэяў. Для 
сувязі з магістратам Ліды шчучынская яўрэйская гміна мела дэлегатаў ці 
дэпутатаў, а прадстаўнік магістрата ў гміне зваўся «зборшчык» – зборшчык 
падаткаў. У 1875 г. яўрэйская супольнасць была аддзелена ад улады Лідскага 
магістрата і стала гарадскім кагалам Шчучына. На чале яго стаяў стараста, 
якога абіралі. Сярод абавязкаў старасты было вядзенне спісаў сямей, выдача 
асабістых дакументаў і г. д. Гарадская гміна ў Шчучыне ў 1897 г. налічвала 
1 204 мужчыны і 1 198 жанчын. Каля паловы гэтых людзей не жыло ў мястэчку. 
У тым жа 1897 г. у Шчучыне зарэгістравана 1742 жыхары, з іх яўрэяў 1 356, 
ці 77,84 %. Кіравалі горадам тут з 1885 г. Антон Іляковіч, з 1889 г. Самуэль 
Ясіноўскі, з 1897 г. Казімір Жыжэмскі, з 1905 г. паўторна Самуэль Ясіноўскі. 

Сродкі для жыцця яўрэйскаму насельніцтву даваў у асноўным дробны 
лакальны гандаль і рамесніцтва.

Рынак у Шчучыне ўжо з паловы XVIII ст. збіраўся па нядзелях, але, 
зразумела, што рынкавыя дні існавалі ад пачатку мястэчка. Пра тыя нядзельныя 
кірмашы Ігнацы Лахніцкі пісаў у сваёй «Статыстыцы губерні Літоўска-
Гарадзенскай 1817 г.». У 1895 г. нядзельныя кірмашы перанесены на чацвер. 
Абарот кожнага такога рынкавага дня ў 1868 г. не перавышаў 800 рублёў. 

Спіс кірмашоў, змешчаны ў выдадзеным у Супраслі «Календары...» 
на 1722 год, падае ў Шчучыне Літоўскім два кірмашы: «на Св. Якуба і на 
Св. Міхала Рымскага». Інфармацыі пра абарот гэтых кірмашоў не маем. Тыя 
таргі і кірмашы па просьбе ўладальніка Шчучына Ігнацыя Сцыпіёна дэ Кампа 
кароль Аўгуст ІІІ пацвердзіў прывілеем ад 18 сакавіка 1761 г. Ігнацы Лахніцкі ў 
той жа «Статыстыцы...» апроч штонядзельнага кірмашу ўспамінае таксама пра 
два дадатковыя кірмашы 24 ліпеня і 29 кастрычніка – па два дні кожны. Міхал 
Балінскі (Starozytna Polska, III, 1848 r.) адзначае, што Шчучын Лідскі ёсць 
гандлёвым месцам. Па апісанні Віленскай губерні Карэвы5, у Шчучыне ў 1858 г. 
адбыліся два кірмашы: на Св. Марыю Магдалену – з 15 ліпеня па 15 жніўня 
і на Св. Сымона – з 16 кастрычніка да 16 лістапада, усе па нядзельных днях. 
На першы з тых кірмашоў прывезена тавараў на 2 200 рублёў і прададзена 
на 1 850 рублёў, на другі – прывезена на 2 200 рублёў і прададзена на 950 
рублёў. «Слоўнік геаграфічны імп. Расійскай» П. Сямёнава (1886 г., ІІІ.) падаў 
у Шчучыне чатыры аднадзённыя кірмашы: 12 траўня, 15 ліпеня, 15 жніўня 
і 16 кастрычніка. Верагодна, гэтыя даты не былі выгоднымі для мясцовых 
жыхароў, бо хутка былі вернуты ранейшыя тэрміны шчучынскіх кірмашоў. 
У 1879 г. тут, як і ў ранейшыя часы, адбыліся два кірмашы ў нядзельныя дні 
4  Прапінацыя – выключнае права шляхты вырабляць і прадаваць спіртовыя напоі сваім 
прыгонным – Л. Л.
5  Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального 
штаба: Виленская губерния / Сост.: А. Корево. – Вильно, 1859.
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паміж 12 ліпеня і 15 жніўня, і таксама паміж 15 кастрычніка і 16 лістапада. 
Першапачаткова ў дзяржаўных дакументах тыя кірмашы было забаронена 
зваць па імёнах святых з рымска-каталіцкага календара – «Марыі Магдалены» 
і «Сымона Юды», аднак потым усё вярнулася да ранейшага. Тыя два кірмашы, 
Магдаленскі і Сымонаюдскі, адбыліся ў 1889 г. пад гэтымі назвамі, пра што 
сведчыць «Памятная кніжка Віленскай губерні на 1891 г.». На першы з гэтых 
кірмашоў было прывезена тавараў на 4 900 рублёў і прададзена на 2 830 
рублёў, на другі прывезена на 5 300 рублёў і прададзена на 3 025 рублёў. У 
1895 г. на кожным з кірмашоў (перанесеных на чацвер) прывозілася тавараў 
на 3 000 рублёў і прадавалася на 2 000 рублёў. У 1896 г. абодва кірмашы зноў 
адбыліся ў нядзелю, прычым на першы з іх было прывезена тавараў на 3 500 
рублёў і прададзена на 2 000 рублёў, а на другі – прывезена на 4 000 рублёў 
і прададзена на 2 500 рублёў. З 1900 г. кірмашы стала адбываліся ў чацвер. 
Галоўнымі артыкуламі гандлю былі коні, быдла, свінні, палатно і іншыя 
вырабы сельскай гаспадаркі.

У 1868 г. Шчучын меў 938 жыхароў, у асноўным яўрэяў. З гэтай лічбы 
жыхароў 636 душ сродкі для жыцця здабывалі гандлем, 51 сям’я (плюс-мінус 
250 душ) – рамесніцтвам. У мястэчку меўся 121 дом, 24 крамы, 11 корчмаў і 
заезных дамоў, 1 гарбарня і 1 вінакурня, 1 млын (утрымліваў яўрэй). У 1896 г. 
тут жыло 1 648 месцічаў і 16 сялян, разам 1 664. У мястэчку было 40 крам, 
2 гарбарні і 1 млын.

Вялікі пажар 1896 г. знішчыў амаль што ўсё мястэчка.

Яўрэі Шчучына, як і яўрэі іншых мястэчак, мелі тут з даўніх часоў некалькі 
хедараў для дзяцей, невялікую талмуд-тору, сінагогу – beis medresz, уласнае 
кола дапамогі хворым – bikur cholim і пахавальнае брацтва – chewre kadysza, 
якое ўтрымлівала могілкі. На чале рэлігійнага жыцця стаяў абіраны рабін. 
Каля 1900 г. тут была заснавана іешыва – рэлігійная школа вышэйшай ступені, 
колькасць вучняў іешывы дасягала 250 чалавек, за навучанне яны плацілі па 
10 рублёў у год, таксама на яе ўтрыманне ішла дапамога яўрэйскай эміграцыі 
з Амерыкі. Існавала да 1915 г.

З дазволу губернскага камітэта па справах дробнага крэдыту з 30 чэрвеня 
1908 г. у Шчучыне быў заснаваны пазыкова-ашчадны кааператыў па 
стандартным статуце, зацверджаным міністрам скарбу 14 верасня 1905 г. 
Узнос сябра складаў 10 рублёў, максімальная квота крэдыту – 150 рублёў. 
Кааператыў праіснаваў да 1915 г. і абслугоўваў дробную мясцовую яўрэйскую 
прамысловасць і гандаль.

Каля мястэчка Шчучын знаходзілася яўрэйская вёска Тур’я, якая калісьці, 
разам з фальваркамі Макееўцы, Далкнеўшчына, Заполле, Багушоўшчына 
і Дзеражна, уваходзіла ў склад маёнтка Пацаў Ражанка. Пасля эміграцыі 
генерала Людвіка Паца гэтая маёмасць у 1832 г. была секвестравана і потым 
канфіскавана. У 1840-х гг. з зямлі фальварка Тур’я выдзелілі 16 дзялак (разам 
192 дзесяціны ворнай зямлі і 32 дзесяціны лугоў), якія былі перададзены 
яўрэям, што пажадалі стаць сялянамі. З 1 студзеня 1848 г. гэтыя дзялкі расійскі 
ўрад перадаў 26 яўрэям. У 1865 г. частка гэтай зямлі перададзена асаднікам з 
Расіі, якія стварылі новую вёску Туроўку. У 1907 г. яўрэйская вёска складалася 
з 4 першапачаткова нададзеных дзялак, на якіх гаспадарыла 11 яўрэйскіх 
сям’яў (агулам 57 чалавек). Вёска мела 96,46 дзесяцін, 2 кані і 14 галоў быдла. 
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Спроба класіфікацыі зямель

Першай вядомай нам класіфікацыяй зямель ці, дакладней, зямельнай 
нерухомасці па іх вартасці і прыбытковасці па ўсім ВКЛ, з’яўляецца Устава аб 
падатках, прынятая на экстраардынарным сойме 1775 г. у Варшаве. Згодна з 
гэтай уставай, усё ВКЛ было падзелена на сем класаў: у мясцовасці 1-га класа 
падатак з кожнага дыму складаў 10 злотых штогод, у 2-м класе – 9 злотых 
і г. д... у 7-м класе – 4 злотыя. Што датычыць нашых тэрыторый, дык ва 
Уставе было запісана: «У пятым класе знаходзіцца: Віленскае ваяводства, 
Трокскае ваяводства, Ашмянскі павет (акрамя ваколіц Трабаў і Іўя ў радыусе 
некалькіх міль вакол гэтых мястэчак), Лідскі павет, ...Гарадзенскі павет, 
...Ваўкавыскі павет, ...Наваградскае ваяводства, Слонімскі павет». У гэтым 
класе стаўка падымнага падатку была 4 злотыя з дыму штогод6. 

Пётр Лаўроў у сваёй працы «Топографическое описание Лидского уезда» 
(1849) не разглядаў справу класіфікацыі зямель і толькі коратка напісаў пра 
лідскія глебы: «Усе ўзвышаныя раўніны, берагі Нёмана, дольныя часткі 
цячэння Котры, Лебяды, Дзітвы і іншых рэк, якія прылягаюць да Нёмана, 
маюць пераважна пясчаныя глебы... Гліністая глеба знаходзіцца ў нізінах 
пераважна ў паўночна-заходняй і паўднёва-заходніх частках павета. На 
астатніх абшарах глебы глініста-пясчаныя і балоты. Значныя абшары 
балот знаходзяцца ў паўночна-заходняй частцы павета і вядомы пад назвамі 
Дубіцкіх ці Пеляскіх, Каняўскіх, Катранскіх, Дзітвянскіх, а таксама ў 
паўднёва-ўсходняй частцы – пад назвамі Плябанскіх, Дубровенскіх і 
Дакудаўскіх».

Фіскальную класіфікацыю зямель у XIX ст. калі спарадычна, а калі і 
сістэматычна рабіла Віленскае казначэйства. Класіфікацыю і таксацыю зямель 
Віленскай губерні апублікаваў у 1866 г. «Виленский Вестник».

Тарыф (Збор. Устаў, Т. V. 1874.) даваў мінімальную цану 1 дзясяціны 
зямлі для падлікаў велічыні аплаты падаткаў у дзяржаўны скарб:

Лідскі павет – 35 рублёў.
Ашмянскі павет:
паўночная частка павета да р. Беразіна – 35 рублёў,
астатняя частка павета – 20 рублёў.
Наваградскі павет – 50 рублёў.
Слонімскі павет:
частка павета на поўнач ад шашы Кобрын – Слуцк – 30 рублёў,
астатняя частка павета – 10 рублёў.
Ваўкавыскі павет – 45 рублёў.
Гарадзенскі павет:
паўднёвая частка павета да ракі Нёман – 65 рублёў,
астатняя частка павета – 40 рублёў.
Гэтыя стаўкі дзейнічалі на працягу амаль што сарака гадоў.
У першыя месяцы сусветнай вайны Рада Міністраў 4 кастрычніка 1914 г. 

вырашыла падняць стаўкі некаторых выплат і ўвяла новыя падаткі. Быў 
6  Vol. Leg., VIII. 397.



Частка 1. Ліда і мястэчкі Лідчыны

81

  

уведзены новы табель ацэнкі зямель. Згодна з гэтым табелем Лідскі павет быў 
падзелены на дзве зоны:

1-я, сярэдняя частка павета, у межах: на ўсход, ад Ашмянскага павета, 
на поўнач – ад Віленскага і Трокскага паветаў, на захад – ад паўночнай мяжы 
павета вялікая дарога з мястэчка Алькенікі Трокскага павета, да мястэчка 
Эйшышкі і далей на паўднёвы захад дарога па дарозе з Эйшышак на Начу, 
з Начы на поўдзень праз Кавалькі і Салтанішкі на Праважу, ад Праважы, 
праз вёску Якубаўцы і Лябёдку на мястэчка Васілішкі, з Васілішак вялікая 
дарога праз мястэчка Астрына да мяжы павета. З паўднёвага захаду – мяжа 
павета з Гарадзенскай губерняй, ад перакрыжавання гэтай мяжы з Нёманам, 
уверх па Нёмане да мястэчка Орлі, ад Орлі дарогай на мястэчка Жалудок, ад 
Жалудка дарога на Голдава і далей на поўнач дарогай да вёскі Радзівонішкі, ад 
Радзівонішак Лідскім трактам на паўночны ўсход да перакрыжавання тракту 
з ракой Дзітва, далей па Дзітве на ўсход да перакрыжавання ракі з старым 
Наваградскім трактам і гэтым трактам на поўдзень, да ракі Нёман. Нёманам 
на паўночны ўсход да мяжы павета. У гэтай зоне 1 дзесяціна зямлі вызначана 
ў 85 рублёў.

2-я – астатняя частка – усходняя і заходняя Лідскага павета – 55 рублёў 
1 дзесяціна.

15 траўня 1886 г. міністр скарбу зацвердзіў расклад коштаў на зямлю для 
аперацый Сялянскага зямельнага банка. Згодна з гэтым раскладам, Лідскі 
павет падзяліўся на тры зоны:

1-я, сярэдняя частка павета, з поўначы абмежаваная лініяй ад возера 
Маторы (на мяжы Гарадзенскага павета), потым рэчкай Дварчанкай да 
вялікай дарогі каля вёскі Забалаць, потым гэтай дарогай на поўнач да вёскі 
Каргоўды, потым дарогай на вёскі Нача, Пастаўкі, Павяланцы, адтуль па 
рэчцы Радунцы каля Парадуні да ваколіц Гервеланцаў, адтуль па Радунцы 
і да вёскі Казакоўшчына, потым рэчкай Дзітвой да Воўкавіч, па рэчцы 
Нешкрупа (прыток Дзітвы) да Тубялевічаў і дарогамі на Надзею, Белявічы, 
Бычкаўшчыну, Дашкялі і Уладыславова, а таксама дарогай з Ліды на Эйтуны. 
З поўдня – ад вусця ракі Жыжмы на Белундзі, Бердаўку, Больтуці, потым на 
Навіцкія, Курасёўшчыну, Калясішча, Пяцюлеўцы, Траццякоўцы, Астроўлю, 
Дайнаву, Кульбакі, Мыто, Янаўляны, Касілаўцы, Мееры, Паперню, далей 
па рацэ Лябёдцы каля вёсак Востраў, Ладыгі, Татары, Арцішы, Збрашкі, 
адтуль дарогамі на Сасоўшчыну, Клешнякі, а потым ракой Нявішай да мяжы 
Гарадзенскага павета. У гэтай зоне цана адной дзесяціны зямлі вызначана ў 
55 рублёў.

2-я, паўночная частка павета, у ёй цана адной дзесяціны вызначана ў 
40 рублёў.

3-я, паўднёвая частка павета, у ёй цана вызначана ў 30 рублёў за адну 
дзесяціну.

Ашмянскі павет быў падзелены на дзве зоны, іх мяжа праходзіла па рэках 
Іслач і Беразіна.

1-я, паўднёвая зона павета, цана дзесяціны – 20 рублёў.
2-я, паўночная зона павета, цана за дзесяціну – 35 рублёў.
...Гэты падзел праіснаваў дваццаць восем гадоў. 8 студзеня 1914 г. міністр 

скарбу са згоды міністра ўнураных спраў зацвердзіў для Сялянскага зямельнага 
банка новы расклад зон і ставак. Лідскі павет быў падзелены да два рэгіёны:

1-ы, у яго склад увайшлі воласці: Лідская, Тарноўская, Мытлянская, 
Лябёдская, Ражанкаўская, Шчучынская, Лядская, Астрынская, Радунская, 
Эйшышская, Аляксандраўская, Беняконская і Жырмунская. У гэтым рэгіёне 
стаўка 1 дзесяціны ворнай зямлі ўзнята да 70 рублёў, а 1 дзесяціна іншых 
зямель – да 60 рублёў.
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2-гі, астатняя частка павета, а менавіта воласці: Дакудаўская, Ганчарская, 
Беліцкая, Арлянская, Жалудокская, Васілішская, Дубіцкая, Пакроўская, 
Забалацкая і Каняўская. У гэтым рэгіёне стаўка 1 дзесяціны ворнай зямлі 
ўзнята да 55 рублёў, а 1 дзесяціна іншых зямель – да 50 рублёў.

Новы расклад значна палепшыў банкаўскую працу, але выбух сусветнай 
вайны спыніў далейшую працу па аптымізацыі.

3 чэрвеня 1914 г. міністр скарбу са згоды міністра ўнутраных спраў 
зацвердзіў расклад нармальных цэн на грунт для Дзяржаўнага зямельнага 
дваранскага банка. Гэты расклад зон цалкам паўтарыў расклад для Сялянскага 
банка ад 1886 г., стаўкі склалі: для 1-й зоны – 55 рублёў, а для 2-й і 3-й зоны – 
45 рублёў за 1 дзесяціну.

Параўноўваючы гэтыя дакументы, можна пераканацца, што яны ніяк не 
каралююцца паміж сабой. 



                          

                          

Даўнейшае 
Наваградскае 

ваяводства

Частка 2.
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І.
Міндоўг, літоўскі кароль, у запісе 1259 г. на карысць рыцараў-мечаносцаў 

апісаў дараваную ім маёмасць: «Nomina autem terarum hec sunt: Dewone tota, 
quam eciam quidam Jetwesen uocant, exceptis quibusdam terulis scilicet Sentane, 
Dernen, Cresmen et villa Gubiniten dicitur ...»1. У пакаёвых запісах літоўскіх князёў 
з Казімірам Вялікім ад 1340 г. князі пісалі, што яны землямі ўладзімірскімі, 
луцкімі, бельскімі, хэлмскімі і берасцейскімі спакойна валодаць будуць2. У 
хроніцы Пятра Дусбурга знаходзім аповед: пад 1314 г. «De Vastatione terrae 
Crivitiae et expugnatione Civitatis parvae Nogardiae», каля 1328 г. «De Vastatione 
territoeii Castri Carthe», каля 1304 г. «De Destructine allodii, seu praedii Dawid 
de Gartha»3. Віганд з Марбурга, апісваючы шматразовыя крыжацкія наезды 
на Літву, пералічыў мясцовасці, якія гэтыя наезды закранулі, напрыклад: каля 
1376 г. «Similiter Arvisten, Eroglen, Rosgeynen, Gesoven et Pastorensem, unde 6 
partes terrarum»4. У часы да Ягайлы ў Літве не ўжывалася іншага тэрміну для 
вызначэння тэрыторыі, акрамя як «зямля», «зямліца», «земская ўласнасць» ці 
«воласць» і «маёмасць». І нават пры Ягайлу, на пачатку хрысціянскай эпохі, 
у актах, пісаных па-старабеларуску, ужываліся тыя ж тэрміны. Так, у запісе 
28 красавіка 1387 г. пералічаны ўладанні, адданыя Ягайлам у валоданне 
Скіргайлу: «А на сию сторону по Сколву – город Радунь и уся тая волость со 
всякой службой и уси люди, село и усяки доход». «Сольники и вси люди и уся 
тыя сяло што у Сольниках и в той волости тое село Ивано, што Андрей 
дзержал»5. Першыя акты Ягайлы, напісаныя на латыні, занатавалі новы 
тэрмін тэрытарыяльных адзінак – district, – што цалкам адпавядала польскаму 
«павет» і што было перанесена да нас з Польшчы. Так, у эрэкцыйным акце 
Віленскага біскупства ад 17 лютага 1387 г. кароль надзяліў біскупу «districtum 
Dubrowno», «districtus quoque Werki et Baxti», а ў прывілеі на правы і свабоды, 
якімі ліцвіны надзяляліся 22 лютага таго ж года, засведчыў, што ставіць у 
кожнай кашталяніі і павеце ці акрузе (Castelania et districtu vel territirio) 
па адным суддзі для разбору праў польскім звычаем6. Адтуль пачало стала 
ўжывацца слова «павет» – разам са старымі назвамі «воласць», «зямля» і г. д., 
новая назва замацавалася за рознымі тэрытарыяльнымі адзінкамі. Паветам 
называлася і дробная княжацкая ці панская воласць, і баярская акруга, і нават 
групы з некалькіх дзясяткаў вялікакняскіх валасцей, якія падпарадкоўваліся 
цэнтральнаму ўраду ў Вільні ці Троках. Згодна з валочнай уставай 1557 г., 
Віленскі павет абдымаў воласці вялікага князя: Браслаў, Опсу, Дзісну, 
Даўгялішкі, Ляхавічы, Гайны, Краснае Сяло, Маркава, Дуніловічы, Ушпаль, 
Пеняны, Абелі, Уцяны, Анікшты, Вількамір, Валожын, Больнікі, Ліду, Трабы, 
Геранёны, Вільню, Наваградак, Цырын, Менск, Крэва, Ашмяны, Меднікі, 
1  Danilowicz, Skarbiec. I, Nr. 181.
2  Ibid. Nr. 361, 362.
3  Petri de Dusburg. Chronicon (1679). 381, 399, 413.
4  Wigandi Marburgensis, Chronikon (1842), 208.
5  Teodora Narbutta, Pomniejsze pisma histiryczne (1856.), 104.
6  Ks. J. Kurczewski. Kosciol Zamkowy, II., 8–11; Danilowocz, Ckarbiec, I., Nr. Nr. 538 i 539.
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Любаў, Раканцішкі, Віршупы. А Трокскі павет: Берасце, Мілейчыцы, Мельнік, 
Ласічы, Драгічын, Камянец, Гарадок, Высокі Тыкоцін, Кнышын, Забелле, 
Мсцібаў, Зэльву, Воўпу, Ваўкавыск, Лыскаў, Мендзырэч, Слонім, Ласосну, 
Байкевічы, Беліцу, Ожу, Пералом, Перавалоку, Васілішкі, Астрыну, Мерач, 
Каняву, Дубічы, Радунь, Эйшышкі, Вароны, Валкенікі, Лейпуны, Аліту, Сімну, 
Біржаны, Дарсунішкі, Коўню, Румшышкі, Кармілаў, Самілішкі, Жыжморы, 
Зослі, Трокі і Гародна7.

Начальнікаў княскіх гарадоў хранікёры-крыжакі ў XIII і XIV ст. тытулавалі 
«capitaneus» і «castelanus»: «In hoc Castro (Colayne) fuit Surminus Capitaneus» 
(1290 г.); «invenerunt XXX viros per David Castellanum de Gartha» (1314 г.)8. 
Потым назвы гэтых пасад трансфармаваліся ў «старасту», а ў княжых сялян – 
у «цівуны».

Уся славяншчына, а з ёй і Літва, сваіх кіраўнікоў і ваенных правадыроў 
называла ваяводамі. Знаходзім пра гэта ўзгадкі, напрыклад, у Іпацьеўскім 
летапісе, каля 1259 г.: «Се бо быша люде Миндовгови, воевода же их Хвал, 
иже велико убийство творяше земле Черниговской, и Сирвид Рушкович», 
каля 1262 г.: «другая рать воева тое же недели литовская около Мельницы 
и с ними воевода Тюдяминович Комдижат»9.

У Гародлі над Бугам 2 кастрычніка 1413 г. кароль Уладзіслаў Ягайла і вялікі 
князь Аляксандр Вітаўт, надаючы, з прыроджанай іх дабрынёй і ласкавасцю 
літоўскім землям вольнасць, ласку, свабоду, exempcje і прывілеі, устанавілі ў 
Літве тыя самыя, што і ў Польшчы, пасады, установы і ўправы, гэта значыць – 
у Вільні і Троках ваяводаў і кашталянаў. Нованазваныя саноўнікі ўжо ў тытуле 
сваёй годнасці сталі разам з біскупам Віленскім першымі сенатарамі, панамі-
радай ВКЛ. Потым колькасць сенатараў увесь час павялічваецца праз больш 
частае наданне асобам каралём і вялікім князем годнасцей і тытулаў, якія ў 
Кароне давалі права на атрыманне сенатарскага крэсла. 

ІІ.
У 1428 г. князь Вітаўт запісаў Наваградак з яго паветам – «terram 

castrumque Nowogrodek Lithauanicum cum toto districtu Nowogrodensi» – 
пажыццёва, у якасці пасагу сваёй жонцы Ульяне. Згодна з гэтым запісам, у 
склад Наваградскага павета ўваходзілі двары і вёскі: Новае Сяло, Гарадзечна, 
Брэтона, Басіна, Паўбераг, Дзялятычы, Любча, Асташын, Нягневічы, Паланая, 
Карэлічы, Свержань, Цырын, Палонка, Пачараў, Лахва і Бобр, акрамя двароў і 
валасцей, якія трымалі князі-леннікі10. Аднак не доўга валодала гэтым княгіня 
Ульяна: 19 чэрвеня 1431 г. у дамове князя Свідрыгайлы з ордэнам сярод 
сведкаў прысутнічае «Petraschnis Montegardowicz», стараста наваградскі. 
7  Rus. Istor. Bibl., XXX (1914), 563–564. Прафесар Леантовіч у сваёй працы «Очерки истории 
литовско-русского права» (С-Пб., 1894. С. 317) сцвярджаў, што тэрмін «павет» ужываўся 
яшчэ з часоў Гедыміна, спасылаючыся на ліст Альгерда ад 1337 г., які пацвярджаў набыццё 
яго дваранінам Рыгорам Тункелем зямлі ў паветах Эйшышскім і Радунскім. Гэты ліст быў 
апублікаваны ў «Skarbсu» Даніловіча (І., № 352). Любаўскі ў «Облостном делении…» цытуе 
ліст кар. Казіміра ад 1486 г. да гарадзенскага намесніка кн. Аляксандра Юр’евіча: «Ты, княже, 
прыслал к нам Тункелем сорок коп грошей без двух грошей» і запіс у кнізе выдаткаў кар. 
Жыгімонта, выплаты Алешку Жыватаву коп «у Тункеля з поддымных» (С. 498.). У Адама 
Банецкага (Poczet Rodow, S. 353) знаходзім: «Тункель ці Тункялевіч дзяк (пісар) Казіміра 
Ягайлавіча ў гадах 1482–1486, атрымаў ад Аляксандра Яг. вёску ў Драгіцкім павеце, якую 
наступны кароль Жыгімонт надаў у 1510 г. Ігнацевічу. Той жа самы Тункель быў арбітрам у 
справе княгіні Слуцкай з Філарэтам, архімандрытам Пячэрскай лаўры ў Кіеве. Ягоны вырак 
пацвердзіў кароль Жыгімонт у 1524 г.». Беручы пад увагу звесткі пра Тункеля і тое, што 
згаданы ў лісце Альгерда ў 1337 г. Януш Касцевіч быў радунскім намеснікам у 1490–1530 гг. 
(згодна з Банецкім), можна зразумець, што лісты выдадзены не Альгердам, а Жыгімонтам І 
у 1517 г.
8  Petri Dusburgi. Cronikon (1679). 313, 381.
9  Poln. Sobr. Rus. Letop., II., (1908). 840, 856.
10  Prochaska. Cod. epistol. Vitoldi. Nr. MCCCXXI.
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Потым хутка, да 2 верасня 1432 г. рэзідэнт ордэна пры двары вялікага князя 
літоўскага Райбеніч, войт братыньскі, у сваім лісце ўзгадвае камандуючага 
збройнымі сіламі ў Літве Пятрашу «Petrasse», ваяводу наваградскага11. У 
той час Пятраш Манцігердавіч, відочна, быў ваяводам наваградскім, пра 
што сведчыць прывілей вялікага князя Жыгімонта ад 28 верасня 1432 г., 
на тым прывілеі як сведка запісаны «Petrasthio Montigerdowicz Palatino 
Nowogrodensi»12. Але часцей Пятраш Манцігердавіч быў тытулаваны толькі 
земскім маршалкам. Апошні раз ён быў названы ваяводам наваградскім у 
наданні каралём Казімірам Ягайлавічам маёнтка Сямашку Епіфанавічу ў 
Луцкім павеце 4 студзеня 1452 г.13.

Згодна з каталогам Адама Банецкага наваградскімі ваяводамі да пачатку 
XVI ст. былі:

Марцін Гаштольдавіч, 1464–1471 гг.
Міхал Монтавіч, 1483–1483 гг.
Солтан Аляксандравіч, 1486–1487 гг.
Мікалай Радзівілавіч, 1488–1490 гг.
Юры Пацавіч, 1492–1496 гг.
Ян Юр’евіч Забярэзінскі, 1496–1498 гг.
Іван Літавор Забярэзінскі, 1496–1498 гг.
Князь Сямён Юр’евіч Гальшанскі, 1500–1501 гг.
Пётр Глябовіч, 1502 г.
Альбрыхт Гаштольд, 1503–1506 гг. У гэтым 1506 г. ён «мужна 

наваградскі замак абараніў ад татараў»14.
У 1507 г. Наваградак з усімі наваградскімі ўрадамі, з ключом і гарадам 

даў кароль Жыгімонт І у пажыццёвае валоданне князю Івану Глінскаму, які 
быў перад тым кіеўскім ваяводам. У сваім прывілеі кароль пісаў, што пакіне 
за князем Глінскім ягоны гонар і месца ваяводы кіеўскага, якое ён займаў у 
часы панавання каралеўскага брата, караля Аляксандра, што ён можа заўжды 
пісацца ў сваім тытуле наваградскім ваяводам і каралеўскім маршалкам, а 
сярод паноў-рады ВКЛ займаць места каля пана старасты жмудскага15. Князь 
Іван Глінскі тытулаваўся наваградскім ваяводам: у 1508 г. ён далучыўся да 
бунту, які ўзняў ягоны брат князь Міхал Глінскі, і эміграваў у Маскву.

Пасля Глінскага наваградскімі ваяводамі былі:
Альбрыхт Марцінавіч Гаштольд, 1508–1509 гг.
Ян Янавіч Забярэзінскі, 1510–1530 гг.
Станіслаў Гаштольд, 1530–1541 г., муж Барбары Радзівіл.
Рыгор Осцік, 1542–1544 гг.
Аляксандр Хадкевіч, 1545–1547 гг.
У 1551 г. выконваў абавязкі старасты князь Іван Андрэевіч Палубінскі.
Іван Гарнастай, 1551–1558 гг.
Павел Сапега, 1558–1579 гг.16.
З канца XV ст. да 1569 г. наваградскія ваяводы кіравалі вялікакняскай 

маёмасцю ў Наваградскім павеце. Згодна з Мацеем Любаўскім17, у тыя часы 
ў Наваградскі павет уваходзілі двары і воласці: Гарадзечна, Брэцін, Басін, 
Любча, Асташын, Нягневічы, Паланая, Карэлічы, Свержань, Цырын, Ляхавічы, 
Сваротва, Няўдзея, Чэрніхава, Гарадзішча, Палужжа, Крошын, Сваяцічы, 
Дорагава, Шчорсы, Сянно, Жухавічы, Вяда, Масты, Углі і Ваўканоча.

Воласці, двары і замкі гаспадарчыя: Слонім, Ваўкавыск, Ліда і інш. з 
11  Danilowicz. Skarbiec. II, 1621.
12  P. Dabinski. Zbor praw etc. (1788). 3.
13  Акты Юж. и Запад. Рос., I, (1863). № 28.
14  A. Boniecki. Poczet Rodow. XLIV.
15  М. Любавский. Обл. Дел., 126–127.
16  A. Boniecki. Poczet Rodow. XLIV–XLV.
17  М. Любавский. Обл. Дел., 128–133.
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іх паветамі – у той час кіраваліся каралеўскімі намеснікамі, якія таксама, 
як і наваградскія ваяводы, уваходзілі ў каралеўскую раду. Што датычыць 
каралеўскай земскай службы, дык усе гэтыя воласці, двары і замкі ўваходзілі ў 
склад вялікага Віленскага павета і былі падпарадкаваныя віленскаму ваяводу. 
Згодна з ухвалай віленскага сойма ад 1 траўня 1528 г., гэты вялікі Віленскі 
павет складаўся з абшараў, якія былі ўласнасцю князёў ВКЛ, на гэтых абшарах 
стаялі двары і гаспадарскія замкі, а таксама паселішчы гаспадарскіх баяраў, 
якія былі абавязаныя да вайсковай службы, у тым ліку і гаспадарскі замак 
Наваградак з яго сакольнікамі, садоўнікамі і кухарамі.

Каля Віленскага павета з такімі ж ваяводскімі паўнамоцтвамі існаваў 
Трокскі павет, у склад якога, між іншым, уваходзілі Ваўкавыск і Слонім18.

III.
Віленскі сойм 1565–1566 гг., рыхтуючы грунт да злучэння Літвы з Каронай, 

між іншымі рэформамі, якія мелі за мэту ўніфікаваць адміністрацыйнае 
дзяленне і сістэму кіравання, падзялілі ВКЛ на трыццаць паветаў, з якіх 
утварылі трынаццаць ваяводстваў. У склад Наваградскага ваяводства ўвайшлі 
паветы: Наваградскі, Слонімскі і Ваўкавыскі19. У такім складзе Наваградскае 
ваяводства існавала да заняпаду Рэчы Паспалітай. Ваяводам новаўтворанага 
ваяводства аўтаматычна стаў тыхчасовы ваявода Павел Сапега, будучы 
сенатар супольнага сенату абодвух народаў. На другога сенатара Наваградскага 
ваяводства – кашталяна – ад караля Жыгімонта Аўгуста ў 1566 г. намінацыю 
атрымаў пан Рыгор Валовіч, у той час каралеўскі маршалак, стараста слонімскі 
і мсцібаўскі, гараднічы гарадзенскі, дзяржаўца эйшышскі, каняўскі, вораньскі, 
дубіцкі і зэльвенскі, пасол у Маскву ў 1563 г.20. На Люблінскім сойме 1569 г. 
наваградскі ваявода атрымаў у сенаце дваццаць другое крэсла, пасля ваяводы 
бельскага і перад ваяводам плоцкім, а наваградскі кашталян – васямнаццатае, 
таксама паміж кашталянамі бельскім і плоцкім21. 

«Кароткая дэкларацыя аб кіраванні, уладзе і прэрагатывах некаторых 
Іх Мосцей Паноў Сенатараў, дзеля тых, хто гэта ведаць прагне», далучаная 
да пачатковай часткі віленскага выдання Статута Літоўскага ад 1693 г., пра 
ваяводаў і кашталянаў паведамляе: «Ваяводы, кожны з іх ёсць Princeps creatus, 
найперш на сваім месцы ў Сенаце засядае. Ёсць таксама гетманам свайго 
ваяводства і сваю ўладу не ўжывае, толькі падчас паспалітага рушэння 
з-за вострай патрэбы ў бяспецы дзяржавы. Кашталяны, у некаторых 
ваяводствах чатыры, тры, а найменш два, якія таксама падчас паспалітага 
рушэння над шляхтай свайго павета маюць уладу і ў свайго ваяводы ёсць 
намеснікамі». Па-за гэтым ваявода ў сваім павеце ваяводскім, якім якраз 
і быў Наваградскі павет, выконваў звыклыя абавязкі гродскага старасты. 
Пры адсутнасці ваяводы рэпрэзентаваў Наваградскі павет і ўзначальваў 
наваградскія соймікі наваградскі падкаморы як другая асоба ў павеце пасля 
ваяводы. 

У Слонімскім і Ваўкавыскім паветах другой асобай быў павятовы 
маршалак. У Наваградку ніякай ваяводскай управы не было, толькі стала 
функцыянаваў звычайны павятовы гродскі суд з той жа ўладай, як і ў Слоніме і 
Ваўкавыску. Звычайна ані стараста, ані ваявода не кіравалі ў гродскім судзе, а 
пасля атрымання намінацыі прызначалі сваіх намеснікаў: ваявода – падваяводу, 
старасту і падстарасту. Даходамі ваяводы і старасты былі прыбыткі ад чыншаў 
з грунтоў, прапінацыі і таксама аплаты за дзеянні, акрэсленыя статутам. Аб 
адноснай велічыні даходаў наваградскага ваяводы і слонімскага з ваўкавыскім 

18  Рус. Истор. Библ. XXXIII. 7–109.
19  И. Лаппо. Лит. – Рус. Повет. (1911). 58.
20  Лаппо. Вел. Кн. Лит. (1901). 136.
21  Vol. Leg., II. 93.
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старастаў пэўнае ўяўленне дае гадавая плата з гіберны22, чопавага, шэлезнага 
[ад слова шэлег – Л. Л.] і падымнага (на ўтрыманне войска), паказаная на 
варшаўскім сойме 1717 г. на аснове тарыфа 1690 г.23. Мусілі аплаціць:

Эканомія Наваградская – 412 зл.
Эканомія Слонімская з горадам – 11 000 зл.
Ваўкавыскае староства з горадам Ваўкавыскам, Новым Дваром, 

Поразавам і з Пяскамі – 18 000 зл.
Інструкцыя наваградскага сойміка, ухваленая 23 жніўня 1756 г. для 

паслоў на сойм Юзафа Нясілоўскага і Віктара Вайніловіча між іншымі пунктамі 
мела і такі: «Усе прывілеі, нададзеныя гораду Наваградку, ад даўнейшых часоў 
каралямі польскімі пацверджаныя, …учынёныя раней ад яснавяльможных 
ваяводаў наваградскіх крыўды гораду, калі не могуць быць кампенсаваныя, 
каб больш не чыніліся, і каб наваградскія ваяводы ўласныя даходы з 
прыбыткаў, якія належаць гораду, in proprios usus не бралі, ...іх мосьці 
паслы імкнуцца будуць»24. Відочна, у Наваградку, як і ў іншых магдэбургскіх 
гарадах, паміж магістратам і ваяводам меліся старыя спрэчкі аб гарадскіх і 
ваяводскіх юрыдыках і аб даходах з гэтых юрыдык.

З часоў Рэчы Паспалітай ваяводамі наваградскімі былі:
Павел Сапега, да 1579 г.
Князь Мікалай Радзівіл, 1579–1589 гг., лоўчы ВКЛ, стараста мазырскі 

і мерачскі.
Андрэй Сапега, сын Паўла, пераведзены на Полацкае ваяводства ў 

1597 г.
Фёдар Скумін-Тышкевіч, стараста гарадзенскі і аколіцкі, памёр у 

1616 г.
Мікалай Сапега, памёр у 1626 г.
Юры Храптовіч, памёр у 1635 г.
Аляксандр Служка, з 1636 г., стараста рэчыцкі, прапойскі, мазырскі і 

гомельскі, пад канец жыцця – ваявода трокскі.
Жыгімонт Караль Радзівіл, стараста слонімскі, упіцкі і шавельскі, 

кавалер мальційскі, памёр у 1642 г.
Тамаш Сапега, каля 1645 г.
Багдан Статкевіч, у 1648. Ягоным падваяводам і намеснікам у гарадской 

управе быў Станіслаў Літавор Храптовіч.
Ян Вяжэвіч, да 1657 г. Ягоным падваяводам быў у 1656–1657 гг. Ян 

Корсак.
Крыштаф Валадкевіч, 1658–1662 гг. Ягоны падваявода – Ян Харлінскі.
Крыштаф Зяновіч, каля 1665 г.
Ян Кярноўскі, у 1670 г.
Князь Дзмітры Палубінскі, у 1671–1678 гг. Падваявода наваградскі ў 

1671 г. – Крыштаф Кярноўскі.
Стэфан Тызенгаўз, каля 1700 г. У 1698 г. падваявода – Ян Вайніловіч.
Князь Ян Радзівіл, стараста лідскі, 1710–1728 гг. Падваявода – Міхал 

Кандратовіч, мечнік наваградскі.
Князь Ежы Яблонскі, 1753–1772 гг.
Юзаф Нясілоўскі – апошні ваявода перад падзелам Рэчы Паспалітай.
Наваградскія ваяводы ў Наваградку стала не жылі. Некаторыя з іх мелі 

ў ваяводстве свае двары ці камяніцы ў горадзе і жылі ў сваіх маёнтках, як, 
напрыклад, Радзівілы XVIII ст. – у Дзятлаве ці Явары, Нясілоўскі ў Варончы 
і г. д.
22  Гіберна – від грашовай павіннасці гараджан у ВКЛ, якую плаціла насельніцтва гарадоў 
на ўтрыманне войска ўзімку – Л. Л.
23  Vol. Leg., VI. 186, 194.
24  Акты Вилен. Археогр. Комис. XIII, 203.
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Наваградскімі кашталянамі былі:
Рыгор Валовіч, 1566–1586 гг.
Князь Аляксандр Іванавіч Палубінскі, 1586–1607 гг.
Самуэль Валовіч, 1566–1586 гг.
Базыль Копец, памёр у 1637 г.
Ян Рудаміна, памёр у 1646 г.
Багдан Статкевіч, каля 1647 г.
Ежы Зяновіч, каля 1647 г.
Мікалай Юдыцкі, у 1671 г.
Крыштаф Есман, 1674–1678 гг.
Аляксандр Война Ясенскі, 1687–1690 гг., уладальнік Зулава ці Жулава, 

а таксама Міцяны над Мерай, у 1687 г. «губернатар горада Вільня».
Антон Навасельскі, 1713–1725 гг.
Антон Аскерка, 1726–1735 гг.
Багуслаў Незабытоўскі, памёр у 1739 г.
Ян Рдултоўскі, у 1743 г.
Даніэль Шышка, 1749–1754 гг.
Ян Храптовіч, 1756–1764 гг.
Гедэон Яленскі, з 1772 г.
Каспар Нясецкі пра Наваградскае ваяводства піша: «Гарады ў гэтым 

ваяводстве: Наваградак, Слонім, Мсцібаў, Ружаны, Мыш, Ляхавічы, Нясвіж. 
Звычайна соймік у Наваградку. Ягоны герб – з аднаго боку чорны Анёл на 
чырвоным полі, крылы распушчаны, адна рука апушчана, другой падпіраецца. 
З другога боку – звычайная Пагоня. На сойм ад ваяводства абіраюцца два 
паслы, столькі ж ад Слонімскага павета і столькі ж ад Ваўкавыскага»25.

Згодна з Гваньіні, Наваградскае ваяводства мела: «Харугву з двума 
рагамі, чырвонага колеру, герб як у Вялікага Княства Літоўскага: муж 
збройны на кані белым з мячом»26.

IV.
Нясецкі, калі пісаў свой Гербоўнік на пачатку XVIII ст., заўважыў, што 

«Да гэтага ваяводства належыць Слуцкае княства, якое раней мела свае 
ўдзельныя княствы... а калі дом слуцкіх князёў згаснуў, гэтае княства 
да Радзівілаў адышло»27. Што да складу Наваградскага павета, дык Антон 
Фрыдрых Бюшынг у другой палове XVIII ст. напісаў пра наступныя гарады 
і мястэчкі ў гэтым павеце: Наваградак, Нясвіж, Мір, Налібокі, Стоўбцы, 
Свержань, Турэц, Любча, Карэлічы, Уселюб, Цырын, Ішкальдзь, Клецк, 
Дарэва, Мыш, Палонка, Ліпск, Ляхавічы і Сталовічы, у склад Слуцкага 
княства залічыў: Раманава, Грозаў, Капыль, Цімкавічы, Кіевічы, Семежаў, 
Петрыкаў28. Апісанняў межаў Наваградскага павета і Слуцкага княства між 
апісанняў межаў іншых паветаў, зробленых каралеўскай канцылярыяй у 
1567 г., не магу знайсці. Акрэсліць старажытныя межы Наваградскага павета 
і Слуцкага княства магчыма толькі прыблізна, на падставе апісання межаў 
некаторых суседніх паветаў і попісу войска 1567 г. Наваградскі павет на 
поўдні межаваў з Пінскім паветам. Згодна з апісаннем межаў Пінскага павета 
ад 1567 г.29, гэта мяжа ішла ад Турава ўверх па Прыпяці да Лахвы, Хаценіч і 
Выгонашчаў, а адтуль ішла да возера Свяціцкага. Ад Выганашчанскага возера 
мяжа Наваградскага павета са Слонімскім ішла на поўнач праз раку Шчару 
да пачатку ракі Палонкі, а потым рэчышчам ракі Моўчадзі да ракі Нёман. 
Нёман на поўначы аддзяляў Наваградскі павет ад Лідскага і Ашмянскага – як 
25  Niesiеcki. Herbarz (1839). I. 193.
26  Gwagnin (у перакладзе). Kronika. (1768). 302.
27  Niesiеcki. Herbarz (1839). I. 193.
28  D. Ant. Freder. Busching. Nouvean traite de Geographie (1768). 637–638.
29  Рос. Истор. Библ. XXX. 891.
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меней да Ярэміч, адкуль мяжа Наваградскага павета бегла на паўночны ўсход, 
надаючы Дзярэўна Менскаму павету, а Налібокі – Наваградскаму. Потым 
мяжа накіроўвалася на паўднёвы ўсход і бегла праз агромністую пушчу да ракі 
Пцічы, надаючы Мікалаеўшчыну Наваградскаму павету, а Грозаў Слуцкаму 
княству, а Узду і Шацк – Менскаму павету. Мяжа Слуцкага княства бегла на 
поўнач па рэчышчы ракі Пціч, абмінаючы Глуск і Парэчча, якія належалі да 
павету Рэчыцкага. Мяжа, не даходзячы да вусця Пцічы, паварочвала да ракі 
Прыпяць. Па Прыпяці мяжа даходзіла да Снятыні, потым паварочвала на 
поўнач і бегла каля рэчышча Прыпяці на захад. Межы Наваградскага павета 
з часам перасоўваліся. У апісанні межаў маёнтка Люлінца 1600 г. і ў інвентары 
маёнтка Дзятлавічы 1604 г. пазначана, што гэтая маёмасць належала ў свой час 
да Наваградскага павета, і што абшары Люлінца, а гэта значыць юрысдыкцыя 
Наваградскага павета, сягалі ажно за правы бераг Прыпяці30. Што да Кажан-
гарадка, дык ужо 21 красавіка 1646 г. у актах Пінскага гродскага суда чынілася 
пратэстацыя: «Марэк Давідовіч, арандатар месца названага Кажангарадком, 
якое знаходзіцца ў ваяводстве Наваградскім»31. Соймавыя ўхвалы 1775 г. 
таксама паказваюць Кажан-гарадок у Наваградскім ваяводстве32.

Соймікі і суды Наваградскага павета павінны былі адбывацца ў 
Наваградку. Аднак былі выпадкі, што яны пераносіліся ў іншыя месцы. Фёдар 
Еўлашэўскі, наваградскі падсудак, у сваіх мемуарах расказваў: «У той жа 
год 1566, ва ўсёй Літоўскай дзяржаве першыя суды адбыліся на Св. Міхала. 
Наваградскія суды з прычыны эпідэміі былі перанесены ў Ляхавічы»33. З-за 
эпідэміі пры канцы 1571 г. па загаду караля соймік быў перанесены ў Слонім. 
Эпідэмія не спынілася і на наступны год, і таму ў 1572 г. соймік сабраўся ў 
Машэвічах34. Той жа Фёдар Еўлашэўскі ў іншым месцы мемуараў заўважае: 
«У тым жа 1592 г., 1 верасня, у аўторак, на сойміку і элекцыі падсудкаў у 
Цырыне, абралі чатырох»35. Соймікі канца XVII і пачатку XVIIІ ст. звычайна 
адбываліся «ў Навагрудаку» (1677 г., 1678 г., 1703 г.), у 1699 г. «соймік relationis 
у замку наваградскім die 22 septembris declarat»36. Наваградскі соймік 23 жніўня 
1726 г. «in loco solito consiliorum у Наваградку праходзіў». Чатырохгадовы сойм 
у 1791 г. пастанавіў: «Соймікі ў гэтым павеце будуць праходзіць у Наваградку 
ў замку, і яны будуць высылаць двух паслоў на Сойм»37.

Акрамя павятовых соймікаў у Наваградку некалі здараліся і зборы 
іншага характару. Так чальцы паноў-рады і Ян Хадкевіч, маршалак земскі, 
каб прыняць і выслухаць маскоўскага ганца, а таксама для адказу маскоўскаму 
паслу прызначылі дзень 20 лютага 1576 г. і месца – Наваградак, каб «і князь, 
яго міласць Слуцкі мог там быць і каб прасцей было рыцарству з іншых 
паветаў з’ехацца»38. Соймавая ўхвала 1578 г. для паправы судовых спраў 
ВКЛ (Статуту), прызначыла павятовыя соймікі на дзень 23 траўня, прычым 
«з тых соймікаў большы з’езд мае быць станаў ВКЛ, для гэтай жа паправы 
Статуту, у Наваградку на пэўны час, на дзень Св. Міхала, у тым жа годзе»39.

«Трыбунал жыхароў Вялікага Княства Літоўскага на сойме варшаўскім 
у 1581 г.»40 вызначыў галоўныя судовыя гарады: Вільню, Трокі, Наваградак 
і Менск. Згодна з гэтым раскладам, да Наваградскага трыбунальскага суда 
30  Акты Вилен. Археогр. Комис., XIII, 289–298.
31  Ibid., XXVIII, 252.
32  Vol. Leg. VIII, 314 i 516.
33  Feodor Jewlaszewski. Pamientnik (w przekladzie polskim). 1860, 15.
34  Лаппо. Лит. – Рус. Повет. 1911. 561–564.
35  Feodor Jewlaszewski. Pamientnik (w przekladzie polskim). 1860, 57.
36  Volum. Leg. V., 265, 318, 404, XI, 44.
37  Rosklad Woiewodztw. Ziem y Powiatiw etc., akty kowany in Curia Regia Varsavienski 2 listopda 
1791 г.
38  Лаппо. Вел. Кн. Літ. (1901). 728.
39  Vol. Leg. II. 196.
40  Wydanie Trybunalu 1693 r.
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былі далучаны: Наваградскае ваяводства, Слонімскі павет, Ваўкавыскі павет, 
Берасцейскае ваяводства і Пінскі павет. Наваградак ляжаў на краі сваёй 
судовай акругі і ў гэтым сэнсе не быў добрым выбарам для кадэнцый галоўнага 
суда, і ўжо хутка, у 1598 г., варшаўскі сойм па просьбе жыхароў Берасцейскага 
ваяводства і Пінскага павета перанёс разгляд іх спраў у Вільню41. З узгаданых 
вышэй мемуараў Фёдара Еўлашэўскага даведваемся, што аўтарам праекта 
ўставы аб трыбунале былі сам Еўлашэўскі і Андрэй Трызна, наваградскі 
гродскі суддзя, абодва паслы на варшаўскі сойм 1579–1580 гг. ад Наваградскага 
павета: «Потым 20 снежня (1579 г.) быў сойм у Варшаве, на якім пан Андрэй 
Трызна і я былі пасламі ад Наваградскага павета і працавалі, напісаўшы 
дакумент пра Трыбунал, які кароль Ягамосць падпісаў... Скончылі сойм 
9 снежня 1580»42. Не дзіва, што гэтыя два Наваградскія паслы пастараліся 
пра ўключэнне ў уставу пасяджэнняў суда менавіта ў Наваградку, бо гэта 
была даходная справа для іх горада. Соймавая ўхвала 1726 г. пацвердзіла 
судовыя правы Наваградка. Хто зрабіў пратэкцыю на гэты раз – невядома. 
Праз пяцьдзясят гадоў варшаўскі сойм 1775 г. з-за хадайніцтваў падскарбія 
Тызенгаўза скасаваў кадэнцыі трыбунала ў Наваградку на карысць Гародні, 
прычым было заўважана, што гэтыя змены з’яўляюцца «адзіным і самым 
эфектыўным спосабам, каб соймавы горад развіваўся і знаходжанне соймавых 
з’ездаў у ім стала выгадным»43.

Войцех Вялёндка ў «Геральдыцы ці апісанні гербаў», выдадзенай у 
1792 г., падаў наступны спіс урадоўцаў Наваградскага павета:

Падкаморы Адам Вайніловіч.
Стараста Міхал Несялоўскі, ваявода.
Харунжы Міхал Вайніловіч.
Суддзя земскі Феліцыян Данэйка.
Суддзя земскі Францішак Яблонскі.
Суддзя земскі Міхал Бярновіч.
Войскі Казімір Яблонскі.
Стольнік Міхал Гінтар.
Падстолі Адам Вярэўскі.
Падваявода судовы Юзаф Абуховіч.
Суддзя гродскі Антон Туханоўскі.
Суддзя гродскі Яўхім Кміта.
Пісар гродскі Адам Вярнеўскі.
Падчашы Вінцэнт Райкевіч.
Чашнік Юзаф Корбут.
Гараднічы Юзаф Каневіч.
Скарбнік Дыянізі Раецкі.
Лоўчы Стэфан Верашчака.
Мечнік Ежы Гардына.
Канюшы Францішак Пратасовіч.
Абозны Антон Корсак.
Стражнік Юзаф Яблонскі.
Крайчы Францішак Пласкоўскі.
Будаўнічы Марціян Хмялеўскі.
Мастаўнічы Францішак Равінскі.
Крайчы Якуб Чачот.
Рэгент земскі Юзаф Трацінскі.
Рэгент гродскі Каэтан Абуховіч.
Рэгент гродскі Леан Гадачэўскі.

41  Vol. Leg. II. 371.
42  Feodor Jewlaszewski. Pamientnik (w przekladzie polskim). 1860, 37–38.
43  Volum. Leg. VIII. 390.
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Чатырохгадовы сойм 1791 г. падзяліў вялікі Наваградскі павет на два:
Наваградскі, у склад якога ўвайшлі парафіі: Наваградская, Уселюбская, 

Нягнявіцкая, Сенненская, Гарадзейская, Варанчанская, Стараельнінская, 
Сталовіцкая, Мышская, Дараўская, Ішкальдзьская, Крошынская, Мірская, 
Мікалаеўская, Паланецкая, Свержанская, Сноўская, Стаятыцкая, Задзвейская, 
Нясвіжская і Крывошынская.

Слуцкі, у склад якога ўвайшлі парафіі: Глуская, Слуцкая, Капыльская, 
Цімкавіцкая, Клецкая, Ляхавіцкая, Нядзведская. Соймікі ў тым павеце мелі 
быць у Слуцку, у парафіяльным касцёле, і таксама павінны былі абіраць двух 
паслоў на сойм.

На тым жа сойме былі створаны цывільна-вайсковыя камісіі: у Наваградку 
для паветаў Наваградскага і Слуцкага, у Слоніме для Слонімскага і ў Ваўкавыску 
для Ваўкавыскага.

Аднак расійская акупацыя перашкодзіла поўнаму выкананню ўсіх планаў, у 
тым ліку і стварэнню Слуцкага павета. Генерал-маёр Кнорынг у сваім універсале 
аб арганізацыі судоў у акупаваным краі, выдадзеным 21 красавіка 1793 г., 
наказаў адначасова перайсці на стары каляндар, ён пісаў: «Што да Слуцкага 
павета, паколькі ў ім ніколі не было павятовых управаў, таму жыхары 
гэтага павета і надалей будуць жыць у Наваградскім ваяводстве, далучаным 
да Расійскай Імперыі, але для выбараў упраў і стварэння судовых устаноў 
павінны сабрацца на сойміку ў Слуцку. З гэтай мэтай, дадзеным універсалам, 
выклікаю маршалка Бяршовіча, кавалера ордэна Св. Станіслава, у Нясвіж для 
падрыхтоўкі сойміка». Слуцкі павет хутка стаў часткай новаўтворанай Менскай 
губерні. 14 красавіка 1794 г. у Слуцкім гродскім судзе лічыліся старшыня Пётр 
Строўскі (?), Юзаф Трацінскі і Рох Сіпайла – гродскія суддзі44.

З 1794 г. Случарэцкі павет [ранейшая назва – Л. Л.] пачалі называць 
Слуцкім. Імянным указам ад 3 траўня 1795 г., выдадзеным генерал-губернатарам 
Туталміным, было ўтворана Менскае намесніцтва, у склад якога ўвайшлі 
наступныя паветы (у гэтым указе яны названыя акругамі): Менскі, Вілейскі, 
Пастаўскі, Докшыцкі, Дзісненскі, Барысаўскі, Ігуменскі, Бабруйскі, Мазырскі, 
Давыд-Гарадоцкі, Пінскі, Нясвіжскі і Слуцкі. Іншым указам ад 8 жніўня 1796 г., 
выдадзеным генерал-губернатарам князям Рапніным, былі створаны два 
намесніцтвы: Віленскае і Слонімскае, прычым у склад Слонімскага намесніцтва 
ўвайшлі паветы: Слонімскі, Наваградскі, Гарадзенскі, Ваўкавыскі, Лідскі, 
Берасцейскі, Кобрынскі і Пружанскі. 12 снежня 1796 г. Віленскае і Слонімскае 
намесніцтвы аб’яднаны ў адзіную Літоўскую губерню, а 9 верасня 1801 г. гэтая 
губерня падзелена на Віленскую і Гарадзенскую. З 1 ліпеня 1843 г. па царскім 
указе Наваградскі павет далучаны да Менскай губерні. Слонімскі і Ваўкавыскі 
павет з 1801 г. уваходзілі ў склад Літоўска-Гарадзенскай губерні, якая потым 
звалася проста Гарадзенская.

V.
Самае старое апісанне межаў Слонімскага павета захавалася ў лісце 

караля Жыгімонта Аўгуста ад 30 красавіка 1565 г. Згодна з гэтым дакументам, 
тыя межы «пачыналіся на поўнач ад вусця ракі Зэльвы каля Нёмана і ішлі 
ўверх супраць яе цячэння, потым ракой Ражанкай, потым па дарозе, якая 
ішла на Бярозу, адкуль праз раку Ясельду да возера Спораўскага. Ад возера 
да пачатку ракі Палонкі і далей рэчышчам ракі Моўчадзі ажно да яе вусця 
ў Нёмане, вусцем Нёмана праходзім да першай кропкі – да ўпадзення Зэльвы 
ў Нёман»45. У апісанні межаў паветаў ВКЛ ад 1566 г. пра Слонімскі павет 
пазначана, што мяжуе з паветамі Гарадзенскім, Ваўкавыскім, Наваградскім, 
Пінскім і Берасцейскім46.
44  Сборник докум. Импер. Екатерины II, Вильно (1903). 135.
45  M. Balinski. Starozytna Polska. III. 679.
46  Рос. Истор. Библ. Т. ХХХ. 886.
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Пра мяжу з Гарадзенскім паветам ведаем з таго ж апісання, бегла яна 
па Воўпе да Нёмана вышэй Лунна, потым да вусця ракі Зэльвы, потым уверх 
па Зэльве, потым вышэй Мастоў да Нёмана і Нёманам уверх да ракі Тур’і, 
якая ўпадае з другога боку Нёмана. Па Тур’і ўверх да дарогі з Наваградка да 
Гародні47. На карце Rizzi Zannoni 1772 г. мяжа Слонімскага павета супадае 
з апісаннем межаў 1566 г.: ад Бярозы на мяжы Берасцейскага ваяводства да 
вытокаў ракі Зэльвы і ўздоўж Зэльвы да вусця з Нёманам. Нёманам уверх да 
вусця ракі Тур’і каля Ражанкі, а потым на поўдні ад Жалудка да Нёмана і ўверх 
па Нёмане да вусця ракі Моўчадзі. Па Моўчадзі ўверх і ад яе пачатку да Шчары 
насупраць Быценя, потым на поўдні да мяжы Берасцейскага ваяводства. 
Згодна з гэтай картай Дзятлава знаходзілася ў Слонімскім павеце, у тым жа 
павеце і Масты.

Што датычыць Мастоў, дык на карце Rizzi Zannoni яны пазначаныя на 
левым беразе Тур’і, хоць рэальна яны знаходзяцца далёка ад правага берага 
гэтай ракі. Адсюль пайшлі памылкі і на больш позніх іншых картах (напрыклад, 
Глогера). Ад даўніх часоў Масты былі часткай Гарадзенскай эканоміі і ўваходзілі 
ў Гарадзенскі павет. Частка мастоўскіх абшараў знаходзіцца на левым беразе 
Нёмана насупраць Мастоў, паміж вусцямі Шчары і Зэльвы. Таму картографы, 
не разумеючы апісанне межаў 1566 г. перасунулі межы Слонімскага павета ў 
ваколіцы Мастоў – на правы бераг Нёмана.

У цэласці захавалася першая актавая кніга земскага Слонімскага суда 
з 1565–1566 гг.48, з якой даведваемся, што ў 1565 г. кароль Жыгімонт Аўгуст 
«даў» для Слонімскага павета: маршалка Яна Яцыніча, падкаморага 
Станіслава Мікалаевіча Нарбута, ваяводзіча падляскага, суддзю Міхала 
Лаўрыновіча-Сакалоўскага, падсудка Пацея Ельца і пісара Богуша 
Тушэвіцкага, усе – землеўладальнікі гэтага ж павета, «в тым повете оселых». 
Першы соймік адбыўся ў Слоніме 1 чэрвеня 1565 г., а першыя пасяджэнні суда, 
назаўтра пасля свята Святога Духа, 11 таго ж месяца. Павятовыя соймікі і суды 
сталі адбывацца ў Слоніме аж да заняпаду Рэчы Паспалітай, крыніцы, якія я 
меў магчымасць вывучыць, нічога не казалі пра перанос гэтых пасяджэнняў 
у іншыя гарады.

Былі выпадкі, калі ў Слонім пераносіліся соймікі іншых паветаў. Так, 
кароль Жыгімонт Аўгуст у 1571 г. з-за эпідэміі, якая ў той час пашыралася 
ў ВКЛ, загадаў сабраць соймік Наваградскага ваяводства разам з соймікамі 
Слонімскага і Ваўкавыскага паветаў у Слонім49. У часы акупацыі краю 
маскоўскімі войскамі сойм 1659 г., аршанскі соймік першапачаткова адбываўся 
ў Менску, а потым быў перанесены ў Слонім50.

Трэці Статут літоўскі 1588 г. у 3-м раздзеле, арт. 8, усталёўваў, што 
перад кожным вялікім вальным соймам мае адбыцца вальны з’езд усіх станаў 
ВКЛ у Слоніме, і там «паміж сабой ... усе землі і паветы разам павінны 
зноўку ў братэрскай міласці аб усіх патрэбах земскіх дамовіцца, прыйсці 
да аднаго слушнага паразумення і павагі да дабрыні Рэчы Паспалітай»51. 
Гэты соймік называўся генеральным і раней адбываўся ў Ваўкавыску, бо той 
ляжаў на галоўным тракце, які злучаў Літву і Карону, а Слонім знаходзіўся у 
баку ад гэтай галоўнай дарогі52, і таму перанос сойміка ў Слонім немагчыма 
патлумачыць добрым геаграфічным становішчам. Вядома, што трэці Статут 
47  Ibid.
48  Выдана в Актах Вилен. Археографич. Комиссии. Т. XXII.
49  Лаппо. Лит. Рус. Повет. (1911). дод. 35.
50  Vol. Leg. IV. 316.
51  Згодна з выданнем 1693 г.
52  M. Balinski. Starozytna Polska. III (1884), 681.: «Горад Слонім удалечыні ад дарогі вялікай 
знаходзіцца, не можа таму гандлем развівацца, Жыгімонт Аўгуст па прапанове падскарбія 
літоўскага, ваяводы наваградскага, старасты слонімскага Івана Гарнастая, прывілеем ад 
13 мая 1558 г. пісаным у Вільні, устанавіў двухтыднёвыя кірамашы».
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у значнай ступені ёсць вынік працы Льва Сапегі, які з 1565 г. быў канцлерам 
ВКЛ, а ў эпоху паўстання Статута слонімскім старастам. Можа, я не моцна 
памылюся, калі прапаную тую версію, што Леў Сапега адмыслова замест 
Ваўкавыска ўпісаў Слонім, бо сярод іншага думаў пра інтарэсы свайго горада 
і, адпаведна, пра свае таксама. Магчыма, гэта прыйшлося не ўсім даспадобы, і 
таму варшаўскі сойм 1631 г., прыслухаўшыся да старажытных праў і звычаяў, 
бачыў патрэбным ухваліць, каб слонімскі з’езд, які звыкла адбываўся да сойму, 
абавязкова наведалі паны сенатары і паслы ВКЛ53. Варшаўскі сойм 1677 г. 
пастанавіў, каб генеральны соймік праводзіўся гэтак, як і іншыя публічныя 
з’езды, у слонімскім замку54, а гарадзенскі сойм 1678 г. усе законы пра гэты 
соймік прыняў55. Падобны такі з’езд адбыўся ў Слоніме ў 1685 г.56. Узгадваўся 
з’езд яшчэ ва ўхвале паспалітага рушэння, запісанай 30 снежня 1698 г., якое 
сабралася пад Гародняй, паміж Пузевічамі і Лаўнам: «Слонімскі з’езд не толькі 
каб быў адноўлены, пастанаўляем, але і зараз гэтым ускладаем, каб не раней у 
Варшаву ехалі, покуль на тым з’ездзе будзем і ўсю сабе падрыхтоўку зробім»57.

Вялёндка ў «Геральдыцы, ці апісанні гербаў, 1792» падаў наступны спіс 
ураднікаў Слонімскага павета:

Маршалак Казімір Валовіч.
Падкаморы Ян Макавецкі.
Стараста Станіслаў Солтан, маршалак надворны літоўскі.
Харунжы Аляксандр Мікульскі.
Суддзя земскі Людвік Бронскі.
Суддзя земскі Геранім Палубінскі. 
Суддзя земскі Канстанцін Працлаўскі.
Суддзя земскі Францішак Кабылінскі.
Войскі Віктар Палубінскі.
Стольнік Адам Шукевіч.
Падстолі Ігнацы Быхавец.
Пісар земскі Ігнат Шукевіч.
Падстараста Вільгельм Стравінскі.
Суддзя гродскі Тадэвуш Чудоўскі.
Суддзя гродскі Андрэй Мікульскі.
Суддзя гродскі Тадэвуш Бужымоўскі.
Пісар гродскі Ян Працлаўскі.
Падчашы Томаш Коркуць.
Чашнік Тадэвуш Пратасовіч.
Гараднічы Мацей Брадоўскі.
Скарбнік Стэфан Палубінскі.
Лоўчы Канстанцін Юндзіл.
Мечнік Антон Ячкевіч.
Канюшы Ануфры Завадскі.
Абозны Ян Працлаўскі.
Стражнік Марцін Тункгаўз.
Краўчы Юзаф Палубінскі.
Будаўнічы Адам Чэрнік.
Мастаўнічы Бенедыкт Чачот.
Рэгент земскі Францішак Белы.
Рэгент гродскі Антон Працлаўскі.
Рэгент гродскі Ян Каменскі.
Рэгент гродскі Ян Міхалоўскі.

53  Vol. Leg. III. 336.
54  Ibid. V. 259.
55  Ibid. V. 307.
56  H. Lowmianski. Rys histor. wojew. Nowogrodzkiego (1935). 30.
57  A. Podgorski. Pomniki Dziejow Polski. (1840). 270.
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Пра харугву Слонімскага павета Аляксандр Гваньіні паведаў наступнае: 
«Ужываецца харугва чырвоная ВКЛ з адным рогам»58.

VI.
Межы Ваўкавыскага павета пададзены ў апісанні 1566 г.: «Ад 

Каралеўскага моста маецца маёмасць Бераставіцкая да Гародні, да старога 
дварца Ваўпянскага, Ваўпянская мяжа да Гудзевічаў, ад Гудзевічаў да Лунна, 
паміж Луннам і мяжой Ваўпянскай па Нёмане, Нёмнам да ракі Зэльва, там, 
дзе яна ўпадае ў Нёман, ракой Зэльвай угору ажно да ракі Ражаны, там дзе 
яна ўпадае ў Зэльву, Ражанай міма Шэпіч і Байкавіч да Жалабатых Мастоў, 
падляская мяжа ад Жалабатых Мастоў да Нараўскай дарогі, якая вядзе праз 
Белавежскую пушчу, з бору і пушчы ажно да Каралеўскага моста»59. На карце 
Rizzi Zannoni 1772 г. мяжа Ваўкавыскага павета ад ракі Нараў ідзе на паўночны 
ўсход і далучае да таго павета Ялоўку, Ялоўскі лес, Вялікую Бераставіцу, Рэплю 
і Воўпу і пакідае ў Гарадзенскім павеце Гарадок, Крынкі, Алекшыцы, Лунна і 
Свіслач. Потым даходзіць вышэй Дубна да Нёмана і потым Нёманам угору да 
вусця ракі Зэльва. Далей мяжой Слонімскага павета да Бярозы і адтуль мяжой 
Берасцейскага ваяводства да апісанай вышэй пачатковай кропкі.

Аляксандр Гваньіні ў сваёй «Хроніцы Еўрапейскай Сарматыі» апісаў два 
гарады сучаснага Ваўкавыскага павета60:

«Ваўкавыск, горад вялікі, двор у ім судовы, дзе шляхецкія справы 
разглядаюцца». 

«Мсцібаў, горад і замак драўляныя, паміж балотным ставам: сама 
прырода спрыяе абароне, ад Ваўкавыска дзве мілі».

Пасля смерці князя Жыгімонта Аўгуста паны-рада ВКЛ, каб параіцца пра 
захаванне парадка і аховы межаў краю падчас бескаралеўя, з’ехаліся ў 1572 г. 
у Мсцібава. Былі тут таксама і паслы з Кароны: Пётр Збароўскі, ваявода 
кракаўскі і Ян Томіцкі, кашталян гнезненскі61. Пасля элекцыі караля Стэфана 
Баторыя Літва з’язджалася ў 1576 г. на нараду ў Геранёны, Гародню і Мсцібаў. 
Бельскі апавядаў, што «Літва таксама ў той час соймікі свае праводзіла, 
найперш у Гародні, а потым у Мсцібаве, раіліся, што рабіць, калі палякі без 
іх Пана абралі і каранавалі»62. З’езды тыя былі надзвычайныя і адбываліся 
па меры неабходнасці. Кароль Стэфан Баторы, канфірмуючы «артыкулы» 
караля Генрыка Валуа, у сваім лісце ад 8 лютага 1576 г. прапанаваў для 
Літвы рэгулярныя з’езды станаў і паслоў перад кожным соймам у Ваўкавыску: 
«Таксама ў Ваўкавыску галоўны соймік мае быць» – гэта ў той жа год ухваліў 
каранацыйны сойм63. Маем інфармацыю пра тыя з’езды (conventus generales, 
ці, па-просту general) у Ваўкавыску ў 1576, 1577, 1578, 1582, 1584 гг.64. 
Відочна, што гэтыя з’езды адбываліся ў Ваўкавыску дзякуючы яго добраму 
геаграфічнаму становішчу на вялікай дарозе з Літвы ў Карону, толькі ў 1580 г. 
«генерал» літоўскі адбыўся ў Вільні, а трохі потым, пасля апублікавання 
трэцяга Статута, быў перанесены ў Слонім.

Ваўкавыск стала быў цэнтрам свайго павета ажно да заняпаду Рэчы 
Паспалітай. Чатырохгадовы сойм 1791 г. у раскладзе дзяржавы ўхваліў: 
«Ваўкавыскі павет не падзелены, соймікі працаваць будуць у Ваўкавыску, у 
касцёле паезуіцкім і абіраць двух паслоў».

58  Gwagnin. Kronika (w przekladzie. 1768). 303.
59  Рос. Истор. Биб. Т. ХХХ. 888.
60  Выд. 1768 г. 303.
61  M. Balinski. Star, Polska. III. 698–699.
62  Marcin Bielski. Kronika (1766). 675.
63  Vol. Leg. II. 151 i 161.
64  Лаппо. Вел. кн. Лит. (1901). 161, 163, 189, 190.; Лаппо. Лит. – Рус. Повет (1911). 380–384, 
402–406, доп. 50, 64, 68, 70, 74, 85.
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Вялёндка ў «Геральдыцы, ці апісанні гербаў, 1792» падаў наступны спіс 
урадоўцаў Ваўкавыскага павета:

Маршалак Міхал Булгарын.
Падкаморы Юзаф Сухадольскі.
Стараста Павел Грабоўскі, генерал-інспектар войскаў ВКЛ.
Харунжы Казімір Жалкоўскі.
Суддзя земскі Казімір Грымайла.
Суддзя земскі Станіслаў Зыняў.
Суддзя земскі Дамінік Сухадольскі.
Войскі Адам Ельскі.
Стольнік Ануфры Дзяконскі.
Лоўчы Юзаф Хадакоўскі.
Мечнік Ігнацы Сарока.
Канюшы Міхал Сухадольскі.
Абозны Дамінік Камаеўскі.
Скарбнік Юзаф Пратоцкі.
Крайчы Павел Булгарын.
Будаўнічы Ігнат Андрэйкавіч.
Мастаўнічы Міхал Будкевіч.
Рэгент земскі Вінцэнт Славецкі.
Регент гродскі Францішак Тарасовіч.

Пра харугву Ваўкавыскага павета Аляксандр Гваньіні паведаміў: 
«Харугва падобна Слонімскай»65.

Абшар Наваградскага ваяводства перад падзеламі Рэчы Паспалітай склаў 
каля 24 000 км2. Пасля адыходу Слуцкага (не цалкам) і Ваўкавыскага паветаў 
у складзе ваяводства засталіся :

павет Нясвіжскі – 1 968 км2;
павет Наваградскі – 2 930 км2;
павет Баранавіцкі – 3 298 км2;
павет Слонімскі – 3 069 км2;
разам – 11 265 км2.

З даўнейшых ваяводстваў да сучаснага Наваградскага ваяводства 
[артыкул напісаны ў 1938 г. – Л. Л.] далучаны:

павет Стаўпецкі – 2 371 км2;
павет Валожынскі – 2 799 км2;
павет Лідскі – 4 258 км2;
павет Шчучынскі – 2 273 км2.

Сучасны абшар Наваградскага ваяводства 22 966 км2, што складае 49 % 
ад плошчы гістарычнага Наваградскага ваяводства.

65  Gwagnin. Kronika (w przekladzie. 1768). 303.
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Пра гімназію, якая раней існавала ў Лідзе

Праектаваная да адкрыцця ў г. Лідзе мужчынская гімназія не з’яўляецца 
навіной для нашага горада. Тут даўным-даўно існавала сярэдняя навучальная 
ўстанова, якая падрыхтоўвала моладзь да вышэйшай адукацыі. Калі накана-
вана будзе ажыццявіцца запаветнай мары лідскіх абывацеляў, то можна бу-
дзе сказаць, што гімназія ў Лідзе не засноўваецца ізноў, але аднаўляецца наў-
замен той, якая тут некалі існавалай.

За 28 вёрст ад г. Ліды па старым Віленскім гасцінцы размешчана не-
вялічкае мястэчка Веранова. Мястэчка гэта раней звалася Балотным і толькі 
каля 1740 г. было пераназвана ўладальнікам яго, Юзафам дэ Кампа Сцыпіё-
нам у Веранова, у гонар сваёй жонкі, дачкі камянецкага кашталяна Вярэны 
з Дубровіцы Фірлей [зараз Воранава – Л. Л.]. У 1735 г. сучасны ўладальнік 
Веранова Ян дэ Кампа Сцыпіён, яго жонка Тарэза, народжаная Глямбіцкая- 
Юзафовіч, і сын Юзаф запрасілі ў м. Веранова кскс. піяраў, якія заснавалі тут 
школу. Дэ Кампа Сцыпіёны на ўтрыманне гэтай школы запісалі пляцы пры 
рынку ў тым жа мястэчку, фальварак Лапацішкі з вёскай Вяканцы, якая скла-
далася з 8 сялянскіх двароў і 1 пусташы, і капіталы: 5 тысяч злотых пад вэкса-
лем у пана Бяньковіча, 10 тысяч злотых на Ражанскім кагале, 20 тысяч злотых 
на маёнтку Мерач і 5 тысяч злотых ад сябе. З 1736 г. у Вераноўскай піярскай 
школе пачаліся вучэбныя заняткі.

З-за інтрыг кскс. езуітаў, якія жадалі манапалізаваць права на народ-
ную асвету, у 1738 г. выкладанне ў Вераноўскай школе было спынена. Мясцо-
выя кскс. піяры абмежаваліся толькі падрыхтоўкай маладых людзей да свя-
тарскіх пасад. Толькі ў 1753 г. пасля дамовы піяраў з езуітамі, якая адбылася ў 
г. Нясвіжы, Вераноўская школа была адноўлена. У Веранове, з-за нязначнасці 
самога мястэчка і аддаленасці яго ад населеных цэнтраў, цяжка было разліч-
ваць на прыток навучэнцаў, таму піяры вырашылі перанесці школу ў г. Ліду. 
Праект гэты быў ухвалены дэ Кампа Сцыпіёнам.

У горадзе Лідзе ў першай палове XVIII ст., на тым месцы, дзе ў наш час 
размешчана прыходская праваслаўная царква, стаяла хата паноў дэ Кампа 
Сцыпіёнаў з гаспадарчымі пабудовамі. Сын заснавальніка Вераноўскай шко-
лы Ігнат Сцыпіён перадаў гэтую хату пад памяшканне школы, якая з пачат-
ку навучальнага 1775 г. была адкрыта ў Лідзе. Пасля Ігнат Сцыпіён свой пляц 
запісаў ва ўласнасць Лідскай калегіі піяраў, яны ж атрымалі па запісе ад Лід-
скага земскага суддзі Юзафа Барымоўскага размешчаны побач другі пляц пад 
назвай «Шпорцікаўскі». Канстытуцыя 1775 г. пацвердзіла гэтыя набыткі і даз-
воліла піярам набыць яшчэ адзін суседні пляц, выключыла ўсе гэтыя пляцы з 
ведання Лідскай магдэбургіі і падпарадкавала іх земскаму праву.
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Лідская школа піяраў, ператвораная пасля ў павятовую, была ў ліку 
лепшых. У 1815 г. тут выкладаліся прадметы: фізіка, французская мова, ру-
ская мова, польская і лацінская граматыка, геаграфія і інш. Акрамя перша-
пачатковага фундуша, школа па запісе пана Войцаха Стацэвіча 16 сакавіка 
1745 г. атрымала 20 тысяч злотых, забяспечаных на маёнтку Шчучын, за якія 
павінна была ўтрымоўваць і выхоўваць аднаго вучня з роду Стацэвічаў, а па 
запісе пана Тамаша Мігдалы 1 лістапада 1781 г. – 12 тысяч злотых, забяспеча-
ных на маёнтку Несікоўшчына, які належаў лідскаму харунжаму Юзафу Нар-
буту, з абавязкам таксама ўтрымоўваць і выхоўваць аднаго вучня з роду Міг-
далаў. Матэрыяльныя сродкі Лідскай школы былі настолькі добрыя, што кскс. 
піяры набылі маёнтак Пастаўшчыну з вёскай Раслякі.

На падставе Найвышэйшага ўказа ад 1 траўня 1832 г., у 1834 г. Лідская 
школа кскс. піяраў была закрыта, а замест яе заснавана павятовая вучэльня 
для мяшчан. Паводле Найвышэйшага ўказа ад 22 лістапада 1835 г., гэтая вуч-
эльня з 1836 г. ператворана ў пяцікласную школу для дваран, якая праіснава-
ла да 1864 г., калі ўзамен яе была адкрыта павятовая двухкласная вучэльня.

У 1842 г. падчас вялікага пажару ў г. Лідзе будынак піярскай школы, а 
таксама і касцёл, які там жа знаходзіўся, былі знішчаны агнём. Нерухомая ма-
ёмасць школы перайшла ў скарб, а фундушовыя капіталы перададзены Вілен-
скай навучальнай акрузе.
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Гісторыя лідскіх піяраў

І.
За 30 км на поўнач ад Ліды на вялікай дарозе на Вільню, каля чыгунач-

нага прыпынка, знаходзіцца некалі вялікі, а зараз падзелены маёнтак Вераноў 
[зараз Воранава – Л. Л.] з мястэчкам такой жа назвы. Двор Вераноў раней на-
зываўся Балотнае, да нашага часу летувісы называюць яго Балатнас. Маёнтак 
Балотнае з карчмой, згодна з вопісам 1690 г., меў 61 сялянскі дым, разам з Га-
радзенкай і Бердаўкай належаў Аляксандру Яну Масевічу, ваяводзе мсціслаўска-
му. На пачатку XVIII ст. гэты маёнтак неяк перайшоў ва ўласнасць Яна Сцы-
піёна дэ Кампа1, старасты лідскага і барцянскага, нашчадка Пятра Сцыпіёна 
дэ Кампа2, губернатара княства Бары, які прыбыў у наш край у 1518 г. як мар-
шалак каралевы Боны. Ян, ажаніўшыся з Тарэзай з Глямбіцкіх-Юзафовічаў, 

1  Першай дзяржаўнай пасадай Яна Сцыпіёна стала пасада лідскага гродскага пісара, якую 
ён атрымаў у 1695 г., дзякуючы падтрымцы Яна Мікалая Радзівіла. У 1699 г. ён быў абра-
ны лідскім дэпутатам у Трыбунал ВКЛ, а ў 1703–1704 г. нават з’яўляўся яго маршалкам. У 
1704 г. Ян Сцыпіён спрабаваў заняць пасаду лідскага земскага пісара, але атрымаў толькі 
месца лідскага падстолія. Нарэшце, у 1713 г., дзякуючы падтрымцы Міхала Радзівіла, Ян 
Сцыпіён заняў пасаду лідскага старасты, якая да таго доўга належала Радзівілам. У якас-
ці лідскага старасты і пасла ад Лідскага павета Ян Сцыпіён актыўна ўдзельнічаў у боль-
шасці палітычных падзей пачатку XVIII ст. Ён скардзіўся на злоўжыванні расійскай арміі 
ў Лідскім павеце (1710 г.), выступаў супраць «царскай пратэкцыі» Рэчы Паспалітай (1716 г.), 
прапаноўваў зняць з усіх дзяржаўных пасад «дысідэнтаў» – некатолікаў (1720 г.). У 1719 г. 
віленскі кашталян Людвік Канстанты Пацей перадаў Яну Сцыпіёну Барцянскае староства 
ў Лідскім павеце. 7 лістапада 1720 г. Ян Сцыпіён атрымаў пасаду смаленскага кашталяна, 
якая не давала матэрыяльных даходаў, але гарантавала месца ў сенаце Рэчы Паспалітай. 
Неўзабаве Ян стаў першым Сцыпіёнам, які заняў магнацкую пасаду. Але яго спробы ў 1732 г. 
заняць пасаду смаленскага ваяводы былі беспаспяховымі. Ян Сцыпіён валодаў пасля баць-
кі Сукурчамі, Шчучынкам і Балотным (зараз Воранава) у Лідскім, Секержынцамі ў Гара- 
дзенскім і Бебраўцамі ў Мазырскім паветах. Ад маці ён стаў уладальнікам Канюхоў у Ваўка-
выскім павеце. Дзякуючы дзяржаўнай службе Ян Сцыпіён з жонкай атрымаў вёскі Гарні 
(1708 г.) і Пурсці (1711 г.) у Лідскім павеце. У 1710 г. ён «трымаў у заставе» (кіраваў і кары-
стаўся без права ўласнасці) маёнтак Агінскіх Яшуны Віленскага павета. Разам з жонкай – 
Тарэзай з Глябіцкіх-Юзафовічаў, дачкой падстолія віцебскага і войскага полацкага Юрыя 
Глябіцкага-Юзафовіча – Ян Сцыпіён размясціў у 1735 г. у Балотным (Воранаве) кляштар 
піяраў, а ў 1738 г. у Канюхах – кляштар дамініканцаў. Такім чынам, Ян Сцыпіён быў пер-
шым прадстаўніком свайго роду, які дасягнуў амаль магнацкага статусу: сенатар, двойчы 
стараста, уладальнік некалькіх маёнткаў у трох паветах, заснавальнік двух кляштараў. – 
Цыт. па: Данскіх Сяргей. Шляхта італьянскага паходжання ў Лідскім павеце ВКЛ: пытан-
ні рэцэпцыі і асіміляцыі // Герольд Litherland 2006. № 17. С.57–68. – Л. Л.
2  Родапачынальнікам Сцыпіёнаў на землях Польшчы і ВКЛ, паводле афіцыйнай генеала-
гічнай версіі, быў італьянскі нашчадак рымскіх Сцыпіёнаў неапалітанскі шляхціц Пётр 
Сцыпіён дэль Кампа – маршалак двара каралевы Боны Сфорцы і губернатар княства Бары 
ў Італіі – спадчыннага ўладання каралевы. Італьянец Пётр, які ў традыцыях культуры 
Адраджэння абраў сабе гучны лацінскі псеўданім і быў вядомы, як «Сцыпіён – вучоны з 
Бары» (Scypion Scholaris z Bari), у 1530–1550 г. з’яўляўся сакратаром каралевы Боны Сфор-
цы. Відавочна, што ў Польшчы ён з’явіўся пазней 1518 г. і быў адукаваным чалавекам, які 
імкнуўся праз веды набыць пэўны сацыяльны статус. Дарэчы, афіцыйнае прозвішча дэль 
Кампа Сцыпіён можна літаральна перакласці з італьянскага як «аднаго поля шляхецтва са 
Сцыпіёнамі». У часы Адраджэння антычныя псеўданімы бралі сабе для афіцыйнага ўжы-
вання толькі асобы нешляхетнага паходжання. Такім чынам, ля вытокаў шляхецкага роду 
Сцыпіёнаў у Польшчы і ВКЛ знаходзіўся адукаваны італьянец, які пачынаў сваю «кар’е-
ру» ў якасці сакратара каралевы Боны. – Цыт. па: Данскіх Сяргей. Шляхта італьянскага па-
ходжання ў Лідскім павеце ВКЛ: пытанні рэцэпцыі і асіміляцыі // Герольд Litherland № 17. 
2006. С. 57–68. – Л. Л.
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меў аднаго сына Юзафа3, дзедзіча магнацкай фартуны. Юзаф4 узяў шлюб з Ве-
ранікай (Вярэнай) Фірлей з Дубровіцы, кашталянкай камянецкай, якая была 
дачкой Ганны Ланцкаронскай, народжнай кашталянкай радамскай. Пасля таго, 
як у 1730 г. памёр брат, Якуб Фулер, стараста мукароўскі, жонка Юзафа Сцы-
піёна дэ Кампа Вераніка стала апошняй дзедзічкай усёй радавой маёмасці. Ма-
ладажоны Юзаф і Вераніка Сцыпіёны дэ Кампа атрымалі ў спадчыну і Балот-
нае. Назва Балотнае, верагодна, паходзіла ад слова балота ці ад старажытнага 
ўладальніка гэтай маёмасці па прозвішчы Балота, і ў любым выпадку была 
непрыемная для вымаўлення і для слыху. Таму ў гонар маладой пані Веранікі 
(Вярэны) маёнтак быў пераназваны ў Вераноў. Тую ж назву атрымала і нова-
заснаванае каля маёнтка мястэчка, якое раней таксама звалася Балотнае.

Заслужаны ў Рэчы Паспалітай род Сцыпіёнаў дэ Кампа перанёс сюды і 
захаваў прыгожыя традыцыі італьянскага Адраджэння – пакінуў пасля сябе на 
Лідчыне векапомную памяць – школу і шпіталь у Шчучыне, школу ў Верано-
ве і Лідзе.

1 жніўня 1735 г. у маёнтку Шчучын Ян і Тарэза, кашталяны смаленскія 
разам з Юзафам і Веранікай, Сцыпіёны дэ Кампа, лідскія старасты – з аднаго 
боку, а з другога боку ксёндз Ансельм ад ордэна Шкалярыюм Піярум5 – Школ па-
божных – і ксёндз Людвік Блажэўскі, віцэ-правінцыял, прадстаўнік таго ж ордэ-
на, падпісалі дамову: Сцыпіёны, жадаючы, каб слава Божая паўсюдна, а аса-
бліва ў іх уладаннях і для іх падданых памножана была, заклалі калегіум піяраў 
у сваіх уладаннях – гэта значыць у Балотным, зараз Вераноў Лідскага павета 
[артыкул напісаны да 1936 г. – Л. Л.]. На пабудову новага касцёла, кляштара і 
школ абавязаліся прызначыць пляц на рынку таго ж мястэчка. Пляц, на якім (у 
1735 г.) стаіць драўляны касцёл і знаходзяцца могілкі (у баку ад мястэчка), калі 
касцёл з-за старасці парушыцца, не можа быць прызначаны ні для чаго іншага, 
а толькі заставацца ў сваёй агароджы. Адначасна фундараты абавязалі ксян-
дзоў-піяраў праводзіць рэгулярнае набажэнства з казаннямі ў нядзелю і ў свя-
точныя дні, аздобы касцёла захоўваць, люд паспаліты ў артыкулах веры кож-
ную нядзелю катэхізаваць, моладзь шляхецкую і ўсякага стану ў пабожнасці, 
навуцы і добрых звычаях выхоўваць і ім жа прапаведаваць Божую славу, у па-
вазе да бліжняга і ў руплівасці аб душах належна вучыць.

3  Ян Сцыпіён меў 5 сыноў і 1 дачку. Дасягнулі паўнагоддзя толькі сын Юзаф (?–1743 г.) і дач-
ка Ганна – Л. Л.
4  У 1720 г. бацька перадаў Юзафу Лідскае староства. Як мага раней Ян Сцыпіён імкнуўся 
вылучыць адзінаму сыну асобнае ўладанне. У 1718 г., з дазволу караля Аўгуста ІІ Моцнага, 
ён перадаў Юзафу вёску Гарні, у 1735 г. – Кульбакі, у 1736 г. – Барцяны і Пурсці ў Лідскім па-
веце. Юзаф атрымаў заможны стан, адпаведны для актыўнага ўдзелу ў грамадска-палітыч-
ным жыцці. Юзаф Сцыпіён неаднаразова выбіраўся на соймы Рэчы Паспалітай ад Лідскага 
павета, Смаленскага ваяводства і Інфлянтаў. Першы раз ён ажаніўся ў 1728 г. з Веранікай 
Фірлей – дачкой каменскага кашталяна Андрэя Фірлея. Пасля смерці ў 1730 г. яе брата Яку-
ба Вераніка стала адзіным нашчадкам усёй маёмасці Фірлеяў, якая такім чынам трапіла 
да Сцыпіёнаў. Ад бацькі Юзаф Сцыпіён меў Шчучынак, Балотнае (Воранава), Палубнікі, 
Сукурчы, Гарні, Кульбакі, Борці і Пурсці ў Лідскім павеце і Канюхі ў Ваўкавыскім павеце. 
Пасля смерці каля 1739 г. жонкі Веранікі Юзафу Сцыпіёну дасталася ўся спадчына Фірле-
яў у Люблінскім і Рускім ваяводствах, у тым ліку юрыдыка ў Любліне. Дзякуючы сваім ба-
гаццям Юзаф Сцыпіён рабіў вялікія ахвяраванні кляштарам піяраў у Шчучыне і Ворана-
ве і дамініканцам у Канюхах. Ён падтрымаў сваю маці ў заснаванні ў Шчучыне канвента 
сясцёр міласэрнасці ў 1742 г. Другой жонкай Юзафа Сцыпіёна стала ў 1740 г. Тарэза Барба-
ра Радзівіл – дачка наваградскага ваяводы Мікалая Фаўстына Радзівіла. Фактычна гэты 
шлюб можна разглядаць як прызнанне за «лідскімі» Сцыпіёнамі роўнага становішча з боку 
магнатаў ВКЛ. У 1742 г. у Дрэздэне кароль Аўгуст ІІІ Сас адзначыў Юзафа Сцыпіёна ордэнам 
Белага Арла – вышэйшай узнагародай у Рэчы Паспалітай. Ад першага шлюбу з Веранікай 
Фірлей Юзаф Сцыпіён меў двух сыноў: Станіслава і Ігнацыя, а таксама тры дачкі: Ганну, 
Магдалену і Тарэзу. Ад другога шлюбу з Тарэзай Барбарай Радзівіл – толькі аднаго сына 
Ксаверыя Мікалая. – Цыт. па: Данскіх Сяргей. Шляхта італьянскага паходжання ў Лідскім 
павеце ВКЛ: пытанні рэцэпцыі і асіміляцыі // Герольд Litherland № 17. 2006. С. 57–68. – Л. Л.
5  Назва ордэна цалкам: Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum, 
S.P., Sch.P. – Л. Л.
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На ўтрыманне калегіума, дзе павінны былі выкладаць як найменей 12 ка-
планаў, Сцыпіёны запісалі 10 000 злотых са свайго маёнтка Асавы Лапацін-
скай. Таксама 5 000 злотых, забяспечаных яго фальваркам Асавой, запісаў Са-
муэль Бяньковіч. Ад яўрэйскага кагалу мястэчка Ружаны было запісана 10 000 
злотых, маёнтак Мерач Францкевічаўская забяспечваў 20 000 злотых, маёнтак 
Радзівонішкі Халхоўскага, адпісаны «на славу Божую» ў распараджэнне фунда-
тараў Войцахам Стацэвічам, былым адміністратарам маёнтка Шчучын – 5 000 
злотых з забеспячэннем гэтай сумы нерухомасцю. Дакумент з гэтымі сумамі за-
цверджаны 17 кастрычніка таго ж года правінцыялам піяраў кс. Аброзіем Ван-
совічам. У наступным годзе на сталы побыт у Вераноў прыехалі два піяры – 
кс. Ян Багуцкі, кіраўнік місіі, і кс. Тэадор Баркоўскі – адміністратар касцёла і 
школьны настаўнік, яны залажылі тут сваю рэзідэнцыю. 

Пад наглядам і кіраўніцтвам першага кіраўніка піяраў кс. Багуцкага ў Ве-
ранове каля рынку паўсталі драўляныя будынкі калегіума і школы. Пры ягоным 
пераемніку, кс. Гіпаліту Жагліцкім (1742–1745 гг.), пасярод рынку пабудаваны 
новы драўляны касцёл, які існуе да нашых часоў [артыкул напісаны да 1936 г. – 
Л. Л.]. Потым вераноўскімі рэктарамі былі: 

1745–1748 гг., кс. Гурдзіян Войцах Скаронскі; 
1748–1751 гг., кс. Леан Людвік Галавінскі; 
1751–1755 гг., кс. Клеменс Галавінскі, брат свайго папярэдніка, у 1755 г. 

памёр у Веранове; 
1755–1756 гг., паўторна, кс. Ян Багуцкі, памёр у Веранове 26 ліпеня 1756 г.; 
З 1756 г. кс. Яўхім Радамыскі, памёр у Любяшове 18 студзеня 1775 г. 
Ужо на трэцім годзе існавання ў школе піяраў выкладалася рыторыка, г.зн. 

школа ўжо мела апошні клас. Па жаданні геранёнскага інфулята6 вераноўскія пія-
ры адміністравалі таксама касцёл у Геранёнах і адкрылі там аддзел сваёй шко-
лы. Аднак піяры працавалі ў Веранове нядоўга.

Ад ранейшых часоў паміж езуітамі і піярамі ішла барацьба на полі асве-
ты шляхецкай моладзі, барацьба гэтая вылівалася ў судовыя справы ў розных 
інстанцыях аб прывілеях на ўтрыманне навучальных устаноў. Што да спосабаў 
навучання, дык да паловы XVIII ст. не было розніцы паміж піярскімі і езуіцкімі 
школамі. Але для моладзі піяры мелі перавагу ў тым, што менш каралі вучняў і 
не прывівалі рэлігійнага фанатызму ці пагарды да людзей іншай народнасці, рэ-
лігіі ці стану. Езуіты, моцныя сваімі старажытнымі прывілеямі, даказвалі, што 
кароль Аўгуст ІІІ у абарону праў Віленскай акадэміі 28 сакавіка 1738 г. падпісаў 
дэкрэт, які скасоўваў піярскія школы ў Вільні, Балотным і Геранёнах. Піяры не 
закрылі сваіх школ, не выканалі гэтага дэкрэту і перанеслі спрэчку з езуітамі ў 
апостальскую сталіцу. У гэтую барацьбу ўключыўся і свецкі люд. Напрыклад, 
у абарону праў езуітаў выступіў гарадзенскі соймік, які 22 жніўня 1740 г. у на-
казах, дадзеных паслам на шасцітыднёвы сойм, запісаў, «каб школы Іх Мосьці 
кс. піяраў у Вільні, Балотным і Геранёнах, супраць права створаныя, ...былі 
зачынены»7. Таму вераноўскія піяры не маглі працягваць тут сваю дзейнасць і 
мусілі паменшыць адукацыйную працу да памераў парафіяльнай школкі, адна-
часова ўтрымліваючы для сваіх чатырох навіцыянтаў курс маральнай тэалогіі. 
Пры пасрэдніцтве Радзівілаў у Нясвіжы 8 верасня 1753 г. паміж езуітамі і піярамі 
было падпісана паразуменне – піяры адмовіліся ад адкрыцця школ у Вільні8. Па-
колькі тое пагадненне нічога не казала пра адукацыйныя пляцоўкі ў Веранове і 
Геранёнах, дык лёс іх заставаўся пад пытаннем. Але гэта былі часы Станіслава 
Канарскага і яго слаўнага Collegium Nobilium9, на ўзор якога пачалі рэфармава-
ць свае калегіумы і самі езуіты.
6  Каталіцкі святар, які як узнагароду за асабліва дбайную службу атрымаў права насіць пад-
час набажэнства інфулу-мітру – Л. Л.
7  Акты Виленской Комиссии. Т. 8. С. 308.
8  Тэкст гэтай кароткай дамовы апублікаваў Міхал Балінскі, Гл. Dawna Akademia Wilenska.1862. 
S. 165.
9  Collegium Nobilium – вышэйшая навучальная ўстанова, заснаваная ў XVIII ст. у Варшаве 
Станіславам Канарскім. Прызначалася для атрымання адукацыі сынамі шляхты, у асноў-
ным магнатаў, выхоўваючы іх як будучых кіраўнікоў дзяржавы – у грамадзянскім і патры-
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ІІ.
Слаўны праўнік і гісторык, піяр кс. Мацей Догель, лідзянін па паходжанні, 

хатні настаўнік у сям’і Сцыпіёнаў, першым падаў думку перанесці вераноўскі ка-
легіум «у шляхетны каралеўскі горад Ліду». Пасля залатвення ўсіх спраў Ігна-
цы Сцыпіён дэ Кампа10, сын і ўнук ужо памерлых першых фундатараў, у той час 
лідскі стараста, заўважыў, што грашовыя сродкі ксяндзоў піяраў большыя, чым 
трэба, каб жыць у горадзе, і зразумеў, што магчыма перанесці калегіум. Відоч-
на, менавіта ў Лідзе, а не ў Веранове, 12 снежня 1756 г. ён у прысутнасці Фран-
цішка Александровіча, пісара земскага, і Самуэля з Кастравіц Кастравіцкага, 
пісара лідскага гродскага, падпісаў акт пераносу, які пакідаў вераноўскі касцёл 
піярам і замацоўваў за гэтай рэзідэнцыяй фундушовую суму ў 20 000 злотых, 
забяспечаных маёнткам Мерач Франскевічоўская. Астатні фундуш пераносіў-
ся ў Лідскі калегіум, прычым да ўжо існага фундуша Сцыпіён дадаў яшчэ свой 
пляц у Лідзе пры вуліцы Віленскай, набыты ў Людвікі Гадэмбскай, стольніка-
ятычным духу. Мовай навучання была латынь. У навучальнай установе выкладалі многія 
вядомыя дзеячы асветы. На наватарскіх праграмах школы была пазней заснавана рэфор-
ма, праведзеная Камісіяй Народнай Адукацыі. Курс навучання дзяліўся на пяць класаў, 
але некаторыя з іх былі двухгадовымі, так што працягласць вучобы складала 8 гадоў. Акра-
мя таго, выпускнікі маглі працягнуць навучанне ў двухгадовым класе права. У Collegium 
Nobilium упершыню ў Рэчы Паспалітай у праграму сярэдняй адукацыі былі ўключаны пры-
родазнаўча-матэматычныя навукі, эканоміка, права, вывучэнне сучасных моў і твораў су-
часных пісьменнікаў. Як і ў іншых дваранскіх ліцэях у Еўропе, навучэнцам прышчаплялі 
добрыя манеры, іх вучылі правілам зносін і фехтаванню. – Л. Л.
10  Ігнацы Сцыпіён (1728–1791 г.) – адзіны нашчадак вялікай спадчыны Сцыпіёнаў. Нягле-
дзячы на маладосць, дзякуючы прывілею дадавання гадоў Ігнацый ужо ў 1743 г. стаў лідскім 
старастам. У 1743–1746 г. яго настаўнік Мацей Догель (1715–1760 г.) – вядомы гісторык-архівіст 
і правазнавец – парушыўшы загад апекуна Яна Тарла, ваяводы сандамірскага, вывез Ігна-
цыя Сцыпіёна на вучобу за мяжу. Юны Сцыпіён вывучаў філасофію, права і дакладныя на-
вукі ў Лейпцыгу, наведаў Парыж і Рым. У 1748 г. Ігнацы Сцыпіён быў першы раз абраны 
дэпутатам на сойм ад Лідскага павета. На працягу жыцця ён неаднаразова абіраўся лідскім 
дэпутатам, хаця ў 1745 г. прадстаўляў «Галіцкую зямлю». На пасяджэннях сойма Ігнацы Сцы-
піён вызначаўся памяркоўнасцю ды імкненнем да дакладнасці фармальнага боку соймавай 
працы. Вядомы толькі яго скаргі гетманам на злоўжыванні расійскіх войскаў у Лідскім па-
веце ў 1757 г. (падчас Сямігадовай вайны). Падчас «элекцыі» 1764 г. Ігнацы Сцыпіён аддаў 
свой голас ад Лідскага павета за Станіслава Аўгуста Панятоўскага. Вясной 1759 г. ён атры-
маў званне генерал-маёра літоўскага войска і пачаў шукаць якой-небудзь грамадзянскай 
дзяржаўнай пасады. 9 снежня 1765 г. Ігнацы Сцыпіён быў прызначаны падстоліем літоўскім. 
Невядома, якія маёмасныя ці палітычныя разлікі прымусілі яго ў лістападзе 1786 г. адмо-
віцца ад гэтай пасады, прадаўшы яе. Ігнацы Сцыпіён прымаў удзел у масонскім руху. Ён 
быў братам ложы «Вялікага французскага Усходу», а ў 1766 г. уступіў у шатландскую ложу 
Э. Брухля. Неўзабаве Ігнацы Сцыпіён стаў кавалерам найвышэйшых узнагарод Рэчы Па-
спалітай: ордэна Святога Станіслава (1776 г.) і ордэна Белага Арла (1781 г.). Маёмасныя спра-
вы Ігнацыя Сцыпіёна, мабыць, былі найлепшымі за ўсю гісторыю роду. Пасля смерці бабкі 
Тарэзы з Глябіцкіх-Юзафовічаў (пасля 1746 г.) ён, акрамя спадчыны Сцыпіёнаў і Фірлеяў, 
атрымаў і маёнтак Глябіцкіх-Юзафовічаў Шчучын. Гэта дазволіла Ігнацыю Сцыпіёну ства-
рыць у заходняй частцы Лідскага павета сапраўдную латыфундыю – «добры шчучынскія» 
(у пачатку ХІХ ст. – 2172 прыгонныя). Другім вялікім уладаннем Ігнацыя Сцыпіёна былі 
«добры Серакомля» ў Лукаўскім павеце. У Шчучыне Ігнацы Сцыпіён падтрымліваў дзей-
насць калегіума піяраў і канвента сясцёр міласэрнасці. Значныя ахвяраванні атрымалі і 
лідскія піяры. У 1773 г. тут з’явілася аптэка, а ў 1785–1792 гг. – батанічны сад. Намаганнямі 
Ігнацыя Сцыпіёна мястэчка Шчучын 23 траўня 1761 г. атрымала магдэбурскае права, што 
прадугледжвала гандаль па нядзелях і чацвяргах, 12 кірмашоў на год і выбары мясцовага 
самакіравання. Варта адзначыць, што вялікае будаўніцтва Ігнацы Сцыпіён разгарнуў так-
сама ў Серакомлі, дзе з’явіліся палац, сад і, магчыма, касцёл. Як мецэнат ён фінансаваў вы-
данне свайго настаўніка Мацея Догеля «Дыпламатычны кодэкс ВКЛ», а таксама даў грошы 
на абнаўленне піярскай друкарні ў Вільні і пакупку для яе манускрыптаў. Ігнацы Сцыпіён 
ажаніўся ў 1755 г. з Марыянай Вадзіцкай, дачкой Пятра Вадзіцкага, кашталяна сандэцкага. 
Ад гэтага шлюбу нарадзілася дачка Вераніка і 4 сыны: Павел, Юзаф, Караль і Вінцэнт. Усе 
дзеці атрымалі адукацыю ў Шчучынскім калегіуме піяраў, дзе іх настаўнікам быў славуты 
вучоны Станіслаў Баніфацы Юндзіл (1761–1847 гг.). Ён пакінуў вельмі цікавую характары-
стыку культурнага ўзроўню Сцыпіёнаў як адукаваных людзей, якія былі ўзорам шляхецкай 
культуры: «Знаходжанне маё ў Шчучыне […] прынесла мне такую яшчэ карысць, што навед-
ваючы дом жыўшых там тады Сцыпіёнаў, падстоліяў літоўскіх, у іх шляхетным грамадстве 
навучыўся добрых і належных манер і зусім адвык ад вымаўлення і выразаў правінцыяль-
ных, якія паўсюль і адразу вылучаюць маіх землякоў ліцвінаў». – Цыт. па: Данскіх Сяргей. 
Шляхта італьянскага паходжання ў Лідскім павеце ВКЛ: пытанні рэцэпцыі і асіміляцыі // 
Герольд Litherland 2006. № 17. С. 57–68.
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вай пінскай у 1749 г., а таксама ва ўласнасць калегіума ён запісаў свой фальва-
рак Асава Лапацінская. У той жа дзень гэты акт быў зарэгістраваны ў Лідскім 
гродскім судзе, а 9 сакавіка таго ж года пацверджаны віленскім біскупам Міха-
лам Зянковічам. Аднак справа пераносу калегіума ў Ліду з павелічэннем коль-
касці святароў у бедным павятовым горадзе, якім была Ліда, стрымлівалася за-
куліснымі інтрыгамі. Хранікёр калегіума, кс. Юзафат Вайшвіла, пісаў, што «як 
сведчаць лісты, якія знаходзяцца да гэтага часу ў плябаніі, лідскія кармеліты 
звярталіся з просьбай у Апостальскую сталіцу, каб піярам не дазволілі асесці 
ў Лідзе, бо хваляваліся, што паменшацца іх касцёльныя даходы».

Праз усё XVIII ст. лідскімі старастамі былі чатыры пакаленні Сцыпіёнаў 
дэ Кампа. Маёмасцю староства была ў тыя часы невялікая Лідская эканомія, 
якая складалася з фальварка Ліда, пляцаў і прапінацыі ў Лідзе, а таксама вёсак 
Боркі, Зарэчча, Астроўля. Раней адарваныя ад былой эканоміі Лідскага старо-
ства вёскі – Гарні, Цыбары, Кульбакі і Пурсці – мелі іншых уладальнікаў. Звы-
чайна Сцыпіёны жылі ў сваім маёнтку ў Шчучыне, а Лідскую эканомію аддавалі 
ў арэнду сваім падстарастам. У цэнтры горада Ліды, пры даўнім рынку, каля 
царквы Св. Мікалая ад самага пачатку XVIII ст. Сцыпіёны мелі вялікі пляц, які 
з фронту прылягаў да рынку і змяшчаўся паміж сучаснымі вуліцамі Камерцый-
най і Пераца, а з тылу абмяжоўваўся ракой Лідзейкай [пасля Другой сусветнай 
вайны гэтых вуліц няма, але паглядзеўшы на карту горада ў 1930- х гг., няцяж-
ка зразумець, пра якую пляцоўку ідзе гаворка – Л. Л.]. На гэтым пляцы змяш-
чаліся з часоў Сцыпіёнаў гарадская канцылярыя, турма і аптэка. Інстытуцыі 
гэтыя існавалі тут ажно з канца XVIII – пачатку XIX стст. Таксама тут жа быў 
і жылы двор, у якім мясціліся лідскія старасты ў часы сваіх прыездаў у горад. 
Спераду, пры самым рынку ці вуліцы Віленскай стаяла вялікая драўляная за-
езджая карчма11.

У часы вакацый 1756 г. піяры перанеслі свой калегіум з Веранова ў Ліду і 
размясціліся на пляцы Сцыпіёна – часова занялі частку заезджай карчмы12: «…
відочна, перарабілі карчму ў школу, павешаны на ёй званок пачаў згуртоўва-
ць дзятву ў навуку адразу, з першых дзён вучэбнага года».

Старшымі сярод піяраў у Лідзе былі:
У 1758–1762 гг. кс. Антоні Астроўскі.
У 1763 г., па намінацыі генерала ордэна, кс. Войцах Камароўскі.
Каля 1767 г. кс. Казімір Яблонскі, памёр у Лідзе.
1768–1792 гг. кс. Аляксандр Вольмер, памёр у Лідзе 12 снежня 1802 г.
1792–1795 гг. кс. Фларыян Крушэўскі.
У 1796 г. кс. Андрыян Шалевіч.
У 1797 г. кс. Павел Выхоўскі.
Ад 5 верасня 1797 г. да 1799 г. кс. Філіп Неруш Банарскі.
1799–1806 гг. кс. Себасцян Дамброўскі, пробашч ваверскі і дылеўскі, 

архітэктар.
Ад 22 жніўня 1806 г. да 1808 г. кс. Раймунд Ржашоўскі, юрыст.
У 1808 г. кс. Юзаф Сангайла.
1808–1811 гг. кс. Антон Юхневіч.
1811–1814 гг. кс. Францішак Дашкевіч, памёр у Лідзе ў 1814 г.
У 1814 г. кс. Дамінік Серафіновіч.

11  Гэтая карчма згарэла ў пажары горада Ліды 1827 г., потым на яе месцы ў 1840 г. Беньямін 
Камянецкі пабудаваў новы двухпавярховы мураваны дом, у якім павятовыя ўлады мясцілі-
ся да 1915 г. Зараз гэтай нерухомасцю валодае Фрума Крэйна Ілютовіч. Некалькі дзясяткаў 
іншых уладальнікаў забудавалі былы сцыпіёнаўскі пляц ажно да ракі Лідзейкі.
12  Карчма – пабудова, дзе падарожнік мог падхарчавацца і знайсці начлег, а таксам месца 
сходаў, урачыстасцяў і шляхецкіх соймікаў. Корчмы будаваліся на гандлёвых плошчах га-
радоў або мястэчкаў, у вялікіх вёсках і фальварках, на гандлёвых шляхах, каля рачных пе-
рапраў, пры млынах і інш. Традыцыйна карчма ў цэнтры мела заезд (тыпа стайні), па ба-
ках шынок і пакой для пастаяльцаў. Каля карчмы маглі будавацца бровары, разнастайныя 
гаспадарчыя будынкі, крамы – Л. Л.
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1814–1817 гг. кс. Феліцыян Пашкевіч.
1817–1818 гг. кс. Себасцян Дамброўскі паўторна, памёр у Лідзе.
Ад 1818 г. кс. Віктар Ежыкевіч, па намінацыі правінцыяла ордэну.
У 1820 г. на капітуле абраны кс. Каласанты Санкоўскі. У 1826 г. атрымаў 

ад князёў Радзівілаў інвестытуру на Жырмунскае пробства. Кіраваў Лідскім ка-
легіумам да 1829 г. Памёр у Жырмунах у 1834 г.

1829–1832 гг. кс. Антон Раеўскі, лідзянін, прыродазнавец.
1832–1835 гг. Фердынанд Шумоўскі, матэматык.
1835–1842 гг. кс. Юзаф Вайшвіла, матэматык.
Пляц пры вуліцы Віленскай, запісаны Ігнацыем Сцыпіёнам, не быў дастат-

кова вялікім, каб на ім маглі быць пабудаваны касцёл, калегіум, школы і гаспа-
дарчыя будынкі, і тады Юзаф Барымоўскі, лідскі земскі суддзя, уступіў за 2 000 
імшаў піярам ва ўласнасць свой пляц, прылеглы да ранейшага. Уласнікі Вера-
нова Александровічы, за перапісаны піярамі ім ва ўласнасць пляц каля рынку 
ў Веранове, аддалі манахам свой пляц у Лідзе пры вуліцы Віленскай. Кароль 
Аўгуст ІІІ у 1762 г. зацвердзіў фундацыю піяраў у Лідзе і ў тым жа годзе ў Вар-
шаве, 25 кастрычніка, падпісаў дакумент перадачы ва ўласнасць піярам запіса-
ных на іх пляцаў. У выніку старанняў тагачаснага рэктара Лідскага калегіума 
кс. Аляксандра Вольмера 4 траўня 1774 г. з’явілася ўхвала экстраардынарнага 
сойму ў Варшаве пад назвай «Зацвярджэнне фундацыі ксяндзоў піяраў лідскіх 
з дазволам дакупіць новыя пляцы»: «Са згоды ўсіх станаў, фундуш ксяндзоў 
піяраў у горадзе нашым Лідзе праз ураджонага Ігнацыя Сцыпіёна, падстолія 
ВКЛ, судовага лідскага старасты, на пляцах земскіх, якімі ён аднаасобна ва-
лодае, а другім Шпорцікаўскім, ад ур. Юзафа Барымоўскага, суддзі лідскага, 
земскага саступленым, зацвярджаем. Таксама, з-за невялікіх памераў упа-
мянёных пляцаў, дазваляем прыкупіць тым жа ксяндзам піярам прылеглы 
пляц для добрай пабудовы касцёла, кляштара і школ. Salvis oneribus, terragio, 
et jurisdictione civitatensibus»13. Такім чынам, піяры павялічылі сваю нерухомас-
ць у Лідзе да 6 моргаў. Згодна з планам 1851 г., яны мелі 4 дзесяціны і 36 ква-
дратных сажняў. Зараз гэта нерухомасць Хазановічаў, Камянецкіх, Каткоў, 
Сапатніцкіх, Зяльдовічаў, Папірмайстраў і саміх піяраў (вул. імя Сувальскага 
палка, дамы №№ 62–72.). У гэтым месцы, раней забудаваным беднымі дамамі 
гараджан і яўрэяў, праз нейкі час з’явіўся калегіум, дзе піяры амаль што 70 га-
доў сціпла, але эфектыўна працавалі на ніве асветы. 

Пасля атрымання нерухомасці ў Лідзе піяры з дапамогай свайго фундата-
ра найперш пабудавалі невялікі драўляны касцёл. Гэты касцёл стаяў пры кан-
цы пляца, там, дзе зараз стаіць уладанне Сапатніцкіх і Камянецкіх (дом № 66). 
Візітацыя 1802 г. пра той касцёл захавала наступную інфармацыю: «Касцёл 
драўляны, дабраславёны, не высвечаны, святога Юзафа Каласантага, фунда-
ваны ад Ігнацыя Сцыпіёна дэ Кампа, старасты лідскага ў 1758 г. Будова па-
трабуе направы, аднак можа стаяць, пакуль не закончаны новы, ужо на па-
лову вымураваны за кошт імператара Паўла І, які 15 траўня 1797 г. вырашыў 
даць 5 000 рублёў. Алтары тры: 1) Пан Езус укрыжаваны, намаляваны, 2) 
Найсвяцейшая Панна, 3) Юзаф Каласанты, абразы: Св. Антонія і Св. Каця-
рыны. Брацтвы, на якіх прывязаны вечныя адпусты: 1) Сэрца Езуса і 2) Най-
свяцейшай Панны Ласкавай».

Каля гэтага касцёла, ці, дакладней, капліцы быў пабудаваны невялікі 
драўляны дом пад школу.

Мураваны двухпавярховы дом для калегіума пачаў мураваць рэктар 
кс. Аляксандр Вольмер у 1778 г., аднак з-за браку сродкаў будова прасоўвала-
ся павольна. У візітацыі 1802 г. пазначана: «Кляштар мураваны з цэглы на 
два паверхі, няскончаны». Дом гэты неаднаразова перароблены знутры і звон-
ку часткова захаваўся да нашага часу і з’яўляецца адзіным з касцёлам гмахам.

13  Volum. Leg. VIII, 410.
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Таксама ў візітацыі 1802 г. запісана: «Сад закладзены некалькі гадоў таму, 
у годзе 1798, згодна з планам, у ім вызначаны вулачкі (алеі), і ён засаджаны 
прышчэпленымі дрэвамі і агрэстам». На плане горада 1832 г. у нерухомасці 
піяраў пазначаны дзве выкапаныя сажалкі (большая і меншая) і вялікі агарод – 
ад сучаснага пляца Віленчыка да пляца Длускага. Адна алея каля лугу і чаты-
ры папярэчныя алеі дзялілі гэты сад на дзесяць кварталаў.

Не маем дакладнай інфармацыі, калі менавіта пакінулі піяры сваю пер-
шую нерухомасць на сцыпіёнаўскім пляцы. Верагодна, часткова яны мясціліся 
там ажно да пераезду ў мураваны дом, які адбыўся ў 1793 г. 

Сойм 1775 г. зацвердзіў усе фундушы ксяндзоў Scholarum Piarum 
літоўскіх і адначасова дазволіў «прылеглыя вёскі прыкупіць за сумы не боль-
шыя за 60 000 злотых»14. Каля горада Ліды, з паўночна-ўсходняга боку, зна-
ходзіўся маёнтак Пастаўшчына з вёскай Раслякі, землі якога цераз раку Лід-
зейку межавалі з нерухомасцю лідскіх піяраў. Пастаўшчына мела доўг Міхалу 
Эйсманту ў суме 15 000 зл. Пад канец XVII ст. гэтым маёнткам валодаў Мі-
хал Гусоўскі, падкаморы венданскі. Ён прадаў гэтую маёмасць Тамашу Юза-
фу Умястоўскаму, рэгенту земскаму лідскаму, продку сучаснай магнацкай лініі 
Умястоўскіх, якой належала ўся паўночна-ўсходняя частка сучаснага Лідскага 
павета з рэзідэнцыяй у Жамаславе. Гэтаму роду ў 1882 г. папа Леан XIII надаў 
графскі тытул. Лідскія піяры, карыстаючыся пастановай сойму, 6 красавіка 
1778 г. за ўласныя грошы набылі Пастаўшчыну ў пана Умястоўскага за 26 000 
злотых, прычым адразу выплацілі гатоўкай 11 000 злотых і прынялі на сябе 
былы доўг Міхала Эйсманта ў памеры 15 000 злотых. Каля ўласнасці піяраў 
маёнтка Пастаўшчына знаходзілася таксама вёска Раслякі з падданымі.

Згодна з інвентаром 1775 г., у склад Пастаўшчыны ўваходзілі: фальварак 
за ракой Лідзейкай па левым боку дарогі на Дворышча, млын на рацэ Лідзейцы 
і вёска Раслякі (6 дымоў, сем’і Федаровічаў). Падданыя былі павінны хадзіць на 
паншчыну, гэта значыць на работу, «з чым двор загадае», мужчыны і жанчыны 
па тры дні з кожнай хаты, ад усходу да заходу сонца, па чарзе вартаваць двор і 
адбыць чатыры за год дарогі ў Вільню ці куды яшчэ будзе трэба.

Апрача нерухомасці ў горадзе Лідзе і маёнткаў Лапацішак і Пастаўшчы-
ны лідскія піяры мелі некалькі запісаных легатаў (тастамнікаў). Ян Кербяд-
зь, шляхціц з ваколіцы Кербядзі сваім тастаментам ад 1762 г. надаваў піярам 
7 000 злотых, пазычаных Нарбутам, дзедзічам маёнтка Крупа [сучаснае Крупа-
ва – Л. Л.], з умовай, што піяры тры разы ў год: на Грамніцы, на Св. Тройцу і 
на Св. Яна Хрысціцеля – удвух будуць прыязджаць у Крупаўскі філіяльны кас-
цёл з імшой і навукай. 24 красавіка 1766 г. адвакат Гаўрылкевіч запісаў піярам 
2 000 злотых за маёнткам Ляцк Пісараўскі, які быў часткай маёмасці Шчучын 
Сцыпіёнаў дэ Кампа. У 1773 г. князь Аляксандр Сапега надаў нашым піярам 
15 000 злотых, забяспечаных ягонай маёмасцю ў Дзярэчыне. 1 лістапада 1781 г. 
Тамаш і Бенедыкт Мігдалы, уласнікі фальварка Мігдалы з Забалацкай парафіі, 
ахвяравалі лідскім піярам 12 000 злотых, 1 000 злотых з гэтай сумы гатоўкай, а 
астатняя сума забяспечвалася застаўным правам15 маёнткам Несікоўшчына, по-
тым гэта забеспячэнне было перанесена на Вялікую Перапечыцу Юзафа Нар-
бута, лідскага харунжага. 10 красавіка 1789 г. Ежы Адамовіч, суддзя лідскі зем-
скі, праз тастамент адпісаў піярам на мураваны касцёл 20 000 злотых, у гэтай 
суме 14 000 злотых – пазыковая распіска князёў Радзівілаў, забяспечаная іх ма-
ёмасцю ў Жырмунах, а 6 000 злотых – пазыковая распіска Станіслава Марцін-
кевіча, забяспечаная Гарнастаішкамі. Таксама было вельмі шмат больш дроб-
ных тастамнікаў і невялікіх грошай, якія ахвяравалі пабожныя людзі. Згода з 
тастаментамі Стацэвіча і Мігдалаў, піяры павінны былі ўтрымоўваць уласным 

14  Volum. Leg. VIII, 411.
15  Застаўны пасэсар (лац. possesio) – уладальнік зямлі паводле права закладовага валодан-
ня (застаўны – закладны) – Л. Л.
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коштам па адным вучні. Пабудова мураваных кляштарнага жылога дома і кас-
цёла, набыццё Пастаўшчыны паглынулі большасць грошай.

Лідская нерухомасць, два фальваркі, працэнты ад тастаментных сум і вы-
падковыя ахвяраванні былі тымі крыніцамі, з якіх лідскія піяры мелі вельмі сці-
плыя і ледзь дастатковыя сродкі на ўтрыманне калегіума, школы і на асабістае 
існаванне. Былі гэта грозныя часы другога і трэцяга падзелаў Рэчы Паспалітай. 
А пасля падзелаў пачаўся яшчэ горшы час.

ІІІ.
У выніку здрады князя Вюртэмбергскага16 рускія войскі генерала Крачэт-

нікава амаль што без усялякага адпору занялі паўночна-ўсходнюю частку Вілен-
скага ваяводства і 14 чэрвеня 1792 г. увайшлі ў Вільню. Там 25 чэрвеня ў прысут-
насці самога Крачэтнікава з мэтай прыцягнення народу была аб’яўлена «Вольная 
канфедэрацыя ВКЛ» – каб «перамагчы чатырохгадовы сойм і адкінуць інтрыгу 
клубаў вольнасці, справядлівасці і парадку, бо гэта пагражае цэламу краю...».

Высланы з Вільні авангард з мушкецёрскіх Нараўскага і Курскага пал-
коў пад камандай Дзянісава 29 чэрвеня 1792 г. заняў Ліду, хутка сюды са сваім 
штабам прыбыў і генерал Крачэтнікаў, а праз некалькі гадзін з Суботнікаў па-
дышлі галоўныя сілы расійскай арміі. Ліда і блізкія да яе ваколіцы былі заняты 
казакамі і мушкецёрамі Рэвельскага палка падпалкоўніка Эсена, якія неміласэ-
рна рабавалі прыгарадныя вёскі, забіраючы ў іх жыхароў абсалютна ўсю хат-
нюю жывёлу. У Лідзе пад рускім кіраўніцтвам была арганізавана канфедэра-
цыя Лідскага павета, якая вылучыла камісараў, суды і г. д. Асабліва Лідская 
канфедэрацыя націскала на забеспячэнне рускай арміі і пераслед сваіх пра-
ціўнікаў. 18 студзеня 1793 г. суд «Прасветлай Канфедэрацыі» сваім рашэннем 
наклаў секвестр на двор лідскага старасты Юзафа Сцыпіёна дэ Кампа, які ста-
яў на яго спадчынным пляцы ў Лідзе, і перадаў гэты двор пад магазін (склад). 
7 лютага 1793 г. Лідская канфедэрацыя «бачыла патрэбы ў правіянце для ру-
скага войска ў большай колькасці, чым маецца зараз у магазіне, які быў сабра-
ны з усяго павета пасля выдання першых двух універсалаў. Астатні правіянт 
праз экзекуцыі жыхароў павета рускімі войскамі дастаўляцца будзе». На гэты 
раз пад «экзекуцыі» патрапілі: тракельская плябанія, маёнткі Дворышча Шу-
кевіча, Няцеч і Дзітрыкі Барымоўскага, голдаўская і няцецкая плябаніі, Верх-
дзеражня17 Пянткоўская ў пацэсіі Юзафа Гаеўскага, Рудкевічы Камянецкага, 
Лелюшоўцы Бялінскага, Багданаўшчына Вільканца і Няпрахі Грымайлы. У 
кожны маёнтак высылаліся па 1 унтэр-афіцэру з жаўнерамі. «Рада канфедэра-
цыі» кіравала тут да траўня 1794 г.

Пасля выбуху красавіцкага паўстання частка войскаў ВКЛ пад кіраўні-
цтвам генерал-маёра Хлявінскага сабралася ў ваколіцах Ліды. 4/15 чэрвеня 
1794 г. камандзір рускай дывізіі генерал-маёр Кнорынг даносіў з Іўя князю Рап-
ніну, што «мае намер ісці на Дзевянішкі, каб не дапусціць злучэння Ясінскага 
з Хлявінскім, які знаходзіцца паміж Лідай і Мытом, тым самым загарадзіць 
Хлявінскаму дарогу на Вільню, а пасля гэтага вярнуцца ў Ліду, каб тут пера-
магчы войска, што ўзбунтавалася». 10/21 чэрвеня генерал-маёр князь Цыцы-
янаў данёс генерал-маёру Туталміну, што, згодна з атрыманай інфармацыяй, 
у Лідзе зараз было «да 2 000 польскага войска». 19/30 чэрвеня даносіў князю 
Рапніну, што «кіраўнік польскіх войскаў генерал Вяльгорскі пайшоў з Верано-
ва ў кірунку Вільні, пакінуўшы генерал-маёра Цыпіёна для набору рэкрутаў 

16  Людвік Вюртэмбергскі (1756–1817), першапачаткова паступіў на прускую вайсковую служ-
бу і дасягнуў чыну генерал-маёра. У 1784 г. ажаніўся з Марыяй Чартарыйскай (дачкой кня-
зя Адама Казіміра Чартарыйскага) і быў прызначаны галоўнакамандуючым літоўскай ар-
міяй, у 1790 г. атрымаў чын генерал-лейтэнанта. У вайне супраць Расіі ў 1792 г. паводзіў сябе 
пасіўна, выдаваў сябе за хворога, адмовіўся ваяваць супраць расійскіх войскаў і пакінуў ар-
мію. У 1793 г. яго жонка падала на развод і сышла ў кляштар – Л. Л.
17  Верхдзеражня – у Жалудоцкай парафіі – Л. Л.
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з Лідскага павета, згуртавання шляхты і яе ўзбраення»18. Згодна з гэтай ін-
фармацыяй, генерал Кнорынг выслаў з Дзевянішак на Ліду, «каб рассеяць тлу-
мы генерал-маёра Цыпіёна», аддзел пад камандаваннем падпалкоўніка Эсена, 
а менавіта: 120 егераў, адзін эскадрон драгунаў, адну гармату і некалькі дзя-
сяткаў казакоў. Для паскарэння маршу пасадзіў егераў на коней. Недалёка ад 
Ліды вышэйназваны падпалкоўнік атрымаў інфармацыю, што як быццам са-
бранае тут паспалітае рушэнне, даведаўшыся аб набліжэнні рускіх, адступіла да 
Жалудка19. Але Эсен, відочна, атрымаў несапраўдную інфармацыю, бо праз не-
калькі дзён, а менавіта 26 чэрвеня – 7 ліпеня 1794 г. Кнорыг пісаў генерал-аншэ-
фу, графу Салтыкову: «Учора прыбыў у Дворышча, і толькі войска паставіла 
абоз, як да 30 конных і столькі ж пешых паўстанцаў напала на нашы піке-
ты на Лідскай дарозе, і пачалася страляніна, як толькі выслалі для супака-
ення нападаючых казакоў, яны прымусілі іх адступіць, прычым гналі амаль 
што да самой Ліды, да 20 чалавек забілі і некалькіх узялі ў палон. Пасля гэта-
га іх эскадроны палка драгунаў і пяхоты, якія былі ў Лідзе пад кіраўніцтвам 
генерал-маёра Сцыпіёна, мы перамаглі, пагналі і расцерушылі ў спосаб, надз-
вычай для нас шчаслівы. Як толькі атрымаў весткі пра Беляка і Хлявінска-
га, якія, як мне данеслі, ідуць на яго, я адправіў адмысловага ганца да спада-
ра генерал-маёра і кавалера князя Цыцыянава з данясеннем і пайшоў яму на 
дапамогу, а потым пайду на злучэнне з вашай эксэленцыяй праз Жырмуны, 
Веранова і Салечнікі, ці можа праз Гальшаны на Ашмяны»20.

20 снежня 1794 г. князь Мікалай Рапнін выдаў у Гародні ад імя Кацяры-
ны ІІ універсал, у якім паведаміў, што Княства Літоўскае дзеліцца на тры часткі, 
у каторых галоўнымі гарадамі будуць: Вільня, Гародня, Коўня. Паветы: Вілен-
скі, Завілейскі, Ашмянскі, Браслаўскі, Лідскі і Трокскі «як яны былі перад Сой-
мам і Рэвалюцыяй 3 траўня 1791 г.», меліся складаць Віленскую губерню. У 
паветах дазволена стварыць земскія і гарадскія юрысдыкцыі, а ў гарадах ра-
тушы і магістраты, у якіх наказана чыніць суд і расправу «імем і ўладай Яе Ім-
ператарскай Мосці». 

У 1795 г. Лідай і паветам ужо кіраваў «секунд-маёр расійскіх войск Карл 
Меер, начальнік Лідскага павета».

Кс. Вайшвіла трымаў у руках хронікі лідскіх піяраў пад назвай: «Кніга 
агульных здарэнняў горада, пачата ў 1793 г.». Згодна з ім, раздзел ««Выпадкі 
1794 г.» быў напісаны, але старонкі выдраны з кнігі адразу ад пачатку года, 
заставалася толькі некалькі слоў у змесце».

IV.
Да гонару піяраў, належыць сказаць, што ім ніколі не былі даспадобы кан-

серватыўныя нацыянальныя, рэлігійныя ці класавыя ідэалы. Аднак не былі для 
іх роднымі і павевы вольналюбівай эпохі Вялікай Рэвалюцыі. Піяры заўжды 
ішлі наперад і, выхоўваючы моладзь, улічвалі дух часу, як грамадзяне вызна-
чаліся праўдзівым і глыбокім патрыятызмам. Канстытуцыя Трэцяга траўня ў 
значнай ступені паўстала дзякуючы вучням вялікага піяра Станіслава Канар-
скага21 і яго выхаваўчай працы.

Трымаю ў руках кнігу «Зборнік вершаў, напісаных з розных акалічнас-
18  Стараста лідскі Юзаф дэ Кампа Сцыпіён, генерал-маёр Лідскага павета – Л. Л.
19  А. Энгель. Архив Виленского Генерал-Губернаторства. 1869–1870. T. 1. С. 803, 810, 982. T. 
II. С. 46, 176, 241, 248, 303, 315, 328, 380, 380–382, 401.
20  Копію гэтага ліста на рускай мове знайшоў у зборы матэрыялаў да гісторыі вайны 1794 г. 
складзеным б. вайсковым суддзёй у Вільні генерал-маёрам Аляксандрам Жыркевічам. Гэты 
збор, як частка багатай бібліятэкі гарнізоннага афіцэрскага казіно ў Вільні, у 1915 г. быў эва-
куяваны разам з казіно ў Віцебск.
21  Станіслаў Канарскі (Stanislaw Konarski; сапраўднае імя Еранім Францішак Канарскі, 
польск. Hieronim Franciszek Konarski. 30 верасня 1700 года – 3 жніўня 1773 года) – педагог 
і палітычны пісьменнік, паэт, драматург. У 1740 г. заснаваў у Варшаве Collegium Nobilium, 
які лічыцца папярэднікам Варшаўскага ўніверсітэта. Правёў рэформу адукацыі ў піярскіх 
калегіумах – Л. Л.
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цей, менавіта ад імя віленскага шляхецкага канвікту кс. школьных піяраў» 22, 
надрукаваную ў Вільні ў друкарні Яго Каралеўскай Мосці ў Рэчы Паспалітай у 
кс. школьных піяраў 1779. Гэта зборнік паспалітых панегірыкаў, уласцівых для 
другой паловы XVIII ст. Паміж іншымі ёсць тут і творы лідскіх піяраў – двух 
Выгоўскіх, Урублеўскага і іншых. Вось некалькі фрагментаў з тых вершаваных 
піярскіх одаў, прывітанняў і віншаванняў.

У падзячнай одзе «Да Крысціны Масальскай, падчашыны ВКЛ з акалічнас-
ці падараванага ў Вільні палаца кс. піярам на канвікт шляхецкі, 1759 г.» (с. 136.) 
кс. Мацей Тукала апісвае сучасны стан Рэчы Паспалітай у пераносным сэнсе і, 
звяртаючыся як быццам да егіпецкіх пірамід, паведамляе:

Ганарова сваіх задум пустэчу паказвае,
Прыгнечанне Краю, знясіленне панства,
Пакуты жыхароў, знішчэнне падданства...

Кс. Міхал Аляхоўскі ў прывітанні кс. Ігнацыю Масальскаму, біскупу вілен-
скаму, апавяшчае яму хвалу, бо ён:

Любіць мужычкоў, чыя праца ў крывававым поце
Высокіх багацеяў пальцы залоціць… (с. 182)

Кс. Міхал Харкевіч у одзе «На ўгодкі нараджэння Найяснейшага Пана 
Станіслава Аўгуста, 1779 г. (с. 89) славіць ужо «людскасць» веку і цешыцца, што:

Мужык, хто няволі цяжкія цягне путы,
Пачынае лічыць і сябе чалавекам,
Вучыць дзяцей сваіх словам раскутым,
Што век цяпер ёсць людскасць пазнаўшым векам...

Нікому не знаёмы сціплы настаўнік у манаскай вопратцы стаяў за адзін 
крок ад «Дэкларацыі правоў чалавека і грамадзяніна».

У прывітанні «Яснавяльможнаму пану Тышкевічу, пісару ВКЛ» (с. 32.) 
кс. Феліцыян Выгоўскі, успамінаючы дзеда пані пісаравай Станіслава Паня-
тоўскага, падскарбія літоўскага, успамінае пахвальна пра яго цноты і векапом-
ныя дзеі:

Пяро Вальтэра гаворыць і карціны Баерхава!23

Публікуючы гэтыя панегірыкі, піяры як арганізацыя тым самым падкрэ-
слівалі сваю салідарнасць з кірункам думак аўтараў – асобных чальцоў ордэна. 
Што праўда, не было гэтага зашмат і не выглядала гэта вельмі грозна, аднак 
дух арганізацыі ва ўсім гэтым адчуваўся. А кірунак думак тагачаснага патрыя-
тычна і ліберальна думаючага таварыства піяраў ні для каго не быў сакрэтам. 
Расійскі ўрад пасля акупацыі краю па-свойму рупліва і неадступна апекаваў-
ся піярамі. Кацярына ІІ у распараджэнні ад 8 снежня 1792 г., дадзеным генера-
лу Крачэтнікаву з рознымі інструкцыямі, датычнымі акупаваных абшараў, на-
казвала зрабіць апісанні кляштарных піярскіх школ і загадала звярнуць на іх 
увагу з-за шкоднага кірунку, які грунтаваўся на французскай мудрагелістасці і 
таму расхістваў падмуркі грамадства і ўрада.

У іншым распараджэнні ад 30 кастрычніка 1794 г., выдадзеным генерал-гу-
бернатару літоўскаму князю Рапніну, гэтая як быццам светлая і мудрая цары-
ца-вальтэрыянка сцвярджала, што Віленская акадэмія і піярскія школы з’яўля-
юцца шалёнымі і бязбожнымі і таму для ўсяго роду чалавечага яны згубныя, 
згубна выхоўваюць ліцвінскую моладзь, і таму вучыла свайго генерал-губерна-

22  Ciapinski, J. 1779. De aedibus ill. Comitis Brzostowski Notarii M. D. L. Canon: Vilnen. R. 1769. – 
Zebranie rymow z roznych okolicznosci pisanych mianowicie jmieniem konwiktu szlacheckiego 
wilen. XX Scholarum Piarum. Wilno: w Typografii J. K. M. y Rzeczypospolitey u XX Scholarum 
Piarum. – Л. Л.
23  Маецца на ўвазе мастак Ян Людвік Рэгеман Баерхаў (Jan Ludwik Regeman Boerhaw) – Л. Л.
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тара, што гэтыя школы патрэбна ўважліва вывучыць і знішчыць зло ў самым 
зародку, усялякімі спосабамі24.

Лідскі стараста Юзаф дэ Кампа Сцыпіён чынна выступаў супраць таргаві-
чан і расійскіх войскаў, чынна бараніў ажно да апошніх дзён вольнасць і неза-
лежнасць Рэчы Паспалітай і недатыкальнасць Канстытуцыі Трэцяга траўня, а 
падтрыманыя ім піяры – лідскія і шчучынскія – верна дапамагалі свайму пратэк-
тару і таму выклікалі супраць сябе пераслед акупантаў. Рускае войска для ўлас-
ных мэт час ад часу забірала школу, ціснула піяраў рэквізіцыямі і нават адзін 
раз забрала піярскі касцёльчык пад вайсковую царкву. 1(12) красавіка 1795 г. 
Рапнін апавясціў усіх, што піяр Ваўжынец Адамовіч у казанні дазволіў сабе вы-
казванні аб дзеяннях улад і рабіў палітычныя ацэнкі, за гэта яго пазбавілі месца 
ў калегіуме, пасадзілі ў турму і павінны былі судзіць па ўсёй строгасці закона. 
Адначасова быў арыштаваны і рэктар лідскай школы кс. Фларыян Крушэўскі 
за тое, што ведаў, аб чым казаў яго падначалены, потым ён быў звольнены з-пад 
арышту. Невядома, што сталася з Адамовічам. У далейшым сваім апавяшчэнні 
ад 11(22) ліпеня 1795 г. князь Рапнін загадаў піярам сабрацца ў Шчучыне і за-
бараніў ім выезд адтуль без дазволу ўлад25.

V.
Не маю пэўных дадзеных, калі піяры цалкам пакінулі сваю першую сяд-

зібу ў Лідзе – заезджую карчму старасты Сцыпіёна. Ведаю толькі, што трады-
цыя адбыцця пакарання «ў вежы» калегіума піяраў, якая пачыналася з часоў 
знаходжання іх ў двары старасты, пратрывала да ўпадку Рэчы Паспалітай. У 
1792 г. суд павятовай канфедэрацыі па скарзе пана Караля Лясковіча, уладаль-
ніка Ваверкі, асудзіў за звыклы суседскі эксцэс пана Ігнацыя Кастравіцкага, ге-
нерал-ад’ютанта Яго Каралеўскай Мосці і кавалера ордэна Св. Станіслава, ула-
дальніка Паперні, на некалькі тыдняў «вежы» . Пан Кастравіцкі для адбыцця 
кары прыбыў у Ліду і звярнуўся да гродскага намесніка, каб той вызначыў мес-
ца, дзе можна адбыць «вежу». Калі намеснік адказаў яму, што ў Лідзе няма та-
кога адпаведнага месца, дык Кастравіцкі зрабіў так жа, як і іншыя прыгавора-
ныя рабілі ў такіх выпадках – за ўласныя грошы наняў пакой у кляштары лідскіх 
піяраў і там адбыў «вежу».

Вядома, што ў тыя даўнія часы найлепшым будынкам Ліды быў піярскі ка-
легіум, служыў ён месцам, дзе спыняліся розныя высакародныя прыезджыя. У 
1797 г. цар Павел І рабіў агляд «новадалучанага да Расіі краю». Разам з ім агля-
далі наш край вялікія князі Аляксандр і Канстанцін і вышэйшыя расійскія са-
ноўнікі: Аляксандр Безбародка, Фёдар Растапчын, Дзмітры Трашчынскі, Грыго-
рый Кушчалёў26, Аркадзь Нялідаў, флігель-ад’ютанты: князь Галіцын, Кутузаў, 
Нелядзінскі, Пётр Абрэшкаў, Аляксей Аракчэеў і асобы світы. Пышны царскі 
поезд з Масквы праз Смаленск, Воршу і Менск 19 траўня прыбыў у Нясвіж, ад-
куль пасля начлегу рушыў на Слонім, Дзярэчын, Масты і Скідаль да Гародні, 
куды і прыбыў 14 траўня. Пасля кароткага адпачынку ў каралеўскім замку Па-
вел з вялікімі князямі і Рапніным паехаў на мяжу Прусіі. Назаўтра, пасля на-
ведвання мяжы, усе разам выехалі праз Каменку Тызенгаўза і пераначавалі ў 
Лідзе27. Пра той начлег у Лідзе апавядае ў сваіх успамінах кс. Вайшвіла: «Па-
вел І, агледзеўшы літоўскія правінцыі, 16 траўня 1797 г. прыбыў у Ліду. На-
чаваў разам з вялікімі князямі Аляксандрам і Канстанцінам у тутэйшым 
калегіуме і пакінуў пасля сабе добрую памяць – ахвяраваў на касцёл 5 000 ру-
блёў. Займаў тры пакоі на другім паверсе. Сам адпачываў у тым, у якім дзве-
ры насупраць большага калідора, якім уваходзяць знізу, каля яго пакоя, з пра-
вага боку ў кутнім пакоі, адпачываў вялікі князь Аляксандр, а з левага – вялікі 
24  Сборник документов, касающихся административного устройства Северо-Западного 
края… Вильно, 1903. С. 7, 29.
25  Ibid. p. 270, 284.
26  Грыгорый Грыгоравіч Кушаль (1754–1883) – адмірал, граф, фактычны камандуючы расій-
скім ваенным флотам у эпоху Паўла I – Л. Л.
27  H. Moscicki, Dzieje Porozbiorowe Litwy i Rusi. I., p. 416.
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князь Канстанцін. Удзячныя піяры зрабілі памятную дошку, якая была га-
лоўнай асаблівасцю і аздобай гэтай пабудовы. Авальная тарча з дрэва была 
прымацавана на калідоры над дзвярамі пакоя, дзе адпачываў цар, на тарчы 
меўся надпіс залатымі літарамі:

«Paulo I
Clementissimo et Sapientissimo totius Rusiae Imperatori atque Parenti optimo. 

Quum iter agens una cum carissimis Filiis suis magnis ducibus Aleksandro et 
Constantino Grodna ad Collegium Lidense quietis causa idibus maji divertisset, 
illugue Imperatoriae Majestatis suae gratia ac singulari patrocinio prosequatus 
fuisset Scholae piae grati animi, debiti amoris, profundissimae que veneratioriis 
percune monumentum sexto Kalendas Junii anno Dni MDCCXCVII, D. D. D.»

Гэтая дошка згарэла пры пажары 1842 г.
Цар праз сваю ласкавасць і шчодрасць вырашыў даць грошы для закан-

чэння пабудовы мураванага касцёла і запытаў гаспадара28: ««Колькі на гэта 
трэба?». Той, парадзіўшыся з калегамі, і каб не прасіць болей, указаў суму ў 
5 000 рублёў. Адразу найяснейшы пан уласнай рукой напісаў квіток да пад-
скарбія лідскага».

Гэты ж Вайшвіла апавядае пра другі царскі начлег у лідскіх піяраў: «У 
часы пабудовы касцёла пануючы цар Аляксандр І, наведаўшы калегіум, выка-
заў нам сваю ласку. Як мне расказваў кс. Антон Паеўскі, які сам тады быў вуч-
нем школы, адбылося гэта ў траўні 1802 г. Найяснейшы пан адпачываў у зале 
над сталовай, якая апрача іншых упрыгожванняў, была высыпана ружамі 
(у траўні?), а калідор – рознымі іншымі кветкамі. Будаўнік29 не адважыўся 
прасіць аб дары на аднаўленне касцёла, а меў шанец атрымаць, калі б рас-
павёў пра неабходнасць гэтага».

Акрамя таго, ксёндз Вайшвіла, не даючы даты, коратка піша пра яшчэ 
аднаго госця піяраў: «Кніга агульных здарэнняў горада, пачатая ў 1793 г., не 
змяшчала нічога, акрамя адной ведамасці, што аўстрыйскія эрцгерцагі ў свой 
прыезд з Вены ў Пецярбург на зваротным шляху бавілі час і балявалі ў тутэй-
шым калегіуме»30.

Гасцілі ў піяраў не толькі цары, але і прыезджыя павятовыя дыгнітарыі 
[саноўнікі – Л. Л.]. У «Гісторыі...» запісана, што 3 лютага 1800 г. «была скліка-
на сесія, каб вырашыць, што рабіць з лекцыямі падчас сойміка, бо адзіная 
школа была занята панам падкаморым, і ці маюць вучні бываць на сесіях».

Такія гасціны мусілі ўносіць пэўную мітусню ў жыццё калегіума і школы, 
аднак гэта здаралася не вельмі часта, і госці нават аплачваліся калегіуму.

Значна больш цяжкай была справа вайсковага раскватаравання. Руская ар-
мія не рабіла ніякіх паслабленняў у адносінах да будынкаў школьных і кляштар-
ных, а гэтак жа і для памяшканняў, у якіх жылі вучні. Ужо падчас першага побы-
ту маскалёў 18 траўня 1793 г. «склікана пасяджэнне школьнай рады з прычыны 
раскватаравання рускага войска ў пакоях вучняў». «Бо жаўнеры ў вучнёўскіх 
пакоях робяць перашкоду і трэба, каб прэфект паразмаўляў пра гэта з пал-
коўнікам».

VI.
Піярская школа з першапачатковай назвай «Школа кс. піяраў у Верано-

ве» ўтрымлівалася з фундуша і дабрачынных ахвяраванняў. Ані скарб Рэчы 
Паспалітай, ані каса Яго Мосці караля ні ў якой ступені не прычыніліся да 
стварэння гэтай школы. Як уласнасць ордэна Scholarum Pijarum, школа нале-
28  кс. Паўла Выгоўскага, рэктара.
29  кс. Себасцян Дамброўскі, рэктар.
30  У 1798 г. у Пецярбург прыбылі браты імператрыцы Марыі Фёдараўны (жонкі імператара 
Паўла) Фердынанд і Аляксандр (яны служылі ў аўстрыйскай арміі). Зацікаўленая ў саюз-
ніку Аўстрыя прапаноўвала заключыць саюз супраць Напалеона, а для ўмацавання саюза 
заключыць шлюб паміж Аляксандрай Паўлаўнай (дачка імператара Паўла) і эрцгерцагам 
Іосіфам, братам імператара Франца. Эрцгерцаг асабіста прыехаў у Расію, каб пазнаёміц-
ца з нявестай. Сватаўство прайшло паспяхова, 2 лютага 1799 г. у Пецярбургу адбыліся за-
ручыны і баль – Л. Л.
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жала і кіравалася піярамі. Кіраваў калегіумам рэктар (ці прэфект), а яго непа-
срэдным кіраўніком быў правінцыял ордэна, ён і прызначаў прэфекта на паса-
ду. Ад 1756 г. прэфектамі лідскай школы былі:

1760–1768 гг. кс. Аляксандр Вольмер.
1784–1790 гг. кс. Павел Выгоўскі.
1792 г. кс. Ваўжынец Адамовіч.
1793 г. кс. Адам Шалевіч.
1798 г. кс. Рыгор Янкевіч.
1803 г. кс. Ваўжынец Адамовіч, паўторна.
1804 г. кс. Ігнацы Плескачэўскі.
1805 г. кс. Якуб Захарэвіч.
1808–1811 гг. кс. Антон Юхневіч, першым быў прымушаны прыняць ты-

тул наглядчыка школы.
1811–1822 гг. кс. Ігнацы Пазалевіч.
1824 г. кс. Дэмэтры Тамашэвіч.
1833 г. кс. Фердынанд Шымборскі, рэктар і наглядчык.
Усе навукова-выхаваўчыя справы разглядала школьная рада, якая скла-

далася з настаўнікаў і ўзначальвалася рэктарам. Выпадкова была ўратавана ад 
знішчэння ў часе вайны і захавалася ў архіве гарадской школы арыгінальная 
кніга рашэнняў рады за 1788–1816 гг. з загалоўкам «Гісторыя пасяджэнняў».

6 чэрвеня 1785 г. на пасяджэнні школьнай рады «згодна з толькі што атры-
маным статутам Найяснейшай Адукацыйнай камісіі аддадзены другі асобнік 
гэтага статута31 і друкаваная рэзалюцыя Адукацыйнай камісіі з увагай на эле-
ментарную граматыку».

Умовы існавання школы пасля падзелаў Рэчы Паспалітай былі вельмі 
цяжкімі.

14 кастрычніка 1799 г. сустракаем такі запіс: «Пасля заняцця школы пад 
царкву для палка Эсена 2-га, лекцыі з вялікім перапынкам пачалі даваць, прэ-
фект запытаў, ці не лепей было адмяніць лекцыі на палову тыдня? Аднага-
лосна з гэтым пагадзіліся, лічачы гэта эканоміяй часу». Ксёндз Вайшвіла ў 
сваіх запісках дадае да гэтай інфармацыі наступнае: «Побыт тут нашага га-
спадара (кс. Філіпа Неруша Банарскага) скараціла наступная акалічнасць: 
пры канцы трохгоддзя яго прац і работ для ордэна, праваслаўны вайсковы 
капелан адправіў набажэнства ў піярскім касцёле, не пытаючыся аб дазво-
ле, а рэктар быў абвінавачаны біскупам у тым, што гэта ён дапусціў, і таму 
зняты з пасады».

22 кастрычніка 1803 г. «на агульным сходзе абмяркоўвалася, як зрабіць 
так, каб дом, прызначаны для летняй адукацыі і гвалтоўна забраны гарад-
ской камандай, быў вернуты. Ухвалілі: падаць просьбу да гараднічага Ліды 
аб падпаручніку Мерным, які супраць указаў манарха аб каталіцкім духавен-
стве, якія вызвалялі ад пастояў усе памяшканні ордэнаў і асабліва памяшкан-
ні, прызначаныя для адукацыі, 21 дня прыйшоў з жаўнерамі і дзясятнікамі 
і гвалтоўным чынам школьны дом забраў, замкі пазбіваў, кафедры і лаўкі з 
класаў павыкідваў». 26 таго ж кастрычніка «кс. прэфект сабраў сход, каб аб-
меркаваць адбор школы вайсковай камандай». «Школьная рада неаднаразова 
звярталася да васпана выканаўца абавязкаў гараднічага, камісара лідскага, 
Ельца, але не дачакаўшыся ягонага выраку па справе аб заняцці школьнага 
дома, пастанавіла: даслаць рапарт у Імператарскі Віленскі ўніверсітэт». 
Але не дапамог і рапарт ва ўніверсітэт, бо візітатар 22/24 траўня 1804 г. эзопа-
вым стылем запісаў у кнізе візітацый: «Забраны пад палкавую капліцу школь-
ны дом, а таксама робяцца перашкоды і забрана бюро за віну пошуку дапамо-
гі ва ўніверсітэце» (так!).

Мясцовыя ўлады шчыра змагаліся з піярскай школай як з «крыніцай зла». 
31  «Ustawy Komisji Narodowey dla stanu akademickiego y na szkoly w kraiach Rzecypospoliteu 
przepisane».
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15 красавіка 1806 г. «была сабрана сесія, каб абмеркаваць свае паводзіны з ва-
спанам Каралінам, гараднічым, ва ўмовах гвалтоўнага, супраць указу Імпе-
ратара, прымусу распусціць на час вучняў і каб яны пакінулі свае пакоі». Ух-
валілі: як хутчэй даслаць аб гэтым здарэнні рапарт у Галоўную Школу [Віленскі 
ўніверсітэт – Л. Л.]. Універсітэт дапамог не хутка, бо 25 траўня 1810 г. (праз ча-
тыры гады!) візітатар пісаў: «Дзякуючы дапамозе Універсітэта, школа вызва-
лена ад павіннасці пастою ў кляштары і школе».

Візітацыя 4 чэрвеня 1792 г. пра школьны будынак занатавала: «Школьныя 
залы дастаткова зручныя», візітацыя 24 сакавіка 1808 г. сцвярджала, што 
«асобнага будынка для школы няма (NB – падчас візітацыі быў заняты 
войскамі), частка класаў у кляштары, частка ў хаце-сталоўцы, частка 
ў пакоях настаўнікаў», візітацыя ад 25 траўня 1810 г. выразна адзначае: 
«Школьны будынак цалкам зруйнаваны, а заняткі праходзяць у памяшканнях 
настаўнікаў». Дырэктар гарадзенскай гімназіі Сазановіч, візітуючы лідскую 
школу 21 кастрычніка 1833 г., таксама заўважыў: «Паміж вучнямі, па 
магчымасці, падтрымліваецца дысцыпліна ў класах, якія з-за браку месца 
знаходзяцца ў сталовай і кельях манахаў-піяраў». Наогул школьны будынак, 
які быў зруйнаваны пастоем войска, ніколі ўжо не быў адбудаваны.

Пасля пераносу ў Ліду школа доўгі час мела два двухгадовыя класы, ці два 
аддзелы. Аднак ніколі аддзелы класамі не называліся, і лічылася, што школа 
чатырохкласная. У 1796 г. да піярскай школы далучана Лідская парафіяльная 
школа. У візіце 1803 г. пазначана, што парафіяльная школа ўтрымліваецца 
стараннямі кс. каноніка Вінцэнта Нарбута, пробашча лідскага і што «дзеці 
гэтай школы маюць асобнага настаўніка, ходзяць разам у тутэйшую школу 
і ў першым класе сярод пачаткоўцаў месцяцца». Візітатар 22/24 траўня 1804 г. 
запісаў: «1-ы клас двухгадовы, вучняў 37, у двух вышэйшых класах знайшоў 24 
вучні, класы гэтыя таксама двухгадовыя». У запісах «Гісторыі ...» ад 24 чэрвеня 
1808 г. запісаны вучні з класа 1-га па 2-гі, з 2-га па 3-ці, з 3-на па 4-ты і з 4-га па 
5-ты. Візітацыя 4 траўня 1812 г. паказвае наяўнасць пачатковага класа і 1, 2, 3 
класаў, візітацыя 9 траўня 1816 г. – 1, 2, 3, 4 класаў, у візітацыі 9 чэрвеня 1818 г. 
адзначала: «У школе лідскай у гэтым годзе ёсць 3 класы, з якіх апошні ёсць 
двухгадовы і называецца паспалітым класам 4-м». Візітацыі 1822 і 1826 гг. 
знайшлі тут чатыры класы.

Пасля таго, як адукацыйныя справы перайшлі пад кантроль Адукацыйнай 
камісіі, лідская школа страціла сваю незалежнасць. Але наогул піяры не 
жадалі згаджацца з залежнасцю ад свецкіх улад, асабліва калі тая ўлада стала 
расійскай. Таму яны ўсялякімі спосабамі ўхіляліся ад розных абавязкаў, якія на 
іх накладвалі гэтыя ўлады. У 1800 г. у выніку прапановы правінцыяла піяраў 
Літоўская Адукацыйная камісія дазволіла прыпыніць працу лідскай школы на 
тры гады, каб даць магчымасць піярам падрыхтаваць для школы кваліфікаваных 
настаўнікаў, і ў гэты час сваіх візітатараў з праверкамі не дасылала. Аднак піяры 
ў гэтыя тры гады з-за сваёй руплівасці і вернасці школьнай справе вучылі дзяцей 
незалежна ад рашэння Адукацыйнай камісіі. 

Не маю інфармацыі аб праграмах лідскай школы да часоў пераходу яе 
пад кіраўніцтва Адукацыйнай камісіі. Адзінае, з нататкаў кс. Вайшвілы ведаю, 
што ў 1771 г. разам з іншымі прадметамі ў школе выкладалі маральную навуку, 
а ў 1772 г. – арыфметыку і геаметрыю. Аляксандр І, дазваляючы існаванне 
Віленскага ўніверсітэта, сваім рэскрыптам ад 4 красавіка 1803 г. падпарадкаваў 
універсітэту ўсе публічныя і прыватныя школы, а таксама пансіёны, якія 
знаходзіліся ў Вільні і іншых месцах. Новы імянны ўказ ад 20 жніўня 1804 г. 
датычыў чатырохкласных павятовых школ. Згодна з гэтым указам, у праграму 
1-га класа ўваходзілі: граматыка лацінска-польская з перакладамі ўрыўкаў 
класікаў, арыфметыка, каліграфія, асновы геаграфіі і маральная навука. У 2-м 
класе вывучаліся лацінская мова і літаратура, матэматыка, фізіка, прырода, 
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арыфметыка і асновы геаметрыі, маральная навука, гісторыя і геаграфія. 
У 3-м класе вывучалася лацінская мова і літаратура, геаметрыя і асновы 
алгебры, фізіка, прырода, маральная навука, права, гісторыя і геаграфія. У 
4-м класе вывучалася лацінская мова, матэматыка, фізіка, прырода, права, 
асновы палітычнай эканоміі і логіка. Штат школы складаўся з: наглядчыка 
(кіраўніка школы) – 1, старшых настаўнікаў – 4, малодшых настаўнікаў – 
3. На ўтрыманне кожнай павятовай школы з даходаў паезуіцкай маёмасці 
асігнавалася штогод 2820 рублёў. Указ гэты вызначаў, што ў Літоўскіх губернях – 
Віленскай і Гарадзенскай – школы, якія ўтрымліваліся манаскімі ордэнамі, 
кіраваліся статутам «былой Адукацыйнай камісіі Рэчы Паспалітай», і што 
школы гэтыя знаходзіліся ў падпарадкаванні ўніверсітэта. Асобнай клаўзулай 
указ абмяжоўваў правы манаскіх школ на атрыманне сродкаў з даходаў па-
езуіцкай маёмасці і паведамляў, што «ў Гарадзенскай губерні32 сем школ павінны 
ўтрымліваць ордэны» і «ў тых школах адукацыйныя праграмы павінны быць 
прыстасаванымі да праграм чатырохкласных павятовых школ». У лік гэтых 
сямі школ уваходзілі школы ў Лідзе і Шчучыне. У 1808 г. універсітэт паставіў 
лідскую школу пад непасрэдны нагляд гарадзенскай гімназіі. Тады школа 
атрымала назву «Павятовая лідская школа кс. піяраў». 

Мовай школы ажно да яе закрыцця была польская мова. Статут Віленскага 
ўніверсітэта ад 18 траўня 1803 г. выразна ўводзіў рускую мову ў праграму 
лекцый, але піяры нейкі час не прымалі гэтай навацыі: 12 лістапада 1803 г. 
кс. правінцыял Юзаф Астроўскі зацвердзіў штат настаўнікаў Лідскай школы, 
але ці выпадкова, ці адмыслова, выкладчыка рускай мовы сярод настаўнікаў 
не было. Відочна, нехта звярнуў на гэта ўвагу, і 6 снежня 1803 г. на школьнай 
радзе разглядалі пытанне: «Справа аб неабходнасці мэтра рускай мовы і 
рашэння, каб кс. Санкоўскі вучыў гэтай мове». Візітацыя 1804 г. сцвярджала, 
што «мовы французская і руская вывучаюцца», аднак поспехі вучняў у рускай 
мове былі слабыя ці рэдкія, бо ўніверсітэт пажадаў, каб гэтая мова «давалася, 
як нацыянальная».

17 красавіка 1808 г. школьная рада «не знайшла падручнікаў і настаўнікаў 
у гэтай мове і вырашана адкласці гэты пункт на наступны навучальны 
год». Але гэты наступны год прыйшоў не хутка: 25 траўня 1810 г. правінцыял 
у візітацыі адзначыў: «Не выкладаецца абавязковая ў павятовых школах 
руская мова, але толькі французская на пачатковым узроўні». Потым на гэта 
звярнуў увагу дырэктар гарадзенскай гімназіі і ўказаў на гэты факт ў лісце 
да кіраўніцтва школы, загадаўшы выкладаць гэтую мову. 12 верасня 1811 г. 
школьная рада мусіла адказаць на загады і вырашыла, што рускую мову будзе 
выкладаць кс. прафесар Дыянізі Фрайсамберг, які і выкладаў гэты прадмет да 
1820 г. Спачатку давалі рускую мову паўгадзіны штодзённа, але ад 3 лютага 
1814 г. пачалі, відочна, пад ціскам, выкладаць рускую мову па гадзіне на тыдзень. 
8 кастрычніка таго ж года была вызначана, што руская мова будзе выкладацца па 
панядзелках, серадах і пятніцах пасля «школьнай абедні». У 1820 г. рускую мову 
выкладаў кс. Тадэвуш Унянтоўскі «ў двух аддзелах: пачатковым і дасканалым», 
пры чым гэтыя лекцыі «ўключалі навуку пачатковага чытання, скланенне 
слоў, красамоўства і правапіс». У 1822 г. рускую мову выкладаў ужо кс. Дэмэтры 
Тамашэвіч, у 1824 г. – кс. Алексы Тубароўскі, а ў 1829 г. – кс. Піюс Ясенскі.

Не маю поўнага спісу настаўнікаў школы за ўвесь час яе існавання. 
Прыведзены ніжэй спіс зрабіў на падставе «Гісторыі...» і кароткіх запісаў у 
візітацыях школы. Зразумела, што спіс гэты не можа быць поўным.

З боку гледжання падзелу настаўнікаў, школа складалася з наступных трох 
частак: 1) пачатковыя класы і парафіяльная школа, 2) два першыя малодшыя 
класы, 3) два старэйшыя класы.

Пачатковы клас, які часам называўся ўступным, і парафіяльная школа 

32  Да 1842 г. Ліда належала да Гарадзенскай губерні – Л. Л.
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мелі аднаго настаўніка, я знайшоў: у 1824 г. гэта быў клірык Андрэй Слявінскі 
і ў 1828 г. – Рамуальд Панасевіч, раней ён сам быў вучнем павятовай школы і 
яе дамашнім наглядчыкам.

У 1-м класе выкладалі: у 1784–1785 гг. кс. Ваўжынец Адамовіч, у 1787 г. 
кс. Каэтан Дзержаноўскі, у 1788 г. кс. Антоні Юхневіч, у 1789 г. кс. Рамуальд 
Арашкоўскі, 1792–1793 гг. кс. Піюс Янкевіч, у 1798 г. кс. Людвік Сцыпіён, у 
1800 г. кс. Францішак Стукевіч і ў 1803–1804 гг. кс. Вінцэнт Кавалеўскі.

У 2-м класе выкладалі: у 1784 г. кс. Юзаф Статкевіч, у 1785–1787 гг. 
кс. Караль Харват, у 1788 г. кс. Казімір Таліцкі, у 1793 г. кс. Казімір Янцэвіч, у 
1798–1803 гг. кс. Андрэй Канюшэўскі, у 1803–1804 гг. кс. Казімір Заткевіч і ў 
1805 г. кс. Францішак Калясінскі.

У 1806 г. у 1-м і 2-м класах выкладаў настаўнік кс. Станіслаў Заверанскі, 
аднак у 1807 г. 1-ы клас быў аддадзены выключна кс. Ежы Мігдале, а 2-гі клас – 
кс. Адаму Юшкевічу. Аднак у 1808 г. у абодвух класах выкладаў адзін кс. Антоні 
Данілевіч, пасля яго ў 1816 г. Дзіянісі Фрасамберг, у 1818–1820 гг. кс. Тадэвуш 
Унянтоўскі, у 1825 г. клірык Мацей Рапніцкі.

Праца настаўніка ў двух старэйшых класах была падзелена па прадметах. 
У 1793 і 1798 гг. у «Гісторыі...» успамінаецца кс. Казімір Жукоўскі з тытулам 
прафесара [гэтак называўся выкладчык-прадметнік у сярэдняй навучальнай 
установе, звычайна з універсітэцкай адукацыяй – Л. Л.], які выкладаў у 3-м класе. 
Вядома, што некаторыя прафесары старэйшых класаў адначасова выкладалі і 
ў малодшых. Выклікае павагу ўсебаковая падрыхтоўка і веды прафесараў. 
Пастараюся пералічыць вядомых мне прафесараў старэйшых класаў з пералікам 
выкладаных імі прадметаў:

Кс. Павел Выхоўскі, школьны прэфект, у 1785–1789 гг. выкладаў 
красамоўства. 

Кс. Юзаф Статкевіч, у 1785 г. выкладаў геаметрыю.
Кс. Леапольд Сцыпіён, у 1792–1798 гг. выкладаў матэматыку і фізіку.
Кс. Ваўжынец Адамовіч, школьны прэфект, у 1792–1803 гг. – красамоўства 

і права.
Кс. Антоні Канюшэўскі, у 1800 г. выкладаў матэматыку і фізіку.
Кс. Андрэй Канюшэўскі (можа ў 1800 г. памылкова быў запісаны як 

Антоні?), у 1803–1804 гг. выкладаў геаметрыю і фізіку.
Кс. Ігнацы Плескачэўскі, у 1803–1804 гг. выкладаў красамоўства.
Кс. Казімір Заткевіч, у 1804–1806 г. выкладаў фізіку, у 1810 г. – граматыку.
Кс. Ігнацы Пазялевіч, шматгадовы наглядчык школы, у 1805 г. выкладаў 

матэматыку (арыфметыку і геаметрыю) і фізіку, у 1820 г. – натуральную 
гісторыю, у 1822 г., акрамя гэтага – яшчэ і геаграфію.

Кс. Антон Вільнярскі, у 1805 г. выкладаў красамоўства.
Кс. Яцак Руміноўскі, будучы правінцыял, у 1808 г. – красамоўства і гісторыю.
Кс. Антоні Данілевіч, у 1808 г. выкладаў навуку маральнасці, у 1810 г. – 

арыфметыку, геаграфію і навуку маральнасці.
Кс. Феліцыян Калюсоўскі, у 1810 г. выкладаў навуку маральнасці, акрамя 

таго арыфметыку і геаграфію ў першых двух класах, у 1818 г. – французскую 
мову і літаратуру.

Кс. Дэмэтры Тамашэвіч, у 1810 г. выкладаў граматыку, у 1822 г. – 
граматыку, геаграфію, арыфметыку, навуку маральнасці, рускую мову, у 
1824 г. – хрысціянскую навуку, геаграфію, граматыку, польскую, лацінскую і 
французскаю мовы.

Кс. Павел Вансоўскі, у 1810 г. – красамоўства.
Клірык Юзаф Каласанты Кабылянскі, у 1814 г. выкладаў красамоўства і 

права, у 1816 г. – красамоўства, права, паэзію, гісторыю, французскую мову. У 
1825–1826 гг. у старэйшых класах – рыторыку, лаціну, агульную гісторыю.

Кс. Юзаф Каласанты Гаўлоўскі, у 1811 г. – красамоўства.
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Кс. Дзіянісі Фрасамберг, у 1811 г. выкладаў граматыку і лаціну. У 
1814 г. – пачаткі граматыкі, арыфметыку, гісторыю, геаграфію, маральную 
навуку, рэлігію, рускую мову. У 1816 г. – настаўнік двух ніжніх класаў, навукі 
хрысціянскай, навукі маральнай, граматыкі, геаграфіі, арыфметыкі, рускай 
мовы ў вышэйшых класах.

Кс. Францішак Калясінскі, у 1818 г. выкладаў літаратуру, права і гісторыю.
Клірык Тадэвуш Унянтоўскі, у 1820 г. выкладаў рускую мову, граматыку, 

маральную навуку, лаціну, гісторыю і красамоўства.
Кс. Дамінік Бенявіч, у 1821 г. выкладаў польска-лацінскую граматыку, у 

1822 г. – красамоўства, гісторыю, права і нямецкую мову.
Кс. Алекса Тубароўскі, у 1824 г. выкладаў матэматыку і рускую мову.
Кс. Каласанты Адамовіч, у 1825–1826 гг. выкладаў геаметрыю, алгебру, 

натуральную гісторыю і фізіку ў вышэйшых класах.
Кс. Калансанты Багуцкі, у 1826 г. выкладаў арыфметыку, геаметрыю і на-

туральную гісторыю ў 1-м і 2-м класах.
Клірык Мацей Рапніцкі, у 1825–1826 гг. выкладаў рэлігію, польскую і ла-

цінскую мовы ў вышэйшых класах.
Кс. Фелікс Юшкевіч, у 1828–1829 гг. выкладаў геаграфію ў двух ніжніх 

класах, арыфметыку і геаметрыю ў вышэйшых класах.
Клірык Караль Ліпінскі, у 1828–1829 гг. выкладаў рэлігію ў 1-м і 2-м кла-

сах і французскую мову.
Кс. Юстын Янушкевіч, у 1829 г. выкладаў арыфметыку і геаметрыю.
Кс. Піюс Ясінскі, у 1829 г. выкладаў рускую мову і звычаі.
У малодшых класах па некаторых прадметах былі яшчэ і практычныя за-

няткі. Падчас візітацыі 6 чэрвеня 1785 г. прафесару геаметрыі ўказана, «каб 
вучыў геаметрыі на практыцы, на полі, разам з рысаваннем картаў». Школь-
ная рада 2 траўня 1791 г. вызначыла час землямернай практыкі. У «Гісторыі...» 
25 лістапада 1797 г. запісана: «Каморнік, прызначаны Літоўскім урадам 
вымяраць горад Ліду і зрабіць план, прасіў аб дапамозе студэнтаў. Сход на-
стаўнікаў, зыходзячы з вялікай практычнай карысці для вучняў, якія выву-
чаюць геаметрыю, дазволіў, каб удасканаліцца ў гэтай навуцы. А таксама, 
каб і настаўнікі хадзілі на тую практыку, аднак без занядбання школьных і 
кляштарных абавязкаў».

У 1800 г. Міхал Богуш, генеральны візітатар літоўскіх школ, склаў пахвалу 
кс. Андрэю Канюшэўскаму, прафесару 2-га класа, «які, злучаючы прыемнасць 
з практыкай, патрапіў зацікавіць сваіх вучняў батанікай, прывучаючы іх у 
часы адпачынку да збірання на палях і лугах тутэйшай ваколіцы розных зё-
лак, класіфікавання іх і складання кожным вучнем гербарыяў. Паказаныя 
вучнямі візітатару гербарыі ён усе праглядзеў, запытваў іх назвы як па-грэц-
ку, так і па-польску, і адказамі вучняў быў задаволены».

У «Гісторыі...» 3 лютага 1800 г. знаходзіцца цікавы запіс аб уводнай лекцыі 
з навукі права. У тыя часы, згодна з даўнім звычаем, у Лідзе сабраўся грамнічны 
павятовы соймік – не той, праўда, які бываў у часы да падзелу Рэчы Паспалітай, 
калі ў Лідзе збіраўся тлум шарачковай, малазямельнай, узброенай шаблямі, а 
часам і рушніцамі [мушкетамі – Л. Л.] шляхты. Тлум падзяляўся на «партыі», 
хваляваўся і шумеў пад гродскай канцылярыяй33. Новыя ўлады ўжо прыструнілі 
шляхту і падзялілі яе на дзве катэгорыі – тых, хто мае падданых, і тых, хто мае 
толькі зямлю без падданых. Да ўдзелу ў зборах, судах і падобных кіраўнічых 
органах дапусцілі толькі першую катэгорыю. Школьная рада дазволіла цікаў-
ным вучням прысутнічаць на першай сесіі таго сойміка, але толькі разам з на-
стаўнікам і прэфектам. Таму можна дапусціць, што такія ўводныя лекцыі пра-
ва былі звычайнымі ў школьным жыцці і паходзілі з часоў Рэчы Паспалітай. 

У школе звярталася ўвага і на фізічнае выхаванне вучняў. Візітацыя 13 
33  На сесію 9 лютага 1790 г. сабраліся 252 асобы, з іх 90 пісьменных (35,7 %) і 162 (64,3 %) тых, 
хто падпісваўся крыжыкамі.
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ліпеня 1789 г. занатавала: «Найсвяцейшая камісія вырашыла муштраваць вуч-
няў і вучыць іх жаўнерскім прыёмам, як толькі дазволіць іх узрост», а такса-
ма: «Звычайныя гульні падчас адпачынку – мяч і бег навыперадкі».

У школе праводзіліся метэаралагічныя назіранні. 22–24 траўня 1804 г. 
візітатар «агледзеў метэаралагічную абсерваторыю». Візітацыя 1808 г. адзна-
чае, што «ў кнізе метэаралагічных назіранняў маюцца значныя перапынкі, 
бо два разы праходзіла войска, і вучняў распускалі».

Школа мела бібліятэку ў 800 тамоў.
Што да колькасці вучняў, дык акты візітацый даюць наступныя лічбы:
14 траўня 1784 г., 75 вучняў з тлумачэннем, што ўзімку было болей.
6 чэрвеня 1785 г., 60 вучняў, зноў з тлумачэннем, што ўзімку было знач-

на болей.
10 траўня 1787 г., 82 вучні.
13 ліпеня 1789 г., 50 вучняў.
4 чэрвеня 1792 г., 52 вучні.
24 чэрвеня 1798 г., да 50 вучняў.
22 траўня 1804 г., 24 вучні, 1-ы клас – 37, 2-гі і 3-ці – 24.
10 ліпеня 1806 г., 37 вучняў.
24 сакавіка 1808 г., 44 вучні.
11 ліпеня 1811 г., 40 вучняў.
4 траўня 1812 г., 42 вучні.
9 траўня 1816 г., 47 вучняў.
9 чэрвеня 1818 г., 36 вучняў.
16 чэрвеня 1822 г., 24 вучні, але з-за раскватаравання ў Лідзе войскаў знай-

шлося толькі 13.
Узгадвалася вышэй аб двух фундушах, запісаных лідскім піярам – Войца-

ха Стацэвіча і таксама Тамаша і Бенедыкта Мігдалаў. Згодна з гэтымі фунду-
шамі, піяры былі павінны бясплатна ўтрымоўваць і вучыць двух вучняў – свая-
коў фундатараў ці хоць бы з такім жа прозвішчам, як у фундатараў. Візітатары 
заўжды звярталі ўвагу на тое, ці выконваюць піяры гэтыя ўмовы. У візітатараў 
знаходзім занатаваныя імі прозвішча фундушовых вучняў:

Пётр Мігдала, 1788–1792.
Ігнацы Пранеўскі, 1789.
Юзаф Стацэвіч, 1792.
Клеменс Стацэвіч, 1792.
Караль Вільбік (па выраку ўправы), 1798 г.
Казімір Шалевіч (па выраку ўправы), 1798–1803 гг.
Ежы Мігдала, 1798–1807 гг. (ажно дзевяць гадоў?)
Аляксандр Вербуш, 1808 г.
Фелікс Стацэвіч, 1808–1811 гг. 
Караль Арахоўскі, 1811 г.
Вінцэнт Мігдала, 1818–1820 гг. (пайшоў ва ўланы).
Марцін Стацэвіч, 1818–1820 гг.
Аляксандр Стацэвіч, 1822 г.
Ян Місевіч, 1822 г.
Генрык Буржынскі, 1825 г.
Рамуальд Стацэвіч, 1828 г.
Ян Мігдала, 1828 г.
Аляксандр Стацэвіч, 1833 г.
Ігнацы Цярпіцкі, 1833 г.
 Некаторыя з вучняў школы ў часы перад падзеламі Рэчы Паспалітай вы-

значыліся высокім узроўнем маральнасці ці выбітнымі поспехамі ў навуках і 
таму былі ўзнагароджаны медалём «Deligentiae», які кароль Станіслаў Паня-
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тоўскі зацвердзіў у 1785 г. Не магу ўстрымацца, каб не ўспомніць імёнаў тых, 
хто павінен быў стаць прыкладам для наступных пакаленняў вучнёўскай мо-
ладзі. Узнагароджаны былі:

У 1787 г. Фелікс Багатка, Юзаф Лісоўскі, Антоні Лісоўскі.
У 1788 г. Ян Дымітровіч, Андрэй Канюшэўскі.
У 1789 г. Зыгмунт Кунцэвіч.
У 1791 г. Міхал Бародзіч.
У 1792 г. Мацей Гарасімовіч, Міхал Канюшэўскі, Юзаф Калясінскі.
У 1793 г. Леанард Трацяк, Азары Вайчынскі.
З усіх візітацый лідскай школы асабліва вызначым дзве.
«6 чэрвеня 1817 г., ранютка, неспадзявана, падчас праезду ў Вільню і 

Пецярбург прыбыў у Ліду яго светласць князь Адам Чартарыскі, тагачас-
ны куратар Віленскага ўніверсітэта і вучэбнай акругі. Ён адразу прыйшоў у 
тутэйшую школу і сам праверыў веды вучняў. Праверкай застаўся задаволены 
і выказаў падзяку рэктару разам з усімі настаўнікамі за адносіны вучнёўскай 
моладзі да навукі. Загадаў свайму сакратару запісаць ў журнале візітацый, 
але каб было хутчэй, запісаў уласнаручна. Перапісаў той запіс даслоўна: «Ад-
даю павагу заслужанай руплівасці і пільнасці настаўнікаў лідскай школы і 
яе кіраўніку – высакароднаму і ўзорнаму ягамосці рэктару і сведчу сваю най-
вялікшую падзяку. Для яшчэ больш дасканалай працы гэтай школы звяртаю 
ўвагу настаўнікаў на два важныя ў навучанні моманты: зразумеласць у тлу-
мачэннях, што значыць чыстае вымаўленне слоў і цэлых сказаў з дакладнай 
інтанацыяй – без маркотнай аднастайнасці, але і без залішняй афектацыі. 
Вучыць так, каб вучні не запаміналі лекцыю павярхоўна, а грунтоўна дахо- 
дзілі да галоўных высноў вывучанай тэмы. Трэба, каб моладзь не зубрыла лек-
цыі на памяць, але каб кожная навука выкладалася ясна і стасоўна да раз-
умення, даваліся запамінальныя прыклады з жыцця, і нарэшце, трэба ім-
кнуцца да таго, каб кожнае слова з лекцыі вучні маглі самі растлумачыць. 
Пісана ў Лідзе 6(18) чэрвеня 1817 г. А. Чартырыскі, куратар». Гэты прата-
кол не змяшчае нічога асаблівага, але ж тое, што ў і Лідзе, князь паўтарыў у 
віленскай гімназіі, прыводзячы лідскую школу ў якасці ўзору. Ёсць гэта най-
вялікшая пахвала і гонар, аздоба і вянец дзейнасці школы»34.

Пры канцы красавіка 1827 г. школу наведаў тагачасны рэктар Віленскага 
ўніверсітэта Пелікан. Вынік інспекцыі ён выразіў у наступным лісце: «Правін-
цыялу ордэна кс. піяраў, вялебнаму кс. Крукоўскаму. Наведаўшы ў гэтым годзе 
некаторыя навучальныя ўстановы Віленскай акругі, з вялікім задавальненнем 
магу адзначыць, што ў гімназіі Мендзырэча35, а таксама ў Лідскай павято-
вай школе, якую ўтрымліваюць піяры, усталяваны неабходны лад у справе вы-
кладання навук і ў маральным выхаванні і пакаранні вучняў. Усё робіцца як 
належыць з-за высокай руплівасці піяраў на дабро грамадства і дакладным 
выбарам піярскім ордэнам асоб для навучання моладзі. Лічу сваім прыемным 
абавязкам выказаць вам удзячнасць за вашую працу ад імя куратара Вілен-
скай вучэбнай акругі, які мяне на гэта ўпаўнаважыў, і ад мяне асабіста. Пра-
шу перадаць гэтыя падзякі таксама кіраўніку школы і настаўнікам. Рэктар 
універсітэта Пелікан. 6 ліпеня 1827 г. № 724».

Апошнюю інспекцыю школы правёў 21 кастрычніка 1833 г. дырэктар школ 
Гарадзенскай губерні калежскі дарадца Сазановіч. Пратакол ягонай інспекцыі 
першы раз упісаны ў кнігу візітацый па-руску. Школа была ўжо прысуджана 
да смерці.

34  Успаміны кс. Вайшвілы.
35  Горад Мендзырэч-Падляскі – Л. Л.
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Адкуль паходзіць род Адама Міцкевіча

Вось перад намі «Акт вываднога дэкрэта, з дэпутацыі губерні Літоўска-
Гарадзенскай выданай, і генеалогіі, праз гэтую дэпутацыю канатаванай 
пп. Міцкевічам, прыдомка Рынвід. 1808 г., траўня 1 дня». Знайшоў гэты акт 
п. Тэадор Вяржбоўскі ў кнігах гродскіх Наваградскага павета за 1808 г., якія 
калісьці захоўваліся ў архіве акруговага суда ў Менску, і два разы надрукаваў: 
у «Тыгодніку Ілюставаным»1, а другі раз ў кніжцы «Вывучэнне Міцкевіча 
і яго твораў»2. Гэты дэкрэт для надання яму значэння акта дзяржаўнай 
улады, павінен быў быць зацверджаны з арыгінальнымі доказамі шляхецтва 
і легалізаваны Герольдыяй ці Дэпартаментам Герольдыі Сенату. Дарэчы, 
ніякіх слядоў гэтай легалізацыі няма.

Пададзены радавод не сягае далёка ў глыбокую даўніну, а толькі, згодна з 
«Жалаванай граматай дваранству», абмяжоўваецца сцвярджэннем шляхецтва 
трох пакаленняў роду Міцкевічаў, узяўшы за продка гэтага роду Крыштафа 
Рынвіда (?), сына Валянціна, «прадзеда гэтых вывадных», які як быццам 
паходзіў з Радунскай парафіі Лідскага павета. Гэткае паходжанне стала 
вядомым, бо Міцкевічы-наваградцы, «накіраваўшыся да свайго гнязда ў Лідскі 
павет, адкуль іх папярэднік Крыштаф, як вышэй сказана, выйшаў, знайшлі 
сведчанне ад Міцкевічаў, якія там жывуць, і іншых тамтэйшых жыхароў, 
што іх папярэднік Крыштаф пасля таго, як страціў частку сваёй дзедзіцкай 
маёмасці ў Радунскай парафіі, з’ехаў у Наваградскі павет і тут пакінуў 
свайго сына Яна». Гэта сведчанне «радавітасці нашчадкаў Крыштафа і 
Яна Міцкевічаў» ад 1789 г., жніўня 10 дня, у тым жа годзе 10 лістапада было 
акціравана ў земскіх кнігах Лідскага павета.

Род Міцкевіча – гэта дзіўная расліна, якая толькі раз на людской памяці 
заквітнела цудоўнай кветкай. Варта страціць трохі часу, каб вывучыць гэтую 
расліну і той грунт, на якім яна ад пачатку пачала расці.

Вывадны дэкрэт дадае Міцкевічам прыдомак Рынвід, і таму пашукаем 
у Лідскай зямлі найперш Рынвідаў. Рынвід – Рымвід – ліцвінскае прозвішча, 
раней спатыкалася і сярод сялян, і сярод баяраў. У актах маршалкоўскага суда 
каля 1514 г. знаходзім такі запіс: «Жаловали передъ нами люди господарьскии 
Въшпольци (гэта значыць падданыя воласці Ушполь у ранейшым Вількамірскім 
павеце) на имя Рымовидъ Ядевич а Юхно а Роман Рымовидовичы», а каля 
1510 г. – «Жаловалъ нам бояринъ господарьский Талко Рымовидовичъ»3. 
Шляхецкі род Рымавідаў вядомы ўжо на пачатку XV ст. Ян Рымавідавіч быў 
адаптаваны да герба Грымайла. У часы Казіміра Ягелончыка вядомы пан 
Рымавід (чалец рады пры вялікім князі, сенатар): у кнізе данацыі гэтага караля 
ёсць запіс (праўдападобна ад 1479 г.) пра наданне кн. Юрыю Пронскаму сяла 
Каманосці, якое раней трымаў пан Рымавід. У адным з лістоў кар. Казіміра каля 
1445 г. прысутнічае сведка Алехна Рымавідавіч, верагодна, сын папярэдняга. 
Алехне кароль даў зямлю Сцяпанава над ракой Пціч, а ў тым жа часе Юшку 
Рымавідавічу кароль даў «стаи и болота в Олянехъ». У 1489 г. Андрушка 
1  Tygodnik Ilustrowany. 1902, № 33.
2  Teodor Wierzbowski. Z badan nad Mickiewiczem i utworami jego. Warszawa, 1916.
3  Рос. Истор. Библ. ХХ, 34. 165.
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Алехнавіч Рымавідавіч быў каралеўскім дваранінам, а перад 1493 г. атрымаў 
маёмасць у Крывічах, Жосьне на Курэнцы і Алянах4.

Нарбут прыводзіць прывілей караля Казіміра каля 1483 г., дадзены 
«шляхціцу Рынвіду» на землі ў павеце Трокскім, над ракой Мераччу. Гэтыя 
землі кароль даў Рынвіду як узнагароду за «усмирение розруху кмеци влосьци 
Мерецкей», якія дабіваліся вольнасцяў звыш тых, якія ім забяспечвала права, 
а таксама за злоў верхавода бунтаўшчыкоў  імем Лейчыс, які, нягледзячы на 
годнасць і павагу да каралеўскай улады, асмеліўся ката падносіць каралю, 
кажучы, што гэта знак паганскай вольнасці Літвы5. Можна дапусціць, 
што гэта быў узгаданы вышэй Андрэй Алехнавіч. З пазнейшых геральдык 
даведваемся, што пан Рымвід пакінуў двух сыноў – Алехну і Юрыя, і што 
ад першага з іх пайшоў род Алехнавічаў, Кухмістравічаў, Дарагастайскіх 
і Іржыкавічаў, а з другога – род Заберазінскіх6. У попісе войска літоўскага 
1567 г.7 у харунжастве Васілішскім знаходзім двух Рымвідаў з Глыбокага – 
Яна і Войцаха Станіслававічаў, якія ставілі ў войска кожны асабіста па адным 
кані. Гэта маглі б быць сыны Станіслава, унука Мікалая Кухмістравіча, мечніка 
літоўскага 1539 г., паказанага ў генеалагічнай табліцы Банецкага на старонцы 
218–219. У спісе актаў Метрыкі Літоўскай, якія датычаць Лідскага павета, 
зробленым Янам Гінетам, крайчым і ротмістрам лідскім, які быў устаўлены ў 
земскія кнігі таго ж павета 10 жніўня 1784 г.8, знаходзім занатаваны прывілей 
Юзафу Рымвіду на 3 валокі ў Васілішскай воласці ў 1567 г., там жа ўспамін 
пра палац у Лаўкенішках Рымавідаўскіх Палецкага. Няма ўпэўненасці, што 
нейкі нашчадак з тых радоў перажыў XVI ст. Згодна з Нясецкім, усе гэтыя роды 
паходзілі ад Манівіда (можа, дзеда Рымвіда?) і мелі герб Ляліва.

Невядома, ці былі Рынвіды ці Рымвіды ў нейкім сваяцтве з Рымвідамі, 
якія, згодна з Нясецкім, квітнелі ў княстве Жмудскім ва Упітскім павеце і якіх 
Нясецкі залічыў да герба Ліс. Ён выводзіў Міцкевічавага Рымвіда з падстарасты 
жмудскага ці ягоных сыноў Паўла і Станіслава і лічыў, што звалі іх Міцкевічамі 
ад маёнтка Міцкевіч. Нясецкі піша пра Эліяша і Станіслава Рымвідаў, якіх 
узгадвае жмудскі попіс 1621 г., і Яна, пісара гродскага ўпіцкага ў 1674 г. Пра 
аднаго з гэтых Рымвідаў, найбольш выбітнага, Нясецкі паведаміў наступнае: 
«Эліяш Міхал, найперш падстараста гродскі лідскі, потым падкаморы, 
стараста наваградскі (памылка, насамрэч навадворскі) і лаздзейскі 
[Лаздзіяй – Л. Л.], быў паслом на розныя соймы, куды яго шматкроць 
Айчына кідала, таксама дэпутатам на трыбунал скарбовы літоўскі, але 
ўжо камісарам, Constit. 1678 fol. 15, калі місія для нашых (гэта значыць 
езуітаў) пры касцёле дэмбраўскім, ад яго і ад ягонай жонкі функцыянавала, 
быў потым маршалкам лідскім». Ён быў жанаты з Крысцінай Гружэўскай, 
падкамаранкай жмудскай. Ян – падкаморыч лідскі 1685 г.9 Гэтую інфармацыю 
пра Эліяша Міхала Рымвіда можам дапоўніць з іншых крыніц. Ян Гружэўскі, 
падкаморы жмудскі, меў двух сыноў і ажно дванаццаць дачок: з іх Крыстына, 
як падаецца вышэй, была жонкай Эліяша-Міхала Рымвіда, потым – Яна-
Паўла Стрыенскага, войскага гарадзенскага, чашніка саноцкага. Эліяш-Міхал 
Рымвід разам з жонкай валодаў у былым Лідскім павеце Дэмбравам і меў 
пляц у Лідзе, «ідучы з Рынку па вуліцы Камёнка, па правай руцэ, праву 
шляхецкаму падлеглы», раней належаў Крыштафу Багдзевічу, потым ягонаму 
сыну Мальхеру. Сыны гэтага апошняга, Людвік і Казімір Багдзевічы, прадалі 
гэты пляц Эліяшу-Міхалу Рымвіду, падстарасту лідскаму за 80 коп грошаў, а 
4  Ibid. XXVII, 11, 24, 44, 85, 312.
5  Dzieje. I. 54.
6  A. Boniecki. Poczet Rodow. 46, 98, 218–219.
7  Рос. Истор. Библ. XXXIII, 774, 775.
8  AAD у Вільні, стары нумар № 5634.
9  Niesiecki. Herbarz, VIII. 210.
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Ян Васілевіч, генерал Яго Каралеўскай Мосці Лідскага павета 4 лютага 1678 г. 
зацвердзіў гэтае набыццё. Пасля смерці Эліяша-Міхала Рымвіда яго сын Ян 
Рымвід, маршалковіч лідскі і старосціч навадворскі і лаздзейскі 22 снежня 
1702 г. спадкаваў пасля бацькі «двор у горадзе Лідзе на вуліцы, якая з Рынку 
на Каменку ідзе, з агароднікамі там жа жывучымі» і прадаў яго Францішку 
Мазевічу, маршалку лідскаму. Пасля гэтага ўсе звесткі пра гэтую сям’ю 
знікаюць. Маёмасць Дэмбраў пры канцы XVIII ст. належыць Стрыенскім – 
Багуславу і Яну-Каралю, шэфу літоўскай гвардыі.

Нясецкі падае два роды Міцкевічаў: з гербам Парай, які, згодна з 
Стрыйкоўскім, ідзе ад князёў Гейдройцяў і з гербам Наленч, «пра які ні 
Папроцкі, ні Акольскі не пісалі». Гэтыя другія ў часы Нясецкага былі на 
Жмудзі, у Менскім і Упіцкім паветах. Прыдомак іх Даволга:

Станіслаў Міцкевіч, сын якога Ян у 1648 г. жыў у Менскім павеце. 
Адам у 1632 г. – у Віцебскім. 
Давід у 1740 г. – лоўчы менскі. 
Н. Міцкевічоўна была за Войцэхам Даўгялам. 
Міцкевіч Рынвід, Міхал і Ежы 1700 (NB. Падпісалі маніфест літоўскай 

шляхты пад Алькенікамі)10. 
Як вядома, тутэйшыя людзі ў мове зычныя м і н часта замяняюць, і 

таму Рымвід і Рынвід гучыць аднолькава. Частка гэтага роду пад канец 
XVIII ст. жыла ў Ваўкавыскім павеце. Гэта былі Юзаф Міцкевіч Рынвід, бацька 
Францішка, Станіслава, Канстанціна. З іх Францішак быў жанаты з Ганнай 
з Булгарынаў, у 1834 г. ён быў начальнікам скарбовай касы ў Ваўкавыску і 
меў сыноў Базыля і Яна. Станіслаў быў начальнікам скарбовай касы ў Лідзе 
і адначасова арандаваў былую біскупскую маёмасць Дуброўня, якая ў той час 
належала нашчадкам гр. Мініха. Гэты род быў прызнаны шляхецкім вывадной 
дэпутацыяй у Гародні 5 кастрычніка 1817 г. і зацверджаны ў шляхце ўказам 
Герольдыі ад 27 верасня 1833 г.

У Лідскім павеце з вельмі старых часоў жыло некалькі шляхецкіх радоў 
з прозвішчам Міцкевіч (без прыдомка). Падчас разбору шляхты гэтыя роды 
згрупавалі ў пяць партый – родаў, і кожны род асабіста складаў доказы свайго 
шляхецтва для вывадной дэпутацыі.

Гэта наступныя роды:
Міцкевічы, якія мелі маёмасць у ваколіцы Пажыжма, над ракой 

Жыжмай. Прызнаныя шляхтай Літоўска-Віленскай дэпутацыяй 8 красавіка 
1798 г. Указа Герольдыі, які павінен быў зацвердзіць іх шляхецкі стан, не маю 
на руках.

Міцкевічы, якія мелі маёмасць у фальварках Жалобішкі, Ганскевічы 
і Павары з сялянскімі душамі, а таксама на Паёдупю (Pojodupiu), Хомічах, 
Гарманах і Аляхновічах, і якія набывалі ў 1832 г. зямлю ў Даўгялах. Літоўска-
Віленскай дэпутацыяй 26 траўня 1800 г. яны былі выкраслены з шляхты і 
пераведзены ў аднадворцы. У выніку шматгадовых намаганняў справа іх 
шляхецтва разглядалася ў найвышэйшай інстанці!– Дзяржаўным савеце, 
які сем асоб з усіх скасаваных прызнаў за шляхту, і цар 15 сакавіка 1862 г. 
зацвердзіў іх шляхецкі стан, аб чым Сенату паведаміў Дэпартамент Герольдыі 
ўказам ад 18 красавіка 1862 г.

Міцкевічы, якія валодалі маёмасцю ў Юргішках, Гесмантах, Ракуцёнішках 
і Таўгінішках, былі прызнаны шляхтай Гарадзенскай дэпутацыяй 16 лютага 
1818 г. і зацверджаны ў шляхецкім стане ўказам «Временного Присутствия» 
Герольдыі 21 верасня 1845 г.

Міцкевічы, якія на пачатку XIX ст. валодалі фальваркам Вайдагі з 
8 сялянскімі душамі, Белапятры з 13 душамі, Петрашунцы з 1 дымам і жылі 
на ўласнай зямлі ў ваколіцы Крупавічы. Гарадзенская дэпутацыя прызнала іх 
10  Niesiecki. Herbarz. VI. 389.
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шляхтай 20 чэрвеня 1819 г. Зацверджаны ўказам «Временного Присутствия» 
Герольдыі 3 лютага 1847 г.

Міцкевічы, якія мелі маёмасць у ваколіцы Яцавічы, прызнала шляхтай 
Віленская дэпутацыя 17 ліпеня 1820 г., а ў 1845 г. яны былі выкраслены з 
шляхты і пераведзены ў аднадворцы. Указам Герольдыі 31 кастрычніка 1852 г. 
частка гэтага роду была зноў далучана да шляхты. Шляхецтва астатняй часткі 
гэта роду прызнана Дзяржаўным саветам і зацверджана царом 22 студзеня 
1857 г., пра што Герольдыя паведаміла сваім указам ад 24 лютага 1857 г.

Акрамя гэтых пяці родаў Міцкевічаў былі сямействы з такім жа 
прозвішчам, але не шляхецкага стану. Напрыклад, сямейства, якое мела 
маёмасць у Кербядзях, Ёдках і іншыя. Яны з-за адсутнасці грошай і доказаў не 
былі прызнаны шляхтай і першапачаткова запісаныя ў аднадворцы, а пасля 
скасавання ў 1866 г. гэтага стану прыпісаны да мяшчан горада Ліды.

Афіцыйныя радаводы кожнага з гэтых родаў не сягалі далей за канец 
XVII ст. Спробы злучыць іх радаводы з радаводамі Рымвідаў, Рынвідаў ці 
Рымвідаў-Міцкевічаў і Рынвідаў-Міцкевічаў былі безвыніковая. Што не кажа 
пра тое, што такой сувязі няма, справа ў тым, што няма патрэбных дакументаў. 

У XVIII ст. лічылася, што адзін з радоў лідскіх Міцкевічаў разам з 
Вільбікамі і Запаснікамі паходзіў ад аднаго продка Крупаса, якому шляхецтва 
надаў вялікі князь Вітаўт за выправу пад Грунвальд у 1410 г. Такое меркаванне 
мела пэўныя гістарычныя падставы і абапіралася на шэраг актаў XV–XVI стст., 
якія часткова былі потым апублікаваны ў «Актах Паўднёвай і Заходняй Расіі», 
том 1, і ў «Актах Віленскай Археаграфічнай камісіі», том 25. Адзін з гэтых 
актаў, а менавіта датаваны 23 жніўня 1560 г. у Эйшышках, – дэкрэт камісараў, 
пасланых сюды каралём Жыгімонтам Аўгустам для высвятлення шляхецтва 
баяраў радунскіх, пералічвае наступныя шляхецкія сямействы, якія пайшлі 
ад Крупаса: Круповічы, Фяткевічы, Пашкевічы, Янушкевічы, Пацэвічы, 
Бартасевічы, Сянкевічы і інш., а сярод іх і Міцкевічы, пра якіх запісана: «…з 
Міцька, пятага сына Крупасава выйшаў Якуб і Пецька, з Якуба – Марцін, з 
Марціна – Ленарт, з Пецька – Ян і Стась, гэта – Міцкевічы ад пятага сына 
Крупаса». Гэтыя ўсе сямействы былі прызнаны камісарамі за шляхту. Але ў 
Радунскім павеце тады жылі не толькі Міцкевічы, якія паходзілі ад Крупаса, 
але і іншыя. У тым жа камісарскім дэкрэце ўзгаданы сведкі, якія сведчылі 
шляхецтва вышэй пералічаных асобаў, гэтыя сведкі мелі прозвішчы: Шымка 
Валадковіч, радунскі харунжы і баяры-шляхта Радунскага павета – Ленарт 
Контрым, з дому Кібартавага Ян Міцковіч і Шчэпан Мікалаевіч. Таксама тут 
маглі б жыць і нашчадкі кагосьці з Рымвідаў, як жылі тут і нашчадкі Крупаса 
ці Кібарта.

Вышэй пералічаныя мясцовасці, у якіх мелі сваю маёмасць лідскія 
Міцкевічы, пры канцы XVIII ст. уваходзілі ў склад рымска-каталіцкіх парафій: 
Пажыжма і Таўзгіняны – у Воранаўскую; Жалабішкі, Ганцкевічы, Павары, 
Поёдупе, Хомічы, Горманы, Гесманты, Белапятры і Яцавічы – у Эйшышскую; 
Юргінішкі – у Алькеніцкую; Войдагі і Рукуценішкі – у Нацкую; Крупавічы 
і Кербедзі – у Жырмунскую; Ёдкі – у Лідскую; Петрашунцы і Аляхновічы – 
у Радунскую. У Радунскай парафіі пры канцы XVIII ст. Міцкевічы жылі ў 
ваколіцах Петрушанцы і Аляхновічы. Праўдападобна, Міцкевічы, якія аселі 
ў Аляхновічах, выводзілі свой род ад Крупаса, таму можна лічыць, што і 
Міцкевічы з Петрушанцаў маглі быць сваякамі Міцкевічам наваградскім.

Прозвішча Міцкевіч значыць – сын Міцькі ці Міці, памяншальнае імя 
ад Дзмітрыя. Гэта імя дастаткова пашырана сярод беларускага і ліцвінскага 
насельніцтва. З такім прозвішчам было шмат сялян і месцічаў вызнання як 
рыма-каталіцкага, так і ўніяцкага (потым праваслаўнага). У старажытных 
Ашмянскім і Лідскім паветах такое прозвішча мела вялікая колькасць дробнай 
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шляхты, якая паходзіла з даўніх гаспадарскіх баяраў. Прозвішча, ці дакладней, 
імя па бацьку «Мітковіч» і «Міцковіч» каля 20 разоў паўтараецца ва ўказальніку 
да XX тома РИБ, дзе надрукаваны акты Літоўскай метрыкі з XV ст. Ва ўхвале 
Віленскага сойма 1528 г. названы наступныя баяры-шляхта Наваградскага 
замка з прозвішчам, якое паходзіць ад Міцька: Миткова, Иван Митковичъ 
(3 разы), Степан Митковичъ, Петрашка Митковичъ, Белицки Митковичъ, 
Миколай Митковичъ, таксама баяры, якія зямлі не мелі і ехалі на службу 
асабіста: Масько Мицкевичъ, Богуш Миткевичъ. Паміж гэтымі прозвішчамі 
сустракаем: Ярашъ Букревичъ, Ленько Сопличыцъ, Федько Горбатовичъ, 
Митько Комаровичъ і Митько Котлубаевичъ. У попісе літоўскага войска 
1567 г. у Наваградскім павеце пералічаны: Мицьковичъ і Роман Мицьковичъ, 
Федоръ Степановичъ Миткевичъ, Михайло Петрашкевичъ с Митькевичъ, 
Жданъ Вашкевичъ с села Митьковичи, Андрэй Мицкевичъ с Дарава, Васько 
Миськевичъ с Горбатовичъ, Кмита Митковичъ с Скробова, Иван Миткевич 
і г.д.

Калі пашукаць месцазнаходжанне пералічаных вышэй населеных 
пунктаў, дык Гарбатовічы і Скробава знаходзяцца ў ваколіцах мястэчка 
Гарадзішча ў Баранавіцкім павеце (раней Наваградскім). У гэтай жа мясцовасці 
знаходзім і назвы населеных пунктаў, якія ўзгадваюцца ў радаводзе 1808 г.: 
Валеўка над рэчкай Сэрвеч, Завоссе і зноў тыя ж Гарбатавічы. У гэтым жа 
раёне раскіданы і іншыя мясцовасці, назвы якіх знаёмы з твораў вялікага 
паэта: Цырын, Варонча, Плужыны, Тэраевічы, Туганавічы, Грэчыхі і Свіцязь! 
Відочна, там жа трэба шукаць і тое старое, з XVI ст., сяло Міцкевічаў, дзе раней 
жылі і самі Міцкевічы. 

Попіс войска 1567 г., у якім афіцыйна запісаны прозвішчы Міцкевічаў, 
Міткевічаў і Мітковічаў, заканчваецца падсумаваннем: «Сумою шляхты 
повету Новогрудского вышей описаных коней 465, межы тыми – шляхты 
пешой чоловеков 16, а драбовъ 54». Усе Міцкевічы былі шляхтай і як шляхта 
выконвалі гаспадарскую земскую службу, гэта значыць хадзілі на вайну конна 
і збройна. Знаходжанне ў попісе беднага шляхціца, які не мае каня і толькі з 
рагацінай у руках «на пеша» павінен ісці на вайну, ніякім чынам не прыніжала 
ягонага шляхецтва і годнасці.

Прайшло больш за 200 гадоў, змянілася 6–7 пакаленняў, род Міцкевічаў, 
як і тысячы іншых сямей шляхты, разросся і збяднеў, а краёвыя катаклізмы 
знішчылі ўсе дакументы, якія пацвярджалі іхняе шляхецтва. Нямала такой 
збяднелай шляхты сядзела па вёсках «на пустках», гэта значыць на валоках, 
не заселеных сялянамі, і з часам зраўнялася і параднілася з сялянамі. І была 
хцівымі дзедзічамі ўпісана ў інвентары як простыя сяляне. Тады такі шляхціч, 
пазбаўлены сваіх правоў сваволяй дзедзіча, прабуджаўся і пачынаў працэс па 
вяртанні свайго шляхецтва. І калі меў грошы, падтрымку суседзяў і мог знайсці 
нейкія паперы, дык выйграваў справу.

Пэўна, ані ў XVII, ані ў XVIII ст. не было такога, каб хтосьці паставіў пад 
пытанне шляхецтва беднай засцянковай шляхты, нейкіх там Міцкевічаў з-пад 
Гарадзішча, і ніхто з іх не меў патрэбу вышукваць доказаў свайго паходжання. 
Датуль, калі аднаму з іх, а менавіта сыну Якуба, пану Мікалаю Міцкевічу 
пашчасціла ў жыцці – ён здабыў пасаду каморніка і адваката (мерніка і судовага 
абаронцы) – і таму пачаў вышукваць доказы свайго шляхецтва. На радзімай 
старонцы – у трохкутніку Наваградак – Нясвіж – Баранавічы можа і жыў хто 
з Міцкевічаў шляхціцаў, але з-за браку доказаў немагчыма было паказаць 
генеалагічную супольнасць радоў, і таму належала шукаць іншых Міцкевічаў.

Даўнія Ашмянскі і Лідскі паветы былі сапраўднымі батанічнымі садамі 
шляхты і – якой яшчэ шляхты! Сядзелі тут ад паганскіх часоў, ад Міндоўга Юн-
дзілы, Раўбы, Вісманты. Ад Гедыміна – Догілі, Цырыны, Эйгірды, ад Ягайлы 
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і Вітаўта – Круповічы, Запаснікі, Міцкевічы, Качаны, Даўгірды, Ёдкі і інш. У 
самім Лідскім павеце пад канец XVIII ст. квітнела каля 600 шляхецкіх прозвіш-
чаў, і сярод іх больш дзясятка сямействаў Міцкевічаў! Таму належала толькі 
прыехаць да першага лепшага шляхецкага гнязда, якім была, напрыклад, Ра-
дунская парафія, ператрэсці стосы старанна прыхаваных у скрынках, на бэль-
ках пад столлю дакументаў – нярэдка кавалкаў пергаменту з XV ст., а таксама 
значнай лічбы пазнейшых папер і зрабіць на падставе ўзгадваных у іх радоў 
сваю «лінію». Гэткая «лінія роду» Міцкевічаў наваградскіх, потым апубліка-
ваная разам з вывадным дэкрэтам Тэадорам Вяржбоўскім, і была акцірава-
на ў Галоўным Літоўскім судзе ў 1789 г. Для ўратавання найкаштоўнейшага 
ў жыцці ўпрыгажэння, якім было шляхецтва, да якога прывязваліся ўсялякія 
правы чалавека і грамадзяніна, не шкада было патраціць ані грошы, ані час і 
ўжыць любыя сродкі. Атрыманне пасведчання аб прыналежнасці да шляхец-
кага роду было адным з такім сродкаў.

Ці паходзіў род Адама Міцкевіча ад нейкага ліцвінскага Рымвіда, Кру-
паса ці Кібарта з Лідскага павета, ці ад невядомага беларускага Змітра – Мі-
цькі з Наваградскага павета – у любым выпадку гэта быў род шляхецкі, тутэй-
шы, моцна ўрослы каранямі ў родную зямлю, з сокаў якой паўстала паэзія 
цудоўнай прыгажосці.
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Алхімік з Шайбакполя

Тэадор Нарбут, аўтар «Гісторыі літоўскага народа» ў Pomniejszych 
Pismach Historycznych (Wilno, 1856. S. 165–170) апублікаваў некаторыя факты 
з жыцця віленскага біскупа Андрэя Васілы, узятыя з невядомага рукапісу 
невядомага аўтара XVII ст. Рукапіс гэты ён атрымаў ад «пана Якімовіча, які 
трымаў маёнтак па францысканцах Шайбакоўскага кляштара ў Лідскім 
павеце і жыў у саміх кляштарных пабудовах, дзе і знайшоў, як ён сам казаў 
«завалы старых папераў, ад рукі напісаных»». У сваёй кнізе гісторык Літвы 
пераказвае цікавосткі з жыцця пана Якімовіча як алхіміка, якія я дазволю сабе 
тут перадрукаваць:

«Ён (Якімовіч) пасля закрыцця кляштара францысканцаў у Шайбакполі 
Лідскага павета атрымаў у валоданне ад скарбу фальварак з сялянамі 
і гаспадарскія пабудовы былога кляштара, дзе і жыў. Падобна, што, 
рамантуючы будынкі, ён знайшоў на кляштарным паддашшы, заваленыя 
рознай непатрэбнай мэбляй старыя паперы і стосы друкаваных кніг. Кнігі 
і паперы былі ўжо збуцвелыя і паедзеныя мышамі. З гэтых крыніц і быў 
напісаны біяграфічны нарыс біскупа. Таксама быў там збор рэцэптаў і 
сакрэтаў алхімічных, але гаспадар мне іх не паказваў. Згодна з нейкім 
рэцэптам, (Якімовіч) хацеў зрабіць нейкі бальзам. Для гэтага, як патрабаваў 
рэцэпт, ён знайшоў цнатлівую дзяўчыну ва ўзросце 18 гадоў. Уважліва 
вывучыўшы паперы, алхімік развёў агонь у пустых склепах пад былым 
касцёлам, пры гэтым агні прыставіў флягу ці шкляную колбу, а сам разам 
з дзяўчынай раздзеліся дагала і пільнавалі начынне колбы, якое складалася 
з гаручых матэрыялаў. Хутка колба лопнула, адбыўся моцны выбух агню, 
ад чаго сам алхімік і дзяўчына атрымалі апёкі, ад якіх хутка памерлі. Гэта 
было ў 1837 г. Якімовіч у гэты час меў 35 ці 37 гадоў узросту».

Шайбакполе, маёнтак і вёска ў Васілішскай гміне, за 20 км на поўнач 
ад мястэчка Шчучын. Згодна з традыцыяй, Шайбакполе быццам бы было 
аддадзена Альгердам (але не Альгерд, а Кейстут валодаў гэтай часткай краю) 
нейкаму Сумілу, нашчадкі якога атрымалі прозвішча Шайбакоўскія, і апошняя 
з гэтага роду Зоф’я Шайбакоўская як пасаг прынесла Шайбакполе у дом 
Александровічаў пасля шлюбу з Юрыем Александровічам у 1530 г. (Narbutt. 
Krotki rys dziejow litew., S. 74.). Згодна з Попісам войска літоўскага, у 1567 г. у 
харунжастве Астрынскім удава Юрыя Александровіча з маёнтка Шайбакполе 
выстаўляла 2 кані, з Лычкава, Верцялкоўшчыны і Балтрамееўшчыны па 1 кані, 
разам 5 коней (РГБ. Т. 33. С. 792.). Александровічы валодалі Шайбакполем 
270 гадоў. Тарэза Александровіч 15 лістапада 1801 г. запісала Шайбакполе 
свайму мужу, харунжаму Яну Расудоўскаму. Пасля іх маёнткам валодаў Мірон 
Расудоўскі. У 1878 г. маёнтак Шайбакполе набыў з аўкцыёну падпалкоўнік 
Фама Ціханавіч Кандраценка. Згодна з рэвізіяй 1826 г., да Шайбакполя разам з 
маёнткам Нявіша належалі вёскі з падданымі: Шайбакполе, Краснае, Русачкі, 
Карэвічы, Шляхтоўшчына, Вінтаўшчына і Хадэлі, разам 26 дымоў, 202 душы.
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Уладальнік Шайбакполя Лукаш Александровіч у 1737 г. фундаваў 
францысканскі драўляны кляштар з драўляным касцёлам пад тытулам 
Св. Бенедыкта. Казімір Александровіч, падчашы лідскі, тастаментам ад 
5 чэрвеня 1754 г. запісаў францысканцам у Шайбакполі лугі Драцілішкі на 
рацэ Дзітва (можа Лебядзе?) і загадаў сваім нашчадкам пабудаваць капліцу 
ў маёнтку Пеляса, якую як філію ахвяраваў тым жа францысканцам. Згодна 
з люстрацыяй 1796 г. францыскацы-шайбакпольцы атрымалі фундушовы 
фальварак Старадворцы з вёскай у 7 дымоў. У 1825 г. Шайбакпольскі канфент 
меў склад: гвардыян кс. Базыль Рудзкі, канцыанатар кс. Лукаш Невяроўскі, 
Тамаш Шалевіч, манахі – Андрыян Невяроўскі, Тамаш Шалевіч, Антон Вітвіцкі 
і клерык Венцаслаў Ілгевіч. Кляштар быў скасаваны ў 1832 г., а яго фундуш 
перададзены ў дзяржаўны скарб.

Той жа Тэадор Нарбут (у Т. IV. S. 96–98. Dziejow Narody Litewskiego, 
Wilmo, 1838) быццам бы на падставе тэксту з нейкай рукапіснай хронікі, 
знойдзенай у зборы рукапісаў Вярцінскага, каморніка Лідскага павета, што 
памёр пры канцы XVIII ст., склаў цэлую аповесць пра тое, як у 1242 г. князь 
Эрдзівіл у Лідскім павеце, на раўнінах, у месце, якое да гэтага часу называецца 
Шайбакполе, разбіў татарскага хана Шайбака, які тут і загінуў. Гэты ж аповед 
Нарбут паўтарыў у Кароткім нарысе дзеяў Літоўскіх (с. 72–74), дадаўшы: 
«Як памяць пра бой паміж Шайбакполем і Лебёдкай Францкевіча, каля 
фальварка Курган, ляжыць надмагільны камень з славянскім надпісам, з 
якога чытаецца слова «Шайбак»». Адам Кіркор запэўніваў, што быў на тым 
месцы і сам асабіста бачыў гэты найстарэйшы і найцікавейшы ў краі камень-
помнік, на якім ён прачытаў дату «15 чэрвеня 1242 г.», гэты аўтар пакінуў 
апісанне гэтага каменя (Известия Императорского Археалогического Обш. 
1857 г. I. С. 124., Виленский Вестник 1864 г. № 46). Гэты камень як быццам 
меў 4 футы і 10 цалей даўжыні і 2 футы шырыні і каля 8–10 цалей таўшчыні. 
Нягледзячы на такія малыя памеры каменя (бо тут жа на палях ляжаць надта 
вялікія камяні), невядомы нам уладальнік Лябёдкі пасля знішчэння на гэтым 
помніку малюнкаў і надпісаў ужыў яго як надмагілле на магілу сваёй жонкі.

Так што і крыніцы Віленскага каморніка, і само існаванне магільнага 
каменя са славянскім надпісам і хрысціянскай датай пахавання татарскага 
хана – па меншай меры сумнеўныя, тым больш што аповед Нарбута не 
знаходзіць у вядомых гістарычных крыніцах ніякага пацвярджэння, і таму 
ўвесь аповед пра бітву ў Шайбакполі неабходна лічыць выдумкай Нарбута і 
Кіркора і выкрасліць з гісторыі.
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Стары дакумент

Ксёндз Казімір Нарбут, які быў 20 гадоў лідскім пробашчам, стала жыў у 
Варшаве і Радзыміне. На ягоным душпастырскім месцы яго замянялі найма-
ныя святары – звычайныя ці законныя, часцей гэта былі кармеліты Лідскага 
канвенту. Пры гэтым пробаствам фактычна кіраваў наняты эканом «загад-
чык плябані», якім з 1783 г. быў Павел Багінскі, падданы пана Вайцеха Нар-
бута, лідскага войскага – брата ксяндза-пробашча. Ніжэй пададзены дакумент 
(у маёй літаратурнай апрацоўцы) знаходзіцца ў мяне. Гэты дакумент – ціка-
вае адлюстраванне гаспадарчых стасункаў у нашым краі пры канцы XVIII ст.

Ніжэй пададзены дакумент – інструкцыя Паўлу Багінскаму, «фінансава-
му загадчыку» лідскай плябані:

1. Павел Багінскі пра ўсё будзе павінен дакладаць ягамосці Нарбуту, лід-
скаму войскаму, і грошы з даходаў за квіткі аддаваць яму.

2. Прыме гаспадарку са згоды грамады.
3. Будзе весці ўлік падданых з зямлёй і прыладамі, з павіннасцямі, чын-

шамі, пабудовамі і публічнымі падаткамі.
4. Будзе весці спіс вёсак, зямлі, лугоў і г.д., а таксама межаў і іншых важ-

кіх рэчаў.
5. Будзе весці ўлік быдла, коней, свіней, птушак, а таксама земляробчых 

прыстасаванняў.
6. Кантраляваць стан усялякіх пабудоў, корчмаў, юрыдык і г.д. 
7. Сее азімыя і яравыя, таксама апіша.
8. Розныя даходы з працэнтаў, выдэркафаў11, ссыпак, дзесяцін, парубак 

з лясоў і г.д. запіша.
9. Будзе старацца пра даўнія рахункі шынкоў.

10. Будзе весці ўлік усялякіх выдаткаў, як публічных, гэтак і на ксяндзоў, 
чэлядзь і г.д.

11. Будзе сам кіраваць цагельняй і заўсёды мець запас цэглы.
12. Загадзя рыхтаваць вапну.
13. З цяжкімі пытаннямі межаў звяртаецца да ягамосці войскага Нарбута.
14. Для ксяндза трымаць пару коней, фурманку, чалавека, хлопца і куха-

ра ці старую гаспадыню. З ксяндзом дамаўляецца пра фураж для коней.
15. Касцельныя даходы забіраць у ксяндза штомесяц, падпісваць рэе-

стры і перадаваць да ягамосці войскага Нарбута, у войскага за здадзеныя гро-
шы браць квіткі.

16. Шынкарам за раз шмат трункаў даваць, зводзіць з імі рахункі і за-
біраць грошы ў суботу.

17. Зрабіць лядоўню. Мець добрае піва ў бутэльках і добрую гарэлку. Піва 
зварыць у сакавіку і захоўваць у лядоўні.

18. Трымаць значную колькасць кароў, збіраць масла на сойм, бітую птуш-
ку таксама дасылаць у Гародню.

11  Выкуп, права выкупу, продаж з правам выкупу, з’яўляўся формай крэдытнага кантрак-
ту – Л. Л.
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19. Ахвяраванні касцёлу, палотны, воск і г.д. забіраць сябе і запісваць.
20. Задавальняць патрэбы касцёла: рамонты, свечкі, лямпы.
21. Заўсёды, асабліва ў плябаніі і ў фальварку, мець бочкі для вады, дра-

біны, пажарныя бусакі і іншыя пажарныя прыстасаванні. Коміны трымаць 
чыстымі, падрыхтаваць ліхтары для касцёла і фальварка.

22. Трымаць рэестр усіх рэчаў.
23. Клапаціцца пра падданых, пры неабходнасці выклікаць лекара і пла-

ціць, ведаць патрэбы кожнага. У карах быць асцярожным, пільнаваць, каб 
часта на гандаль не ездзілі і не прадавалі свайго збожжа.

24. Пры адсутнасці ягамосці войскага звяртацца па параду да ягамосці 
Нарбута – стольніка.

25. Мне пісаць кожны тыдзень і адразу паведамляць, што пра справы, 
а потым – што робіцца, таксама нагадваць ксяндзу, каб паведамляў аб спра-
вах касцёла.

26. Усё пераняўшы, скласці спіс служак як у фальварку, так і ў касцёле, 
колькі будзе.

27. Плату людзям вымяраць паводле звычаяў гэтага краю; гэтак жа і з 
шынкарамі; мець інфармацыю, што ім даецца за гандаль.

28. Па меры магчымасці ашчаджаць грошы.
29. Калі нехта будзе збываць прыпасы па патрэбе ці з шынкоў, дык вы-

возіць на продаж у Вільню. Але ніколі не пакідаць дом без прыпасаў, лепей 
мець больш, асабліва ўвесну, калі людзям патрэбна дапамога.

30. Ведаць памеры абшараў палёў і лугоў, пры неабходнасці трымаць па-
рабкаў, быкоў і коней для работы, мець 4 кані і добрыя вазы для вывазу збожжа 
з поля і на продаж.

31. Дамовіцца з ягамосцю войскім пра соль, ці купляць яе ў Вільні, ці зі-
мой прывезці з Рыгі для людзей, дамовіцца пра цану.

32. Каб не забыць, усё для памяці сваёй запісваць, каб мноства рэчаў на 
пачатку не прывяло да памылкі.

33. Будзеш інфармаваць, ці не трэба прывезці французскага віна для 
касцёла і ў шынок.

34. Можа б не перашкаджала для ўласнай патрэбы ўжываць мёд.
35. Калі пры бровары можна будзе карміць быкоў і свіней, дык гэта вы-

карыстаць.

Усе гэтыя пункты п. Багінскі пакажа ягамосці войскаму, і дамову з ім 
падпіша, і будзе выконваць. 

Дня 10 ліпеня 1783 у Радзыміне.
Кс. Казімір Нарбут.

Багінскаму я дазволіў мець уласнага каня, каб мець зручнасці і заробак.
У 1784 г. 22 жніўня таму ж Багінскаму дазволіў трымаць другога каня. 
Кс. Казімір Нарбут.

* * *
1785 год. 15 ліпеня. У Радзыміне.
Распараджэнне, дадзенае пану Паўлу Багінскаму, загадчыку лідскай 

плябані.
Прагледзеўшы рахункі і тлумачэнні, я заўважаю надзвычайныя выдаткі 

на ўсё, шмат пазычана грошай і збожжа, пропускі ў запісе кожнай рэчы. Таму 
раблю наступныя распараджэнні:

1. Каб кожная рэч была запісана ў прыход і расход, гэта значыць прыход 
збожжа ў снапе і ў зерні, прыход быдла, авечак, свіней, коней і птушак з пры-
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плодам, прыход масла, сыру, сена, мёду, воску, алею, ільну, канопляў і г.д. Рас-
ход збожжа на пасеў і продаж, хлеб, асабліва для ксяндзоў, сябе і чэлядзі, рас-
ход кашы, сала, масла, сыроў, палатна, валовых скур, авечых скурак, свіней, 
птушкі і г.д., якія былі прададзены ці спажытыя.

2. Грошай не выдаткоўваць без парады з ягамосцю войскім лідскім, да 
якога звяртацца па кожнай справе, слухацца яго рад і штомесяц аддаваць яму 
рахункі ці тады, калі ён захоча.

3. У свіран сам або жонка павінны хадзіць і ключы хаваць у сябе, але 
ніколі не давяраць іх цівуну.

4. Навучыцца падлічыць колькасць мукі для хлеба і сала, каб без лішку 
чэлядзь мела неабходнае.

5. Касцельныя даходы ў грашах і воску ў ксяндзоў павінен забіраць; гро-
шы аддаваць ягамосці войскаму, а воск забіраць на патрэбы касцёла, за збожжа 
і іншыя рэчы, аддадзеныя як правіянт, даваць ксяндзам квіткі, а сабраны як 
ахвяраванне хлеб аддаваць часткова лідскім, а часткова крупаўскім жабракам, 
а рэшту выдаткоўваць на чэлядзь ашчадна, каб не было лішку.

6. Ні грошай, ні збожжа нікому не пазычаць без дазволу ягамосці войска-
га, апрача сваіх падданых, якім насамрэч патрэбна, а што каму пазычаецца, 
адразу запісваць і вызначыць тэрмін, калі павінен аддаць.

7. Запісваць таксама звезеныя цэглу і вапну.
8. Ад арандатараў не браць грошай па частках, а толькі ў тэрмін.
9. Прыход і расход гарэлкі запісваць, чэлядзі даваць толькі на святы, 

цівунам – калі верныя і пільныя, дык можна часцей; іншым – толькі калі была 
вельмі важная работа дапазна.

10. Не дазваляю аніякіх экстраардынарных выдаткаў, напрыклад пад-
час судоў, сходаў або іншых з’ездаў. Ніхто з маіх братоў не мае права  загад-
ваць, таксама як і ксяндзы, якія жывуць на плябані, толькі сам ягамосьць  
войскі лідскі мае ўладу і права распараджацца, без яго выразнага загаду ніко-
му нічога не даваць, нават маім родным.

11. Мураванага дома на могілках нікому не наймаць, а чакаць распа-
раджэння ягамосці войскага.

12. Каб уберагчыся ад празмерных выдаткаў, на ўсё скласці табліцу рас-
ходаў для сябе і чэлядзі, якую ягамосць войскі павінен зацвердзіць.

Радзымін, год 1785, 21 ліпеня.
Кс. Казімір Нарбут, лідскі пробашч.
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Са старой кніжкі

Нядаўна адміністрацыя гарадской бібліятэкі ў Лідзе, упарадкоўваючы 
свой кнігазбор, адабрала, як кажуць, цэлы воз рознага непатрэбнага кніжнага 
смецця – відочна, шкоднага для моладзі і дарослых – і, прыгаварыўшы да 
аўтадафэ, часова пакінула гэтыя кнігі ў кутку. Тым часам наш паважаны 
рэдактар [рэдактар «Лідскай зямлі» Уладзіслаў Абрамовіч – Л. Л.], які ўсім 
цікавіцца і ўсё можа здабыць, выпадкова натрапіўшы на гэтыя кнігі, запусціў 
у іх рукі і вылавіў смутную кнігу, якую памятаюць старыя людзі, але не ведае 
моладзь: 

Bolcewicz Henryk. Stosunki kościelne na Litwie: listy otwarte księdza do księży. 
Monachium, 1905. Naklad Jana Zawadzkiego.

Мушу адзначыць, што першае выданне гэтай кніжкі было надрукавана ў 
Львове ў 1900 г. У прадмове да другога выдання выдавец пісаў: «Калі фактычны 
бок лістоў зараз ужо не надта цікавы, дык ідэйны бок іх заўсёды актуальны».

Аўтар лістоў не падаў ні свайго імя, ні прозвішча. Верагодна, ён быў ры-
ма-каталіцкім ксяндзом. Арыентуючыся па ўзгадваных у лістах геаграфічных 
назвах: Вільня, Ашмяны, Эйшышкі, Ліда, Гародня, Беласток, – можна выка- 
заць здагадку, што аўтар жыў і пісаў дзесьці на Лідскай зямлі. І таму для нас, 
жыхароў гэтай зямлі, кніга мае пэўную цікавасць.

Не магу утрымацца ад таго, каб падзяліцца з чытачамі «Лідскай зямлі» не-
калькімі старонкамі гэтай смутнай кнігі. Хай старыя ўспомняць, а маладыя да-
ведаюцца, як гэта было сорак гадоў таму. Хіба ніхто з узгаданых у лістах асоб 
ужо не жыве, і непрыемна, канешне, узгадваць іх імёны, – бо не могуць адка-
заць. Мушу сказаць, што не маю інтэнцыі прынізіць памяць памерлых ці жы-
вых, а маю інтэнцыю паказаць той час трохі з іншага боку. Схіляюся над ма-
гіламі памерлых, а перад аўтарам лістоў, калі яму выпадкова патрапіць гэты 
артыкул, выбачаюся.

Вось аб чым думаў і што пісаў аўтар тых лістоў:
С. 23.
Нягледзячы на русіфікатарскія ўплывы школы і войска, наш народ, калі 

не варожа, дык абыякава ставіцца да ўрада. Народ – гэта белы ліст, на якім яшчэ 
нічога не напісана. Дабрадзейства адмены прыгону не адчуваецца маладым 
пакаленнем, якое не ведае паншчыны. З-за павелічэння насельніцтва гаспадаркі 
драбнеюць, і разам з імі драбнее і «ўдзячнасць» ураду. Рэлігійны ўціск, цяжкасць 
зарабіць у сваім краі на хлеб толькі таму, што ты – католік, расплюшчвае 
селяніну вочы. Вымагальніцтва, хабарніцтва, пыха чыноўнікаў усіх рангаў не 
дадаюць павагі да расійскіх парадкаў. А помнік Мураўёву абудзіў патрыятызм 
нават у віленскіх прачак і дзявотак12. 

С. 88.
Пабожнасць нашага люду я назваў бы паганскім хрысціянствам. Рэлігійныя 

абрады выконваюцца досыць скрупулёзна, а ў жыцці – паганскі дух. Народ 
ходзіць у касцёл, спавядаецца, штодзённа адмаўляе пацеры, цалкам адбывае 
пасты і адначасова поўны ўзаемнае незычлівасці, цешыцца з чужога гора, не 
шануе чужой уласнасці, падпаламі сее нянавісць паміж суседзяў, сваркамі і 
12  Жанчын – касцельных «святошаў» – Л. Л.
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праклёнамі робіць пекла з сваёй сям’і. Наш звычайны селянін будзе засмучаны 
з-за страты ружанца ці з таго, што сплюне пасля камуніі, але без усялякага 
сумнення ўлезе на чужы луг, ніву, лес, абкрадзе брата, будзе за рубель ці кілішак 
фальшыва сведчыць у судзе, грошы, пазычаныя без сведак, не верне, будзе 
крыўдзіць удаву і сірот, і пры тым ніхто не абароніць слабых, бо прызвычаіўся да 
пакутаў бліжняга і шануе толькі сілу. Адзін селянін скраў кавалак сала, але гэта 
была пятніца, і таму не еў гэтае сала ні ў той дзень, калі скраў, ні ў наступны, і 
толькі ў нядзелю пачаў есці тое, што скраў. Іншага схапілі, калі пасвіў быдла на 
чужой ніве, ён пры гэтым меў ружанец і маліўся.

С. 67.
Інтэлігенцыя не працуе з народам і ўвесь свой час праводзіць за картамі. 

Ксёндз ёсць «пажондным» партнёрам, калі не хапае чацвёртага. Карцёжная 
гульня ёсць адзіным нашым інтэлектуальным высілкам у правінцыі, цэнтрам 
гэтага руху часта ёсць плябанія, а варштатам капланскай працы – зялёны столік. 
Па-за картамі «інтэлектуальнай» ежай служаць плёткі, «тоўстыя» нясмешныя 
анекдоты і ў самым лепшым выпадку палітыка, якая разумеецца на газетным 
узроўні. 

С. 77.
На парозе плябаніі стаіць заплаканая кабета, вітае пробашча нізкім 

паклонам. «А, што скажаш?» – пытаецца слуга Божы. «Муж памёр, колькі 
духоўны айцец скажа заплаціць за пахаванне?» – «Ці ж не ведаеш, столькі, 
як і ўсе». – «Ойча духоўны, дзеці малыя, муж доўга хварэў, лекі, доктар шмат 
каштавалі». – «Цыц! Што там пішчыш, баба, на дактароў знайшла, а чым 
касцёл горшы?» – «Праўда, ойчанька, на касцёл гэта, як для Бога, не трэба 
шкадаваць, але ж я бедная, маю толькі тры рублі і тыя пазычыла». – «Маеш 
гаспадарку, маеш карову, можаш яшчэ пазычыць». Падобныя дыялогі паміж 
пастарам і авечкамі не належаць да выключэнняў. Гандлі пры пахаванні і іншых 
рэлігійных паслугах адбываюцца сапраўды як у лаўцы. Хцівасць і бязлітасны 
холад веюць ад такіх жывых «евангельскіх» урокаў адносін да бліжняга. Духоўныя 
айцы маюць шмат жыццёвай інфармацыі: ведаюць, колькі за дзяўчыну далі 
пасагу, і ўмеюць хутка падлічыць свой працэнт. Умеюць адны шлюбы праводзіць 
каля алтара, а іншыя каля дзвярэй, якія вядуць у прэсбітэрыюм – у залежнасці 
ад колькасці грошай, заплачаных за шлюб. Так разумеецца роўнасць багатых і 
бедных перад Богам і касцёлам.

С. 78.
Ведаю «слупоў» касцёла, якія насільна навязваюць сваім авечкам складковыя 

імшы, яны даводзяць, што такія зборныя імшы прыцягваюць асаблівыя ласкі, што 
не кожны можа знайсці грошы на імшу, а ўсе разам могуць аплаціць святую імшу. 
Цяжка касцельным святошам адмовіцца ад такой спакусы, і рупліва збіраюць яны 
грошы на складковую імшу, дастаючы такім спосабам сваім духоўным кіраўнікам 
pecunia stipendi13. 

С. 79.
«Візіта парафіяльная», ці так званая ў нас «каляда», ці ж не ператварылася 

яна ў нас у напаўненне торбаў і кішэняў капланскіх?
С. 20–22.
«Наша бацькаўшчына – Рым, а наш патрыятызм – гэта трэбнік», – часта 

паўтараюць яны (ксяндзы, абыякавыя да няшчасцяў бацькаўшчыны). Для іх 
чужой ёсць польская гісторыя і літаратура, а трымаюцца польскай мовы яны 
толькі таму, што злучаны з каталіцтвам. З польскай прэсы выпісваюць толькі 
Przegląd katolicki i Misye katolickie, і то толькі таму, што на рускай мове каталіцкай 
прэсы наогул няма. Свабоду каталіцкай рэлігіі гатовыя купіць адрачэннем ад 
усяго польскага і з задавальненнем рабілі б казанні па-руску, каб толькі Айцец 
13  Грошы – Л. Л.
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Святы гэта дазволіў. Цытуюць словы Хрыста: «Дык аддайце цэзару цэзарава»14, – 
часта, як афарызм, паўтараюць: «Уся ўлада ад Бога», – чым акцэнтуюць сваю 
расійскую каталіцкасць15. 

Ад ксяндзоў першай катэгорыі (прахвостаў і здраднікаў) яны адрозніваюцца 
сваімі каталіцкімі перакананнямі, беззаганным жыццём, але падобныя да іх сваім 
адступніцтвам. Наогул, яны значна больш небяспечныя за першых. Тыя носяць на 
чале выразную пляму, якая сцеражэ авечак ад ваўка. Гэтыя сваёй прывязанасцю 
да касцёла і маральным жыццём усыпляюць чуйнасць авечак і вядуць іх да 
мэтаў, якія вызначае ўрад. Гэтыя «распалячаныя ксяндзы» дапамагаюць ураду 
ў распалячванні вернікаў, г.зн. у русіфікацыі Краю.

Да трэцяй катэгорыі залічым тых, якія не прыхільнікі ўрада, жывяць у сваім 
сэрцы прывязанасць да ўсяго, што сваё, аднак да нацыянальнай справы рукі не 
прыкладаюць, хоць у сваёй душы яе і дабраславяць. Гэтая трэцяя катэгорыя 
самая шматлікая, гэта большасць нашага святарства.

Да чацвёртай катэгорыі залічым маленькую частку капланаў-грамадзян. Іх 
сэрца палае любоўю і да нябеснай, і да зямной бацькаўшчыны. Яны служаць ля 
алтара веры і ля алтара бацькаўшчыны. Як пабожныя католікі, яны святкуюць 
касцельныя святы, як палякі і ліцвіны – нацыянальныя. Ім патрэбны Дзень 
канстытуцыі 3 мая і свята адкрыцця помніка Міцкевічу. Жывяць рэлігію святых, 
жывучых на небе, і адначасова паважаюць памяць герояў і геніяў і робяць усё, 
каб іх імёны не былі забытыя. Такіх, аднак, мала, іх можна палічыць на пальцах.

Бачым, што наш клір, акрамя малой часткі, для абароны нацыянальнага 
нічога не робіць. Ксёндз у нас прыніжаны і ў той ці іншай меры працуе на ўрад.

С. 65.
У Гародні, на такой важнай пляцоўцы, з усіх бакоў абкладзенай праваслаўем 

і русіфікацыяй, дэканам ёсць разбэшчаны пошукам выгады ксёндз, скончаны 
сібарыт, адзінай мэтай якога ёсць падабацца ўраду. Ва ўсіх павятовых гарадах 
нашай дыяцэзіі сядзяць дэканы альбо рашуча праўрадавыя (Ясевіч, Сайкоўскі), 
альбо несвядомыя прылады ў дзяржаўных руках (Сянкевіч, Карвоўскі, Шымкевіч, 
Дзякевіч). У іх касцёлах народ не мае нічога ні для сэрца, ні для розуму. Касцёлы 
брудныя, казанні ніжэй крытыкі, хораў, гэтага магутнага сродку прыцягнення 
народа да касцёла, няма, арганы лямантуюць аб божай помсце, касцельныя 
служкі жывуць у п’янстве і распусце, а ксяндзы – рэнегаты ці сібарыты – збіраюць 
грошы.

С. 15–16.
У 1898 г. ксяндзы і клірыкі світы біскупа былі сведкамі яго вялікай 

добразычлівасці, якую ён выказваў падчас сваёй кананічнай візіты ў Ашмяны 
знанаму прыхільніку ўрада, чалавеку ганебнаму, ашмянскаму дэкану 
Сайкоўскаму. Падчас выступу загадаў прапаведніку кс. Курчэўскаму хваліць 
з амбона гэтую парафію і яе кіраўніка. У плябаніі быў папераджальна ветлівы 
з гаспадаром, паводзіў сябе так, як не паводзіў са звычайнымі, паважанымі 
ксяндзамі. Паслухаўшыся ксяндза, прыхільніка ўрада, зрабіў візіт да ашмянскага 
спраўніка, які быў гэтым надта незадаволены, бо візіт каталіцкага біскупа мог 
паламаць яму рэпутацыю. Пры абедзе кс. Звяровіч сказаў хвалебную прамову 
пра дэкана. Ніколі такога раней не бачылі ксяндзы, не заплямленыя саюзам 
з урадам. Звычайныя ксяндзы з болем глядзелі на гэта і казалі: каб цешыцца 
павагай біскупа, трэба быць такім вось Сайкоўскім, біскуп робіць для нас узорам 
праўрадавага ксяндза. 
14  Фрагмент Евангелля: Мк. 12:13–17, Лк. 20:20-26, Мц. 22:12–22. – Л. Л. 
15  У выказванні сваёй прыхільнасці да трону некаторыя ксяндзы перамагалі праваслаўных 
папоў. Лідскі дэкан Сянкевіч у святочныя дні аздобіў касцельную браму транспарантам, на 
якім была намалявана манаграма цара і царыцы з надпісам «Боже царя храни». Кс. Кучэўскі 
ў Эйшышках вітаў віленскага губернатара прамовай, у якой цара назваў сонцам, а губерна-
тара промнем таго сонца. Нават абяцаў змясціць у касцёле мармуровую дошку з датай пры-
езду губернатара. Да нядаўняга часу ксяндзы сустракалі губернатара ў касцельных шатах, 
што забаранялася каталіцкім правам.
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Прахвост Сайкоўскі быў даносчыкам і саслаў у кляштар свайго вікарыя 
за тое, што той, шануючы кананічнае права, не згадзіўся справіць жалобную 
імшу па смерці Аляксандра ІІІ. Гэты быў свежы факт. А за дзень да прыезду 
біскупа настаўляў вернікаў з амбона, каб людзі не сустракалі біскупа авацыямі, 
бо «біскуп – не цар» – казаў Сайкоўскі.

С. 100.
Калі рыхтаваў сваю працу да друку, атрымаў я новую інфармацыю. 

Кс. Сайкоўскі данёс не на аднаго, а на двух сваіх вікарыяў. Пра аднаго з іх 
я ўспамінаў раней. Другі вікарый атрымаў пакаранне ў кляштары таксама 
дзякуючы ашмянскаму дэкану. Вікарый пасля адпраўлення ганаровай Св. Імшы 
ў святочны дзень меў ужо спяваць «цэзароўку» (Pro supremo gloriosissimo), калі 
да алтара прыйшоў сам дэкан, каб прыняць удзел у спеве. Вікарый збянтэжыўся 
і, пакланіўшыся перад алтаром, вярнуўся ў сакрыстыю. Ксёндз – рускі патрыёт – 
убачыў у гэтым непавагу да імператара і адразу напісаў данос. 

Крэўны па духу з Сайкоўскім ёсць кс. Алехна, былы прэфект мужчынскай 
гімназіі ў Вільні. Даносіў ён на вучняў за чытанне польскіх кніжак у класе. Поўны 
хвалы, спачывае зараз на лаўрах як пробашч парафіі Усіх Святых у горадзе 
Гедыміна. Тым жа самым шпегаўска-данасіцельскім майстэрствам валодае 
ксёндз Шварц (дэкан у Беластоку) і прэфект тамтэйшай рэальнай школы. Я 
абразіў бы яго, калі б не залічыў у кола ксяндзоў – рускіх патрыётаў. 

С. 17.
Нягоднікі дэканы і пробашчы сядзяць на багатых пробаствах, і ані валасінка 

з іх галавы не ўпадзе. Рускія прафесары ў семінарыі павялічваюць патрабаванні 
пры вывучэнні рускіх літаратуры і гісторыі. Хатні арышт з ксяндзоў не зняты. 
Працэсіі па-за касцёлам не дазволены. Спяваць пры жалобнай пахавальнай 
працэсіі нельга. Забраныя касцёлы не вернуты. «Неблагонадёжных» ксяндзоў 
у пробашчы ўрад не дапушчае.

 * * *
Для разумення гэтага тэксту даю інфармацыю аб асобах, якія згадваюцца 

ў тэксце:
Сянкевіч Юзаф, ксёндз-пробашч і дэкан у Лідзе ў 1889–1905 гг.
Курчэўскі Казімір, з 1893 г. ксёндз-пробашч у Эйшышках.
Элерт Юльян-Алойзы, ксёндз-пробашч Фары і дэкан у Гародні, кандыдат 

акадэміі16 рыма-каталіцкай у Пецярбургу, на службе з 1889 г.
Шварц Вільгельм, ксёндз-пробашч і дэкан у Беластоку, на службе з 

1861 г., узнагароджаны ордэнамі Станіслава ІІ і ІІІ ступені і Ганны ІІІ ступені.
Ясевіч Мойжаш, ксёндз-пробашч і дэкан у Свянцянах з 1891 г., 

узнагароджаны ордэнам Ганны ІІІ ступені.
Сайкоўскі Казімір, ксёндз-пробашч і дэкан у Ашмянах, на службе з 

1859 г., узнагароджаны ардэнамі Ганны ІІІ ступені і Станіслава ІІІ ступені.
Карвоўскі Юзаф, ксёндз-пробашч і дэкан у Троках з 1878 г.
Шымкевіч Бенядыкт, ксёндз-пробашч і дэкан у Дзісне з 1856 г., 

узнагароджаны ордэнам Станіслава ІІІ ступені.
Дзякевіч Фердынанд, ксёндз-пробашч і дэкан у Свіры.
Алехна Юзаф, ксёндз-магістр тэалогіі, на службе з 1860 г., пробашч 

касцёла Усіх Святых у Вільні з 1887 г., член экзаменацыйнай камісіі школьнай 
акругі.

Солнцаў Міхаіл Дзмітравіч, калежскі дарадца, спраўнік у Ашмянах 
з 1891 г., узнагароджаны ордэнамі Ганны ІІІ ступені і Станіслава ІІІ ступені, 
знакам Чырвонага Крыжа. Вядомы палякажэрца.
16  Кандыдат універсітэта (акадэміі) – першая акадэмічная ступень. Ранейшую ступень кан-
дыдата (яе не варта блытаць з сучаснай навуковай ступенню кандыдата навук) прысвойва-
лася асобам, якія закончылі з выдатнымі адзнакамі курс універсітэта. Ступень кандыдата 
ўніверсітэта пры паступленні на дзяржаўную службу давала права на чын 10-га класа – ка-
лежскі сакратар, што адпавядала армейскаму званню штабс-капітана. – Л. Л.
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Каралеўскі тракт

У старых польскіх хроніках захавалася шмат успамінаў пра ліцвінскія 
наезды на землі паўднёва-ўсходняй Польшчы. Кромер пад 1253 г. занатаваў, 
што літва сплюндравала драўляны замак у Любліне і землі вакол. У 1281 г. ён 
зноў занатаваў, што ліцвіны з яцвягамі напалі на Любліншчыну, але Лешак 
Чорны дагнаў іх паміж Нарвай і Нёманам і 13 кастрычніка разграміў, а на-
рабаванае адабраў. Пасля нядоўгага спакою ў часы Альдоны Гедымінаўны ў 
1351 г. літва прайшла праз Уладзімір, Белз, Хэлм і Бярэсце дзе кароль Казімір 
адбудаваў замкі з цэглы, дайшла да Львова і пасля нішчыла Сандаміршчыну і 
Любліншчыну, забрала вялікі палон і акрамя іншага абрабавала Святакрыж-
скі кляштар. У 1375 г. Кейстут, Ягайла, Вітаўт, Любарт і Юры сплюндравалі 
Люблінскі павет і Сандамірскія землі1.

З Іпацьеўскага летапісу ведаем, што ўзброеныя ліцвінскія дружыны ў 
XIII ст. наязджалі не толькі на польскія землі, але і на землі рускіх князёў Заход-
няй Валыні. У 1246 г. Айшвна Рушкавіч2 ваяваў каля Перасопніцы3, а ў 1254 г. 
сыны Міндоўга – каля Турыйска. У адказ валынскія князі даходзілі да земляў 
Літвы. У 1252 г. князь Уладзімірскі Васілька пасылаў свае палкі на Ваўкавыск, 
а ў 1261 г. Данііл, пакінуўшы сваю жонку і брата Васільку ва Уладзіміры, за-
няў Ваўкавыск і ваяваў каля Зельвы, расшукваючы свайго сына Рамана, яко-
га ўзяў у няволю князь Войшалк. У 1278 г. князь Уладзімір Васількавіч зайшоў 
ажно за Нёман і заняў Турэйск і сёлы каля Турэйска4. Палкі Гедыміна маршы-
равалі на Луцк і Кіеў так жа, як і ягоныя сыны Яўнут і Кейстут.

У тыя стагоддзі ўзброеныя ліцвінскія дружыны стала нападалі на кры-
жацкія паселішчы ва Усходняй Прусіі, даходзілі да Рыгі, былі пад Рэвелем, ва-
явалі ў Пскове, Русе, Тарапцы, Таржку, Смаленску і Бранску-Северскім. Пра-
сочваючы па карце кірункі тых узброеных паходаў, няцяжка зразумець, што 
асяродкам, адкуль яны выходзілі, быў раўнінны край над Віліяй – недасяж-
нае для ворагаў гняздо будрысаў ліцвінскіх – Аўкштайція. З гэтага гнязда ва 
ўсіх кірунках стала чыніліся выправы – дзеля здабычы жалеза, солі, дарагіх 
скур, узбраення і, быць можа, коней, але найважнейшае – прыгожых дзяўчат: 
русінак, ляшак, немак і ўсіх іншых народнасцей, да якіх дабіраліся ліцвіны.

Шлях тых збройных рухаў на поўдзень ад Аўкштоўты праходзіў па добра 
вывучаным да драбнюткіх дэталяў водападзеле рэк двух басейнаў – Балтый-
скага і Чорнага мораў. Нават на ўчастку паміж Верхнім Нёманам і Віліяй гэты 
шлях праходзіў па восі водападзелу басейнаў рэк Дзітвы і Лебяды з аднаго боку 
і Котры з другога. На гэтым шляху, ад Віліі да Іквы, прыходзілася найменшая 
колькасць перапраў праз рэкі і найбольшая колькасць лясістай мясцовасці. 
Дзесьці каля Берасця ад гэтага шляху адгаліноўваўся шлях да Падкарпацця.
1  Marcin Kromer. Kronika etc.wydanie Bohomolca 1766 r. p. 281, 289, 353, 371, 380.
2  Літоўскі князь Айшвна Рушкавіч у 1244 г. здзейсніў набег на Пересопніцу, пасля чаго вяр-
нуўся назад – Л. Л.
3  Перасопніца (укр. Пересопніця) – сяло ў Роўненскай вобласці Украіны на правым бера-
зе ракі Стублы. У X–XVI стагоддзях – горад. У Перасопніцы захаваліся рэшткі гарадзіш-
ча – Л. Л.
4  Полн. Собр. Рус. Лет., II, 1908, 797, 819, 847, 874.
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У апісанні межаў Крамянецкага павета ў 1566 г.5 успамінаецца «магіла 
Ганчарыка, якая стаіць на Вялікім Чорным шляху татарскім». Аляксандр 
Гваньіні апісваў у 1578 г. татарскія шляхі6, ён напісаў пра Кучменскі тракт з 
Ачакава да Львова, пра Чорны шлях – са Львова на Луцк і Заслаў да Кіева, 
а адтуль да Ачакава. Гэты старадаўні Чорны татарскі шлях, згодна з картамі 
Rizzi Zannoni 1772 г., браў пачатак з паўночнага берага Чорнага мора і вёў на 
паўночны захад, ажно да Базаліі каля Крамянца, злучанай з Крамянцом вялікім 
гасцінцам. Вітаўт вёў свае палкі гэтым шляхам ажно да Чорнага мора, і наад-
варот ад мора, з Перакопу, гэты шляхам прыходзілі татары на Валынь і Па-
лессе. Калі наезды татараў спыніліся, гэтым шляхам, паміж Вільняй і Крымам 
праз Перакоп, карысталіся паслы, ганцы і купцы з таварамі.

Пры канцы 1385 г. гэтым шляхам у таварыстве князёў і баяраў ехаў 
праз Ваўкавыск і Берасце ў Кракаў вялікі князь літоўскі Ягайла, а на пачат-
ку 1387 г., ужо як польскі кароль Уладзіслаў, ён па гэтай жа дарозе варочаўся 
ў Літву, везучы каралеўскую «здабычу» Ядвігу ў атачэнні князёў, паноў, баяр 
і святарства. Улетку 1415 г. кароль Уладзіслаў Ягайла, залатвіўшы справы ў 
Снятыні з ваяводам мультанскім Аляксандрам, ехаў гэтым шляхам праз Кра-
мянец, Кобрын, Ваўкавыск, Эйшышкі ў Трокі7. У 1449 г. каралевіч Казімір 
ехаў з Кракава ў Вільню, адпусціўшы абоз каля Свіслачы, ён прыбыў да Нё-
мана ў паселішча пад назвай Дубна. Там, на пераправе, каралевіча спаткалі 
літоўскія князі і паны і прынеслі яму прысягу як найвышэйшаму гаспадару і 
дзедзічу іх народа. З Дубна праз Новы Двор, Васілішкі і Эйшышкі ўсе разам 
прыехалі ў Вільню8.

З вышэйнапісанага вынікае, што ў першай палове XV ст. дарога Кракаў – 
Вільня ў ваколіцах Нёмана мела два варыянты: адзін – з Ваўкавыска наўпрост 
на Эйшышкі, другі – з-пад Свіслачы праз Дубну і Новы Двор на Васілішкі і  
Эйшышкі.

Па першым з гэтых варыянтаў пераправа цераз Нёман знаходзілася трохі 
вышэй вусця ракі Шчара. Гэты старадаўні перавоз, да якога вяла вялікая да-
рога з Вільні да далёкага Перакопу, называўся Перакопскім, і назва “Перакоп 
над Нёманам” захавалася да нашага дня як назва невялічкай вёскі.

Казімір Ягелончык, кіруючы адначасова Каронай і Літвой, стала пада-
рожнічаў паміж Кракавам і Вільняй і таму дбаў па стан дарогі, якая злучала 
дзве сталіцы, а таксама пра рачныя пераправы і бяспеку вандроўнікаў. У дана-
цыйнай кнізе караля Казіміра Ягелончыка ёсць запіс аб прывілеі, нададзеным 
Алізару Шловічу на Гарохаў і іншую маёмасць, прывілей выдадзены ў Астры-
не 23 ліпеня індыкта 14, 1450 г. З прывілея бачна, што ў той час каралеўская 
дарога ішла цераз Нёман яшчэ на Дубна. Іншы запіс – у той жа кнізе без даты, 
пад загалоўкам «У Турэйскай воласці» (у той час Турэйская воласць, якая ляжа-
ла над Нёманам, належала да Гарадзенскага княства). Гэты запіс паведамляе 
пра наданне каралём Раману Карэйвічу зямельнага ўладання з назвай «Ом-
сціл» каля моста – «Ля моста Рамана Карэйча...». Гэта першае ўпамінанне 
пра мост у Турэйскай воласці над Нёманам9. Барон Гербенштэйн, які праязд-
жаў тут у 1517 г., запісаў: «Mostu uno milari ad tlumen Nemen situm oppidum 
quod a pontee Nemen imposito nomen accepit: Most enim pons est»10.

Пасля пабудовы новага моста цераз Нёман паміж Перакопам і Дубнай 
за палову мілі на поўдзень ад Шчучына дарога скіравала на Ражанку і Ма-
сты. На перакрыжаванні дарог, з якіх адна ішла на Перакоп, а другая – на 

5  Русск. Истор. Библ. XXX. 891.
6  Sarmacja Europejska, wydanie Bohomolca 1768, 618.
7  Wapowski. Kronika. I. 376.
8  T. Narbutt. Dzieje. VIII. 13.
9  Русск. Истор. Библ. XXVIII. 102 і 113.
10  Reeum Moscoriticarum, 154.
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Масты, з казіміраўскіх часоў для падарожных стаяў дужы камень з выбітым 
на ім крыжам.

У часы Жыгімонта гэты тракт атрымаў назву Каралеўскага. Ён ішоў з 
Кракава да новага ў той час горада Корчунь, Сандамір, Люблін, Парчоў, Бе-
расце, Камянец Літоўскі, Шарашоў, Ваўкавыск, Пяскі, Масты, Васілішкі, Ра-
дунь, Эйшышкі, Руднікі, і адтуль праз чатыры мілі была Вільня. Праз час да-
рога памянялася: ад Любліна ішла на Коцк, Менджырэц да Мельніка, першага 
ліцвінскага горада, адтуль на Бельск, Нараў, Крынкі і далей праз Гародню, 
Мерач, Алькенікі і Руднікі да Вільні11. Гэтым трактам з Кракава ў Вільню ехаў 
у 1517 г. барон Гербенштэйн, які пакінуў нам поўны спіс усіх станцый па да-
розе. Згодна з яго спісам, пасля Ваўкавыска дарога ішла праз Пяскі, Масты, 
Шчучын – 3 мілі, Васілішкі – 3 мілі, Радунь – 5 міль, Эйшышкі – 2 мілі, Руд-
нікі – 5 міль і Вільня – 4 мілі.

Гэтым трактам з Вільні на Эйшышкі і Радунь улетку 1535 г. ехаў ка-
роль Жыгімонт І, а ў чэрвені 1551 г. з Кракава праз Ваўкавыск, Масты, Ра-
жанку, Шчучын, Васілішкі і Радунь кароль Жыгімонт праводзіў парэшткі сва-
ёй жонкі – каралевы Барбары з Радзівілаў. «Чорнай масці коні цягнулі воз з 
парэшткамі каралевы, а за ім у глыбокім смутку на кані ўсю дарогу ехаў 
кароль. Калі жалобная працэсія ўваходзіла ў вёску ці мястэчка, Жыгімонт 
Аўгуст злазіў з каня і пешкам ішоў за труной. Ніякае дрэннае надвор›е ці ін-
шыя праблемы не маглі яго прымусіць змяніць хаду працэсіі. Труну з парэ-
шткамі каралевы на ноч заносілі ў касцёл, і чарговы пробашч і іншыя мясцо-
выя духоўныя асобы служылі жалобную службу па памерлай»12. Калі кароль 
Жыгімонт ІІІ перанёс у 1596 г. сталіцу з Кракава ў Варшаву, гэты тракт у ней-
кай ступені страціў сваю значнасць. А Целарый13 у 1660 г. так напісаў пра Ра-
дунь: «Радунь, мястэчка на дарозе з Любліна да Вільні, паміж Ваўкавыскам і 
Руднікамі» (s. 302).

Паўсюдна на Лідчыне гэтая дарога мела назву Віленскага гасцінца. У 
рэестры апісання зямель ягамосці Станіслава Сангіна, уладальніка маёнт-
ка Багуслаўскага ў Лідскім павеце, у 1589 г. запісана: «…поле Панятышкі... 
грунт ад Хамічоў да гасцінца Віленскага», ці «памесце Любкевічаў пры даро-
зе Віленскай». У 1539 г. дзяржаўца ожскі і пераломскі Мікалай Андрушавіч 
атрымаў ад караля Жыгімонта прывілей на рамонт грэблі і моста ў Пелясе, у 
дзяржаве Барцянскай, на гасцінцы Віленскім, і на пажыццёвае збіранне мыта. 
Гэта грэбля здаўна вядома пад назвай Каменнага моста. У інвентары маёнтка 
Пеляса ад 1793 г. чытаем: «Кавалак грунту ляжыць каля Каменнага моста за 
Вялікім балотам з абодвух бакоў дарогі, якая ідзе ад Каменнага моста да Пе-
лясы Барцянскай». Мацей Гіньця 4 лютага 1522 г. прадаў зямлю Тэадору Гай-
ку «ад грэблі старой да става каля двара свайго і ажно да Віленскага гасцінца 
насупраць Дзегцяроў». У реестры памераў маёмасці Шчучына ў 1630 г. да-
рога ад Шчучына да Васілішак таксама названа была Віленскім гасцінцам, у 
дакуменце, які апісвае маёмасць Руткевіча, у 1644 г. гэтая дарога на ўчастку, 
які вядзе ад Ражанкі, названа гасцінцам Ражанскім: «... на частку пана Яра-
ша Каменскага Навіны, з аднаго боку ад гасцінца Ражанскага, які ідзе з Ра-
жанкі да Шчучына...».

Пад канец XVIII ст., калі амаль што цалкам дарожны рух паміж Вільняй 
і Варшавай пайшоў праз Мерач і Гародню, Каралеўскі тракт быў закінуты і 
нават не абазначаны на картах Rizzi Zannoni 1772 г.

11  M. Balinski. Starozytna Polska. III, 327.
12  M. Balinski. Pamietniki o krolowej Barbarze. 1840 r. II 305.
13  Целарый – германскі вучоны і педагог (1638 г.н.), быў прафесарам гісторыі ў гальскім універсітэце. 
Склаў «Апісанне Польшчы» не на падставе асабістых назіранняў а, як ён напісаў, «сабраў з немалой 
працай з розных аўтараў» – Л. Л.
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Польскі тракт

Лідчына знаходзіцца на скрыжаванні дзвюх даўніх віленскіх дарог: Кара-
леўскага тракта і тракта, які пасля 1812 г. зваўся Польскім. Гэты тракт – вялікая 
старасвецкая дарога, якая ішла з усходу – з Русі – з боку Масквы, ад Смаленска 
і Воршы на Менск, Наваградак, Беліцу, Жалудок, Шчучын, Гародню, Аўгустоў 
і заканчвалася на беразе Балтыйскага мора ў Караляўцы. Усе вякі гэтая даро-
га мела вялікае ваеннае значэнне – па ёй прайшлі арміі ўсіх дзяржаў і народаў, 
якія калісьці тапталі нашыя нізкія наднёманскія абшары. 

Менавіта па гэтай дарозе, як пісаў летапісец Быхаўца, вялікі князь літоўскі 
Эрдзівіл у сярэдзіне XIII ст. «пошодшы да Новогородка и зарубил город Горо-
ден, и потом пошол до Берестя»14. Пэўна, па гэтай дарозе неаднаразова ішлі 
крыжацкія атрады да Гародні, а калі атрымлівалася, дык і далей на ўсход. Так, 
у 1315 г. маршал нямецкага ордэна брат Генрык «з усёй сваёй сілай прыйшоў у 
Крывіцкую зямлю, дзе мястэчка Наваградак узяў, грунты выпаліў і землі спу-
стошыў». А калі крыжакі, вяртаючыся, прыйшлі да месца, дзе лупы і іншую зда-
бычу пакінулі пад аховай, дык знайшлі 30 сваіх воінаў забітымі старастам га-
радзенскім Давыдам, а лупы ім былі забраныя15. 

Гэтай дарогай увесну 1415 г. з Смаленска да Гародні мітрапаліт маскоўскі 
Фоцій паспяшаў да вялікага князя Вітаўта з намерам угаварыць яго не ад-
дзяляць сваю царкву ад маскоўскай царквы. Не прыняты Вітаўтам, Фоцій вяр-
нуўся ў Маскву16. У 1448 г. кароль Казімір пасля свята Нараджэння Найсвя-
цейшай Панны прыбыў з Пінска ў Наваградак і пасля правядзення тут сойму 
паехаў у Гародню17. Па гэтай дарозе ішоў і замежны гандаль з Прусіяй: 25 лю-
тага 1516 г. кароль Жыгімонт І пацвердзіў гарадзенскім месцічам даўняе права 
вольнага, без мыта на рацэ Мэце, праезду ў Прусію18. У дакументах ад 1674 г. 
тракт узгадваецца як дарога з Гародні да Караляўца на Аўгустоў, дзе была мыт-
ня, праз якую купцы з таварамі ездзілі за мяжу19. У рэвізіі Гарадзенскай эка-
номіі 1558 г. у спісе агароднікаў Мікалаеўскага двара гэтая дарога называецца 
Гародзенскай: «а пачата ім раздаваць моргі сядзібныя ад дарогі вялікай, Гаро- 
дзенскай, якая ідзе са Шчучына да Гародні”20. У апісанні межаў Гарадзенска-
га павета ў 1556 г. пра гэтую дарогу сказана: «А рекою Турею уверх по доро-
ге з Новагородка идучую до Городна, а с тое дороги межы Шчутина и Ятвеска 
в реку Котру»21. З мясцовых дакументаў, рэестру памераў і падзелаў Шчучын-
скіх зямель ад 7 кастрычніка 1630 г. гэтая дарога да Гародні называецца «Га-
родзенскі гасцінец», кавалак дарогі ад Шчучына да Жалудка называецца «гас-
цінец Жалудоцкі». Калі ў 1678 г. у Гародні праводзіўся трэці сойм, тракт гэты 
пачалі яшчэ больш выкарыстоўваць. Ужо ў тыя часы па тракце курсавалі пошты 
паміж усходнімі і заходнімі межамі дзяржавы, а ў Гародні ўжо ў 1688 г. функцы-
янавала пошта, якая перасылала прыватныя лісты22. Гарадзенскі сойм 1726 г., 
14  Рус. Летоп., XVIII (1907 г.). С. 56.
15  Piotr Dusburg. Cronikon, 1679 r. P. 381. przeklad Malicja Stryjnowskiego – Kronika (1846 r.) I. P. 246.
16  Супрасльскі лет. XVII (1907 г.). С. 56.
17  Długosz. Hist. Polon. Lipsk. II (1712 r.) P. 45.
18  Метр. Лит. кн. II справ судовых. № 445.
19  Vol. Leg. (1860 r.). P. 126.
20  Писц. кн. грод. экономии I, С. 122.
21  Рус. Истор. Библ. XXX, С. 888.
22  Истор. Юрид. матер. Губ. Витеб. и Могил., Т. IV. С. 288. Rejestr podróży Szmuela 
Dementianowicza z Mohylowa do Wilna pod 12 lutego 1688 r. w Grodnie – «Listy z Mohilowa z 
poszty odebrali dali zł. 1 gr. 8; listy do Mohilowa na pocztę oddali – gr. 24»; 20 лютага 1688 г. у 
Гродна – «Listy na poczcie z Grodna odebralem – zł. 1 y gr. 24».
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дагаджаючы жаданням Наваградскага ваяводства, дазволіў стварыць пошту за 
кошт самога ваяводства з мэтай «перасылкі публічных ведамасцей з Наваград-
ка ў Вільню, а таксама ў Гародню і Менск»23.

На пачатку 1706 г. гэтым трактам з Гародні на Наваградак ішла расійская 
армія цара Пятра Аляксеевіча, а за ёй ішла армія шведскага караля Карла XII. 
Праз два гады гэтыя абедзве арміі, паўторна перасоўваючыся з захаду на ўсход, 
нішчылі наш край. Пасля выбуху красавіцкага паўстання ў першыя дні траў-
ня 1794 г. гэтым трактам на Беліцу адыходзіў, абцяжараны здзёртай з Гародні 
кантрыбуцыяй, корпус генерал-маёра князя Цыцыянава, якога пад Жалудком 
і Беліцай атакавалі аддзелы паспалітага рушэння генерала дэ Кампа-Сцыпіё-
на. Каля Беліцы стараннямі капітана артылерыі Фока за дзесяць гадзін быў па-
будаваны мост даўжынёй у 38 сажняў, па якім корпус Цыцыянава пераправіў-
ся на другі бераг Нёмана. Даносячы пра гэта галоўнакамандуючаму расійскімі 
войскамі Ігельстрому, князь Цыцыянаў пісаў, што «рускае войска ў Беліцы не 
знайшло нічога польскага (узброеных сіл), акрамя яўрэяў, якія падтрымлівалі 
нелегальную карэспандэнцыю з паручнікам Корсакам у лагеры пад Лідай»24.

Гэты тракт пад канец XVIII ст. лічыўся адным з найважнейшых, пра што 
сведчыць тая акалічнасць, што ён прысутнічае на карце Rizzi Zannoni 1772 г., 
выкананай у Парыжы. На гэтай карце пры тракце падаюцца назвы населеных 
пунктаў, якія я тут падам у якасці ілюстрацыі, як, наогул, перакручвалі наз-
вы мясцовасцей нашай зямлі: Kozlowice, Skidel, Zelobatymow, Kamionka, Jelka, 
Jatwies, Psurja, Szczuczyn, Osares, Zoludek, Suszona, Bucilki, Sbliansa, Bielica, 
Kowki, Nowina, Municy, Noeogrodek, Korelice, Mir, Minsk, Borysow.

У 1812 г. па тракце ўцякалі адступаўшыя рускія войскі з тысячамі фур-
манак, а следам за імі ішла армія караля вестфальскага Гераніма. У складзе 
гэтай арміі быў V корпус князя Юзафа Панятоўскага, а менавіта 16-я дывізія 
генерала Заёнчака – 11, 13, 15, 16-ы палкі. 17-я дывізія генерала Дамброўска-
га – 1, 17, 6 і 14-ы палкі, 18-я дывізія генерала Княжэвіча – 2, 8 і 12-ы палкі пя-
хоты і 4-ы полк конных стралкоў. І таксама дывізія кавалерыі генерала Камін-
скага – 1-ы і 5-ы палкі конных стралкоў, 12-ы ўланскі, 13-ы гусарскі. У кампаніі 
1812 г. гэты тракт атрымаў назву «Польскі». Пасля катастрофы Вялікай Арміі 
цар Аляксандр І, пераносячы ваенныя дзеянні рускай арміі ў Заходнюю Еўро-
пу, 3 лютага 1813 г. выдаў указ аб арганізацыі шпіталяў і складоў на ваенных 
дарогах. Прычым дарога ад Менска на Наваградак, Беліцу, Жалудок, Шчучын 
і да Гародні атрымала нумар 7 і была перададзена ў кіраванне менскаму камен-
данту. У Шчучыне быў закладзены ваенны склад. Другім указам цара 12 лютага 
1818 г. гэтая дарога – ад Гародні на Менск і далей, да Масквы – была абазначана 
як тракт для этапавання вязняў у Сібір: у Жыдомлі, Скідалі, Каменцы, Шчучы-
не, Жалудку і Беліцы пабудавалі этапныя дамы (турмы), і для канваіравання 
вязняў у Каменцы і Беліцы пакінуты вайсковыя каманды, сфармаваныя з жаў-
нераў гарадзенскага батальёна ўнутранай варты.

Пры класіфікацыі дарог у палове XIX ст. гэты тракт быў залічаны ў катэ-
горыю дарог вайскова-сельскіх 3-й катэгорыі. У 1865 г. дарожны камітэт у Лід-
зе залічыў тракт у катэгорыю гандлёва-вайсковых, і ў гэтым жа годзе, пасля па-
чатку руху па чыгунцы Пецярбург-Варшава наш тракт перастаў быць этапным.

Частка тракту ад Гародні да Казарэзаў у 1796 г. была выпрастана і абка-
пана падвойнымі равамі, абсаджана падвойнымі радамі бяроз і залічана ў да-
рогі паштовай камунікацыі. На гэтым кавалку паштовая камунікацыя паміж 
Лідай і Гародняй трымалася да 1907 г., пакуль пошту не пачалі вазіць па чы-
гунцы Маладзечна – Ліда – Ваўкавыск.

Лакальная паштовая камунікацыя паміж Жалудком і Гародняй адсутніча-
ла з 1796 г., адноўлена пасля адкрыцця ў Жалудку паштовага аддзела ў 1882 г. 

23  Vol. Leg. (1860 r.), P. 249.
24  Описание арх. Вилен. ген.-губ. II. (1870), С. 977–983.



Частка 5. Дарогі і пошта Лідчыны

141

  

У 1897 г. закладзена тэлеграфная лінія паміж Жалудком і Шчучынам, прычым 
тэлеграфнае аддзяленне пачало працаваць у Жалудку 1 студзеня 1898 г.

Для паўнаты карціны дазволю сабе прывесці тут фрагмент з рэдкага за-
раз тэксту Эдварда Хлапіцкага, які ў красавіку 1862 г. ехаў гэтай дарогай з На-
ваградка ў Гародню25:

«Пасля выезду з горада Міндоўга некалькі вёрст робім па ўжо знаёмым 
нам Лідскім тракце і толькі ад станцыі Навіны, паварочваем улева. Цёмны 
сасновы бор, у ім жабрацкая карчма і дзве дарогі, летняя і зімовая, названыя 
ў кампанію 12-га года Польскім трактам, і больш на працягу двух міль няма 
на што звярнуць увагі. Далей, за борам – Нёман і мяжа Менскай губерні, а за 
Нёманам – вёска і мястэчка князя Вітгенштэйна Беліца. Дарога ў тры мілі 
з Беліцы да Жалудка бяжыць сярод шырокіх раўнін, якія ўпрыгожваюцца га-
ямі і маляўнічымі вёскамі. Вялікія абшары, а пасярод іх купкі з бярозак, ліп і 
каліны. Часам па квяцістых лугах уюцца раўчукі, нагадваючы нам добра зна-
ёмую Францыю і яе прыгожыя раўніны пад Саонам у Бургундыі. Тая ж дры-
мотнасць і пяшчотнасць пейзажу, тая ж самая неахопліваная вокам, у смузе 
вясковых дымоў і надводнай пары, знікаючая перспектыва. Толькі сялянскія 
хаты і сам побыт сялян іншыя. Толькі згода і еднасць паміж рознымі сацы-
яльнымі пластамі іншая! На дзесятай вярсце за Беліцай краявіды мяняюц-
ца. Прыгожы пас сасновых бароў, а сярод іх высокі надмагільны абеліск з на-
пісаным на бронзе імем харунжага Філіповіча; скрыжаванне дарог, за лесам 
зноў палі, вёскі і абсаджаныя ляшчынай крыжы. Далей млын (Ходароўцы), 
белая і прыбраная, як маладая дзяўчына, цэркаўка паноў Грабоўскіх (Дзікуш-
кі) і потым Жалудок». «...пакідаем Жалудок, і праз мілю на ўездзе ў вялікі лес 
пачынаецца паштовы гасцінец, які нас хутка прыводзіць у Шчучын»26. 

25  Chłopicki Edward. Notatki różnoczasowych podróży po kraju. Warszawa, 1863. S. 80–82.
26  Тады ж, у 1930-я гг. «Лідская зямля» надрукавала артыкул Аляксандра Снежкі «Лідскі га-
сцінец» наступнага зместу: «Ад старажытных часоў ліцвіны стараліся палепшыць шляхі 
зносін паміж сваімі населенымі пунктамі. За стагоддзі сваёй гісторыі яны збудавалі шмат 
гасцінцаў і іншых шляхоў камунікацыі. У першыя стагоддзі сваёй гісторыі ліцвінам хапала 
сцежак праз лес і багну, цераз рэкі перапраўляліся праз броды ці на лодках, якія рабілі з аднаго 
кавалка вялікага дрэва. Аднак развіваўся гандаль, раслі гарады, людзі пачалі вандраваць па сваёй 
краіне і ў Еўропу. Таму былыя дарожкі і сцежкі з часам ператварыліся ў шырокія гасцінцы. Тое ж 
адбылося і з Лідскім гасцінцам: гэта ёсць тыповая, адвечная дарога, абсаджаная па абодвух баках 
бярозамі ў два рады. Такія шляхі раней называліся «гасцінцам» ці паштовым трактам. Лідскі 
гасцінец у XVI–XVII стст. быў галоўнай артэрыяй, што злучала Літву з Валынню і далей з багатым 
і культурным Кіевам. Гасцінец быў поўны руху і жыцця, служыў гаспадарчым і гандлёвым мэтам, 
ніколі не спыняўся тут рух падарожных паноў-рыцараў і купцоў. Нават узімку, у самыя лютыя 
маразы сунуліся тут сані з размаітым таварам, іх цягнулі малыя жмудскія конікі, запрэжаныя доўгім 
шнурам (коні ішлі адзін за другім), на поўнач везлі скуры звяроў, назад лён, каноплі, мёд, вырабы з 
дрэва і г. д. Увесну і ўлетку гасцінец напаўняўся скрыпучымі вазамі – так званымі «калымагамі» – 
везлі драўняны попел, варочаліся з вырабамі з жалеза, віном і перакопскай соллю. Ехалі па Лідскім 
гасцінцы таксама і багатыя карэты з узброенай аховай, кур›еры, пошты і эстафеты, пешшу ішоў 
бедны люд. Паветра напаўнялася скрыпам вазоў, рыканнем кароў, крыкамі вазніц, адмысловымі 
сігналамі паштовых карэт. Уздоўж Лідскага гасцінца густа стаялі нашыя тыповыя корчмы з шырока 
адчыненымі брамамі. Тут адпачывалі дзясяткі дарожных коней, а стомленыя людзі знаходзілі чарку 
гарэлкі, добры сняданак і ложак для начнога адпачынку. Корчмы былі месцам сустрэчаў і размоваў 
для падарожных паноў, рыцараў і купцоў. Пасля пабудовы чыгункі тракт спусцеў, зніклі корчмы, 
па былым гасцінцы рухаліся толькі сялянскія вазы ці босыя пастухі пераганялі гурты кароў. Усе 
прайшло, і стары тракт застаўся як сведка памяці стагоддзяў. Тым не менш, менавіта ў гэтыя часы 
гасцінец быў абсаджаны радамі бяроз. У апошнія часы па трасе былога Лідскага гасцінца збудавана 
сучасная роўная і сталая шаша, якая злучае Вільню з Лідай. Шаша выходзіць з прадмесця Вільні, 
так званай Ліпаўкі, і праз 94 км, ідучы цераз Яшуны, Малыя Салечнікі, Вялікія Салечнікі, Беняконі, 
Воранава, Жырмуны ператвараецца ў Віленскую вуліцу горада Ліды на прадмесці, якое раней 
звалася Закасанкай. Зараз на гэтай дарозе рухаюцца аўтамабілі – як асабістыя, так і грузавыя – 
з аўтобусамі, і, пэўна, Лідскі гасцінец можа адрадзіцца да ўзроўню дачыгуначных часоў». –  
Гл: Ziemia Lidzka. 1936. № 8.
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Міхал Шымялевіч. Збор твораў  

Даўняя пошта і тэлеграф на Лідчыне

I
Раней тэрыторыя ВКЛ была заселена бедным прыгонным насельніцтвам, 

якое было прыкута да сваёй раллі. Ані прамысловасці, ані гандлю ў сучасным 
разуменні тут не было. Адукаванымі былі толькі святары і іхнія памагатыя. У 
большасці насельніцтва не было ніякай патрэбы ў паштовай сувязі, і таму не 
было ніякай публічнай арганізацыі, якая б забяспечвала перадачу карэспан-
дэнцыі.

Уладары і кіраўнікі для данясення да свайго насельніцтва сваіх загадаў і 
для сувязі з іншымі ўладарамі выкарыстоўвалі адмысловых пасланцаў. Заха-
валася прыгожая старажытная легенда пра найвышэйшага літоўскага свята-
ра і адначасова дарадцу і суддзю Крыве-Крывейта, у якой расказваецца аб яго 
пасланцах і яго жазле як сімвале ягонай улады. Тое жазло мела тры выгіны, да 
якіх былі прычэпленыя тры таямніцы, як апавядаў Ю. Крашэўскі – тры ворач-
кі (мяшочкі). Пасланец жраца з гэтым жазлом у руках меў права апавяшчаць 
вайну, выклікаць князёў да Крыве-Крывейты і г. д. Дусбург пісаў, што такога 
пасланца шанавалі не толькі прусы, але і людзі ў іншых літоўскіх краях27.

Кароль Уладзіслаў Ягайла і вялікі князь Вітаўт падтрымлівалі ўзорную су-
вязь з папам, чужаземнымі ўладарамі, нямецкім ордэнам, васальнымі князямі і 
г. д. Іхнія лісты былі датаваныя і высланыя з месцаў побыту караля ці вялікага 
князя: Вільні, Трокаў, Коўні, Меднікаў, Ашмян, Маладзечна, Ліды, Наваград-
ка, Слоніма, Кернава, Аран, Жыжмораў, Эйшышак, Салечнікаў, Мерачы, Дубі-
чаў, Берштаў, Гародні і г. д. Да адрасатаў лісты адвозілі адмысловыя пасланцы. 
Чым вышэй стаяў адрасат, тым больш значным быў пасланец. Сярод запісаў у 
кнігах выдаткаў нямецкага ордэна ў 1398–1410гг. названы: «Niclus Luczke des 
herczogen Witouts herolde»28. У дыярушы мсціслаўскага ваяводы Яна Тышкеві-
ча ад 1625 г. пад назвай «Умовы са Швецыяй» знаходзім шмат падрабязнасцей, 
датычных перасылкі ў той час урадавай карэспандэнцыі паміж маёнткам Дзітва, 
дзе жыў ваявода і Варшавай, месцам знаходжання караля Жыгімонта ІІІ29. З 
датаў, прастаўленых на лістах, бачна, што лісты з Дзітвы да Варшавы (каля 
320км) даходзілі на шосты ці дзевяты дзень. Не вядома, ці адразу кароль адка-
зваў свайму ваяводу. Можа быць, што пасланец гэтую адлегласць праязджаў за 
пяць дзён і са зменай коней рабіў у сярэднім па 64 км у дзень.

ІІ
У Вялікім Княстве Літоўскім, як і ў іншых краях, захаваўся даўні звычай, 

што паны ў падарожжах ці падчас ваенных выпраў заўжды былі аточаны світай 
27  Litwa (1847). I. 160.
28  Prochaska. Codex epistol. Vitoldi. 961.
29  Bibl. staroz. pisarzy polskich. V (Warszawa, 1854). 13–57.: «Пасля таго як 2 дня красавіка ад-
правіў да Понтуса, Пурышка вярнуўся ў Дзітву і мне пасланне ад Понтуса прывёз... Праз 
два дні, 23 красавіка, адсюль, з Дзітвы выправіў да Ягамосці караля ў Варшаву таго ж Пу-
рышку з арыгіналам ліста Понтуса... потым пасланец прыехаў ад Понтуса 28 красавіка, ней-
кі Андрэй Шульц, які мне прывёз ліст ад Понтуса і пасланне ад сенатараў... зараз жа з Дзіт-
вы паслаў гэты ліст да двара Яго Каралеўскай Мосці. 29 красавіка 1625 г. вярнуўся да мяне 
з Варшавы Пурышка, якога я пасылаў да Ягамосці караля і прывёз такое пасланне ад кара-
ля... пісанае ў Варшаве дня 29 красавіка. Вярнуўся потым мой казак, з якім да караля дасы-
лаў і ліст, і пасланне ад сенатараў шведскіх, з лістом караля, датаваным у Варшаве 9 траў-
ня 1625 г. На гэты ліст адпісаў з Дзітвы 22 траўня 1625 г. Потым з двара Ягамосці караля 
вярнуўся мой пасланец і прывёз мне адказ на мае лісты. Ліст караля датаваны 28 траўнем 
1625 г.» Маёнтак Дзітва ці Рулевічы ў Ваверскай гміне і Лідскім павеце над ракой Дзітва за 
21 км ад Ліды. У 1906 г. маёнтак быў падзелены.
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з узброеных слуг. Такая світа мела назву пошта. Кароль Жыгімонт І у лісце да 
пана Станіслава Янавіча (Кезгайлы), старасты жмудскага, 1 кастрычніка 1522 г. 
загадваў, каб намеснікі старасты» «ездзывали по волостем з тивуны нашыми в 
малом подште, самотрет› албо самочветверт’»30. У атачэнні пошты ездзілі і ганцы 
крымскага цара (хана). Па трактаце караля Жыгімонта І з царом Сагап-Гірэем 
(каля 1540 г.) запісана: «А если-бы цар гонцов своих у вельких почтах слал, а бу-
лобы их особ двадцат› або больш»31. З гэтага ж трактата даведваемся што, пад 
аховай царскіх поштаў («за старожою людей царевых») купцы з кароны і Літвы 
вывозілі соль з чарнаморскага порта Качубей32. Гэтыя збройныя слугі на Літве 
называліся баярамі, і ў нейкай ступені яны прызнаваліся шляхтай, пакуль з ча-
сам не ўтварылася тут шляхта на ўзор польскай. Баяры падзяляліся на катэго-
рыі вотчынных, панцырных, путных і служывых. Баяры служывыя – путныя, 
якія, як бачна з іх назвы, таварышавалі сваім панам у іх падарожжах па краіне. 
Яны ўзгадваюцца ў данацыйных запісах караля Казіміра Ягелончыка ў сярэ- 
дзіне XV ст. Артыкул 1 (О боярах Путных и Служках) Устаў на валокі караля 
Жыгімонта Аўгуста 1557 г. між іншым наказваў рэвізорам каралеўскай маё-
масці абіраць служывых з ліку путных баяраў і па меры неабходнасці пакідаць 
іх у кожным каралеўскім замку ці двары. Іхнім абавязкам было ездзіць з кара-
леўскім лістамі па прылеглых дварах і адвозіць сабраныя грошы ў Вільню да 
скарбу. Той устаў пералічваў двары, да якіх ён быў прыстасаваны, яны ляжалі 
на поўнач ад верхняга цячэння Нёмана: Беліца, Ожа, Пералом, Перавалок, Ва-
сілішкі, Астрына, Мерач, Канява, Дубічы, Радунь, Эйшышкі, Араны, Алькенікі, 
Лейпуны, Ліда, Трабы і Геранёны. У інвентары Лідскага староства ад 1680 г. 
пералічана 8 месцічаў, якія жылі на падзамчы, на пляцах старасты і былі павін-
ны плаціць пляцовы чынш па 15 грошаў штогод ці «заўжды па чарзе адносіць 
лісты за некалькі міль у Лідскім павеце». У некаторых каралеўскіх гарадах ці 
іншай маёмасці абавязкі путных баяраў па развозцы лістоў выконвалі татары, 
якія былі паселены на дворных землях. Інвентар Васілішскага староства 1787 г. 
паказвае, што татары, паселеныя ў колькасці шасці дымоў у Сендзюкоўшчыне 
каля Васілішак, апрача выплаты чыншу старасту, былі павінны адвозіць яго 
лісты. У інвентары эйшышскага старасты 1790 г. аб татарах, якія былі паселе-
ны ў Таўсюнах, пазначана: «а) чыншы такія, як і ў баяраў і б) паслугі для два-
ра, такія як: лапанне беглых уласных дворных і таксама падарожжы з экспеды-
цыямі ліставымі... павінны выконваць».

Падобна як у каралеўскіх, спатыкаем путных баяраў і ў панскіх дварах. У 
перапісе людзей айчынных Олдаўскага маёнтка [Голдаўскага – Л. Л.] з двар-
цом Воранаўскім (у Шчучынскім павеце), прададзенага князем Міхаілам Чарта-
рыскім Яну Трызну ў 1581 г., чытаем: «Бояре путные: Майсей Сушкович, Пётр 
Трохимович, Тимофей Панасович, Клим Федарович, Иван Адрейевич Шерей-
кович – тыя з листом яздят и то не на великую дорогу, бо земля под ними мала, 
на которой теперь седят». Гэтую ж катэгорыю слуг знаходзім і ў інвентары ма-
ёнтка Ражанка ў 1599 г. Тутэйшыя баяры мелі цэлыя фальваркі: Мачылаўскі – 
6 валок, Запольскі – 7 валок, Кісялевічы – 4 валокі, над ракой Тур›я – 3 валокі, 
за сялом Падражанка – 4 валокі, Дуперкоўшчына – 4 валокі, разам 25 дымоў, 
ездзілі на вайну і з лістамі «выконвалі падарожжы». Інвентар Дзітвянскай во-
ласці (Лідскі павет) з фальваркамі Дылева і Ваверка яснавяльможных князёў 
Вішнявецкіх 1653 г. пералічвае наступныя баярскія вёскі: Мейры – 9 дымоў, 
Пехуры – 6 дымоў, Мялевічы – 10 дымоў, Дылева – 3 дымы і пастанаўляе: «А з 
влок боярских плациць мае по злотых 6 и подвод две до Вильна, а з листем гдзе 
кажен одправоваць повинны». У інвентары баяраў Банцавічаў (Белагрудская 
30  М. Любавский. Обласн. дел. прилож. № 35.
31  Рос. Истор. Библ. ХХХ. 80.
32  У XIV ст. большая частка сучаснай Украіны, уключаючы сучасную Адэскую вобласць, уваходзіла 
ў склад Вялікага Княства Літоўскага. На месцы Адэсы паўстаў порт і мястэчка пад назвай Качыбей 
або Качубей. Упершыню згадваецца ў 1415 г. – Л. Л.
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гміна), якія належалі да маёнтка Белагруда і які пані Гальшка Завіша з Тыш-
кевічаў, віцебская кашталянова, пусціла ў 1668 г. у заставу (арэнду) панству 
Рудзінскім, узгадваецца, што апрача іншых павіннасцей і данін арандатары 
маюць права баяраў тых «па-чарзе дасылаць». Павіннасць па дастаўцы лістоў 
згодна з інвентаром 1732 г. абцяжарвала баяраў у біскупскай маёмасці Дуброў-
ня (каля Ліды). Інвентар гэтага маёнтка, складзены пасля ягонай канфіскацыі 
ў 1798 г., паведамляе: «Землеўладальнікі, якія сядзяць на дворнай зямлі (вёскі 
Плясавічы, Сангайлы і Пашкевічы), раней былі абавязаны для большай значна-
сці іх паноў, мець уланскую ўніформу, сядло і зброю, яны былі звыкла ўжываны 
для пасылак як конна, так і з возам». Гэты новы інвентар паказваў, што кожны 
землеўладальнік павінен штогод для двара адбыць «пасылку з лістамі» конна 
ці з возам на 48 міль, гэта значыць у адзін бок конна 24 мілі, а з возам па 12 міль 
два разы. У акце продажу Мікалаем і Марынай Свідэрскімі паловы пляца і па-
ловы валокі юрыдыкі лідскай плябаніі (датавана 2 чэрвеня 1657 г.) пералічаны 
абавязкі, якія ляжалі на гэтай маёмасці: «…да жніва тры дні, у дарозе з лістом 
дзве мілі не далей Жырмун, або да Белагруды па жалеза для выплат». Згодна з 
візітацыяй лідскага касцёла Св. Крыжа 1820 г., абавязак па дастаўцы паведам-
ленняў, як і раней, абцяжарваў месцічаў, якія выкарыстоўвалі зямлю плябаніі33.

У дзяржаўных маёнтках гэтая павіннасць знікае па меры звальнення пад-
даных ад натуральнага падатку і пераходу на чынш («аброк»), што мела мес-
ца ў пяцідзясятых гадах ХІХ стагоддзя. У прыватных маёнтках гэта павіннасць 
знікла разам з адменай прыгону ў 1863 г.

ІІІ
Пачатак ліставой пошты як публічнага інстытута палажыў кароль Жыгі-

монт ІІІ у 1620 г. Тады была апублікавана каралеўская ўхвала, і праз варшаўскі 
сойм выказаны пажаданні, каб «ад усіх памежных гарадоў да нашага двара, дзе 
асоба наша знаходзіцца, і ад найпершых у дзяржаве нашых гарадоў, кожны ты-
дзень маглі бы прывозіць ведамасці і перасылаліся б патрэбныя кожнаму стану 
лісты па даступных коштах». Кароль пакінуў за сабой права стварэння аргані-
зацыі, якая б адказвала за перасыланне тых ведамасцей і лістоў. Тая арганіза-
цыя атрымала назву «Пошта»34.

Паколькі на тэрыторыі ВКЛ здаўна падарожнічалі ў атачэнні «поштаў», 
прычым тыя ж людзі звыкла развозілі лісты, да назвы гэтай арганізацыі хут-
ка прызвычаіліся. Аднак слова гэта было запазычана з нямецкай мовы: «die 
reitende Post»35. 

У рахунках скарбу ВКЛ36 ёсць запісы: «Пану Беранту Фогту, Поштмагістру 
Каралеўскай Мосьці віленскаму за 1648, 1649 і 1650 гады за год па 250 фларынаў, 
заплачана 750». Потым каля 1649 г. асобна: «Пану Мантулепу на пошту ў Літве 
дадзена ф. 1000». Маскоўскі наезд 1655–1660 гг. цалкам знішчыў арганізацыю, 
якая злучала ВКЛ. Пасля выгнання расейцаў пачала адраджацца пошта. У ліч-
бе выдаткаў пана Мацея Саковіча, ваяводы смаленскага, адміністратара скарбу 
ВКЛ за 1661 г. знаходзім запісы, датычныя арганізацыі ліставой пошты: «По-
шта Рэчы Паспалітай у Варшаве адкрыта». Тут жа вызначаны нават кірункі 
руху пошты ці тракты і колькасць казакоў, якія абслугоўваюць кожны тракт, а 
таксама сума выдаткаў37:
Першая пошта На Юрбарг 6 казакоў 400 км

33  Крыніцы: а) Рэестр Олдаўскі 1581 г., б) Дзітвянскай воласці 1653 г. і в) маёнтка Дуброўня 1798 г. – 
у аўтара, арыгінал інвентара Дубровенскага ключа 1732 г. у публічнай бібліятэцы ў Вільні, інвентар 
Ражанкі і баяр Банцавічаў у АВАК XIV. 637 i XXІV. 495. Інвентар Васілішскага староства – копія ў 
аўтара, інвентар Эйшышскага староства – гл. Ziemia Lidzka. 1938. № 7–8.
34  Vol. Leg. III. 183.
35  Конная пошта – Л. Л.
36  E. hr. Tyszkiewicz. Raczunki podskarbstawa litewskiego. Wilno (1885.). 32, 46.
37  АВАК. IV. 281. V. 90.
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Другая пошта Пад Барысаў 7 казакоў 600 км
Трэцяя пошта Да абозу --- ---
Чацвёртая пошта Пад Брагін і Чарнігаў Каля 10 казакоў 1000 км
Пятая пошта Да скарбу --- ---

Акрамя таго мелася паштовая сувязь: Гародня з ваяводам смаленскім у 
Яблычнай, Юрбарг з Біржанамі, Курляндыя з Вільняй. Конныя казакі былі рас-
стаўлены праз роўныя адлегласці, і яны як мага хутчэй перадавалі з рук у рукі 
торбы з лістамі. Была гэта эстафетная пошта, і ў такім выглядзе яна існавала да 
заняпаду Рэчы Паспалітай. Кошт пошты з Варшавы да Юрбарга ў 1661 г. што-
месячна складаўся з утрымання: 5 казакоў – па 20 флорынаў кожнаму і 1 казак 
(старэйшы?) – 25 флорынаў, разам 125 флорынаў, ці 1 500 штогод. Няма інфар-
мацыі, колькі каштавала перасылка прыватных лістоў.

Як і раней, складкі на ўтрыманне ліставой пошты выплачвалі гарады, але 
ў соймавай ухвале 1659 г. адзначана: «Гарады і мястэчкі вінныя грошы на гэ-
тыя пошты за шмат гадоў», – відочна, з-за знішчэння края вайной. У соймавай 
ухвале 1673 г. запісана: «Каб гарады і мястэчкі ВКЛ падводныя грошы згодна 
з канстытуцыяй на пошту штогод 12 000 злотых у рукі Рэйнгольда Бізінга, по-
штмагістра нашага аддавалі»38.

Варшаўскі сойм 1717 г. ухваліў наступны расклад паштовых трактаў у 
ВКЛ: 1) З Вільні на Гародню да Варшавы і з Гародні на Берасце да Любліна... 
2) з Вільні на Коўню да прускай мяжы, і таксама на Коўню, Кейданы, Расіены 
да Мітавы і Рыгі, і 3) на Белую Русь праз Менск і Магілёў да маскоўскай мяжы. 
Сувязь павінны былі ажыццяўляць не пешыя, а конныя паштальёны, і пошты 
павінны «нідзе не хібіць, а менавіта, каб з Вільні да Варшавы за адзін тыдзень 
паспявалі, ад нядзелі да нядзелі, ... і за адзін тыдзень назад у Вільню вярталіся»39. 
Хутка дадаліся яшчэ тры паштовыя тракты. Гарадзенскі сойм 1726 г. дазволіў 
за кошт Наваградскага ваяводства ўсталяваць паштовыя зносіны з Наваграда-
ка да Вільні, Гародні, Менска40. Гэтыя тракты беглі праз Лідчыну: 1) з Вільні 
на Воранава, Жырмуны, Крупава, Мыто, Васілішкі, Астрыну, Азёры і да Грод-
на з адгалінаваннем ад Жырмун да Ліды, 2) з Вільны на Салешнікі, Дзевянішкі, 
Суботнікі, Іўе і да Наваградка, і 3) з Наваградка на Беліцу, Жалудок, Шчучын, 
Скідаль і да Гародні. Пошта перавозіла толькі запячатаныя ў паштовых упра-
вах лісты. Устава 1791 г. перадала пад апеку паліцыі конныя, вазовыя і ліста-
выя пошты, без права ўмешвацца ва ўнутраную арганізацыю паштовай справы.

Такі стан спраў дажыў да канца Рэчы Паспалітай.
Імянны царскі ўказ ад 6 верасня 1795 г. устанавіў паштовыя камунікацыі 

з Пецярбурга да Вены праз Пскоў, Апочку, Друю, Вільню, Берасце, адсюль по-
шта далей рухалася на Люблін і Сандамір. Апрача гэтага, іншы паштовы тракт 
быў усталяваны з Масквы на Талочын, Менск і Нясвіж да Слоніма. Новы імян-
ны ўказ ад 29 кастрычніка 1796 г., згодна з праектам генерал-губернатара Рап-
ніна, змяніў кірунак венскага тракта, а менавіта перанёс гэты тракт з Апочкі 
на Друю, Вільню, Слонім і Берасце, а таксама ўладаваў тракт з Вільні да Гарод-
ні. Новыя тракты зноў прайшлі па Лідчыне: 1) з Вільні праз Беняконі, Сакалы, 
Ліду, Беліцу, Дзятлава, Задвор›е, Слонім, Місевічы, Ружаны, Пружаны, Кобрын 
да Берасця, 2) з Ліды праз Радзівонішкі, Ішчалну, Шчучын, Каменку, Скідаль, 
Жыдомлю да Гародні і 3) з Ліды праз Лупеніцу, Навіны, Наваградак, Карэлічы, 
Мір і да Нясвіжа. З Нясвіжа праз Сноў, Сталовічы, Палонку і Дзяды злучаўся 
трактам з Слонімам, Ружанамі і праз Падароск, Ваўкавыск, Пяскі і Каменку да 
Гародні. Даўнія тракты з Вільні праз Салечнікі, Суботнікі, Іўе да Наваградка 
і праз Беліцу да Гародні былі закрыты. На паштовых трактах у 1796–1800 гг. 
былі пабудаваны паштовыя дамы-станцыі, якія праз аўкцыён былі перададзе-
38  Vol. Leg. IV. 281. V. 90.
39  Vol. Leg. VІ. 281. V. 160.
40  Vol. Leg. VІ. 281. V. 249.
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ны ва ўтрыманне поштхалтэрам41. На кожнай паштовай станцыі знаходзіўся 
паштовы чыноўнік – даглядчык станцыі, усе камунікацыі і перавозка карэспан-
дэнцыі кіраваліся чыноўнікамі Паштамта ў Вільні. 

Поштхалтэры былі абавязаны ўтрымліваць на станцыях неабходную коль-
касць коней і перавозіць дзяржаўных пасажыраў за 2 капейкі (потым за 3) за 
каня і вярсту, а кур›ераў, якія вязуць мяшкі з поштай, два разы на тыдзень – 
бясплатна. Паштовыя ўправы адкрываліся ў павятовых гарадах, тут канвер-
ты з карэспандэнцыяй штэмпелявалі сургучом і прымалі грошы за перасылку. 
Кожны ліст рэгістраваўся ў адмысловай кнізе і выпісваўся квіток. Мяшкі з по-
штай пад аховай узброенага кур›ера перавозіліся ў параконных брычках з бу-
дой, коні мяняліся на кожнай станцыі.

Гэта паштовая арганізацыя была знішчана ў 1812 г. Пра арганізацыю по-
шты падчас кароткачасовага французскага панавання інфармацыі няма. Пас-
ля катастрофы Вялікай Арміі і ўступлення ў край рускай арміі, 9 снежня 1812 г. 
генерал-ад›ютант граф Ажароўскі рапартаваў камандзіру 4-га корпуса кава-
лерыі генерал-ад›ютанту Васільчакаву, што ён арганізаваў эстафету паміж 
мястэчкам Каменка і Вільняй, расставіўшы на паштовых станцыях па 3 казакі 
і 1 унтэр-афіцэры, і прызначыў кіраваць гэтай эстафетай афіцэра, які кватара-
ваў у Эйшышках. Ажароўскі пералічыў галоўныя населеныя пункты на тракце: 
Каменка, Шчучын – 14 вёрст, Ішчална – 14, Радзівонішкі – 18, Ліда – 20, Жы-
рмуны – 14, Воранава – 14, Вялікія Салечнікі – 16, Едліна – 21, Вільня – 22,5, 
разам 153,5 вярсты. У сярэдзіне 1813 г. пошта на гэтым тракце працавала ўжо 
ў нармальным рэжыме.

22 кастрычніка 1830 г. быў апублікаваны агульны штат паштовай управы. 
Згодна з гэтым штатам створана V паштовая акруга, куды ўвайшла Віленская 
(потым – разам з Ковенскай) і Гарадзенская губерні, а гэта значыць, што і су-
часныя Валожынскі, Лідскі і Шчучынскі паветы. Галоўная сядзіба гэтай пашто-
вай акругі знаходзілася ў Вільні. 28 студзеня 1832 г. V паштовая акруга была 
расфарміравана і паштовымі ўправамі ў паветах пачалі кіраваць адпаведныя 
губернскія ўправы ў Вільні і Гародні. Да 1843 г. Лідскі павет уваходзіў у Гарад-
зенскую, а потым – у Віленскую губерню. Да 1873 г. паштовую ўправу Віленскай 
губерні ўзначальваў Лявонцій Даніловіч. У 1886 г. зноў была сфармавана акру-
говая ўправа пошт і тэлеграфаў, якая кантралявала ўсе паштовыя і тэлеграф-
ныя інстытуцыі ў Віленскай, Гарадзенскай, Ковенскай і Сувальскай губернях.

Паштовымі пунктамі на тэрыторыі Лідскага павета кіравала павятовая 
паштовая ўправа ў Лідзе. Колькасць паштовых аперацый у XIX ст. была над-
зіва невысокай, інфармацыя па Лідскім павеце:
Год Колькасць дасланых лістоў Колькасць атрыманых лістоў
1854 5 961 7 151
1855 6 859 8 054
1856 5 995 7 122
1857 6 269 7 208
1858 6 484 7 655
1859 7 028 7 459
1860 8 715 9 424

Па колькасці атрыманых і адпраўленых лістоў Лідскі павет стаяў пасля 
Віленскага.

У 1860–62 гг. праз паўночна-заходняю частку даўняга Лідскага павета 
прайшла чыгунка з Пецярбурга праз Вільню да Варшавы, на якой з›явіліся стан-
цыі: Вільня, Ландвараў, Руднікі, Алькенікі, Араны, Марцінканцы, Парэчча і 
Гародня. У 1871 г. пачала эксплуатавацца Маскоўска-Берасцейская чыгунка са 
41  Poczthalter – кіраўнік пошты, чыноўнік які арганізуе працу пошты, размяркоўвае коней і 
вазы – Л. Л.
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станцыямі: Менск, Фаніпаль, Негарэлае, Стоўбцы, Гарадзея, Пагарэльцы і Бара-
навічы. У 1884 г. – лінія Вільня – Роўна Палескай чыгункі са станцыямі: Яшуны, 
Беняконі, Бастуны, Ліда, Нёман, Наваельня, Молчадзь, Баранавічы, а ў 1906 г. – 
лінія Полацк – Сядлец са станцыямі: Маладзечна, Палачаны, Лістапады, Дзе-
сятнікі, Яросмішкі, Гаўя, Ліда, Скрыбаўцы, Ражанка, Масты, Падрось, Ваўка-
выск. З пачаткам працы чыгунак змяняліся маршруты і закрываліся конныя 
паштовыя тракты, а на чыгуначных станцыях адкрываліся паштовыя пункты.

IV
Розныя спосабы сігналізацыі людзям былі вядомы здаўна, але толькі ў 

XVII і XVIII стст. паўстала ўдасканаленая сістэма аптычных сігналаў. Склада-
лася яна з ланцуга вежаў, на якіх выстаўляліся бачныя здалёк рэйкі, крыжы і 
г. д. Адлегласць паміж асобнымі вежамі была каля 10 км. Сігналы счытваліся 
пры дапамозе падзорных труб. На такіх прынцыпах базаваўся аптычны тэле-
граф братоў Шапаў, распрацаваны імі ў 1780 г. Аптычны тэлеграф атрымаў до-
сыць значнае прымяненне ў Еўропе і аказаў вялікую паслугу Напалеону падчас 
ягоных войнаў. Расійскі ўрад, занепакоены выбухам паўстання 1831 г., пасля 
яго задушэння таксама вырашыў пабудаваць лінію аптычнага тэлеграфу па 
сістэме Шапаў паміж Варшавай і Пецярбургам. Гэтая лінія служыла выключ-
на для дзяржаўных мэт і складалася з 140 станцый, якія будаваліся на высокіх 
і адкрытых месцах. Усе станцыі былі аднатыпныя і апрача вежы складаліся з 
пафарбаванага ў ярка-жоўты колер дома, агароджы і студні. Сігнальныя рэй-
кі на вяршыні вежы фарбаваліся ў чорны колер. Знакі, якія перадаваліся па 
лініі, расшыфроўваліся толькі на яе канцах – у Варшаве і Пецярбургу. Тэле-
графісты-пасрэднікі па ланцугу перадавалі знакі, не разумеючы іх сэнсу. Гэта 
лінія атрымала назву Варшаўскай і падпарадкоўвалася вайскоўцам. Уся лінія 
падзялялася на 6 дырэкцый. Першыя 5 дырэкцый мелі па 25 станцый, шо-
стая мела 24, кожнай з дырэкцый падпарадкоўвалася рота сувязі: на кожнай з 
станцый знаходзіліся 1 унтэр-афіцэр, 2 старшыя і 2 малодшыя сігнальшчыкі 
і 1 «інвалід» для гаспадарчых паслуг. Сядзіба 4-й дырэкцыі мясцілася ў Віль-
ні і кіравала станцыямі ад вёскі Горы Браслаўскага павета да вёскі Адвернікі 
Лідскага павета, станцыі на поўдзень ад Вільні:

№ 14, у г. Вільні, на Замкавай гары;
№ 15, каля засценка Падвысокае;
№ 16, каля вёскі Папоўшчына;
№ 17, каля мястэчка Парудаміна;
№ 18, каля мястэчка Яшуны;
№ 19, каля карчмы Гудэлькі;
№ 20, каля карчмы Смалянка;
№ 21, каля вёскі Расцюны;
№ 22, каля вёскі Рэзы;
№ 23, каля вёскі Юршышкі;
№ 24, каля вёскі Гарнастаішкі;
№ 25, каля вёскі Адвернікі.
5-я дырэкцыя мела сядзібу ў Гародні і адказвала за станцыі ад Адвер-

нікаў да Тыкоціна, станцыі па ліні да Гародні:
№ 1, каля фальварка Палашкі.
№ 2, каля вёскі Ядзелаўцы.
№ 3, каля вёскі Казляны.
№ 4, каля фальварка Вугольнікі.
№ 5, каля засценка Вуглы.
№ 6, каля вёскі Кулёўцы.
№ 7, каля вёскі Раганічы.
№ 8, каля карчмы Шкленск.
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№ 9, каля карчмы Бервы.
№ 10, каля фальварка Корчыкі.
№ 11, каля фальварка Разаліна.
№ 12, каля мястэчка Сакрэт.
№ 13, у горадзе Гародні, на вайсковым шпіталі «Новы Замак»42.
Тэлеграфная лінія была адкрыта 10 красавіка 1839 г., і 29 красавіка цар 

Мікалай І зацвердзіў статут лініі. Лінія працавала да 1856 г.
У 1837 г. амерыканец Самуэль Морзэ вынайшаў і пабудаваў тэлеграфны 

апарат на прынцыпах электрамагнетызму. У 1852 г. нямецкая фірма «Сіменс» 
з Берліна, грунтуючыся на ўмове з рускім урадам, прыступіла да пабудовы но-
вай тэлеграфнай ліні з Пецярбурга ўздоўж шашы на Царскае Сяло, Гатчыну, 
Дынабург, Коўню і да Варшавы. Статут гэтай лініі быў зацверджаны царом 
15 красавіка 1854 г. Будаўніцтва лініі скончана 10 лістапада 1856 г., але экс-
плуатацыя пачалася толькі ў 1857 г., у 1860 г. нямецкі персанал змянілі падда-
ныя рускага цара. Ад пачатку і гэтая лінія належала войску, тэлеграфісты на-
сілі вайсковыя мундзіры, шаблі і шпоры. Пасля пабудовы чыгуначнай дарогі 
Пецярбург – Варшава лінія электрычнага тэлеграфу пайшла ўздоўж дарогі. У 
1861 г. у Вільні функцыянавала тэлеграфная станцыя, на якой працавала толь-
кі тры чалавекі: начальнік і два ягоныя памочнікі. Станцыя падпарадкоўвала-
ся Галоўнаму кіраванню шляхоў зносін і публічных будынкаў Расійскай Імпе-
рыі. У 1875 г. была арганізавана Віленская тэлеграфная акруга. У 1878 г. штат 
тэлеграфнай станцыі ў Вільні складаўся з 70 чыноўнікаў, з іх 40 % – немцы.

V
Паўстанне і развіццё месцаў службы сувязі на Лідчыне ішло наступным 

чынам.
Ліда. Паштовая станцыя з часоў караля Станіслава Аўгуста квітнела. На 

гэтай станцыі прымалі і выдавалі звычайную карэспандэнцыю – запячатаныя 
лісты. Інвентар Ліды 1798 г. апісвае дамы па Віленскай вуліцы: «Ад Фарна-
га касцёла з правага боку знаходзіўся дзедзічны дварок яснавяльможнай пані 
Ёдкі, у якім пошта». Гэты дварок знаходзіўся на месцы сучаснай нерухомай 
маёмасці Фларэнтына Длускага, Сувальская, 58 (кінатэатр «Эра»)43. У тым 
жа доме пошта паказана на плане горада Ліда 1832 г. Праз нейкі час гэтая не-
рухомая маёмасць становіцца ўласнасцю прапаршчыка Дарожнага. У 1842 г. 
гэты дварок быў знішчаны пажарам, і пошту перанеслі на пляц Камянецкіх, 
паміж вуліцамі Пераца і Камерцыйнай, на месцы, дзе зараз знаходзіцца не-
рухомасць Татарскага, Валынскага і Алькеніцкага44. Тут, на чатырохвуголь-
ным падворку былі пабудаваны стайні, вазоўні, памяшканні для фурманоў і 
паштальёнаў, мураваны дом каля самой вуліцы, якая зараз мае назву Пераца, 
у гэтым доме і знаходзілася паштовая станцыя. Вуліцу потым доўга называлі 
Паштовай, і толькі ў 1892 г. яна была пераназвана ў Паліцэйскую.

Паштмайстрам у Лідзе ў 1790 г. быў Юзаф Паеўскі, будучы войт горада. 
У Палітычным календары на 1820 г. пад загалоўкам “Пошта” напісана: «Па-
вятовая экспедыцыя ў Лідзе. Паштмайстар Караль Сташэўскі, тытулярны да-
радца». Пошта таго часу падначальвалася Літоўскаму паштамту ў Вільні, а з 
1830 г. – паштоваму інспектару V паштовай акругі, якая таксама мела сядзі-
бу ў Вільні. У тым жа годзе паштовая экспедыцыя ў Лідзе перароблена ў па-
вятовую паштовую ўправу 2-га класа. Адначасова такія ж управы створаны ў: 
Слоніме, 2-га класа, у Кобрыне, Наваградку і Пружанах 3-га класа, у Ваўка-
выску і іншых гарадах 4-га класа. Штат управы 2-га класа складаўся з пашт-
майстра, ягонага памочніка, трох паштальёнаў. На ўтрыманне памяшкання 
і канцылярскія выдаткі асігноўвалася 600 рублёў штогод. З 1878 г. паштмай-
страм у Лідзе быў Канстанцін Аляксандраў.
42  Второе полное собрание законов … .Т. XIV. 12287.
43  Зараз – вул. Савецкая, 16. – Л. Л.
44  Тэкст пісаўся ў другой палове 1930-х гг., зараз ні гэтых вуліц, ні гэтай маёмасці няма – Л. Л. 
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У 1872 г. уздоўж паштовага тракту Вільня – Ліда – Наваградак – Мір па-
будавана тэлеграфная лінія да Карэліч, а ў Лідзе заснавана тэлеграфная стан-
цыя з двума апаратамі Морзэ. Першым начальнікам гэтай станцыі быў Са-
велій Нікіцін, тэлеграфным тэхнікам – Хрысанф Аляхновіч, які гэтую лінію 
будаваў. Тэлеграфная станцыя знаходзілася на першым паверсе ў мураваным 
доме па вуліцы Віленскай, 42, у памяшканні, якое вызвалілася пасля ліквіда-
цыі 1 красавіка 1872 г. павятовага суда. У 1873 г. Ліда была адзіным, акра-
мя Вільні, горадам у Віленскай губерні, дзе працавала тэлеграфная станцыя, 
прымаліся і адпраўляліся краёвыя і замежныя тэлеграмы. З Вільні да Ліды, 
згодна з тарыфам, за тэлеграму ў 20 слоў бралі 50 капеек. З 9 лістапада 1873 г. 
начальнікам станцыі быў Тэадор Рустановіч, а тэлеграфістам 4-га класа з 1 сту-
дзеня 1874 г. – Юзаф Гарневіч, які з 19 лютага 1882 г. стаў начальнікам гэтай 
жа станцыі. З 1 траўня 1882 г. тэхнікам станцыі быў Юзаф-Фелікс Паскочым.

У 1885 г. Лідская павятовая паштовая ўправа і тэлеграфная станцыя 
былі аб›яднаны ў паштова-тэлеграфную ўправу 6-га класа і пераехалі ў вялікі 
драўляны дом па вуліцы Сувальскай [тады яшчэ Віленскай, рэд.]. Дом быў 
пабудаваны Антонам Малеўскім на выдзеленую яму Віленскай паштова-тэ-
леграфнай акругай субсідыю, якую ён павінен быў вярнуць за 12 гадоў. У гэ-
тым доме пошта знаходзілася да 1938 г.

У 1890-м годзе паштова-тэлеграфная ўправа ўзнялася да 5-га, у 1906 г. – 
да 4-га, а ў 1913 г. – да 3-га класа. Па штаце 1911 г. тут акрамя паштальёнаў і 
ганцоў працавала 17 чыноўнікаў, а ў 1913 г. – ужо 22 чыноўнікі. Начальнікамі 
паштовай управы былі: з 31 сакавіка 1889 г. – Сямён Грачышчаў, з 21 сакавіка 
1894 г. – Якуб Булгакаў, з 1904 г. – Васіль Смірноў, з 1909 г. – Мялітон Бяры-
дзе і з 1913 г. – Канстанцін Каланкоўскі. У 1915 г. персанал Лідскай пашто-
ва-тэлеграфнай управы эвакуяваны ў Каломну Маскоўскай губерні, гэтак усё 
закончылася.

Жырмуны. Паштовая станцыя на тракце Ліда – Вільня. Даглядчык стан-
цыі адказваў за прыём і выдачу карэспандэнцыі. У 1878 г. станцыя пачала 
апрацоўваць карэспандэнцыю ўсіх відаў. Пасля адкрыцця паштовага аддзялен-
ня на чыгуначнай станцыі Бастуны ў 1885 г. станцыя Жырмуны была закрыта.

Бастуны. З 1885 г. чыгуначная станцыя пачала з цягнікамі адпраўляць і 
атрымліваць пошту, за гэтую дзейнасць адказваў начальнік чыгуначнай стан-
цыі. Асобная паштовая станцыя адкрылася тут у 1887 г., начальнікам яе стаў 
Андрэй Самусёнак. З 1 студзеня 1891 г. паштовая станцыя стала паштовым 
аддзяленнем. Ягонымі начальнікамі былі: з 1891 г. Сцяпан Кісялёў, з 1895 г. 
Мікалай Пятроў і з 1901 г. Кузьма Каланіцкі. У 1903 г. паштовае аддзялен-
не скасавалі, за працу з поштай зноў пачаў адказваць начальнік чыгуначнай 
станцыі Бастуны. Начальнікамі гэтай станцыі былі: да 1911 г. Уладзімір Мі-
хайлаў, потым Пётр Гацкевіч. Бастунская пошта ў асноўным абслугоўвала 
Жырмунскую воласць.

Воранава. Паштовая станцыя на тракце Ліда – Вільня. Паштовы дэпар-
тамент згодна з прапановай Гарадзенскай губернскай паштовай управы за-
цвердзіў адпраўку і прыём усялякай карэспандэнцыі на паштовай станцыі ў 
Воранаве з 1 студзеня 1843 г. У 1885 г. паштовая станцыя ў Воранаве была звя-
зана паштовым кур›ерам з чыгуначнай станцыяй Бастуны – 9 вёрст. У 1905 г. – 
з чыгуначным прыпынкам Воранава – 1,5 вярсты. 1 студзеня 1891 г. станцыя 
перароблена ў паштовае аддзяленне. Даглядчык станцыі з 1871 г. быў Антон 
Рынгуцкі, пасля яго Вінцэнт Пальчак, з 1911 г. – Мітрафан Сяцько. У 1915 г. 
паштовае аддзяленне эвакуявана ў Расію.

Беняконі. Паштовая станцыя на тракце Ліда – Вільня. Абазначана на 
паштовай карце 1817 г. Паштовая станцыя Беняконі з усімі сваімі функцыямі 
захавалася да 1885 г., калі функцыі адпраўкі і прыёму карэспандэнцыі былі 
перанесены на чыгуначную станцыю. За гэтыя функцыі адказваў начальнік 
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чыгуначнай станцыі. З 1 снежня 1891 г. на чыгуначнай станцыі пачало пра-
цаваць паштовае аддзяленне. З 1893 г. яго начальнікам быў Ібрагім Гамбіц-
кі, з 1 траўня 1900 г. – Стэфан Гарневіч, з 1906 г. – Уладзімір Лашчук. Тады 
ж аддзяленне было перанесена ў мястэчка Беняконі, а ў 1910 г. перароблена ў 
паштова-тэлеграфнае аддзяленне. З 1911 г. начальнікам паштова-тэлеграф-
нага аддзялення стаў Вінцэнт Пальчак. 

Эйшышкі. Паштовая станцыя функцыянавала з 1875 г., да Воранава па 
паштовым тракце было 20,75 вёрст. Даглядчык станцыі з 1 студзеня 1881 г. – 
Стэфан Вайноўскі. З 1885 г. пошта пачала дастаўляцца ў Бастуны, да якіх 
было 22,5 вярсты. 1 студзеня 1891 г. паштовая станцыя перароблена ў пашто-
вае аддзяленне. Пасля Вайноўскага начальнікамі аддзялення былі: з 29 ліста-
пада 1897 г. – Аляксандр Марсант, з 1904 г. – Андрэй Троцкі, з 1906 г. – Стэ-
фан Сянько. З 1903 г. дастаўка пошты перанесена на прыпынак Воранава. У 
1908 г. паштовае аддзяленне перароблена ў паштова-тэлеграфнае. З 1911 г. 
начальнікам аддзялення быў Аляксандр Маніт.

Радунь. Да 1905 г. мястэчка і воласць абслугоўвала пошта ў Эйшышках, 
але ў гэтым годзе ў Радуні адкрылася паштовае аддзяленне, злучанае пашто-
вым трактам праз Эйшышкі з чыгуначным прыпынкам Воранава. У 1910 г. 
паштовае аддзяленне перароблена ў паштова-тэлеграфнае. З дня адкрыцця 
начальнікам Радунскай пошты быў Канстанцін Лапіцкі, а з 1910 г. – Павел 
Ластоўскі. 

Жамаслаў. У выніку хадайніцтва Уладзіслава Умястоўскага паштова-тэ-
леграфнае аддзяленне адкрылася ў ягоным маёнтку ў 1886 г. Гэта аддзяленне 
было злучана паштовым трактам з чыгуначнай станцыяй Беняконі – 33,75 вяр-
сты. У 1900 г. пошта пачалі дастаўляць і атрымліваць з Іўя – 24 км, а ў 1907 г. – 
з чыгуначнай станцыі Юрацішкі – 13 км. Начальнікамі аддзялення былі: з 
1886 г. – Мікалай Булгак, з 1892 г. –Аляксандр Шубін, з 1897 г. – Андрэй Пя-
сецкі, з 1905 г. – Аляксандр Барадзей.

Дзевянішкі. У 1885–86 гг. найбліжэйшая паштовая станцыя для Дзевяні-
шак знаходзілася ў Беняконях, потым у Жамаславе. У 1907 г. у Дзевянішках 
адкрылася паштовае аддзяленне, начальнікам якога быў Аляксандр Бай-
рашэўскі. Аддзяленне злучалася паштовым трактам з чыгуначнай станцыяй 
Беняконі. У 1910 г. паштовы тракт быў перанесены на чыгуначную станцыю 
Юрацішкі праз Жамаслаў.

Суботнікі. Паштовая станцыя ў Суботніках функцыянавала ўжо ў 1878 г. 
і паштовым трактам была злучана праз Гальшаны і Ашмяны з чыгуначнай 
станцыяй Солы. У 1883 г. тут выконваліся ўсе паштовыя паслугі. Паштовая 
станцыя была скасавана адначасова з адкрыццём паштова-тэлеграфнага ад-
дзялення ў Жамаславе ў 1886 г. З 1913 г. паслугі па атрыманні ці адпраўцы 
карэспандэнцыі пачалі выконвацца ў валасной управе Суботнікаў.

Лупеніца. Конная паштовая станцыя на тракце Ліда – Наваградак, ад-
легласць ад Ліды 16 вёрст, ёсць на паштовай карце 1817 г. Адсюль адзін тракт 
бег на Навіны (20 вёрст) да Наваградка, другі – на Беліцу (16 вёрст) да Слоніма. 
Да 1885 г. адсюль пошту трактам везлі праз Дакудава ў Іўе. У 1850 г. паштовую 
станцыю арандаваў купец Спакойны. У 1860 г. паштовая станцыя знаходзілася 
ў вёсцы Вашкевічы (Ганчары), а ў 1880 г. – у фальварку Дзяковічы. Аперацыі 
з карэспандэнцыяй закончыліся разам з закрыццём паштовага тракту ў 1885 г.

Іўе. Паштовая станцыя Іўе функцыянавала ў 1879 г. і была злучана 
паштовым трактам з Лідай праз Дзякавічы (29,5 вёрст). З 1 лютага 1881 г. да-
глядчыкам станцыі быў Сулейман Мурза-Мурзовіч. У 1885 г. паштовы тракт 
перанесены непасрэдна на Ліду – 35 вёрст. 1 студзеня 1891 г. паштовая стан-
цыя перароблена ў паштовае, а ў 1897 г. – у паштова-тэлеграфнае аддзяленне (у 
гэтым годзе пабудавана тэлеграфная лінія Іўе – Ліда). Начальнікам аддзялен-
ня з 1896 г. быў Канстанцін Цівака, з 1910 г. – Ян Чарняўскі, з 1911 г. – Стэ-
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фан Сянько. У 1907 г. пошта пачала дастаўляцца з чыгуначнай станцыі Гаўя – 
13 вёрст. 

Нёман. У 1885 г. на чыгуначнай станцыі адкрылася паштовая станцыя 
для прыёму і адпраўкі карэспандэнцыі і тэлеграм. Паштовая станцыя, як і 
вёска каля чыгуначнай станцыі, мела назву Сялец. Даглядчыкам паштовай 
станцыі з 11 сакавіка 1885 г. быў Тэадор Гуйда, які пасля таго як станцыю пе-
рарабілі ў паштовае аддзяленне, 1 студзеня 1891 г. стаў начальнікам аддзялен-
ня. У 1907 г. начальнікам аддзялення стаў Афанасій Ігнацьеў. У 1910 г. ад-
дзяленне перароблена ў паштова-тэлеграфнае.

Дакудава. З 1906 г. паштовыя паслугі аказваліся ў валасной управе, по-
шта атрымлівалася і адпраўлялася праз чыгуначную станцыю Сялец.

Беліца. Паштовая станцыя на дарозе Наваградак – Гародня, у 1803 г. ужо 
існавала. На паштовай карце 1817 г. Беліца прысутнічае як паштовая станцыя 
на тракце Ліда – Слонім, 21 вярста ад Дзятлава. Пасля ліквідацыі паштовага 
тракту праз Беліцу (1820 г.) найбліжэйшай паштовай станцыяй ад Беліцы была 
Лупеніца, а з 1885 г. – станцыя Нёман. 1 студзеня 1914 г. у Беліцы адкрылася 
паштова-тэлеграфнае аддзяленне, злучанае тэлеграфнай лініяй з Нёманам. 

Масявічы. На паштовай карце 1817 г. абазначана паштовая станцыя 
Радзівонішкі за 15 вёрст (насамрэч за 20) ад Ліды і за 17 вёрст ад Ішчалны. У 
1850 г. паштовыя станцыі Радзівонішкі, Ліда і Жырмуны ўтрымліваў (па кон-
курсе) купец Вольф Сольц. У 1860 г. станцыя перанесена ў Масявічы, ад якіх 
да Ліды было 18 вёрст. Пасля адкрыцця чыгункі Пецярбург – Варшава ў Ма-
сявічах утрымлівалася толькі змена паштовах коней на тракце Ліда – Шчучын. 
У 1906 г. пасля адкрыцця чыгункі Ліда – Ваўкавыск паштовая станцыя ў Ма-
сявічах была закрыта.

Ішчална. На паштовай карце 1817 г. ад станцыі Ішчална да станцыі Рад-
зівонішкі – 15 вёрст, ад Шчучына – 13 вёрст. У 1850 г. па конкурсе гэтую стан-
цыю ўтрымліваў купец Спакойны. З 1864 г. тут трымалі толькі змену пашто-
вых коней. Паштовая станцыя мясцілася ў вялікіх мураваных будынках, якія 
былі маёмасцю Скарбак-Важынскіх, уладальнікаў маёнтка Ішчална. У 1906 г. 
станцыю закрылі. У Ішчалне, як і ў Масявічах ніякіх паштовых аперацый з 
карэспандэнцыяй не рабілася, толькі забіраліся лісты з паштовай скрынкі і 
прывозіліся газеты і лісты з Ліды.

Шчучын. На паштовай станцыі Шчучын з 1803 г. прымалі і выдавалі 
паштовую карэспандэнцыю. У 1846 г. тут аперыравалі карэспандэнцыяй усіх 
відаў. У 1850 г. па конкурсе паштовую станцыю ўтрымліваў купец Эпштэйн. У 
1873 г. тут прымалася і выдавалася звычайнай карэспандэнцыя. З 1 студзеня 
1891 г. паштовая станцыя Шчучын перароблена ў паштовае, а з 1 кастрычніка 
1896 г. – у паштова-тэлеграфнае аддзяленне. Даглядчыкам станцыі, а потым 
начальнікам аддзялення з 2 студзеня 1871 г. быў Геранім Рэксць, з 1904 г. – 
Пётр Клопаў, а з 1907 г. – Сямён Цімошкаў. 

Шчучын паштовым трактам быў злучаны з Лідай, а з 1906 г. – з чыгунач-
най станцыяй Ражанка.

Жалудок. Паштовая станцыя для карэспандэнцыі ўсіх відаў была адкры-
та ў Жалудку ў 1882 г. і злучана са станцыяй у Ішчалне (8,5 вёрст). 1 студзе-
ня 1891 г. гэтая станцыя перароблена ў паштовае аддзяленне, якое да 1 студ-
зеня 1898 г. перароблена ў паштова-тэлеграфнае, тэлеграфная лінія злучыла 
мястэчка са Шчучынам. У 1906 г. паштовы тракт звязаў Жалудок са Скрыбаў-
цамі (12 вёрст). Даглядчыкам станцыі ад яе адкрыцця, а потым начальнікам 
аддзялення, на працягу 33 год ажно да яе эвакуацыі ў Расію ў 1915 г. быў Га-
брыель Раткевіч.

Васілішкі. Паштовая станцыя для карэспандэнцыі ўсіх гатункаў з пашто-
вым трактам да Шчучына адкрыта тут у 1878 г. З 1882 г. паштовы тракт за-
мест Шчучына злучыў Васілішкі з Ішчалнай. З 1 студзеня 1891 г. паштовая 



152

Міхал Шымялевіч. Збор твораў  

станцыя перароблена ў паштовае аддзяленне. У 1883–1904 гг. даглядчыкам 
станцыі, а потым начальнікам аддзялення быў Ян Трус. Да 1915 г. – Леан Яку-
бовіч. У 1906 г. пошта пачала дастаўляцца са Скрыбаўцаў.

Лебяда. Звычайныя паштовыя паслугі пачалі выконвацца ў валасной 
управе з 1904 г. Лебяда ляжала каля паштовага тракту Ліда – Гародня і была 
далучана да Лідскай пошты. У 1906 г. аддзяленне пачало адпраўляць і атрым-
ліваць пошту праз чыгуначную станцыю Скрыбаўцы.

Забалаць. Звычайныя паштовыя паслугі з›явіліся ў валасной управе з 
1904 г., пошта атрымлівалася і адпраўлялася праз Васілішкі.

Астрына. Паштовыя паслугі ў валасной управе з›явіліся з 1901 г. Злучэн-
не са Шчучынам. У 1910 г. тут адкрыты спярша паштовае, а потым пашто-
ва-тэлеграфнае аддзяленне. Да 1915 г. начальнікам пошты быў Юры Гурын.

Нарашы. Паштовыя паслугі з›явіліся ў Дубіцкай валасной управе, якая 
тут мясцілася, у 1901 г.

Каменка. На паштовай карце 1817 г. ёсць гэтая паштовая станцыя. Ад 
Шчучына – 16 вёрст, ад Скідаля – 19 вёрст.

Мількаўшчына. Знаходзілася на паштовым тракце Ліда – Гародня. У 
1912 г. тут функцыянавала паштовае аддзяленне, якім кіраваў Юльян Гло-
да. Аддзяленне паштовым трактам злучалася са Скідалем і з Шчучынам. Ад-
дзяленне знаходзілася ўжо ў Гарадзенскай губерні.

Апрача таго на чыгуначных станцыях лініі Маладзечна – Ваўкавыск: 
Юрацішкі, Гаўя, Скрыбаўцы і Ражанка – адначасова з пачаткам руху цягнікоў 
у 1906 г. пачаліся выконвацца паштовыя паслугі. Адказнасць за гэтыя пашто-
выя паслугі была на начальніках чыгуначных станцый.

Першай тэлефоннай лініяй на Лідчыне была лінія паміж фабрыкамі Нё-
ман А (Старая гута) і Нёман Б (Новая гута), якая пачала працаваць у 1894 г. 
У маёнтках Жалудок і Ліпічна тэлефонная сетка пабудавана ў 1902 г. У горад-
зе Ліда першая тэлефонная сувязь з›явілася паміж броварамі Папірмайстра 
і Пупко ў 1907 г. У 1908 г. пачала працаваць тэлефонная лінія паміж маёнт-
камі Шчучын і Станіславова пад Гародняй. У 1909 г. з’явілася тэлефонная су-
вязь паміж валаснымі ўправамі ў Сабакінцах, Нарашы і Астрыне з канцыля-
рыяй земскага начальнікам 5-га ўчастка Лідскага павета ў Марыянполі пад 
Астрыной. Усе гэтыя лініі былі прыватнымі і таму недаступнымі для публіч-
нага ўжытку.
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Ангарыя на Лідчыне

У 1381 г., калі Кейстут заняў Вільню Ягайлы45: «Паслаў тады, – апавя-
дае Мацей Стрыйкоўскі, – конна да Вітаўта, сына, у Гародню, каб даць веда-
ць яму, што адбылося. Вітаўт прыехаў у той жа дзень з Гародні ў Вільню на 
размеркаваных па дарозе конях»46. Пасля забойства вялікага князя ВКЛ Жы-
гімонта47 ў Трокскім замку ў 1440 г. адзін з дваран яго «Narbut pryiechawszy 
zywym mostom, y zasiade wysoki horod Wolenski na Michaluszka»48 (сына Жы-
гімонта). Відавочна, у абодвух выпадках адбылася язда на расстаўленых ко-
нях. Вялікі князь рабіў падарожжа на конях, расстаўленых у тых ягоных ва-
ласцях, праз якія ён праязджаў. Для пераездаў пасланцаў вялікага князя і 
паслоў чужаземных дзяржаў служыла «падвода». Падвода – гэта павіннас-
ць усіх гарадоў і валасцей, яны павінны былі даваць вазы і коней для кара-
леўскіх слуг49. У даўняй юрыдычнай тэрміналогіі гэта павіннасць мела назвы 
«ангарыя» ці «перангарыя» (angaria, perangaria). Павіннасць неслі не толькі 
маёнткі вялікага князя, але і прыватныя маёнткі і паселішчы: баяраў, люд-
зей гаспадарскіх і панскіх. Павіннасць гэта была шырока распаўсюджана ў 
паганскай частцы Літвы. Кароль Уладзілаў Ягайла ў адным з першых сваіх 
прывілеяў пасля прыняцця хрысціянства, а менавіта ў прывілеі ад 22 лю-
тага 1387 г. звольніў маёмасць, нададзеную рыма-каталіцкаму духавенству, 
ад усялякіх службаў і павіннасцей дзеля дзяржавы: «…serviciis, angariis, 
praeangariis, podvodis, viarum custodibus, viis expeditionalibus, stationibus». 
Кароль Казімір Ягелончык у земскім прывілеі ад 2 траўня 1457 г. увогуле 
звольніў падданых княжых, панскіх, баярскіх і мяшчанскіх Літвы ад выплат 
усялякіх пабораў, ад цяжару перавоза, які зваўся «падводамі» – «ab omni onere 
vectigalium que dicintur podvode»50. Чацкі тлумачыць: «Паштовыя падводы, 
якія даваліся, гэта: воз і коні, альбо толькі коні, і гэта называлася перавод, ці 
перавоз... Падарожныя выдавала каралеўская канцылярыя»51.

Барон Гербенштэйн, імператарскі пасол, у 1515 г. ехаў «падводамі» з 
Любліна да Вільні праз каралеўскія воласці: Бельск, Гародню, Алькенікі і 
Руднікі, а праз некалькі год другі раз – з Берасця ў Вільню праз Ваўкавыск, 
Пескі, Масты, Шчучын, Васілішкі, Радунь, Эйшышкі і Руднікі. Пры гэтым 
сцісла запісваў адлегласці ў мілях ад адной да другой станцыі. 

Абавязак давання «падвод» абцяжарваў адзіна гаспадарскіх падда-
ных, і яго выкананне сведчыла пра прыналежнасць да ніжэйшага класу на-
45  У 1381 г. Кейстут заняў Вільню, і ўзяў Ягайлу ў палон. Яго выпусцілі на волю пасля таго, як ён 
пісьмова прызнаў Кейстута вялікім князем – Л. Л.
46  M. Stryjkowski. Kronika etc. II. 63.
47  Жыгімонт Кейстутавіч (1365? – 1440), брат Вітаўта – Л. Л.
48  Летопись Быховца. ПСРЛ. XVII. 535.
49  Ks. A. Kurczewski. Kosciol Zamkowy. II. Палаціне. J. Danilowicz. Skarbiec. I. № 5 40 у пера-
кладзе польскім. У часы Ягайлы на Лідчыне касцёльнай уласнасцю былі наступныя вёскі: 
Дуброўна (Дуброўня), Біскупцы, Любары, Германішкі, Каладяжышкі.
50  Danilowicz. Skarbiec. II. № 1915.
51  T. Czacki. O litewskich i polskich prawach. I (1861). 72.
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сельніцтва. Баяры і шляхта прывілеямі, якія часта няслушна парушалі ка-
ралеўскія чыноўнікі, усімі спосабамі ратаваліся ад выканання павіннасцей, 
якія парушалі іх правы. Часта справы гэтага роду даходзілі да караля, і ся-
род актаў нярэдка можна сустрэць каралеўскія выракі па такіх спрэчках 
паміж каралеўскімі чыноўнікамі, з аднаго боку,  і баярамі, шляхтай ці сяля-
намі – з другога боку. Так, у 1514 г. кароль Жыгімонт І пацвердзіў, што га-
спадарскія эйшышскія людзі Якуб і Станкуць Міцковічы, таксама, як і ра-
ней, не маюць даваць падвод і на талаку не хадзіць. У 1515 г. маршалкоўскі 
суд па загаду караля разбіраў справы эйшышскіх баяр Мацка Пранковіча, 
Багуміла Станковіча, Юхна Нарушэвіча і Барталамея Якубовіча. Суд пры-
знаў іх баярамі-шляхтай, якія абавязаны служыць земскую службу разам з 
іншымі эйшышскімі баярамі – на вайну хадзіць конна і збройна, не хадзіць 
на работы да гаспадарскага двара і «падвод» не даваць. Падобны дэкрэт вы-
даў земскі маршалак пан Ян Мікалаевіч Радзівіл у 1516 г. у справе радунскіх 
баяр: Пятра Радсковіча, Мікалая Рымтовіча і Якуба Міхновіча, якія скард-
зіліся на радунскага прыстава Івашку і на дзясятніка Наца, якія загадвалі 
ім «дзякло» даваць і ў «падводы» хадзіць. Сваім дэкрэтам земскі маршалак 
прызнаў слушнасць скаргі і прызнаў, што баяры павінны выконваць толькі 
земскую службу, як і раней. У адказ на чалабітную слонімскіх баяр Мардаса 
Васюковіча, Мацэка Мяжэвіча, Яневіча і інш. Кароль Жыгімонт І 22 траўня 
1544 г. прызнаў іх вольнымі ад цяглавай службы, у тым ліку яны не павін-
ны былі хадзіць у «падводы»52.

Каралеўскія чыноўнікі і панства не бераглі чалавека горшага гатунку – 
падуладнага ім падданага і аскубвалі яго, як толькі маглі. Адным са спосабаў 
уціску насельніцтва і ўзбагачэння чыноўнікаў было злоўжыванне павіннас-
цямі «падвод». Кароль Жыгімонт І у 1522 г. быў змушаны пісаць да жмудска-
га старасты і забараніць яго чыноўнікам і сваім цівунам выязджаць у воласці 
з жонкамі і асабістымі поштамі53. Гэта ж той самы кароль пацвердзіў ва ўста-
ве для Жмудскай зямлі ад 8 студзеня 1529 г., забарніўшы сваім цівунам ча-
стыя выезды ў воласці з непатрэбным асабістым атачэннем: «А мают ездити 
не в множе, але в малом почте слуг своих для тяжкости людей нашых»54. Не 
было ў тых загадах міласэрнасці, а толькі звычайная засцярога гаспадара пе-
рад забурэннем яго падданых, што адбілася б на каралеўскіх даходах. Такія 
самыя стасункі, відавочна, панавалі і ў іншых рэгіёнах старой Літвы, аж па-
куль вальны віленскі сойм у 1551 г. не замяніў натуральныя павіннасці дава-
ць «падводы» на грашовыя складкі. Складкі тыя ў пэўнай ступені тычыліся і 
тых панскіх падданых, якія паходзілі з каралеўскага надання55. Трэба зразу-
мець, што шляхце гэта не магло спадабацца, і на наступным віленскім сойме 
1554 г. яна пабачыла ў гэтым наступ на свае свабоды і звярнулася да караля 
з петыцыяй аб поўным звальненні шляхты ад пастояў і «падвод». Кароль ад-
нак, баронячы інтарэсы дзяржавы, паставіўся да гэтай петыцыі негатыўна56. 
Справа «падвод» была ўрэгулявана агульнымі законамі, выдадзенымі кара-
лём Жыгімонтам Аўгустам па «намове» паноў-рады 20 ліпеня 1558 г.57 Згодна 
з тымі законамі, месцічы ў гарадах і падданыя караля, а таксама некаторыя 
падданыя шляхты, якія жылі каля вялікіх дарог, былі абавязаны трымаць 
коней і па чарзе, па тыдні, выконваць перавоз пасланцаў па каралеўскіх і 
земскіх справах. Сабраныя з гарадоў складкі на «падводы» звыкла адсылалі-

52  РИБ. ХХ (1903.), 157. 224–226, 349, 444.
53  Любавский М. Обл. дел. дадатак № 35.
54  РИБ. ХХХ. 72.
55  Ibid. 218–219.
56  Ibid. 235–236.
57  Ibid. 592–598.
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ся ў каралеўскі скарб, з якога пасланцы атрымлівалі ў рукі на праезд «ліст 
падводны» і патрэбную для аплаты праезду суму авансам. Грошы плацілі-
ся ўладальнікам коней на кожнай станцыі – па 1 літоўскім грошы за мілю.

Кніга VII Спраў публічных Метрыкі Літоўскай, апублікаваная ў Т. ХХХ 
РИБ утрымлівае шмат запісаў 1563–1566 гг. аб рассылцы каралеўскіх два-
ран з урадавымі лістамі ў справе падтрымкі арміі, якая ваявала на поўначы. 
На падставе гэтых запісаў мы можам даведацца пра кірункі ўсіх вялікіх 
дарог – гасцінцаў, якімі каралеўскія дваране ехалі з Вільні, галоўнага ад-
міністрацыйнага цэнтра таго часу. А менавіта:

1. На Шырвінты і Вількамір.
2. На Няменчын, Свянцяны і Браслаў (Інфлянцкі тракт).
3. На Свір і Дунілавічы (Полацкі тракт).
4. На Немяж, Меднікі, Ашмяны, Крэва і Менск.
5. На Салечнікі, Геранёны, Наваградак і Нясвіж.
6. На Рудаміну, Жырмуны, Ліду, Беліцу, Слонім.
7. На Эйшышкі, Радунь, Васілішкі, Масты, Ваўкавыск.
8. На Руднікі, Алькенікі, Мерач, Ож і Гародню.
9. На Трокі, Высокі Двор, Аліту, Сярэе і Ладзее.
10. На Еўе, Жыжморы і Коўню.
Не маем спісу станцый на гэтых дарогах, гэта значыць месца змены 

коней «падводных». Адзінае ведаем, што аб станцыях адбываліся спрэчкі 
паміж землеўладальнікамі ці гарадамі. У 1507–1509 гг. княгіня Слуцкая су-
дзілася перад каралём Жыгімонтам І з князем Фёдарам Яраслававічам аб 
тым, што ён не мяняе слуцкія ці капыльскія «падводы» ў Клецку. На вілен-
скім сойме 1551 г. разглядалася справа: васілішскія і ваўкавыскія «падводы» 
змяняліся ў Мастах, а «падводы» ваўкавыскія і камянецкія – у Шарашаве. 
Зацвердзіць гэта павінна была каралева-маці як дзяржаўца Гарадзенскай 
эканоміі і іншых валасцей, таму кароль перадаў справу ёй. Вынікі разгля-
ду каралевай-маці невядомыя58.

Залацвіўшы справы «падвод» у ВКЛ, кароль Жыгімонт Аўгуст выдаў 
два ўніверсалы: 28 сакавіка 1564 г. «Падводны варшаўскі» і 14 траўня 1565 г. 
«Пра падводы ўніверсал петрыкаўскі», якімі справа падвод на ўзор Літвы 
была ўрэгулявана і ў Кароне. Усталяваны раз і назаўсёды парадак дажыў 
да ўпадку Рэчы Паспалітай. Каралеўскія гарады раз у год збіралі складкі, 
вызначаныя ўніверсалам караля, якія адсылалі ў каралеўскі скарб. З гэтых 
складак аплачваўся кошт урадавых пераездаў. Згодна з універсалам кара-
ля Аўгуста ІІ, ад ліпеня 1699 г. для пакрыцця «падводных» сум збіраліся на-
ступныя квоты: Ашмяны – 30 злотых, Ліпнішкі – 40 злотых, Ліда – 30 зло-
тых, Новы Двор – 20 злотых, Эйшышкі – 16 злотых, Радунь – 30 злотых, 
Васілішкі – 20 злотых, Астрына – 30 злотых і г. д.

Пры канцы XVIII ст. у Лідскім павеце былі зроблены вялікія пашто-
выя тракты з Пецярбурга на Вільню, Ліду да Гародні, а таксама з Ліды на 
Наваградак і далей праз Слонім да Пінска і Брэст-Літоўска. 

На гэтых трактах на пачатку ХІХ ст. функцыянавалі паштовыя стан-
цыі: Ядліна, Беняконі, Сакалы, Ліда, Лупеніца, Навіны, Наваградак, Кар-
элічы, Мір, Нясвіж, Беліца, Дзятлава, Задвор›е, Слонім, Місявічы, Ружа-
ны, Радзівонішкі, Ішчална, Шчучын, Каменка, Скідаль, Жыдомля. Потым 
расклад станцый быў зменены.

У 1849–1860 гг. на паштовых станцыях Лідчыны ўтрымлівалася на-
ступная колькасць коней.

58  Ibid. 219.
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Міхал Шымялевіч. Збор твораў  

Асноўных Дадатковых Плата ад урада за адна-
го каня штогод

Ядліна 30 12 91 руб. 15,5 коп.
Салешнікі 27 12 88 руб. 73,5 коп.
Воранава 26 9 77 руб. 38 коп.
Жырмуны 25 8 81 руб. 83 коп.
Ліда 34 9 93 руб. 72 коп.
Масевічы 16 4 77 руб. 24,5 коп.
Ішчална 16 4 81 руб. 27,5 коп.
Шчучын 16 4 81 руб. 55,5 коп.
Лупеніца 20 4 107 руб. 91,5 коп.

Праз станцыі адбываўся рух прыватных і дзяржаўных пасажыраў, ішла 
карэспандэнцыя і пасылкі. Чыноўнікам за праезд па службовых справах пла-
цілі звыклыя «прагонныя», па 3 кап. за вярсту, прыватным асобам праезд 
выходзіў даражэй. Яшчэ можна было ехаць у сваім экіпажы, як з Вільні ў Аў-
стрыю і Італію ехаў Міхал Баброўскі ў 1817 г. Ён запісаў у сваім дзённіку: 
«Жнівень. 1817 г. А 4-й гадзіне пасля поўдня 5/17 жніўня карэтай выехаў з 
Вільні разам з Шымонам Паразінскім, кап. каад. Крашэўскага, прэзідэнтам 
Бярозскай камісіі. Пасля 1/2 мілі дарогі развіталіся з Ю. Кант. Ходанем, пра-
фесарам маральнай тэалогіі, дэканам аддзела навук маральна-палітычных, 
са Знамяроўскім, кап. каад. Дадэркі і Шымкевічамі – сакратарамі, сярод уз-
горкаў. [...] Ехалі ўсю ноч. 6. У Лідзе. Пасля ранішняга абеду ў Новым Два-
ры (?) рана спаткаліся з рэгентам галоўнай семінарыі Лясневічам, кап. каад. 
Смольскага. Да Слоніма а 1-й прыбылі. 7. Пасля позняга абеду і візіту ка-
нонікаў рэгулярных, смутнага выгляду Яноўскага, які дагарае з воднай пухлі-
ны, а 8-й спыніліся ў Жыровічах, дзе міла прынятыя сурагатам Дылеўскім»59.

А. Карэва, капітан генеральнага штаба, аўтар вядомай кнігі, які вывучаў 
край у 1857–1859 гг., пісаў, што паштовыя станцыі пераважна па конкурсе 
ўтрымлівалі яўрэі. Лепшы ці горшы парадак на станцыі залежаў ад замож-
насці і пачцівасці поштхалтэра. Капітан Карэва падчас сваіх выездаў60 па 
губерні заўважыў, што станцыі лепш утрымліваюцца на дыстанцыі паміж 
Вільняй і Лідай: коні лепшыя, вопратка фурманаў чыстая, вупраж і экіпажы 
ў парадку. Хуткасць язды была 10 вёрст у гадзіну61.

Паштовыя пасажырскія тракты функцыянавалі да 1885 г., калі паса-
жырскі рух быў перанесены на новапабудаваную чыгунку Вільня – Ліда – 
Баранавічы.

Інакш адбывалася язда паштовым трактам. У моц артыкула 186 За-
кона аб павіннасцях земскіх (Збор законаў. Т. IV.) жыхары Лідчыны, як ін-
шых паветаў, былі абавязаны выконваць для дзяржавы наступныя абавяз-
кі: выстаўляць падводы, рамантаваць дарогі і даваць пастой войску. Што 
датычыць падвод, дык яны прызначаліся чыноўнікам паліцыі і афіцэрам 
жандармерыі – бясплатна, для іншых асоб па 3 капейкі за вярсту і каня. Гэ-
тымі павіннасцямі кіраваў «уездный распорядительный комитет» якім кіра-
ваў павятовы спраўнік (начальнік паліцыі). Той жа капітан А. Карэва гэтак 
апісвае такі спосаб камунікацыі: «Для выездаў у справах службовых па-за 
паштовыя тракты губернская ўлада выдае «открытый лист», па якім жыха-
ры вёскі абавязаны даваць каня за аплату, якая выдзялялася для поштаў. 
Язда такім спосабам адбывалася наступным чынам: падарожнік паказваў 
59  Опис. Рукопис. отдела Виленск. публ. библиотеки. V. (1906.). 66.
60  А. Корево. Виленская губерния. 1860. 185.
61  10 вёрст – 10,925 км.



свой «открытый лист» пяцісотніку, сотніку ці дзясятніку, які даваў каманду 
выдзеліць коней. У гэтым паданні былі схаваны ўсялякія праблемы такога 
роду пошты. Сяляне вельмі неахвотна даюць вазы, і кожны з іх стараецца 
неяк пазбегнуць гэтай долі. Увесну і ўлетку – у рабочы час – выдумляюцца 
любыя нагоды, каб не ехаць. Толькі пасля доўгіх спрэчак вызначаецца той, 
хто будзе ўласнымі коньмі везці чыноўніка. Але ўвесну і ўлетку, звычайна, 
коней няма пры хаце, і на зборы сыходзіць шмат часу. А на замену коней у 
прамежкавай вёсцы ідзе 3–4 гадзіны. А калі коні далёка ад вёскі, дык і 7 гад-
зін. [...] Таму камандзіраваны чыноўнік нават самых у прыхільных умовах 
часта не можа праехаць нават 40 вёрст за суткі».

Апрача тройкі коней з экіпажам і фурманам, выдзеленых для выездаў 
павятовага спраўніка ў Лідзе, па пары коней з брычкай з фурманам ужо ў 
1860-х гг. меў кожны з станавых прыставаў: у Жырмунах да 1876 г., у Вора-
наве з 1906 г., у Эйшышках, Васілішках, Шчучыне, Жалудку (да 1876 г.), у 
Дзевянішках з 1904 г., у Суботніках (1904–1908 гг.), у Іўі (з 1908 г.) і Беліцы 
(з 1906 г.). Для службовых выездаў іншых чыноўнікаў пасля адмены пры-
гону пры кожнай гміне адбывалі свой тэрмін па чарзе гаспадары-сяляне са 
сваім канём. І калі чыноўніка везлі парай коней, дык на воз сядала два фур-
маны – уладальнікі коней. У 1896 г. віленскі губернскі распарадчы камітэт 
увёў парадак утрымання апрача паліцэйскіх, яшчэ і дадатковай колькасці 
коней з брычкай і фурманам пры гмінных управах, чыгуначных станцыях, 
і г. д. Коней гэтых праз гандлі трымалі прыватныя асобы. Гандлі (конкурс) 
сярод ахвочых быць трымальнікам коней праводзіўся пры ўправе паліцыі ў 
Лідзе. Тыя, хто выйграў гандлі, атрымлівалі звыклую аплату ад пасажыраў 
у памеры 3 капейкі за вярсту, акрамя таго атрымлівалі даплату з дзяржаў-
ных грошай («губернского земского сбора») Віленскай губерні. 

У 1896 г. у вызначаных пунктах Лідскага павета стаяла 34 кані. Кан-
трактавы кошт утрымання аднаго каня быў 260 рублёў штогод. 

У 1911 г. коні меліся ў наступных пунктах:
Ліда, пры ўправе павятовай паліцыі – 16 коней.
Жырмуны, пры гміннай управе – 5 коней.
Беняконі, пры гміннай управе – 2 кані.
Эйшышкі, пры гміннай управе – 5 коней.
Белагруда (Тарнова), пры гміннай управе – 3 кані.
Мыто, пры гміннай управе – 4 кані.
Васілішкі, пры гміннай управе – 4 кані.
Лебяда, пры гміннай управе – 4 кані.
Жалудок, пры гміннай управе – 2 кані.
Шчучын, пры гміннай управе – 5 коней.
Сялец, пры чыгуначнай станцыі – 2 кані.
Суботнікі, пры гміннай управе – 2 кані.
Іўе, пры гміннай управе – 3 кані.
Мацкавічы, з 1901 г., пры гміннай управе – 3 кані.
Ліпнішкі, з 1901 г., пры гміннай управе – 2 кані.
Дуброўня, з 1902 г., пры гміннай управе – 2 кані.
Беліца, пры гміннай управе – 3 кані.
Канява, пры гміннай управе – 2 кані.
Орля, пры гміннай управе – 2 кані.
Ражанка, пры гміннай управе – 2 кані.
Нарашы, пры гміннай управе – 3 кані.
Дэмбрава, пры гміннай управе – 2 кані.
Радунь, пры гміннай управе – 2 кані.



Забалаць, пры гміннай управе – 2 кані.
Пакроўскае (Сабакінцы), пры гміннай управе – 2 кані.
Ганчары, пры гміннай управе – 3 кані.
Дакудава, пры гміннай управе – 2 кані.
Скрыбаўцы, пры чыгуначнай станцыі – 4 кані.
Воранава, пры чыгуначнай станцыі – 2 кані.
Апрача гэтых, дзяжурных, коней кожная гміна ўтрымоўвала па пары 

коней для выездаў гмінных чыноўнікаў. Звычайна як дзяжурных, так і гмін-
ных коней трымаў адзін і той жа чалавек – той, хто выйграў гандлі.

Такі стан рэчаў дажыў да 1915 г.



                          

                          

Нашы  
р э к і

Частка 6.



Нёман

Трэцяя рака мае назву Кронан, паспаліты люд называе яе Нёман. 
Пачынаецца яна на Русі недалёка гарадка Тураў. Працякае праз Рускі, 
Літоўскі і Прускі край і... на поўначы ўпадае ў Нямецкае мора... Гэта галоў-
ная і слаўная рака, па ёй тавары вывозяцца з Літвы ў Гданьск.

Gwagnin. Sarmac. Europ.

31 ліпеня (12 жніўня) 1862 г. у Друскеніках, што над Нёманам, адбылася 
нечуваная рэч. У магутнай Расійскай дзяржаве, якую сам Бог бароніць, жмень-
ка інтэлігентаў арганізавала святкаванне дня Люблінскай уніі: з набажэнствам 
у касцёле, навуковымі чытаннямі, прыёмам, забавамі і канцэртам – і ўсё гэта ў 
чамарках, белых сукнях з малінавымі і блакітнымі стужкамі. Пры канцы свят-
кавання, а 9-й гадзіне вечара на Нёмане быў спалены феерверк з высвятлен-
нем транспаранта, на якім былі намаляваны дзве злучаныя рукі: адна ў поль-
скім кунтушы, а другая – ў ліцвінскай сярмязе.

Мінула 75 гадоў, сталі прахам косці ініцыятараў і ўдзельнікаў святкаван-
ня, з-за Вялікай вайны забыліся сімвалы, праз кроў і пакуты мільёнаў людзей 
адрадзіліся зняволеныя народы, і ўваскрэслі дзяржавы, і праз той жа Нёман 
паціснулі адзін аднаму руку вольныя Польшча і Летува1. 

І.
Балтыйскае мора на сваім паўднёва-ўсходнім узбярэжжы мае дзве затокі, 

якія па-нямецку называюцца: Куршская (Das Kurische Haff) і Віслінская2 (Das 
Frische Haff). Затокі аддзелены ад марскіх вод доўгімі вузкімі косамі: Курш-
скай (Das Kurische Nehrung) і Віслінскай, ці Свежай (Das Frische Nehrung). У 
Куршскую затоку ўпадае Нёман, у Віслінскую – часткова, Вісла. На поўдзень 
ад дольнага Нёмана цячэ праз Усходнюю Прусію рака Прэголя, якая сваім га-
лоўным рэчышчам упадае ў тую ж Віслінскую затоку, а бочным рэчышчам, 
якое вядома пад назвай ракі Дэйма, частку сваіх вод улівае ў Куршскую зато-
ку. Над берагамі Прэголі, за 7 км ад яе вусця да Віслінскай затокі, знаходзіцца 
старажытны Каралявец, які, дзякуючы злучэнню водаў Нёмана з водамі Прэ-
голі ў Куршскай затоцы, а таксама рацэ Дэйме, здаўна стаўся галоўным пор-
там ва ўсёй Нёманскай сістэме.

На паўднёвы ўсход ад мястэчка Узда, у лясным закутку старажытнага 
Ігуменскага павета паміж вёскамі Боркі, Язёрцы, Гушчыцы і Забалоцце (во-
дна-лясныя назвы!) на тапаграфічнай карце абазначаны толькі нязначны стру-
меньчык, які віецца ў паўднёва-заходнім кірунку ў бок мястэчка Пясочнае. Пад 
Пясочным струменьчык гэты злучаецца з дзвюма значна большымі рэчкамі – 
Усой і Лошай – і становіцца ракой Нёман, якая, абышоўшы дугой Магільна і 
Мікалаеўшчыну, уцякае ў межы Польшчы3 і да самага Морына цячэ ў паўноч-
на-заходнім кірунку. Ад Морына, каля Беліцы, Орлі і Мастоў Нёман робіць 
паўкола на паўднёвы захад, а ад Гародні выбірае паўночны накірунак і так да-
ходзіць да мястэчка Рымнішкі. Ад Рымнішак Нёман змяняе свой кірунак на за-
1  Думаю, пра існаванне вольных народаў над Нёманам стала магчыма казаць толькі пасля 
таго, як незалежнай стала і Беларусь, але ў 1938 г. аўтар не мог сабе яшчэ гэтага ўявіць – Л. Л.
2  Для Расіі – Калініградская, для Летувы – Aistmares – Л. Л.
3  Па стане межаў да 1939 г. – Л. Л.
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ходні і праз надморскую раўніну ўпадае ў Куршскую затоку. Агульная даўжы-
ня Нёмана 931 км. Яго галоўнымі прытокамі з’яўляюцца: з левага боку – Уша, 
Ізва, Моўчадзь, Шчара, Зяльвянка, Рось, Свіслач, Ласосна, Чорная і Шашупэ, 
з правага боку – Заходняя Беразіна, Гаўя, Дзітва, Лебяда, Котра, Мерач, Вілія, 
Нявяжыс, Дубіса і Юра. Басейн Нёмана займае каля 101 000 км2.

З пункту гледжання геаграфіі Нёман падзяляецца на тры часткі: верхні – 
ад вытокаў да Гародні, сярэдні – ад Гародні да Коўні, і ніжні – ад Коўні да вус-
ця. У верхняй частцы Нёман павольна цячэ праз пясчаную і балоцістую даліну 
і мае адносна нізкія берагі. Вытокі Нёмана ляжаць на вышыні 177 м над узроў-
нем мора, там, дзе ў Нёман упадае Беразіна, вышыня над узроўнем мора 126,5 м, 
у месцы ўпадзення Шчары – 104 м. Ад Стоўбцаў да вусця Шчары на даўжыні 
267 км розніца ўзроўняў 73 м, ці 0,235 м на 1 км. Ад Гародні да Коўні Нёман 
стварае прыгожую звілістую меандравую даліну. На гэтым участку ягоныя бе-
рагі нярэдка ўздымаюцца на 70 м над люстрам вады. Каля Мерачы камяністая 
града заступае Нёман. Вусце ракі Мерачы мае 72 м, а вусце Віліі – 21,5 м над 
узроўнем мора. Ад Коўні даліна Нёмана зноў пашыраецца, і ягоныя берагі па-
ступова зніжаюцца. Вусце Шашупэ ўзвышаецца над узроўнем мора на 6,8 м, а 
на пачатку дэльты Нёмана ўзровень узвышаецца толькі на 0,4 м. Ніжэй Ціль-
шы Нёман спярша падзяляецца на два рукавы – Руснэ і Гілью4, якія, у свою 
чаргу, ніжэй па цячэнні падзяляюцца на шматлікія меншыя рукавы гэтай ракі.

ІІ.
Не ведаю з пэўнасцю, ці чулі старажытныя грэкі і рымляне пра Нёман і 

ці сапраўды яны назвалі гэтую раку Кронанам ці Алдэскусам. Літоўскія хронікі 
пісаліся дастаткова позна мясцовымі дыяканамі на рускай (старабеларускай – 
Л. Л.) мове і апавядаюць пра прыход і пасяленне рымлян Палямона каля ніжняга 
Нёмана ў часы Атылы, але гэтыя тэксты не маюць гістарычнай каштоўнасці. 
Інфармацыі пра Нёман у старажытныя часы бракуе. Манеты і іншыя антычныя 
рэчы, якія час ад часу знаходзяць на берагах Нёмана, маглі патрапіць сюды 
праз пасрэднікаў – з гандлярамі ці рабаўнікамі ў пазнейшыя часы. Вялікі 
князь Яраслаў Уладзіміравіч у першай палове XI ст. зрабіў некалькі выпраў 
супраць літвы і яцвягаў, але тыя выправы не дадалі геаграфічных ведаў для 
Кіеўскай Русі: летапісец і географ Нестар у сваіх працах пра Нёман не ўзгадваў. 
Відавочна, ні Яраслаў Уладзіміравіч, ні яго нашчадкі да Нёмана не даходзілі і 
пра наднёманскі край, які ляжаў у баку ад вялікіх гандлёвых шляхоў, не ведалі. 
Першы раз Нёман узгадваецца ў Іпацьеўскім летапісе ў другой палове XIII ст. 
у звязе з выправамі на Літву галіцка-валынскіх князёў. 

Палякі не чынілі вайсковых выпраў у наднёманскі край, і першы раз у 
польскіх крыніцах Нёман узгадваецца каля 1231 г.: Лешак Чорны ў пагоні 
за паганцамі, якія здзяйснялі напады на Польшчу, нагнаў іх 13 кастрычніка 
«паміж рэкамі Нарвай і Нёманам» і тут дашчэнту вынішчыў яцвягаў і літву, 
колькасць якой даходзіла да 14 тысяч5. У першай палове XV ст. Длугаш бачыў 
Нёман асабіста і апісаў яго. З-за назвы (Нёман – нямы) ён палічыў, што рака 
так завецца, бо спакойная, мае глыбокае і роўнае рэчышча, цячэ павольна і не 
псуе ані палёў, ані лясоў. На берагах ракі так спакойна, што калі плывеш па 
рацэ і пакідаеш на месцы стаянкі вогнішча, дык яго бачна праз суткі, з месца 
наступнай стаянкі. 

Добра і дасканала пазналі Нёман немцы – ваяры, каланісты і гандляры. У 
даліне Віслы яны аселі ў пачатку XIII ст. і ўжо ў 1252 г. замкнулі выхад да мора, 
4  Да XIX ст. Руснэ разам з Гільяй (цяперашняй Матросаўкай) лічыліся рукавамі Нёмана, 
але пасля шэрагу гідратэхнічных работ, праведзеных на рацэ, уключаючы перанос месца 
вытоку Гільі з дапамогай штучна створанага канала, Руснэ страціла значэнне асобнай ге-
аграфічнай адзінкі. Сёння назва Руснэ для гэтай часткі Нёмана выкарыстоўваецца вельмі 
рэдка, у асноўным у літоўскіх крыніцах – Л. Л.
5  Kromer. Kronika (1767.). 290.
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у 1253 г. пабудавалі над Нёманам Рагнету, а ў 1289 г. – Цільжу. Пётр Дусбург 
у сваёй хроніцы напісаў пра Нёман наступнае: «Memela etiam est fluens aqua, 
descendens de Regno Russiae, circa castrum et civitatem Memelberg intrans mare, 
ipsam Ruschiam, Lethoviam et Curoniam dividens etiam a Pruschia»6. Дусбург 
узгадвае пра русаў, у каторых Нёман бярэ пачатак, і таму вынікае, што гэта 
інфармацыя была ўзята з крыніц XIII ст., а можа і больш ранейшых, калі 
наднёманскія абшары не належалі літоўскім князям.

Невядомая «Хроніка Нямецкая I.F.R.», фрагмент з якой Тэадор Нарбут 
падаў у Віленскім Тыгодніку за 1817 г., распавядае, што плаванне па Нёмане 
было дазволена русінам пасля заваявання Чорнай, ці Яцвяжскай, і часткі Белай 
Русі князем Эрдзівілам (у палове XIII ст.), і што адным з артыкулаў гандлю 
было збожжа. Ёсць інфармацыя, што такі гандаль існаваў і пры канцы XIII ст., 
бо пад 1295 г. знаходзім такі запіс: «Пяць рыцараў-ордэнцаў і сто пяцьдзясят 
збройных людзей... калі наблізіліся да Нёмана вышэй сучасных Прэн, ад шпегаў 
атрымалі звесткі... што недалёка на левым беразе ракі стаяць караблі з 
краёвымі прадуктамі, які плывуць у Коўню. Немцы ўчынілі напад і завалодалі 
караблямі»7. Усё XIV ст. па берагах Нёмана бесперапынна ішлі сутычкі паміж 
нямецкім ордэнам і ВКЛ. Гэтыя баявыя дзеянні, відочна, не спрыялі гандлю.

ІІІ.
У часы Ягайлы Нёман быў воднай дарогай таксама і для транспарту 

тавараў з Польшчы ў Літву. У 1408 г., «калі ў Літве з-за незвычайных дажджоў 
згнілі пасевы і пачаўся голад, Уладзіслаў Ягайла, пасля просьбаў Вітаўта, 
узрушаны міласцю да радзімы, якая пакутуе, загадаў выдаць зерне з жытніцаў 
старостваў Куяўскай зямлі. Дваццаць караблёў з зернем прайшло па Вісле да 
Вармінскага возера, якія навакольныя жыхары называлі Хаф (Haf), потым 
уверх па рацэ Прэголь, потым каналам міма Караляўца (даўжыня канала – 
16 000 крокаў ці 4 польскія мілі, шырыня дастатковая, каб разышліся 
караблі) у раку Дэйма, караблі прыплылі да замка Лаўкішкі. Адтуль шлях 
вёў у Куршскую затоку і Нёман – галоўную раку Сарматыі. Па Нёмане 
караблі прыбылі да апошняга крыжацкага замка Рагнеты. Тут магістр 
ордэна гвалтам затрымаў караблі...»8. Хутка адбылася вайна, якая зноў 
затрымала рух тавараў па Нёмане. 24 сакавіка 1414 г. кароль Уладзіслаў Ягайла, 
знаходзячыся ў Львове, падчас перамір’я дазволіў палякам і ліцвінам па Нёмане 
і Вісле сплаўляць дрэва і везці драўнінны вугаль у прускія парты9. У тыя ж дні 
Міхал Кухмайстар фон Штэрнберг, вялікі магістр, выдаў у Марыенбургу ліст на 
права вольнага гандлю польскім купцам і падданым вялікага князя Вітаўта ў 
Прусіі з дазволам сплаву дрэва і хаджэння караблёў па Вісле і Нёмане ў мірны 
час10. Квітнеў сплаў па Нёмане і ў часы Казіміра Ягелончыка і Аляксандра. 
Ведаем з ліста караля Аляксандра 1500 г. аб мытах і перамытах, што ў тыя часы 
нашым экспартам быў лес, клёпкі для бочак, мачты, драўнінны вугаль, смала, 
з-за мяжы да нас прывозілі золата і срэбра, сукно, соль, салёную рыбу (селядцы) 
і г. д. Кароль Жыгімонт І у 1540 г. пасадзіў у Коўне прысяжных ацэншчыкаў ці 
знаўцаў, якія маглі ацаніць розныя гатункі таварнага дрэва, паташу і ўсялякіх 
іншых краёвых прадуктаў, якія везлі па Нёмане ў Прусію, каб тым ацэншчыкам, 
згодна са звычаем, верылі і тавары паўторна не ацэньвалі11. 

Мытная кніга ковенскай мытні з другой паловы XVI ст. змяшчае шмат 
інфармацыі аб Прынёманні, сюды ўваходзілі Слуцк, Нясвіж, Слонім, адсюль 
вывозілі проса, тлушч з топленага сала, воск, драўнінны вугаль, палатно, вы-
6  Cronicon. 68.
7  Narbutt. Dzieje. IV. 370.
8  Wapowski. Kronika. I. 176–177.
9  Ibidum. 383.
10  Danilowicz. Skarbiec. II. № 1096.
11  Balinski. Star. Polska. III. 409.
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рабленыя шкуры, фарбаваныя футры вавёркі, шкуры маладога быдла (юфць), 
воўчыя і казіныя шкуры і г. д.12 У пратаколах віленскай капітулы ад 23 лютага 
1588 г. узгадваецца, што капітула першы раз дазволіла гандляваць... ковенскім 
купцам вырабленым паташом па кошце ад 100 ластаў13 спаленага попелу па 
66 літоўскіх грошаў, а потым, праз некалькі гадоў – па 72 грошы14. У рахунках 
капітулы за 1643 г. у рубрыцы выдаткаў на каралявецкі сплаў ёсць запіс: «Яга-
мосці кс. Копцю, якога паслалі ў Мікалаеўшчыну, каб агледзець і верыфіка-
ваць драўляны вугаль, прывезены са Стрэшына»15. Стрэшынская пушча зна-
ходзілася на Дняпры ў Рагачоўскім павеце, і драўнінны вугаль везлі 250 км па 
зімовай дарозе да першай прыстані на Нёмане – Мікалаеўшчыны.

Галоўнымі прыстанямі на Нёмане былі: Свержань – Стоўбцы, Гародня і 
Коўня. На пачатку XVIII ст. у Коўне над Нёманам і Віліяй былі пабудаваныя 
вялікія сховішчы для зерня, найчасцей – мураваныя, і таксама чатыры факто-
рыі: галандская, ангельская, пруская і шведская, і, можа быць, яшчэ венецы-
янская. Там жа стала функцыянавала галоўная краёвая мытня16. 

Гандаль па Нёмане быў крыніцай значных даходаў скарбу ВКЛ, бо мыта 
за плаванне па рацэ плацілі ўсе класы. Віленскі сойм 1554 г. атрымаў ад караля 
Жыгімонта Аўгуста звальненне ад мыта для шляхты, калі тая вывозіць жыта 
ці быдла. Кароль спачатку адмовіўся і толькі пасля паўторнага звароту згад-
зіўся не браць мыта з шляхты на вываз таварнай уласнай прадукцыі17. Жмуд-
ская шляхта атрымала такі прывілей у 1559 г.18 Гэтыя прывілеі былі пацвер-
джаны на віленскім сойме 1563 г.19

Здаецца, падобныя прывілеі атрымлівалі і гарады. Так кароль Жыгімонт 
звольніў гарадзенскіх купцоў ад аплаты мыта на Нёмане да Коўні і на рацэ Нэце 
да Прусіі20. Кароль Стэфан Баторы 30 лістапада 1576 г. надаў Гародні права 
ўтрымліваць склады солі, якая здаўна прывозіліся сюды Нёманам з Гданьска, 
Караляўца ці з Коўні і якую нельга было везці лодкамі ўверх па Нёмане, а трэ-
ба было прадаваць у Гародні21. Праз некалькі дзясяткаў гадоў соймавая ўхвала 
канчаткова адмяніла мыта для шляхты на партовых рэках Дзвіне, Віліі і Нёма-
не, але ў той жа ўхвале было адзначана, што гэтая адмена не датычыць купцоў22.

IV.
Справа рэгуляцыі рэчышча ракі Нёман і лепшага прыстасавання яго да 

судаходства, асабліва ў сярэдняй частцы ракі, паміж Гародняй і Коўняй, была 
актуальнай з даўніх часоў. «Пры панаванні Жыгімонта Аўгуста, – пісаў 
Томаш Свенцкі, – Мікалай Тарло са Шчакаровіц, перамышльскі харунжы, 
ачысціў Нёман ад камянёў, паламаў скалы і зрабіў яго караблеходным, за 
што яму паставілі помнік над берагам гэтай ракі, а верш Адама Шротара, 
надрукаваны ў 1553 г. у Кракаве, увекавечыў гэты чын, годны сапраўднага 
рупліўца за шчасце свайго краю. Гэтая паэма захавалася ў зборы польскіх 
гісторыкаў, выдадзеным у Варшаве ў 1761 г.»23. Соймавая пастанова 1607 г. 
загадала знесці дамбы і грэблі, «якія замінаюць навігацыі на партовых 

12  Акты Вилен. Ком., XIV. 645–655.
13  Мера сыпучых тавараў у балтыйскіх партах. Ад 30 да 60 корчыкаў, 1 корчык – 16 гарнцаў, 
1 гарнец ад 2 да 7 літраў – Л. Л.
14  Опис. Рукоп. Вилен. Публ. Библ. I. 66.
15  Ks. J. Kurczewski. Kosciol Zamkowy. II. 242.
16  Balinski. Star. Polska. III. 664.
17  Рос. Истор. Библ.
18  Ibid. 285.
19  Ibid. 317.1
20  Vol. Leg., II. 449.
21  J. Swiecki. Opis. Staroz. Polski. II. 1816. 191.
22  Vol. Leg., II. 450.
23  J. Swiecki. Opis. Staroz. Polski. II. 1816. 191.



164

Міхал Шымялевіч. Збор твораў  

рэках Нёмане, Руснэ і Гільі»24. У часы караля Станіслава Аўгуста намаганнямі 
падскарбія Антонія Тызенгаўза для «ўлатвення караблеходства» ў 1767–
74 гг. Нёман чысціла Скарбовая літоўская камісія. Інжынерную працу выканаў 
езуіт Францішак Нарвойш, нагляд чыніў Міхал Касакоўскі, віцебскі ваявода, 
старшыня Скарбовай камісіі25. Справы па рэгуляцыі Нёмана зноў аднавіліся на 
пачатку XIX ст. У гэтых працах удзельнічаў наш гісторык Тэадор Нарбут, у той 
час малады інжынер. Ён у некалькіх месцах сваіх гістарычных прац пісаў пра 
той час: «З 1804 г., на працягу 4 гадоў выконваў абавязкі інжынера ў камісіі 
па ўпарадкаванні рэчышча Нёмана. У гэты час не толькі ў гідраграфічным 
сэнсе вывучыў знакамітую раку ад вусця да вытокаў, але яшчэ разам з іншымі 
інжынерамі – рускім інжынерам генерал-маёрам Ялкойнам, прускім тайным 
дарадцам Эйтэлфейнам і іншымі – даведаўся шмат з гісторыі і этнаграфіі. 
Аднак усе выкананыя работы не прыбралі нават самых значных перашкод 
караблеходству. Так, у 1820-х гг. Румшыцкая скала грозна перакрывала дарогу 
караблям і плытам і нават абцяжарвала праток вады». 

А вось што пра гэта напісаў Адам Міцкевіч:
Так Нёман, бацька наш ласкавы, дбалы,
Сустрэўшы румшыцкага велікана,
Рукою мокрай абхіне завалы,
Капае дно і дзьмецца ўсхвалявана.
А той, баронячыся ад навалы,
Плячмі цяжар стрымоўвае старанна.
Не рушыцца скала з рачнога ложа,
І рэчка каменю ўступіць не можа26.

І нават праз трыццаць гадоў, у сярэдзіне XIX ст. выкананыя тэхнічныя 
работы не змянілі старадаўняга аблічча Нёмана. Самы сардэчны, самы любімы 
і самы папулярны вясковы лірнік, мілуючы свой край, яго прыроду і люд, даў 
такі вобраз Нёмана:

Там Нёман, як вуж мудры, уецца без слоў
Зялёнай смугою палёў і лугоў,
Там рэзка ўразаецца ён у пануры бор
Або ў нетры гор.
Там, атачоны алешнікам ці вярбой,
Шлях старасвецкі працягвае свой.
Там гвалтоўна новай дарогі шукае,
Ложа сваё разрывае.
Або, спаткаўшы камень на сваёй дарозе,
Б’ецца грудзямі і пеніць з пагрозай,
Або на пяску, як злосць праміне,
Мякка прысне.
На берагах яго – то крыж з вечнай тугой,
То маленькай каплічкі спакой.
Ці ціхая вёска, дварок ледзь вядомы
З дахам з саломы.
А на гары з назваю дзіўнай
Замка ўспамін у руіне старыннай,
Ці ў вечным кургане спяць пасля бою
Рыцары, нашых паданняў героі.27 

Самая вялікая колькасць работ па рэгуляцыі Нёмана выканана ў апош-
24  Vol. Leg., II. 450.
25  M. Balinski. Srozytna Polska. III. 423–424.
26  Адам Міцкевіч. Гражына. Пераклад Пятра Бітэля.
27  З Сыракомлі. Пераклад Станіслава Судніка.
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нія трыццаць гадоў перад сусветнай вайной. Толькі само апісанне выкананых 
работ па рэгуляцыі, кансервацыі, паглыбленні рэчышча і іншых прац магло б 
скласці асобную манаграфію.

V.
У 1856 г. др. Т. Трыплін, пішучы пра дзейнасць графа Андрэя Замойска-

га, які пачаў эксплуатацыю параходаў на Вісле, пісаў: «І ў Літве знайшліся 
магнаты, якія жадаюць пайсці па шляху графа Андрэя і думаюць пра рух 
параходаў па Нёмане. За справу ўзяўся граф Тызенгаўз, але ён сутыкнуўся з 
вялікімі цяжкасцямі і рызыкуе часткай сваіх капіталаў. Таму хоча аргані-
заваць суполку, каб падзяліць рызыку разам з іншымі акцыянерамі». Пра маг-
чымасць ажыццяўлення планаў Тызенгаўза др. Трыплін пісаў, што на Нёма-
не не ўсюды дастатковая шырыня і глыбіня, аднак Нёман ніколі так моцна не 
перасыхае, як Вісла, якую ў некаторых месцах улетку можна перайсці, не за-
мачыўшы каленяў28. 

Першыя паравыя караблі па Нёмане пайшлі з боку Прусіі пры канцы 
1850-х гг. А. Карэва ў апісанні Нёмана заўважыў, што «ў апошнія гады (1857–
1861) на Нёмане з’явіліся параходы, якія даходзяць з Прусіі толькі да Коўні, 
вышэй па рацэ не ідуць з-за падводных камянёў і водмеляў»29. Грунтуючы-
ся на дамове паміж Расіяй і Прусіяй ад 21 красавіка (3 мая) 1815 г., рускія та-
варна-пасажырскія паравыя караблі да лістапада 1879 г. курсавалі па Нёма-
не з заходам на нямецкую тэрыторыю. Калі ж расійскі ўрад адмовіў аднаму 
з прускіх прадпрымальнікаў, які прасіў дазволу, каб ягоныя караблі заход-
зілі на рускую тэрыторыю, прускі обер-прэзідэнт у Караляўцы фон Хорн праз 
нямецкага консула ў Коўні забараніў рускім параходам заходзіць па Нёма-
не ў Прусію. 23 сакавіка 1895 г. рускае Міністэрства замежных спраў па-
ведаміла, што згодна з новым руска-нямецкім дагаворам аб гандлі, абодва 
бакі захавалі за сабой права адмысловага паразумення пра караблеходства 
на Нёмане, Вісле, Варце. Паводле гэтай дамовы тры нямецкія параходы да-
ходзілі да Юрбарка. На іншых фрагментах Нёмана параходы пачыналі ха- 
дзіць па меры рэгуляцыі рэчышча.

Перад 1915 г. па Нёмане параходы хадзілі па наступных маршрутах:
Масты – Гародня, 60 вёрст. Прыстані: Масты, Зяльвяны, Дубна, Лунна, 

Свіслач, Мігава, Пяскі, Кажэўнікі, Гародня. Працягласць рэйсу – 9,5 га-дзін, 
кошт білета ІІ класа – 1 рубель 50 капеек.

Гародня – Друскенікі, 50 вёрст. Прыстані: Гародня, Нёмнава і Друскенікі. 
Працягласць рэйсу – 8 гадзін. Білет ІІ класа – 2 рублі 60 капеек.

Аліта – Коўня, 95 вёрст. Прыстані: Аліта, Праны, Бірштаны, Коўня. Пра-
цягласць рэйсу – 9 гадзін. Білет ІІ класа – 80 капеек.

Коўня – Нявежа – Бабты, 35 вёрст. Прыстані: Коўня, Красна Мужа, Боб-
ты. Працягласць рэйсу – 5 гадзін. Білет ІІ класа – 40 капеек.

Коўня – Юрбарк, 110 вёрст. Прыстані: Коўня, Сапежын, Вількі, Панямонь, 
Срэднікі, Вялоны, Боркі, Скірстымон, Юрбарк. Два рэйсы ў дзень. На лініі стала 
працавала 6 параходаў. Працягласць рэйсу – 12 гадзін. Білет ІІ класа – 2 рублі.

Караблеходства па Нёмане стала пачыналася з сакавіка і заканчвалася 
ў кастрычніку. Аднак бывалі і пэўныя адхіленні. Напрыклад, караблеходства 
пачыналася і закончылася:

у 1836 г. з 7 красавіка па 25 лістапада;
у 1887 г. з 28 сакавіка па 6 снежня;
у 1898 г. з 2 красавіка па 16 снежня.

28  Dr. T. Tripplin. Dziennik podrozy po Litwie і Zmudzi odbytej w 1856 roku. Wilno. I (1856.). 76–
77. А. Карэва ў сваёй працы «Виленская губерния» (Петербург, 1861. 125.) заўважыў: «Граф 
Раймонд Тызенгаўз меў намер прачысціць рэчышча ракі Віліі, але гэты праект да нашага 
часу не выкананы».
29  А. Корева. Виленская губерния. 123.
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У 1899 г. нармальныя рэйсы параходаў паміж Коўняй і Юрбаркам пачалі-
ся 24 студзеня пры тэмпературы ў +6º.

Сплаў па цячэнні ракі ад Стоўбцаў да вусця Нёмана працягваўся 18 дзён. 
Буксіроўка карабля ўверх па рацэ людской ці жывёльнай сілай, што раней было 
моцна распаўсюджана, працягвалася да двух месяцаў.

Пра значэнне Нёмана як воднага шляху ў гаспадарчым жыцці сведчаць 
наступныя лічбы. У 1855 г. перад пачаткам пабудовы першых чыгунак толькі 
ў межах Віленскай губерні па Нёмане прайшло 6 268 караблёў і 1 187 плытоў, 
на якіх было 30 114 работнікаў.

У 1898 г. пасля з’яўлення чыгуначнай сеткі за мяжу па Нёмане было выве-
зена: дрэва і матэрыялаў з дрэва на 6 964 747 рублёў, збожжа на 364 304 рублі, 
ільну на 557027 рублёў, ільнянога насення на 386 362 рублі, свіней на 39 266 ру-
блёў, гародніны і ягад на 22 965 рублёў, малочных прадуктаў на 62 816 рублёў, 
нявырабленых шкур на 54 133 рублі, костнай мукі на 53 656 рублёў, свінога 
шчаціння на 58 440 рублёў, драўніннай смалы і шкіпінару на 69 847 рублёў. 
Разам – на 9 425 739 рублёў.

VI.
Нёман з прытокамі ад пачатку XIX ст. належаў да ўрадавай дырэкцыі 

VI камунікацыйнай акругі. На месцы інспекцыю караблеходства выконвалі 
інспектары, якія падпарадкоўваліся акруговай дырэкцыі. 28 чэрвеня 1816 г. 
Дзяржаўная Рада загадала інспектарам судаходства і мытнікам перапісва-
ць тавары, якія везліся па Нёмане, Бугу і іх прытоках. 15 сакавіка 1833 г. ура-
дам быў усталяваны кантроль за таварамі, якія па Нёмане вывозіліся за мяжу. 
Імянным указам ад 26 сакавіка 1836 г. тая частка VI акругі, у якую ўваходзіў 
Нёман, канал Агінскага, Ясельда і Буг ад Брэст-Літоўскага, была перададзена 
ў VIІ акругу, і яна стала акругай нумар V. Пры рэарганізацыі ўправы дарог і 
камунікацый з 2 ліпеня 1843 г. V акруга стала XII з галоўнай сядзібай у Рызе. 
У 1876 г. была ство рана новая камунікацыйная акруга нумар IX з сядзібай у 
Коўне. У 1886 г. акруга атрымала назву «Ковенская». У 1902 г. дырэкцыя акру-
гі перанесена ў Вільню, пасля чаго атрымала назву «Віленская». 

Згодна са штатам 1843 г., XII камунікацыйная акруга ахоплівала Вілен-
скую, Гарадзенскую, Ковенскую, Курляндскую, Інфлянцкую і Эстляндскую гу-
берні. Кіраўніцтва работ па рэгуляцыі і інспекцыі караблеходства падпарад-
коўвалася V аддзелу гэтай акругі і мясцілася ў Целяханах. Рака Нёман ад Гожы 
да Новага Свержаня (545 вёрст) разам са Шчарай і каналам Агінскага ўтвара-
ла 2-ю дыстанцыю V аддзела. На Нёмане былі зроблены прыстані ў Стоўбцах, 
Мастах і Гародні. У 1850 г. прыстані Стоўбцы і Гародня атрымалі наглядчы-
каў. Потым V аддзел быў пераведзены ў Гародню і атрымаў парадкавы нумар 
ІV, яму быў перададзены Нёман ад Новага Свержаня да нямецкай мяжы. У 1886 
г. ІV аддзел атрымаў назву «Гарадзенскі», Нёман падзялілі паміж чатырма ды-
станцыямі: 1-я ў Коўні, 3-я ў Гародні, 4-я ў Стоўбцах, 2-я дыстанцыя абдыма-
ла Вілію з прытокамі. У 1906 г. 4-я дыстанцыя перанесена на станцыю Нёман. 
У 1905 г. была створана 5-я дыстанцыя з сядзібай у Алькеніках над Мераччу, 
потым яе перанеслі ў Галдынгі. Рака Чорная Ганча і Аўгустоўскі канал нале-
жалі да Варшаўскай камунікацыйнай акругі. Гэты падзел датрываў да 1915 г.
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Рака Лебяда і яе прытокі

Лебяда, правы прыток Нёмана, пачынаецца са злучэння дзвюх 
Лябёдак – Малой і Вялікай.

Малая Лябёдка бярэ пачатак з балота каля вёскі Падгалішкі 
Сабакінскай30 гміны і цячэ на поўдзень праз маёнтак Валейшы, а таксама 
праз некалькі маёнткаў з назвамі Лябёдка, Гайкаўшчына і вёску Дзяхцяры. 
Каля вёскі Разняцічы злучаецца з Вялікай Лябёдкай. Даўжыня Малой 
Лябёдкі – 20 км. Лаўроў у 1849 г. падае яе шырыню ад 1 да 2 сажняў і 
глыбіню 1–4 аршыны, у месцах, дзе рэчка цячэ сярод балот – глыбей. Малая 
Лябёдка раней называлася Лебяда. 10 студзеня 1546 г. Гіневічы прадалі 
пану Яну Гайко луг, які «лежыт под прудом, которы яго милость мает 
на реце Лебяде»31. 25 траўня 1667 г. Мярэта Нарушэвіч (паходзіла з князёў 
Саламярэцкіх) аддала ў заставу Яўстаху Аляшкевічу свайго ваверскага 
баярына Воцаха Балтрукевіча з яго зямлёй і лугамі «над ракой Лебядой, там 
жа каля яго, пад назвай Гарвілаўшчына». На старой трохвёрстцы, сто гадоў 
таму, на гэтай Лябёдцы паказаны млыны ў Лябёдцы (Зарачанах), Вайчуках, 
Гайкаўшчыне і Дзяхцярах. Віленскія губернскія ведамасці за 1846 г. № 50 
Малую Лябёдку падавалі як верхнюю частку Лебяды і пісалі, што Лебяда 
бярэ пачатак у Лідскім павеце каля маёнтка Валешы, а ўпадае ў Нёман каля 
маёнтка Ваўчкі. Прытокаў не мае.

Вялікая Лябёдка. Выцякае на паўночны ўсход з балота каля 
фальварка Верх-Лябёдка ў Васілішскай гміне. Цячэ на паўночны ўсход каля 
Шайбакполя, Сандзюкоўшчыны, вёскі Ладыгі і каля Разнятычаў злучаецца з 
Малой Лябёдкай. Даўжыня – 16 км, шырыня, згодна з Лаўровым, у балоцістых 
месцах – ад 3 да 7 сажняў, глыбіня – ад 2 аршын да 2 сажняў. У 1849 г. 
мастоў на рацэ не было з-за балоцістых і недаступных берагоў. Гэта рака 
раней таксама называлася проста Лебяда – у акце замены зямель месцічаў 
Васілішак з сялянамі Ладыгі 7 лістапада 1556 г.: «…на трынадцатом местцу 
дано сеножат подданых ладыскіх над рекой Лебядой». Пры канцы XVIII ст. 
назва стала памяншальнай – у падаўчым інвентары Васілішскага староства 
за 1786 г.: «Стаў пры млыне на рацэ Лябёдка, едучы з мястэчка да Касцянёва 
з фолюшам». У дакуменце, дадзеным Янам Абрамовічам пані Пяровай 
25 чэрвеня 1796 г., успамінаецца назва дольнага цячэння Вялікай Лябёдкі: 
«З таго майго пісьма вядома, што паколькі зямля за ракой Дуплішкай 
раней належала да маёнтка Пяровай». Лахніцкі ў статыстычным апісанні 
Літоўска-Віленскай губерні 1817 г. рэчку назваў Верх-Лябёдкай, Лаўроў 
ужываў назву Вялікай Лябёдка і заўважыў, што ад Васілішак да Ладыгі рака 
вядома пад назвай Сонтыкі, ад Ладыгі да Разнятычаў – пад назвай Дуплішкі 
і ад Разнятычаў да Бешанак – пад назвай Расокі.
30  Сабакінцы – сёння Першамайскае Шчучынскага р-на – Л. Л.
31  Старабеларускія тэксты, якія Шымялевіч запісаў у артыкуле лацінкай, пры перакла- 
дзе канвертуюцца ў кірылічныя. Тэксты са старапольскай мовы перакладаюцца на бела-
рускую мову – Л. Л.
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У Вялікую Лябёдку з левага боку ўпадае Шкардзянка, якая бярэ 
пачатак каля Старадворцаў і цячэ на паўднёвы ўсход каля Рудава, Шкардзёў 
і ўпадае ў Вялікую Лябёдку каля Васілішак. Даўжыня Шкардзянкі – 9 км. У 
XVI ст. рэчка звалася і Васілішка, і Скорда, і Скардыча. У акце замены зямель 
Васілішскага дзяржання з землямі пані Ядвігі Гайко (Гайкавай) 22 лістапада 
1558 г. успамінаецца «застенак городу месткого водле выгону ку рецэ 
Василишце... на третьем месте подле реки Скорды... там же тою речкою 
Скордучью». Лахніцкі ў 1817 г. у апісанні Васілішскай парафіі: «…малая 
рэчка Шкардзёўка», Гашкевіч у 1905 г. у спісе населеных пунктаў Віленскай 
губерні – «Скордзянка», «Шкордзянка», «Дворчанка». На карце-трохвёрстцы 
рэчка называецца «Дума», гэтая назва больш нідзе не сустракаецца.

Ад Бешанкаў цячэ Лебяда на поўдзень каля Малога Мажэйкава, Вялікай 
Лебяды, Раманаўцаў, Беразаўца32 і Ходараўцаў, упадае ў Нёман каля вёсак 
Талочкі і Ясюлевічы. Даўжыня гэтага ўчастка ракі – 30 км. Вышыня над 
узроўнем мора: насупраць Бешанак – 130,6 м, каля мястэчка Лебяда – 129 м, 
у Беразаўцы – 123 м, пад Мянонтавічамі – 116 м і пры вусці каля Нёмана – 
114 м. Ад Ходараўцаў да Нёмана Лебяда цячэ сярод шырокіх лугоў, мае нізкія 
берагі і балоцістае дно. Ад Ходараўцаў да Нёмана – 12 км. Лебяда мае пясчанае 
дно і высокія берагі. Лаўроў падаў шырыню ракі да 3 сажняў, глыбіню ад 4 да 
7 футаў. Вясенняя вада ўздымаецца над звычайным узроўнем на 1 сажню. 
Як заўважыў Лаўроў, з-за вадаваротаў ствараюцца пясчаныя водмелі, і 
таму гэтая рака не прыдатная да сплаву лесу. Аднак з вясновымі водамі 
заўжды, нават часам ад Васілішак, а часцей ад мястэчка Лебяда, спускалі 
лясныя матэрыялы да Нёмана. Таму Лебяда знаходзіцца сярод рэк, па якіх 
існуе сплаў лесу ў спісе, зацверджаным прэзідэнтам Рэчы Паспалітай ад 
9 лістапада 1927 г., пункт ад якога пачынаецца сплаў – Ходараўцы. На старой 
трохвёрстцы на Лебядзе абазначаны млыны ў мястэчку Лебяда, у Беразаўцы 
і Ходараўцах. Масты зараз існуюць на шашы Гародня – Ліда, у мястэчку 
Лебяда, у Раманаўцах, Ходараўцах і Жушме, а таксама на чыгуначнай лініі 
Ваўкавыск – Ліда. Назва Лебяда вядома з XVI ст. У лісце ўгоды Ваські Пушка 
з пані Войцахавай Нарбутавай аб зямлі ў Панямуні ад 15 лістапада 1531 г. 
так апісана мяжа гэтага кавалка зямлі: «Межы рекою Немном а межы дороги 
великою, которая дорога идет од Белицы до Мостов на стары брод через 
реку Лебеду». Клеменс Трызна, настаяцель манастыра Св. Духа, 30 чэрвеня 
1678 г. аддаў у заставу брацтву Св. Духа выдзелены са свайго маёнтка Лебяда 
фальварак Хацяновічы з вёскамі Казламі, Ходараўцамі і Серкамі, «асабліва са 
ставам на рацэ Лебядзе, з млынам і яго вывалкамі33»34. Маю ў руках дазвол, 
пісаны 5 жніўня 1750 г. і прызнаны на другі дзень у Трыбунале, на вольны лоў 
рыбы ў рацэ Лебядзе паміж Войнай (маёнтак Вялікая Лебяда) і Вянсковічам 
(маёнтак Голдава).

У Лебяду ўпадаюць: з левага боку Ваверка і Голдаўка, з правага – 
Касцянёўка і Жалудзянка.

Ваверка цячэ з малога возера, якое знаходзіцца каля вёскі Навасады 
Ваверскай гміны на вышыні 150 м над узроўнем мора, цячэ на паўднёвы ўсход 
і ўпадае ў Лебяду насупраць Бешанкаў на ўзроўні 139,1 м. Даўжыня ракі 
Ваверкі – 17 км. Яе берагі дастаткова сухія і пясчаныя. Перад Лебядой маецца 
вялікая грэбля, якая стварае вялікі стаў. У гэтым месцы здаўна знаходзіўся 
маёнтак Малая Ваверка, які ў XVIII ст. належаў князям Вішнявецкім. Інвентар 
Дзітвянскага ключа, да якога належала Малая Ваверка і Дылева, напісаны 
ў 1653 г., паведамляе: «Пад тым фальваркам вялікі стаў, на якім паперня і 
32  Раманаўцы, Беразавец – былыя фальваркі на берагах Лебяды.
33  Аплата за памол зернем ці мукой – Л. Л.
34  АВАК. XI. 223.
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млын, выплачана за іх паўтараста злотых». З часам ад той паперні атрымаў 
назву двор і вёска Паперня. Назва рэчкі Ваверкі першы раз узгадваецца ў 
фундушовым запісе на касцёл у Вялікай Ваверцы ад 1453 г.: «Kroxczyzna 
longitudinis a fluvio Vaverka medium ad paludium in Slovena». Юндзілы ў 
1514 г. запісалі для гэтага ж касцёла «млын і стаў на рацэ Ваверцы». На 
карце R. Zannoni 1772 г. намалявана рэчка, якая цячэ на паўднёвы ўсход да 
мясцовасці «Labieda», на гэтай рацэ – «Wawieresk» і «Dyliewo». Рака мае назву 
«Tecza R.». Згодна з слоўнікам Антонія Лаліса (Antoniego Lalisa) па-летувіску 
«vaivorykste» значыць «вясёлка». Спроба тлумачэння геаграфічнай назвы 
XVIII ст. досыць цікавая, але, верагодна, несапраўдная. У Лахніцкага ў 
1817 г. – «Wiewiorka».

Голдаўка. Выцякае з балота каля вёскі Клюкавічы ў Беліцкай гміне на 
вышыні над узроўнем мора 136 м і цячэ з усходу на захад, зрабіўшы калена 
на поўнач, упадае ў Лебяду на вышыні 125 м каля ваколіцы Станкевічы, 
якая ў 1567 г. называлася Олдавым. Даўжыня Голдаўкі 12 км, даўней на ёй 
у маёнтку Голдава быў стаў і млын. Нізкі яе бераг урэгуляваны каналамі. 
Берагі і дно ў рэчкі балоцістыя. Гранічны акт паміж маёнткам Олдава і 
лябёдскай вёскай Леснікі ад 15 чэрвеня 1528 г. захаваў найстарэйшую назву 
гэтай рэчкі: «…дорожка што идет из Завишыч и теж з елицких поль через 
верх Олдову речки». Пры размежаванні Лебяды і Беліцы 4 сакавіка 1554 г. 
белічане паказвалі межы праз стаў папярок грэблі ў бок дварца Мялешкаў 
князя Чартарыскага і прытокам Голдаўкі – раўчуком Салодка «велькі до 
ставу олдовского, где тая речка ў речку Олдовку і стаў Олдовскі ўпадывает». 
Праз час двор і вёска Олдава ці Оўдава пачалі называць Голдавым. Лахніцкі 
ў апісанні Ельненскай парафіі назваў гэтую рэчку Голдаўкай, Лаўроў – 
Аўдаўкай. На пачатку XIX ст. яе называлі Залатуха. У гэтую рэчку ўпадаў 
раўчук Салодка, які вядомы пад гэтай назвай у межавым акце Лебяды і 
Радзівонішак 1554 г. Салодка бярэ пачатак каля вёскі Цвербуты і цячэ ў 
кірунку з поўначы на поўдзень.

Касцянёўка. Бярэ пачатак каля фальварка Гернікі і цячэ на паўночны 
захад да вёскі Карабкі, адсюль паварочвае на паўночны ўсход і цячэ з меншай 
хуткасцю па прамой лініі, каля вёскі Бешанкі ўпадае ў Лебяду. Даўжыня – 
20 км. Вышыня над узроўнем мора: у Карабках – 160 м, у Ваўчынках – 135 м, 
каля вусця – 131 м. З-за значнага перападу – 1,5 м на кіламетр рака выгодная 
для млыноў, якіх мае чатыры: у Касцянёве, Гурнофелі, Ваўчынках і Бешанках. 
Берагі і дно мае балоцістыя. Даўняя назва Касцянёўкі невядомая. Сучасная 
назва паходзіць ад назвы маёнтка Касцянёва ў XV ст. – уласнасць Лелюшаў 
Касцевічаў. Тую ж назву рэчка мела ў 1716 г., у Лахніцкага ў 1817 г. і на старой 
трохвёрстцы. У спісе населеных пунктаў Віленскай губерні Гашкевіча адзін 
раз узгадваецца назва Ваўчынка.

Жалудзянка. Мае свае вытокі каля вёскі Вялікае Сяло на вышыні 
над узроўнем мора 169 м і хутка бяжыць на паўночны ўсход праз два ставы ў 
Жалудку і ўпадае ў Лебяду на вышыні над узроўнём мора 117 м каля Дзікушак. 
Даўжыня Жалудзянкі – 13 км. Берагі мае сухія і дно пясчанае за выключэннем 
нагрувашчвання ў Жалудку. У раку ўпадаюць: раўчук Брост (ад вёскі Кукіні), 
раўчук Красуля і рэчка Дзікушанка. Назва Жалудзянка з’явілася ад назвы 
мястэчка Жалудок, у акце размежавання Жалудка і Мажэйкава ад 28 траўня 
1558 г. мяжа праведзена «почавшы од устя реки Красули, где она в Жолудок 
впадает, оттоле вверх рекою Красулей до конца». 7 верасня 1559 г. Юры 
Быкоўскі, гаспадарскі дваранін узяў у пана Скуміна Тышкевіча, маршалка 
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гаспадарскага, людзей і зямлю ў вёсцы Борцкай на Панямуні «на реце 
Жолудце». Лахвіцкі ў апісанні парафіі Жалудоцкай назваў яе «Жалудзянкай», 
Лаўроў – «Желудка или Желудчанка», «Слоўнік геаграфічны» Сулімерскага – 
«Жалудка, Жалудчанка». Лаўроў у 1849 г. зазначыў, што «рэчка тая ёсць 
слаўная ўсякім мноствам рыбы, асабліва карасямі і лінямі».

Ішчалнянка выцякае з балота каля вёскі Баяры Вялікія і цячэ на 
ўсход праз Ішчалну, упадае ў стаў на Гарадзішчы – у раўчук Дзікушанка. 
У Ішчалне і Ішчалнянах на ім два млыновыя ставы. Даўжныя ракі – 10 км. У 
падзельчым акце Лімантаў ад 1613 г. у складзе маёнтка Ішчална ўзгадваецца 
вёска Пацкі Рыбацкія каля Вялікіх Баяраў. У інвентары Ішчалны 1836 г. 
«перад фронтам палаца выкапаны вялікі стаў у форме чатырохкутніка, у 
які ўпадае рэчка Пацька ці Скярдзіма». Лаўроў не пісаў пра гэтую рачулку, у 
«Слоўніку геаграфічным» Сулімерскага35 – Ішчалнянка.

35  III, 308.
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Рэкі Гаўя і Жыжма

Дугой з-пад Менска на захад да Шчучына ідзе лінія водападзелу, на 
поўдзень ад яе воды прымае рака Нёман, на поўнач – рэкі Вілія і Мерач. 
Больш-менш на палове адлегласці паміж гэтымі рэкамі на іх лініі водападзе-
лу манатонная Лідская раўніна пераходзіць ва ўзвышша. Асобныя пункты 
гэтага ўзвышша маюць вышыні: Гядэйкі – 275 м, Крывая гара – 270 м, Ка-
ралейгі – 251 м, Вінцаполе – 247 м і Курмяляны – 241 м. З гэтага ўзвышша 
сцякаюць у розных кірунках рэкі: Гаўя, Жыжма, Мерач, Сольча, Вісінча. З 
іх Гаўя з сваім прытокам Жыжмай цякуць на поўдзень і ўпадаюць у Нёман.

Гаўя бярэ пачатак каля фальварка Дзякі ў Віленскім павеце, цячэ каля 
мястэчка Дзевянішкі да вёскі Падваранцы, адкуль накіроўваецца на паўднёвы 
захад. Далей працякае каля вёскі Суботнікі і ўпадае ў Нёман каля вёскі Бур-
носы. Гаўя дзеліцца на тры часткі: 

- Верхняя, ад вытокаў да мястэчка Дзевянішкі – бязлесая мясцовасць з 
пагоркамі, бераг і дно ракі жвіраватыя, вышыня над узроўнем мора каля вы-
токаў – 215 м, каля Дайноўкі – 206 м, каля Дойлідаў – 197 м, каля Падваран-
цаў – 189 м, каля Грыбішак – 178 м, каля Дзевянішак – 163 м. Даўжыня вяр-
хоўяў – 18 км, падзенне ўзроўню – 2,4 м на 1 км.

- Сярэдняя частка, ад Дзевянішак да Галімшчыны – лясістая                                          
мясцовасць з нязначнымі ўзвышшамі, правы бераг заўсёды вышэйшы за левы, 
рачная даліна шырынёй у 0,25 – 0,5 км, вышыня над узроўнем мора каля Но-
вых Кавалёў – 160 м, каля Гірдзюноў – 154 м, каля Жамаслава – 148 м, каля Су-
ботнікаў – 144 м, каля Якун – 142,3 м, даўжыня гэтай часткі – каля 30 км, па- 
дзенне ўзроўню – 0,77 м на 1 км.

- Ніжняя частка, ад Галімаўшчыны да вусця – плоская раўніна, рачная 
даліна пашыраецца да 1 – 1,5 км, ад вёскі Сцягані злучаецца з далінай ракі 
Жыжма і дасягае шырыні ў 4 км. Ад вусця Жыжмы па берагах Гаўі вялікія ба-
лоты, а потым пясчаная раўніна, на якой Гаўя ўпадае ў Нёман. Вышыня над 
узроўнем мора каля Галімаўшчыны – 140,2 м, каля Лосевічаў – 139 м, каля 
Сянкевічаў – 136 м, каля Сонтакаў – 131 м, каля Каўкялёў – 127 м, каля вус-
ця – 121 м. Даўжыня гэтай часткі – 27 км, падзенне ўзроўню – 0,7 м на 1 км.

Лаўроў у 1849 г. напісаў пра наступныя масты на Гаўі: у Даўбуцішках, 
Дзевянішках, Жамаславе, Суботніках, Галімшчыне, Ліпнішках і Гаўі. Зараз 
масты ёсць у Дзяках, Каткішках, Дойлідах, Падваранцах, Ластоўцы, Рымо-
шы, Бечанах, Скрэйшанах, Гірдзюнах, Суботніках, Баравіках, Галімаўшчы-
не, Ліпнішках, чыгуначны мост каля станцыі Гаўя і каля млыноў – у Даўбу-
цішках, Дзевянішках, Гудэлях, Жамаславе, Суботніках і Гаўі.

«Апісанне паветаў і межаў» 1556 г.36 так акрэслівае межы Лідскага і Аш-
мянскага паветаў: «Жыжмой вниз мимо Ремезив и Гарманишок в реки Кго-
вью, Кговею в Немон». 23 сакавіка 1590 г. у прывілеі караля Жыгімонта ІІІ на 
інкарпарацыю геранёнскай шляхты да Ашмянскага павета: «Микалая Мо-
жейка з имением его Покговейским над рекой Кгавьею лежачым»37. На кар-
це R. Zannoni 1772 г. – «Gawia R.».
36  Літ. Метр. кн. VII. публ.
37  АВАК. XIII. 61.
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Сойм 1775 г.38 ухваліў: «Паколькі на рэках Жыжме і Гаўі, якія ўпадаюць 
у Нёман, сплаў абцяжараны яздамі і рознымі перашкодамі, якія робяць пацэ-
сары берагоў гэтых рэк, і праз гэта публічны скарб мае страты, таму, маю-
чы згоду станаў Рэчы Паспалітай, пастанавілі: каб сплаў на рэках Жыжма 
і Гаўя не меў перашкодаў ад пацэсараў і каб яны не патрабавалі аплаты». 
Лаўроў пра сплаў у 1849 г. апавядае, што невялікія плыты і асобныя бярвен-
ні сплаўляюцца ўвесну па Гаўі ад маёнтка Дзевянішкі. Сямёнаў у «Геаграфіч-
ным слоўніку Расійскай Імперыі»39 падае даўжыню Гаўі ў 80 вёрст, шырыню 
да 30 сажняў, глыбіню да 2 сажняў, пункт, з якога пачынаецца сплаў, такса-
ма – Дзевянішкі. Сямёнаў дадае, што апрача будаўнічага лесу па Гаўі на ма-
лых плытах перавозяць лён, пяньку, канаплянае семя. Міністэрства дарог і ка-
мунікацый у 1904 г. уключыла Гаўю ў спіс рэк, дзе дазволены сплаў, тое самае 
было зроблена распараджэннем прэзідэнта Польшчы ад 9 лістапада 1927 г.

З левага боку ў Гаўю ўпадаюць Вярсока, Акупа, Клява, Якунька, 
Судрога. З правага боку Жыжма (малая), Вядроўка, Матрона, Лунтупа, 
Трупля, Аліта, Жыжма (Вялікая) і Бердаўка. 

Жыжма бярэ свой пачатак з адной крыніцы з ракой Вісінча (прыток 
Сольчы) у Беняконскай гміне, каля фальварка Петрашкунцы, на вышыні 
над узроўнем мора 181 м. Цячэ па вялікай дузе на поўдзень і ўпадае ў Гаўю 
на вышыні над узроўнем мора 130 м (за 10 км ад Нёмана). Каля вытокаў Жы-
жмы ў Салечніцкай гміне Віленска-Трокскага ваяводства знаходзіцца маён-
так Стокі, а недалёка ад упадзення ў Гаўю знаходзяцца вёскі Сонтакі: Сонтакі 
(Ліпнішскія), Малыя Сонтакі, Вялікія Сонтакі. Даўжыня ракі 70 км. Згодна з 
апісаннем Лідскага павета П. Лаўрова (1849 г.), шырыня Жыжмы – да 5 саж-
няў, глыбіня да 1,5 сажняў, дно пясчанае, берагі нізкія і часта балоцістыя. 
Рачная даліна ўверсе ракі – 0,5 км, ад вёскі Германішкі даліна пашыраецца і 
каля Дворышчаў ужо мае шырыню ў 1 км. Ад Жыжмы Пацаўскай злучаецца з 
далінай Гаўі, і дзве ракі разам ствараюць луг і пашу шырынёй у 3 км. На Жы-
жме ёсць наступныя млыны: у Балкунцах, Лушчыкоўшчыне, Гайцюнішках, 
Германішках і Левашах. На Жыжме здаўна быў сплаў, у гэтай якасці яна згад-
ваецца ў дакуменце 1775 г. Лаўроў у 1849 г., Карэва ў 1861 г. і «Слоўнік геа-
графічны» Сулімерскага ў 1882 г. сведчаць, што па рацэ Жыжме ўвесну сплаў 
існаваў ад мястэчка Воранава і вёскі Германішкі, сплаўлялася бярвенне і не-
вялікія плыты. 

Назва Жыжма першы раз сустракаецца ў прывілеі вялікага князя ВКЛ 
Вітаўта ад 16 лютага 1410 г. Віленскай катэдры на вёску Драгімінішкі (ці Ка-
ладзерышкі) з лугамі на рацэ Жыжме. У актах Літоўскай Метрыкі ёсць вырак 
маршалкоўскага суда ад 18 лістапада 1520 г. у справе паміж баярынам лідскім 
Станкевічам і Васілём Сянковічам «аб балотах і сенажацях каля Жыжмы»40. 
Апісаная ў 1566 г. мяжа паміж Лідскім і Ашмянскім паветам праходзіла па Жы-
жме, яна бачна на карце R. Zannoni 1772 г. Гэтая мяжа праіснавала да сялян-
скіх рэформ 1861 г. і стварэння валасцей. У 1801–1843 гг. па рацэ Жыжме пра-
ходзіла мяжа паміж Гарадзенскай і Віленскай губернямі. 

З левага боку ў Жыжму ўпадаюць рэкі: Гярвіна (каля ваколіцы Лепа), 
Навінка, Ліпніца, Інтака (каля ваколіцы Цяжкелі) і Чорная, а з правага 
бока – Балотная і Плашчоўка.

38  Vol. Leg., VIII. 404.
39  И. 1863. 601.
40  Рус. Истор. Библ. ХХ. 1486.
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Рака Дзітва

Дзітва бярэ пачатак у Эйшышскай гміне каля вёскі Даўгердзішкі са зліцця 
двух раўчукоў, цячэ на паўднёвы ўсход праз гміны: Жырмунскую, Радунскую, 
Лідскую, Ваверскую, Белагрудскую, Дакудаўскую – і каля вёскі Бенявічы 
ўпадае ў Нёман.

Даўжыня ракі – каля 80 м, Пётр Лаўроў у «Топографическом описании 
Лидского уезда» (Вильно, 1849) шырыню Дзітвы вызначыў у 4–10 сажняў, 
глыбіню ў 1–2 сажні. Дно ракі ў верхняй частцы рэчышча жвірнае, у сярэдняй 
балоцістае, за некалькі кіламетраў да вусця пясчанае. 

Вышыня над узроўнем мора на пачатку ракі – 160 м, каля Складанцаў – 
139, у Алькеніках – 138, пад Нонішкамі – 137, каля Талкунцаў – 136,3, у 
Гейштаўтах – 136, насупраць Яўсеевіч – 135,4, у Мыто – 135, каля Белагруды – 
132,3, у Данеўшчыне – 131,2, у Ольжаве – 128,2, у Лупеніцы – 124 і каля вусця 
пры Нёмане – 118 м над узроўнем мора.

Ад фальварка Кіршышкі ў Эйшышскай гміне, дзе вышыня над узроўнем 
мора – 142,2 м, да вусця, г. зн. праз 75 км цячэння, перапад вышыні – 24,2 м ці 
0,33 м на 1 кіламетр. На ўчастку паміж Таўкунцамі і Мытом (на працягу 24 км) 
перапад вышыні – толькі 1,3 м, ці 0,05 м на 1 км.

З-за такога манатоннага профілю таямнічая і здрадлівая Дзітва 
сярод шырокай балоцістай нізіны цячэ павольна і ціха, ствараючы затокі і 
адгалінаванні, ці так званыя «завадзі» і «расохі». Берагі Дзітвы балоцістыя і 
недаступныя, пазарасталі чаротам, рагозам і балотнымі травамі, а няроўнае 
дно запоўнена брудным ілам. На берагах Дзітвы гняздзіцца мноства дзікіх 
качак і іншых балотных птушак.

З рыб у гэтай рацэ ёсць слынныя ў Лідзе дзітвянскія шчупакі, ляшчы і 
язі. Калісьці тут былі «бабровыя гоны», а выдру можна тут спаткаць і зараз.

Тэадор Нарбут, публікуючы акт дамовы 1387 г. паміж Ягайлам 
і Скіргайлам41, упісаў у дакумент назву ракі Дзітва: «А на сю сторону по 
Сколву Дзитва река город Радуня і ўся тая волость»; жадаючы растлумачыць 
значэнне гэтай назвы, дадаў заўвагу: «Крыніца гэтай назвы паходзіць за 
летувіскай гаворкі: «Dzitwe zywot».

Першы раз назву ракі Дзітва сустракаем у фундушовым акце Юндзілаў 
на касцёл у Ваверцы 1473 г. «… omnium de grano seminis et etiam in Dzitva». 
У атласе Rizzi Zannoni 1772 г. прысутнічаюць дзве ракі з назвамі: 1) «Дзітва», 
бярэ пачатак з-пад Эйшышак і ўпадае ў Жыжму (!) каля Сцяганоў, і 2) «Дзіта», 
цячэ каля Ліды і ўпадае ў Нёман паміж Дакудавым і Беліцай. У наступных 
выданнях памылку з літарай «в» паправілі. А на некаторых картах, выдадзеных 
пры канцы XVIII – пачатку XIX стст., прыток Дзітвы – раку Ліду ці Лідзею, 
на якой стаіць горад Ліда, – называлі «Дзіла». Летувісы называць Дзітву – 
«Ditva», немцы – «Dsitwa», на рускіх картах «Дитва». Каля вёскі Ольжава, ля 
ракі Дзітвы ёсць луг з назвай «Жыдовец», а ў басейне Нёмана ёсць некалькі 
рэчак з назвай «Жыжма». Усе гэтыя назвы маюць агульнае паходжанне і 
на старажытнай мове мясцовага насельніцтва маглі пазначаць сток вады – 
zywociecz.
41  Pomniejsze pisma historyczne, 1856, S. 104.
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У Дзітву ўпадаюць наступныя рэкі: з левага боку – Ёдуп, Асава, Рудэйка, 
Няшкрупа, Крупка, Вольжава першая, Вольжава другая і Ліда (Лідзея), з 
правага боку – Радунька, Нача, Упясня, Шлавеня, Лідовя, Нецеч, Місяўка. 
Плошча басейна ракі Дзітва – каля 1 400 км2.

Берагі Дзітвы з-за балотаў слаба заселеныя. Людзі селяцца на пэўнай 
адлегласці ад гэтай ракі – на сухіх узвышшах пасярод балота ці на краі рачной 
даліны. З наддзітвянскіх населеных пунктаў заслугоўваюць успаміну: Мыто 
з царквой на даўнім тракце з Ліды ў Гародню, каля грэблі і моста, на якім 
калісьці бралі аплату за праезд, ці мыта, і Белагруда – даўняе рыма-каталіцкае 
пробаства з касцёлам на лясістым пагорку, слаўнае сярод суседзяў сваім 
штогадовым кірмашом на Ушэсце – «Унебаўзяцце».

Згодна з Нарбутам42, раней Дзітва каля сваіх вытокаў была мяжой 
паміж славянскімі і летувіскімі паселішчамі: «непасрэдная мяжа Літвы і 
Славяншчыны» ішла ад возера Пеляса на ўсход па рацэ Пелясе і балоцістай 
нізіне «да вёскі Падзітвы і Друскенік у парафіі Радунскай, астатнія вёскі 
ляжаць на самым правым беразе Дзітвы. Адсюль уверх па рацэ да вусця рэчкі 
Асоўкі. Уверх па гэтай рачулцы (Асоўцы) да вёскі Падваранцы, потым лясамі 
на ўсход да вёскі Дайноўкі, недалёка правага берага ракі Жыжмы».

Яшчэ ў 1844 г. Міхал Балінскі43 пісаў: «Летувіскай мовай размаўляюць 
яшчэ па рацэ Дзітве, у Жырмунах, Беняконях, каля Эйшышак і нават за Лідай 
да Нёмана». Зараз літоўска-славянская этнаграфічныя мяжа перасунулася 
значна далей на паўночны захад, і над Дзітвой летувіская мова ёсць толькі ў 
некалькіх вёсках: Вайкунцах, Складанцах, Друскеніках і Падзітве. Большасць 
народа, які жыве над Дзітвой і ў яе басейне, зараз лічыць сябе беларусамі. 
У месцы, дзе рэчка Радунька ўпадае ў Дзітву, у Талкунцах ад веку жывуць 
літоўскія татары.

Для пераправы цераз Дзітву з даўніх часоў будавалі масты. Самы стары 
з іх ужо існаваў у 1392 г., ён быў пабудаваны на шляху з Жырмунаў да 
Васілішак, насупраць пазнейшай Дзітвы Тальвашоўскай ці Рулевіч. Мост на 
вялікай дарозе з Васілішак да Ліды пры Дзітве Пратасаўскай ці Мыто вядомы 
з канца XV ст. Таксама стары мост знаходзіўся на дарозе з Вільні праз Ліду 
на Беліцу і Слонім – каля вёскі Любары. Калі ў 1796 г. пачалі будаваць вялікі 
тракт з Ліды на Слонім і Навагарадак праз Лупеніцу, мост каля Любараў 
быў знішчаны. На трохвёрстнай карце другой паловы XIX ст. на Дзітве пад 
Азялішкамі абазначаны паром. У 1849 г. Лаўроў апісаў наступныя масты на 
Дзітве: у Падзітве (каля Эйшышак), Азялішках, Мыто, Арлянцы і Лупеніцы. 
На старой трохвёрстнай карце абазначаны два масты, пра якія Лаўроў не 
пісаў, а менавіта ў Казакоўшчыне і на старой вялікай дарозе з Дакудава да 
Беліцы, каля Бенявіч. Пасля знішчэння апошняга з пералічаных пры канцы 
XIX ст. быў пабудаваны новы мост у Старым Млынішчы. У 1904 г. каля Дзітвы 
Шамятоўскай быў пабудаваны новы мост на шашы Ліда – Гародня. У 1928 г. 
каля вёскі Даржы такі ж мост быў пабудаваны на шашы Ліда – Беліца, а ў 
1929 г. – на дарозе Ліда – Радунь каля вёскі Гейштаўты. 

Чыгуначны мост на ліні Вільня – Баранавічы каля вёскі Даржы быў 
пабудаваны ў 1883 г., а на лініі Маладзечна – Ваўкавыск каля вёскі Парачаны – 
у 1904 г.

На Дзітве працуюць толькі два млыны: у Падзітве і каля вусця, у Лупеніцы.
Сплаў дрэва распачаўся на Дзітве ў 1840 г., у 1914 г. сплаў быў прыпынены. 

Ранейшыя ўлады лічылі, што рака становіцца сплаўнай ад Мыто. Ва ўказе 
Прэзідэнта Рэчы Паспалітай ад 1927 г. Дзітва адсутнічае ў спісе рэк, на якіх 
дазволены сплаў драўніны.

Рака цячэ па вельмі прыгожых мясцінах і можа быць багатай крыніцай 
прыгажосці для аматараў воднага спорту і прыроды.

42  Pomniejsze pisma historyczne, 1856, S. 269.
43  Starozytna Polska. ІІІ., S. 264.
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Сасна

Сасна – самае паспалітае дрэва ў нашым краі. Расце на пясчаных гле-
бах, якія не могуць выкарыстоўвацца ў сельскай гаспадарцы. Лес, які скла-
даецца са старых сосен, завецца борам, такі ж малы лес – барком. Маладыя 
сасновыя бары наш люд называе сасняком ці саснячком. На паўночны ўсход 
ад Ліды, каля гасцінца на Дворышча знаходзіцца лясны абшар, які да 1842 
г. належаў калегіуму піяраў у Лідзе і да нашага часу [канец 1930-х гг. – Л. Л.] 
завецца Піярскі бор. На захад ад Ліды, сярод сасновых лясоў, якія належаць 
маёнтку Заполле, ёсць фальварак Бароўка. На паўночны захад ад Ліды мясцо-
васць каля дарогі на Крупава мае назвы Бары. Відавочна, тут некалі быў бор.

Амаль што ўсе могілкі Лідскай зямлі знаходзяцца ў месцах, якія не                     
маюць каштоўнасці для земляробства, – а менавіта на пясчаных пагорках, як-
раз там, дзе растуць сасновыя баркі. Такія тыповыя могілкавыя баркі на па-
горках ёсць у Тракелях, Востраве, Дубінцах і г. д., яны бачныя за 15–20 км.

У XVII ст. на поўдзень ад горада Ліды на замкавай зямлі і зямлі шляхец-
кага засценка Кузьмішкі паноў Вісмантаў паўстаў прыгожы бор. У 1798 г. 
частка гэтага бору, якая знаходзілася на замкавай зямлі, была выдзелена пад 
парафіяльныя могілкі. Другая частка бору на зямлі шляхты праіснавала да 
1892 г., калі пасля вялікага пажару Ліды трэба было адбудоўвацца і дрэвы 
спілавалі. У свой час я лічыў гадавыя кольцы вялікіх пнёў, якія пазаставалі-
ся на месцы гэтых сосен, і налічыў 240 кольцаў. Гэта былі пні дыяметрам у 
паўтара метра. Прыгожы бор на парафіяльных могілках таксама быў выраза-
ны для будаўніцтва даходных дамоў. 

А колькі прыгожых і каштоўных бароў на Лідчыне знішчыла вайна!44 
Дастаткова прыпомніць бары маёнтка Вялікае Мажэйкава, каля вёскі Коўшы-
кі ці слаўны Шаўдзюнскі бор над Нёманам45, каб зразумець, якія вялікія стра-
ты панеслі лясныя багацці ў часе той акупацыі.

Сталая сувязь сасны з могілкамі адбілася на мясцовым фальклоры, і для 
людзей сасна стала ўвасабленнем смутку.

Некалі Кастусь Кароль у Брындзянятах запісаў мне песеньку, якая 
пачынаецца гэтак:

Ой у полі, сосна, 
   не шумі галосна,
Бо мне 
   ў чужым краю тошна...

У іншай песні, якую чуў у Крупаве, маладая замужняя жанчына звярта-
ецца да сасны:

Не хіліся сосна,
Бо мне жыцці тошна...

44  Маецца на ўвазе Першая сусветная вайна – Л. Л.
45  Верагодна, бор каля вёскі Шаўдзюны – Л. Л.
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На пытанне ў спеве – «Ад чаго ты, сасна, ды не зялёна?» прыдарожная 
сасна апавядае смутную гісторыю свайго жыцця:

Дык як мне, сасне, 
   зялёнай быць?...
Маё карэнне гарэла,
Маё вяццё смалела...

Юлька Завала (Завалаўна) у Гарнях праспявала мне апавяданне пра тое, 
як два чужаземцы намовілі вясковую дзяўчыну да ўцёкаў з дому, а потым ха-
целі ад яе пазбавіцца:

Павялі дзяўчыну 
   барамі, лясамі,
Прывязалі дзяўчыну 
   да сасны касамі,
Запалілі сасну 
   з верху аж да долу.
Ато ж зараз, дзяўчына, 
   вярніся дадому!

Тэадор Нарбут (Dzieje, I, 195) залічыў сасну да дрэваў, якія старажытныя 
ліцвіны лічылі святымі і дадаў, што «ліцвінская песня з адной з гмін узгадвае 
святую сасну, якую пасадзіў бацька воіна Эйшы ў дзень яго нараджэння». 
Вядома, што летапісцы і хранікёры прыпісвалі Эйшы заснаване Эйшышак. 
Змест гэтай песні зараз невядомы, і таму немагчыма сцвярджаць, што ліцві-
ны асацыявалі сасну не з магілай, як сучасныя беларусы, а з нараджэннем дзі-
цяці, і лічылі сасну не сумным, а радасным дрэвам.

На паўночным боку замкавага ўзгорка ў Лідзе растуць дзве старыя сас-
ны з прыродна сплясканымі і выцягнутымі ад замкавых муроў – у бок поўд-
ня, да сонца – кронамі. Чуў з вуснаў Эвеліны Сегень46, якая жыве на Зарэччы, 
і якая – я ўпэўнены – ніколі не бачыла ніякія старыя дакументы, а апавядала 
так, як чула ад старых людзей, што некалі каля тых дзвюх соснаў расла і трэ-
цяя, якую «лідскі бургамістр Перхур сто, а можа і дзвесце гадоў таму сцяў. 
Быў пакараны – сам Перхур памёр, і ягоны род загінуў». Са старых папер я 
даведаўся, што ў Лідзе яшчэ ў XVII ст. жыў род Перхураў, месцічаў лідскіх, з 
якіх каля 1717 г. лідскім бургамістрам быў Стэфан Перхур, а другі Перхур, імя 
якога не ведаю, таксама быў бургамістрам у Лідзе каля 1740 г. Перад тым Пер-
хурам бургамістрам Ліды каля 1730 г. быў Якуб Урбановіч, а ў 1759 г. – Казімір 
Бараноўскі. З паловы XVIII ст. усялякія ўзгадкі пра Перхураў у метрыкаль-
ных актах Лідскай фары знікаюць. Адзіным напамінам пра гэты род застала-
ся назва дзялкі гарадской зямлі Перхураўскі клін, на якой зараз заснаваны па-
рафіяльныя рыма-каталіцкія могілкі на Слабадзе.

Праз сорак гадоў, калі на месцы сучаснага мураванага дома (па Ге-
дымінаўскім завулку ў Лідзе), у каторым знаходзіцца агульнаадукацыйная 
школа № 547, стаяла старое драўлянае гумно – склад усялякай вайсковай ста-
рызны, а завулак Гедымінаўскі – вузкі, балоцісты і цёмны – усімі месцічамі аб-
мінаўся, тут не раз здаралася, што жаўнер, які ўначы стаяў на варце, стрэлам 
з карабіна ўздымаў трывогу, тлумачачы, што сярод старых таямнічых соснаў 
яму нешта здалося і настрашыла. У той час на вуліцах не толькі электрыч-
насці не было, а нават і звычайнай масленай лямпы на слупе. Старыя бабы, 
лежачы на цёплых ляжанках, умелі апавядаць і вельмі цікава апавядалі пра 
46  Эвеліна Сегень (1867–1942) – родная сястра Яна Сегеня, аўтара мемуараў «Успаміны пра 
Ліду канца ХІХ стагоддзя», сябра і суседа Міхала Шымялевіча, дзеда майго сябра Януша 
Сегеня (г. Варшава). Да 1915 г. была таемнай настаўніцай польскай мовы – Л. Л.
47  Гэтага будынка каля замка зараз няма, да 1915 г. у ім мясцілася гарадская вучэльня – Л. Л.
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розныя страшныя рэчы, якія рабіліся ў замку і пад замкам: пра замкнутага ў 
замкавай вежы бязвіннага чалавека, пра скрыні на ланцугу са скарбам, пра 
страшнага сабаку, які пільнуе ўваходы ў замкавыя падзямеллі, пра замкавыя 
лёхі і ходы, якімі можна ехаць чацвёркай коней да Вільні і Наваградка, пра 
каралеву, якая раз на год выходзіць з замкавых падзямелляў і просіць у пер-
шага ж сустрэтага ёй лідзяніна, каб замовіў набажэнства за ўратаванне яе па-
кутнай душы – набажэнства павінна адбыцца толькі ў замку, і ксёндз павінен 
не забыць прынесці ўсё патрэбнае з касцёла, але ксёндз заўсёды нешта забы-
ваў, ці яму перашкаджала паліцыя, пра зачараваных у тых соснах дзвюх ка-
ралеў і г. д. У тыя часы лідзяне свята верылі, што ў пэўны дзень, у 12 гадзін у 
поўдзень, а можа ўначы, калі зрабіць насечкі на кары соснаў, з іх будзе пыр-
скаць кроў. Хто з нас не спрабаваў гэта на практыцы?! Колькі на кары нічым 
не вінаватых сосен засталося знакаў ад нашых сцізорыкаў!48

Ксёндз Вайшвіла, экспіяр лідскі, у сваіх успамінах, напісаных у 1853 г., 
пераказаў нам рэлігійную легенду пра тыя сосны: «Мне вядома легенда, якую 
я чуў, што дзве сасны, якія і зараз растуць на самым вале замкавага мура, 
на галоўнай вуліцы горада, былі пасаджаны хрысціянамі на парэштках двух 
капланаў, забітых на гэтым месцы паганцамі. Аднак сам узрост тых со-
снаў паказвае беспадстаўнасць гэтай пагалоскі».

Тыя дзве акружаныя таямніцай сасны – найвялікшая і самая паважаная 
легенда лідзян – могуць мець па 150–200 гадоў [пры канцы 1930-х гг. – Л. Л.], 
і таму былі пасаджаны паміж 1740 і 1790 гг.

У 1754–66 гг. лідскім падстарастам і адміністратарам Лідскай эканоміі 
(уладальнікам якой быў лідскі стараста дэ Кампа Сцыпіён), г. зн. фактычным 
гаспадаром Лідскага замка і старшынёй гродскага суда, быў Францішак Гадэб-
скі (герб «Гадземба») – у 1754 г. тытулярны лоўчы, а ў 1762 г. лідскі  войскі. 
Герб «Гадземба» Каспер Нясецкі апісаў так: «Мае сасну з трыма зялёнымі 
вяршынямі, ці галінамі, з якіх адна ў сярэдзіне, а дзве па яе баках, пад імі 
дзве абсечаныя галіны, адна з аднаго боку, другая з другога, дрэва мае пяць 
каранёў, поле чырвонае».

Хіба ж на тле калісьці чырвонага замкавага мура тры зялёныя сасны не 
былі натуральным гербом «Гадземба»?49

У 1929 г. магістрат горада Ліды прычыніўся да належнага ўмацавання 
каранёў нашых дзвюх соснаў і ўладаваў для іх неабходную агароджу на стром-
кім замкавым вале.

48  Вельмі каштоўнае месца ў тэксце, Шымялевіч пераказвае аўтэнтычныя лідскія легенды 
пра замак – Л. Л.
49  Па маім меркаванні, гэта найбольш верагодная версія паходжання тых легендарных со-
снаў пры замку – Л. Л.
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Дуб

У Дакудаве над Нёманам мне спявалі калісьці маладыя дзяўчаты (зараз 
ужо старыя бабулі) надта жалобныя песні-думкі пра птушку-рыбалова50, якую 
злавілі два лебедзі на сваім «ціхім Дунаі» і жадаюць яго ўтапіць, але спярша 
пытаюцца – хто ён такі? Злоўленая птушачка адказвала:

Ціхі Дунаёк –
   то май татанька,
Сыра зямля –
   мая маманька,
Зялёны дубок – 
   то мой брацейка.
У іншым спеве вясковы хлопец хоча бліжэй пазнаёміцца з дзяўчынай, 

якая яму падабаецца, і звяртаецца да яе з трывожным пытаннем:
Казалі, дзяўчына – 
   з зялёнага дуба?
На што дзяўчына яму адказвае:
Я не з зялёнага дуба, 
   мяне маці радзіла
Ў шчасліву гадзіну 
   і ў пялёнкі спавіла...
На паўночным Палессі на вясковым вяселлі маладыя жанчыны і дзяўча-

ты танцуюць «казака» і весела прыпяваюць:
Ой, чы не гарна?
Ой, чы не люба?
Выцесала мяне маты
З зялёнага дуба.
Выцесала, шчэй намалявала,
Дала мэне за краўчука,
Шчоб я пановала!
Агульна вядома легенда пра Лідзейку – «варажбіта і найвышэйшага 

святара паганскага», пра якога ліцвінскія хранікёры сцвярджалі, «што быў 
у арліным гняздзе ў лесе знойдзены, і меў веды, і варажыў аб будучыні». Згод-
на з Мацеем Стрыйкоўскім, Лідзейку знайшоў вялікі князь Віцень «у арліным 
гняздзе ў адной з пушчаў пры гасцінцы, а некаторыя апавядалі, што ў чы-
стай калысцы, павешанай на дрэве»51. Летувіскае слова lizdas – гэта гняз-
до, а verksmas – плач. Гэты варажбіт і архіпастыр паганскай Літвы тлумачыў 
Гедыміну значэнне сну пра жалезнага ваўка! З гульні слоў паўстала фабула 
пра Лідзейку, гняздо, крыўду дзіцяці, пра заснаванне Вільні і нават пра па-
ходжанне прозвішча роду, продак якога радзіў Гедыміну заснаваць Вільню52. 
50  «Рыбалоў жа мае памеры ястраба, галаву мае лысую і толькі шчаціннем рыжага колеру за-
рослую, а хвост белы. Па вялікіх лясах у Літве над вадой жыве паўсюдна, умее па-майстэр-
ску лавіць самую вялікую рыбу» – Ladowski S.P. Historya naturalna, ІІ, 1804 r, 190. – да ста-
ражытнай песні – старажытны каментар 
51  M. Stryjkowski. Kronika (1766 r.). 355.
52  Маецца на ўвазе Радзівіл, у сэнсе той, які «радзіў-Вільню» – Л. Л.
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Гэта ўсё старыя рэчы. Ці Веркі53 атрымалі сваю назву ад дзіцячага плачу – 
можна спрачацца. Але і ў нашым краі каля Тракеляў у Ліпнішскай гміне так-
сама ёсць урочышча Веркі.

Гэтыя некалькі ўзгадванняў наводзяць на думку, што аповеды пра зя-
лёны дуб раней разумеліся, можа толькі ў нас, як метафара пра пазашлюб-
нае нараджэнне чалавека. Мажліва, што нейкая ахвяра нешчаслівага кахан-
ня пакінула сваё дзіця ў лесе ці пры гасцінцы, дзесьці пад дужым зялёным 
дубам, аднак там, куды прыходзілі людзі для нейкіх рэлігійных практык, на-
прыклад, для малітвы, ці для ахвяравання, ці для варажбы альбо наадварот, 
для збору харчавання – напрыклад, жалудоў. Такія месцы мусілі быць вядомы 
мясцоваму люду, паважацца ім і стала наведвацца. «У аповядах стала згадва-
юцца дубы-варажбіты», – пісаў Тэадор Нарбут. «Дубы мелі голас і адказвалі 
на пытанні. Пэўна для гэтага ў дуплах, якія часта бываюць у такіх дрэвах, 
мусіў жыць нейкі ашуканец. Такі дуб называўся Баўбліс». Аўтар гэтага рад-
ка ў якасці крыніцы падае «Гмінную аповесць з-над берагоў Пелясы»54. Слаў-
ны дуб Баўбліс упаў у маёнтку Бардзі (3 мілі ад Расіен) у 1811 г., ён меў 700 
выразных гадавых кольцаў акрамя тых, якія былі сапсаваны. Пень Баўбліса 
меў у абхопе 19 літоўскіх локцяў і 6 цаляў, дыяметр 7 локцяў.

Нярэдка ў ваколіцах Ліды сустракаліся такія ж старыя і магутныя дубы, 
як Баўбліс, але яны былі знішчаны падчас Вялікай вайны55. У садзе маёнтка 
Тарнова, 16 км на паўднёвы захад ад Ліды быў дуб дыяметрам 2,5 м. Адзін бок 
яго прагніў і, дзякуючы гэтаму, у часы Дзмітрыя Маўраса, каля 1880 г., у гэ-
тым дубе была зроблена альтанка. 

Не меншы дуб рос на пашы каля вёскі Навасёлкі, за 2 км на паўночны 
ўсход ад Ліды, таксама струхнелы і выпалены з аднаго боку. У садзе маёнтка 
Чахаўцы Яна Петрусевіча, за 4 км на поўнач ад Ліды, яшчэ зараз прыгожа зе-
лянее дужы дуб дыяметрам у 2 м. У 1909 г. афіцэры адной з дывізій, якая была 
ў нас на манеўрах, увекавечылі свой побыт тут сярэбранай таблічкай з надпі-
сам, што гэты дуб мае 500 гадоў і памятае Вітаўта і Ягайлу. На зямлі былога 
маёнтка Нача ў Лідскім павеце расце вялікі дуб са зрослымі тоўстымі галінамі – 
гэта асаблівасць у старажытнай Літве лічылася адзнакай агульнай ласкі ба-
гоў, якой яны атачалі такое дрэва. 

Слаўнымі былі раней дакудаўскія дубовыя гаі – дубравы. Парэшткі та-
кой дубравы ў выгіне ракі Нёман каля Дакудава, на Пажарове, захаваліся да 
нашага часу [да канца 1930-х гг. – Л. Л. ].

Дубы, як самыя моцныя і даўгавечныя дрэвы, служылі межавымі знакамі 
паміж зямельнымі ўладаннямі. Нярэдка такія межавыя дубы мелі сваю назву. 
Маю напісаны ў Беліцы 14 сакавіка 1554 г. межавы акт паміж землямі вёскі 
Леснікі, якая належала маёнтку Лебяда пана Гераніма Хадкевіча, кашталяна 
Троцкага, і гаспадарчымі землямі беліцкіх падданых вялікага князя літоўска-
га. Па гэтым размежаванні відаць, што белічане лічылі сваёй зямлю ажно да 
зблянскай мяжы, «до дуба прозываемаго Плешывого». Пан Хадкевіч праводзіў 
мяжу «ку пню дубоваму сожжоному и поведил, же в том дубе рубежы были, 
а беличане яго для тых рубежов сожгли». На мяжы з Пацюкамі «оказал яго 
милость дуб ново посечены и поведил, же в ним рубежы были, а беличане яго 
для тых рубежов дня вчорашного порубили и рубежы высекли. Подданые го-
сподарские белицкие тот дуб менили своим Давидовским...». «Переехавшы 
речку Солодкую прывел яго милость пан Троцки ку дубу край поля, которы 
з одного боку до половицы выжжон, и поведил, иж в ним камень был на знак 
границ положон, и беличане казячы границы яго сожгли и камень выкину-
ли…». Дуб Пляшывы ўзгадваецца ў пазнейшым межавым акце паміж зем-
лямі зблянскімі князя Мікалая Радзівіла і землямі голдаўскімі пана Трызны, 
акт напісаны ў Беліцы 3 снежня 1586 г.: «Идучы дорогой, которая идет мимо 
дуб Плешывы з Белицы». У межавым акце паміж землямі Гераніма Хадкеві-
ча, яго маёнтка Лебяда і маёнткам Радзівонішкі Яна Камаеўскага, напісаным 
у Лебядзе 15 сакавіка 1554 г., адзначана: «…осмый копец недалёка от того 
53  Мястэчка каля Вільні – Л. Л.
54  Рака ў Лідскім павеце.
55  Маецца на увазе Першая сусветная вайна – Л. Л.
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копца в Лесанце под дубом Розсохатым...». З прыведзеных тэкстаў бачна тая 
акалічнасць, што амаль што кожны з дубоў выпалены з аднаго боку. Неяк так 
адбывалася, што дубовы пень служыў сталым месцам для раскладання агню. 
Ці выпадак, ці нейкая больш важкая нагода прычынілася да таго, што ў спісе 
жмудскіх і летувіскіх багоў, які склаў Лелявель і пракаментаваў М. Акялевіч, 
знаходзіліся «Аспелене, бог дамашняга вугла, ці капца межавога... Ужпеленіс, 
вогнішча, месца, дзе распальваюць агонь у каміне ці печы». 

Да гэтай інфармацыі Акялевіч дадаў: «Аспелене, слова перакручанае, 
павінна быць «ужпелене» альбо «ужпеленіс» (даслоўна: месца з попелам), 
вогнішча. Бо агонь у летувісаў як першааснова жыцця быў часткай свят-
ла, таму і ўжпелене, вогнішча, мела пэўную святасць. Бога з такім імем не 
было» (Polska, dzieje і rzeczy jej (1859), ІІ, 458.).

Як матэрыял дуб заўжды ўжываўся для будоўлі мастоў, плацін, млы-
ноў, цэхаў, караблёў і г. д., і як будаўнічы матэрыял заўжды высока цаніўся. 
Літоўскія пушчы штогод выдавалі на сплаў за мяжу вялікую колькасць усяля-
кіх драўляных матэрыялаў, і ў гэтым сплаве дуб займаў вельмі значанае мес-
ца. Дубовыя пні, якія праз тысячу год праляжалі ў рэчышчы Нёмана, былі 
чорныя, як эбенавае дрэва, і цвёрдыя, як жалеза. Жыхары Дакудава, Руды, 
Багданава каля Беліцы і іншых наднёманскіх вёсак з даўніх часоў вырабля-
юць розныя драўляныя рэчы: падойнікі, збойнікі масла, вёдры, кадушкі для 
квашання капусты і буракоў і іншыя рэчы. Усё гэта вырабляецца з дубовых 
клёпак – чорных і белых.

Мясцовы люд устрымліваецца ад насаджэння дуба каля сваіх дамоў, бо 
ведае, што дуб – небяспечнае дрэва, у якое найчасцей б’е маланка. У засценку 
Паддуб’е, за 8 км на поўдзень ад Ліды, на працягу апошніх пяцідзесяці гадоў 
пад адным і тым жа дубам было забіта маланкай тры чалавекі.

У старажытнасці дуб быў прысвечаны Юпіцеру.

Бярозавы сок

У суботу будзе адчынена Cafe Cluba – тут будуць віны вермут, lais-prite, 
стравы з грыля і specialites de la maison – закускі a la Weber.

(З аб’явы ў «Варшаўскім Ганцы»)

Прызнайцеся, панове, знаўцы смакаў і кшталтаў розных напояў, ці пілі 
калі бярозавы сок?

Увесну, калі ад прагрэтай сонечнымі промнямі зямлі ідуць ва ўсе часткі 
раслін жывячыя сокі, з нашай каханай белай бярозы, з кожнай ранкі яе злома-
най галінкі пачынаюць капаць на зямлю чыстыя, як слёзы, кроплі соку. Таму 
людзі кажуць, што бяроза плача, і таму садзяць гэтае чыстае, мілае і вясёлае, 
як маладая дзяўчына, дрэва на магілах каханых асоб, каб дрэва там плакала ў 
найпрыгажэйшую пару года – увесну.

Нашы мясцовыя людзі трактуюць гэты паэтычны цуд празаічна і больш 
практычна. Бярозавы сок, які ў некаторых ваколіцах называецца асколай, ёсць 
нешта саладкаватае і годнае для браджэння. Здабываюць яго нібы каштоўную 
гуму: пад бярозай выграбаецца невялікі дол, агаляецца корань дрэва, надся-
каецца сякерай да паловы таўшчыні – і пад гэтую насечку падстаўляецца гар-
лачык, збанок ці нешта іншае. Часта такую насечку робяць на тоўстай галінцы, 
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да якой далазяць на драбіне ці свідруюць дзюру ў пні дрэва і ўбіваюць у дзірку 
абструганы драўляны жалабок. З раны на корані, галінцы ці з жалабка сочыц-
ца сок дрэва і падае дужымі празрыстымі кроплямі ў падстаўленае начынне. 
Так можа накапаць некалькі літраў соку. Некалі ў тоўстым бярозавым корані, 
які выступае над зямлёй, альбо нават у нахіленым пні выдзёўбвалі шырокім 
долатам паглыбленне ў некалькі дзясяткаў сантыметраў шырынёй і некаль-
кі сантыметраў глыбінёй і потым гэта паглыбленне чысты сок запаўняў да бе-
рагоў. Вясковыя дзеці звыкла палююць на гасцінцы, абсаджаным бярозамі ці 
ў лесе-беразняку і выпіваюць з розных начынняў сабраны сок, а з паглыблен-
няў сок смокчуць праз саломінку. Кожны прагны прыхадзень можа не пы- 
таць ніякага дазволу і выпіць сок з лепшага зборніка.

Ва ўспамінах маршала Рыдз-Сміглага, які быў камандзірам 2-й дывізіі 
легіёнаў падчас Віленскай выправы 1919 г., калі польская армія ішла старым 
трактам з Ліды на Вільню, здарыўся такі выпадак: «Доўгая калона маршыра-
вала сярод бяроз, да якіх для збору соку былі прымацаваны малыя збаночкі. 
Крапаў у іх бярозавы сок, сок вясны. Нейкі жаўнер з калоны схапіў збаночак, 
напоўнены чысцюткай вадкасцю, і падаў яго мне. Я не пакараў пехацінца за 
парушэнне дысцыпліны на маршы – малады рэкрут, вясковы маладзён, а не 
жаўнер, – але падарунка не прыняў. У Вільні ён быў забіты».

Сабраны сок зліваюць у большае драўлянае начынне, запраўляюць мёдам 
ці цукрам, і ён пачынае брадзіць. Прынята таксама ўсыпаць у сок некаль-
кі жмень аўсу ці ячменю. Усыпанае зерне прарастае, з’яўляюцца парасткі і 
карэньчыкі, і яно пры канцы так збіваецца ў адну масу, што ўтварае сабой 
шчыльную накрыўку. Калі пад гэтай накрыўкай бярозавы сок перабродзіць 
і стане бярозавым квасам, тады ў накрыўцы нажом выразаюць круглую дзір-
ку, праз якую і чэрпаюць квас. Квас п’юць замест вады, і асабліва яго  любя-
ць цяжарныя жанчыны. З бярозавым квасам увесну гатуюць супы з маладой 
крапівы ці лебяды, якая дзіка расце каля платоў ці на сухіх лугах. Часам такі 
квас атрымоўваецца захаваць да касьбы сена ці нават да жніва. Тады гаспа-
дар прывозіць яго ў малым бачку на луг ці поле і тут частуе шыпучым і смач-
ным напоем касцоў ці жней.

Увесну селянін мае шмат бярозавага соку, а хлеба ўжо не мае, увосень 
мае хлеб, але ўжо не мае соку, і таму ў нас шырока распаўсюджана прымаўка: 
«Ёсць хлеб – няма соку, ёсць сок – няма хлеба». Прымаўка гэта смутна ха-
рактарызуе нашу тутэйшую вясковую бядоту і галізну: селянін ніколі не па-
каштуе хлеба з сокам.

Этнаграфія
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Літоўскія татары
Этнаграфічны нарыс

Літоўскія татары жывуць асобнымі паселішчамі сярод карэнных 
насельнікаў Паўночна-Заходняга краю Расіі, беларусаў і літоўцаў, галоўным 
чынам у губернях – Мінскай, Віленскай і Гарадзенскай. Паселішчы літоўскіх 
татараў сустракаюцца таксама ў Ковенскай, Сувалкаўскай, Люблінскай і 
Валынскай губернях. Найбольшы лік татарскіх паселішчаў прыпадае на Трокскі 
павет Віленскай губерні і на Наваградскі павет Мінскай губерні. Агульны лік 
літоўскіх татараў, якія пражываюць у межах П[аўночна]-З[аходняга] краю, 
даходзіць да 14 т. чалавек; з іх прыпадае на Мінскую губерню – 5 т., Віленскую – 
4 т., Гарадзенскую – 2½ т., Ковенскую – 1½ т. і 1 т. на астатнія губерні1.

Першае паселішча продкаў цяперашніх літоўскіх татараў на вялікакняскіх 
землях Літоўскай дзяржавы адносіцца да апошніх гадоў XIV ст. Вядома, 
што першым добраахвотным прышэльцам у Літву быў хан Залатой Арды 
Тахтамыш, уцякач разам са сваімі прыхільнікамі ад пераследаў Тамерлана 
пад заступніцтва Вітаўта ў 1396 годзе. Пачынаючы ад першых гадоў XV ст. 
татарскія палкі знаходзіліся на сталай службе ў вял[ікіх] кн[язёў] літоўскіх. 
Перасяленне татараў у Літву працягвалася на працягу XV і XVI стст. Першы 
хан Перакопскай арды, родапачынальнік дынастыі Гірэяў – Даўлет Хаджы-
Гірэй паходзіў з літоўскіх татараў.

Многія з паплечнікаў Тахтамыша, Джэй-эль-Эддзіна2 і Ахмета за сваю 
службу атрымалі землі ад вял[ікіх] кн[язёў] літоўскіх і засталіся тут на сталае 
жыхарства. За атрыманыя землі яны працягвалі несці ваенную земскую службу 
нароўні з карэнным мясцовым літоўскім вольным насельніцтвам і карысталіся 
ўсімі правамі баяраў-шляхты.

Акрамя татараў, якія добраахвотна пасяліліся ў Літве, тут застаўся 
нязначны лік татараў-ваеннапалонных. Магчыма, што татары-ваеннапалонныя 
сустракаліся на Літве яшчэ ў часы Альгерда, бо вядома, што ў 1362 г. Альгерд 
на Сініх Водах разбіў татарскіх цемнікаў і разграміў іхнія ўлусы. Стрыйкоўскі 
згадвае, што ў 1397 г. Вітаўт пасяліў у наваколлях г. Вільні на р. Вацы татараў, 
узятых ім у палон на берагах р. Дона. Сярод актаў Літоўскай Метрыкі маецца 
два спісы палонных татараў, раздадзеных у розныя маёнткі ў 1505 г. Татары-
палонныя не карысталіся правамі баяраў-шляхты; яны жылі ў гарадах і 
мястэчках, займаліся промысламі, рамёствамі і гандлем і па сваім прававым 
становішчы амаль прыраўноўваліся да габрэяў.

Цяпер усе літоўскія татары зраўнаваныя ў правах.
У наш час некаторыя з літоўскіх татараў прызнаюць назву «татарын» 

для сябе непадыходзячай: «Мы – не татары, але шляхта-мусульмане, – кажуць 
яны, – і татарамі нас завуць толькі сяляне». Нябожчык Туган-Бараноўскі, 
аўтар паказанага вышэй даследавання аб Muslimach litewskich, на падставе 
дваранскіх радаводаў літоўскіх татараў падпадзяляе іх па паходжанні на 
1  Спіскі татарскіх паселішчаў у Мухлінскага і Бараноўскага.
2  Правільна – Джэляль-эд-Дзін – Рэд.
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нагайцаў, заволжцаў, буджакоў і інш. і ганаровым імем татараў заве толькі 
старажытныя арыстакратычныя роды; але ў сучасных афіцыйных актах, 
як напр[ыклад] у пасведчаннях, якія выдаюцца Дэпартаментам Герольдыі 
Правячага Сената, а роўна і ў штодзённай практыцы, усе асобы магаметанскага 
веравызнання, што пражываюць спрадвеку ў межах П[аўночна]-З[аходняга] 
краю Расіі, завуцца літоўскімі татарамі.

Жывучы доўгі час у Беларусі і Літве, татары зусім забыліся сваю родную 
мову і страцілі асаблівасці хатняга і грамадскага побыту, захавалі ж толькі 
рысы твару, якія гавораць пра іхняе ўсходняе паходжанне, і рэлігію Прарока. 
Недасведчанаму чалавеку часам бывае цяжка адрозніць літоўскага татарына 
ад засцянковага ці ваколічнага шляхціца-хрысціяніна. У асяроддзі сучасных 
літоўскіх татараў больш за ўсё людзей сярэдняга росту і ўмеранага целаскладу. 
Амаль усе яны хударлявыя; поўныя людзі паміж імі сустракаюцца рэдка. 
Характэрным адрозненнем твару літоўскага татарына служаць выдзеленыя 
скулы і вузкія чорныя вочы. Колер твару ўяўляе сабою пераход ад белага да 
жаўтлява-смуглага. Галава літоўскага татарына заўсёды невялікіх памераў 
і пакрыта кароткімі кучаравымі валасамі чорнага колеру. Вусы і барада ў 
татараў растуць вельмі дрэнна. Некаторыя з татараў замест рэдкай кароткай 
барады любяць адпускаць жмут валасоў пад падбародкам. Татаркі-жанчыны 
адрозніваюцца далікатным смуглявым колерам твару, злёгку прыпаднятымі 
скуламі і жывымі чорнымі вачамі. Яны не столькі прыгожыя, колькі 
сімпатычныя.

Адзежа літоўскага татарына складаецца з шаравар, засунутых у халявы 
ботаў, і звычайнага пінжака (марынаркі). Пажылыя людзі носяць сурдут 
ці доўгі, ніжэй каленяў, кафтан. Галаву пакрываюць улетку фуражкаю з 
брылём ці са[л]амяным капелюшом; а зімою лямцаваю ці футраваю шапкаю. 
Ногі абуваюць татары ў боты, а жанчыны – у чаравікі. Хадакоў і лапцяў, якія 
складаюць амаль адзіны абутак сялян нашага краю, у татараў не даводзіцца 
нават і бачыць. Жанчыны носяць па-над кашуляй доўгую спадніцу і кофту, а 
на галаве – папяровую (баваўняна-папяровую, перакл.) хустку. Цёплую адзежу 
як мужчын, так і жанчын складаюць суконныя буркі, паліто і авечыя кажухі. 
Амаль уся адзежа літоўскага татарына, пачынаючы ад кашулі і [заканчваючы] 
паліто, вырабляецца з пакупной (крамнай) матэрыі – корту, «шарачку» і сукна – 
і сваім кроем ніколькі не адрозніваецца ад адзежы сялян і шляхты. Літоўскі 
татарын у адзежы аддае перавагу цёмна-шэраму і нават чорнаму колеру. 
Татаркі-жанчыны любяць насіць спадніцы і хусткі таксама цёмнага колеру, 
але з буйным белым узорам. Моладзь, нават тая, якая жыве ў правінцыі, у 
адносінах адзежы імкнецца патураць модзе.

Літоўскія татары жывуць у некаторых гарадах, мястэчках і асобных 
ваколіцах, засценках і фальварках. Так званыя ваколіцы складаюць самы 
распаўсюджаны від татарскіх паселішчаў. Татарская ваколіца ўяўляе сабою 
два-тры дзясяткі асобных сядзіб, раскіданых у поўным бязладдзі і злучаных 
паміж сабой крывымі кароткімі вуліцамі, дварамі і сцяжынкамі. Сядзіба 
татарына сярэдняга дастатку складаецца звычайна з жылога дома, свірана, 
гумна, хлявоў (аборы) і склепа. Жылы дом у параўнальна заможных людзей 
падзяляецца на дзве паловы (два канцы) – чорную і чыстую. Чорная палова 
дома (пякарня) служыць сталым жыллём і месцам выканання ўсіх хатніх 
гаспадарчых работ. Яна ў большасці выпадкаў бывае нават не выбелена, і ў ёй 
нярэдка можна сустрэць печку без коміна. Падлога ў гэтай палове хаты заўсёды 
збіваецца з гліны, а вокны робяцца зусім малога памеру. Другая, чыстая, палова 
дома (святліца, грыдня) служыць для прыёму гасцей, святочнага адпачынку, 
сямейных урачыстасцей і да т. п. У ёй падлога сцелецца з дошак, вокны – 
большыя і святлейшыя, а сцены і столь тынкуюцца глінаю і выбельваюцца 
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мелам. Святліца часта разгароджваецца на два пакоі. Печка ў святліцы робіцца 
з кафлі і заўсёды мае комін. У беднага татарына хатка складаецца з аднаго 
толькі жылога пакоя з сенцамі. Нярэдка да такой хаткі прыбудоўваецца хлеў 
ці адрына. Часта хатка беднага татарына бывае курнаю.

Унутраная абстаноўка чорнай паловы хаты параўнальна заможнага 
гаспадара і хаткі бедняка складаецца з дзвюх пакладзеных уздоўж сцен шырокіх 
дошак (лаў) для сядзення, драўлянага стала, ложкаў і куфра. У святліцы часта 
можна сустрэць канапку, круглы столік, пакрыты вязанаю сурвэткаю, і камод. 
Татарка асаблівую ўвагу звяртае на пасцель, якая павінна складацца з пярыны, 
пакрытай ватовай ці суконнай коўдрай, і некалькіх падушак. У татараў існуе 
звычай упрыгожваць сцены пакояў арнаментнымі малюнкамі з тэкстам на 
арабскай ці татарскай мовах.

Астатнія пабудовы татарскай сядзібы ні па вонкавым выглядзе, ні па 
спосабе іх размяшчэння ніколькі не адрозніваюцца ад пабудоў сялян і дробнай 
шляхты.

Як у пабудовах, так і [ў] адзежы татары захоўваюць узорную чысціню.
Літоўскі татарын любіць, каб двор яго быў абгароджаны, і каб у маленькім 

кветніку пад вокнамі хаты раслі кветкі. Ён мае прыхільнасць да дрэў, і таму 
каля кожнай татарскай хаткі існуе садок.

Нададзеныя татарам вялікімі к[н]язямі літоўскімі і польскімі каралямі 
ўчасткі зямлі з цягам часу моцна раздрабніліся. У наш час у рэдкіх выпадках 
літоўскі татарын валодае 1–2 валокамі зямлі (каля 20–40 дзесяцін)3. Многія з 
татараў зямлі нават не маюць. Малазямелле і поўнае беззямелле прымусіла 
многіх з іх перасяляцца ў гарады ды мястэчкі і займацца гандлем, промысламі 
і службаю. Ва ўсякім разе самая значная частка літоўскіх татараў займаецца 
земляробствам і некаторымі яго галінамі.

Жывёлагадоўля, некалі, можна сказаць, адзіная крыніца жыцця продкаў 
цяперашніх літоўскіх татараў, цяпер, з прычыны ўзрослага малазямелля, 
прыйшла да заняпаду. Літоўскі татарын гадуе коней, кароў, авечак і коз; ён 
любіць свойскіх жывёл, але не мае магчымасці, па сваёй беднаце, палепшыць 
іх пароду і павялічыць іх лік.

Апрацоўка зямлі рабіцца выключна пры дапамозе каня і тымі ж самымі 
прыладамі – сахой, бараной і да т. п., якія існуюць у мясцовай ваколічнай 
шляхты і сялян. Татары вядуць трохпольную гаспадарку, падобна ўсім дробным 
земляробам нашага краю. Літоўскі татарын занадта тугі на паляпшэнне сваёй 
гаспадаркі. У гэтым стаўленні ў апошні час яго пачаў апярэджваць нават 
беларускі селянін. Палі свае літоўскія татары засяваюць жытам, ячменем, 
аўсом, грэчкай і бульбай. Прамысловыя расліны лён і каноплі сеюць рэдка і ў 
самай абмежаванай колькасці.

Самай важнай дапамогай у гаспадарцы татарына, а часта і адзінай 
крыніцай яго жыцця з’яўляецца шырока развітае ў літоўскіх татараў 
агародніцтва. Свайму агароду татарын прысвячае самую значную частку 
часу і працы. Кожная градка зямлі старанна ўскопваецца і багата ўгнойваецца. 
Садзяць татары буракі, рэдзьку, моркву, бручку, капусту, агуркі, кавуны і да 
т. п.; дзякуючы ідэальнаму догляду агарода, апошні дае татарыну багаты 
ўраджай. Агародная гародніна збываецца татарамі ў найбліжэйшым горадзе 
ці мястэчку на кірмашы па вельмі невысокім кошце. У многіх месцах 
П[аўночна]-З[аходняга] краю Расіі прадукты татарскага агароду славяцца як 
самыя лепшыя. Так, напр[ыклад], трокскія агуркі карыстаюцца на кірмашах 
заслужанаю вядомасцю.

У ранейшы час сярод мясцовых татараў быў развіты рамізніцкі промысел, 
але з правядзеннем чыгунак промысел гэты заняпаў. У некаторых мясцовасцях 
3  У межах Паўночна-Заходняга краю не рэдкасць буйныя землеўладальнікі магаметанскага 
вызнання, іх жыццё ніколькі не адрозніваецца ад жыцця абшарнікаў-хрысціян.
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(напр[ыклад], у Бутрыманцах Трокск[ага] пав[ета]) сярод татараў квітнее 
гарбарная вытворчасць. Татары вырабляюць звычайна конскія шкуры і 
аўчыны. Выраб іх ажыццяўляецца простым, хатнім спосабам і ўяўляе сабою 
адзін з родаў саматужнай прамысловасці. Цяжкія матэрыяльныя ўмовы побыту 
прымусілі некаторых татараў прыняцца за шорніцтва, кавальства і іншыя 
рамёствы. Некаторыя з іх заняліся гандлем, але, не маючы наяўных сродкаў, 
пазбаўлены магчымасці пашырыць яго. Зрэдку можна сустрэць татарына, які 
гандлюе быдлам.

Усе літоўскія татары зусім забыліся на сваю родную мову. У хатнім побыце 
літоўскія татары размаўляюць на беларускай гаворцы, выкарыстоўваючы тыя 
формы і звароты мовы, якія існуюць у дадзенай мясцовасці. У прысутнасці 
пабочных людзей татары гавораць паміж сабою і з імі на польскай мове. 
Татары-абшарнікі і службоўцы ў хатнім побыце гавораць ці на рускай, ці на 
польскай мовах. Татары вельмі ахвотна вывучаюць як рускую, так і польскую 
грамату, і паміж імі зусім непісьменных наогул мала. У перапісцы паміж 
сабою яны ўжываюць таксама і рускую, і польскую мовы. Арабскую мову 
разумеюць вельмі нямногія, але і то слаба. Зрэшты, у асяроддзі інтэлігентных 
літоўскіх татараў некаторыя добра ведаюць арабскую мову. Літоўскія татары 
знаходзяць, што арабская мова неабходна адзіна ў справах веры. Нават надпісы 
на надмагільных камянях робяцца на рускай мове, з дабаўленнем толькі 
некалькіх радкоў з Карана на арабскай мове.

Літоўскія татары належаць да магаметанскага веравызнання. Дзякуючы 
амаль поўнаму няведанню арабскай мовы і адсутнасці кніг рэлігійнага зместу 
на іншых мовах, літоўскі татарын у большасці выпадкаў не пасвечаны ў самыя 
элементарныя веды асноў сваёй рэлігіі і прытрымліваецца іх як фармальнасці, 
кіруючыся адзіна прыкладам і навукай бацькоў і старых. У межах П[аўночна]-
З[аходняга] краю Расіі існуе да дваццаці магаметанскіх прыходаў. На чале 
кожнага прыходу стаіць мула, які абіраецца вернікамі і зацвярджаецца ў 
гэтым званні мясцовым губернскім кіраваннем і Таўрычаскім магаметанскім 
духоўным кіраваннем, якому падведамасныя ў справах веры ўсе літоўскія 
татары. Часам мула перад смерцю прызначае сабе пераемніка духоўным 
запаветам. Выкананне волі запавядальніка ў любым выпадку залежыць ад 
вернікаў. Мулой звычайна бывае чалавек пажылы, які некалькі разумее 
арабскую мову і ўмее чытаць і пісаць па-руску. Мулы з нейкай адукацыяй – 
рэдкасць. Напр[ыклад], у Віленскай губерні ўсе мулы – хатняй адукацыі. Мула 
ў хатнім жыцці з’яўляецца такім жа самым мусульманінам-шляхціцам, як і ўсе 
астатнія яго вернікі. Ён не карыстаецца якой-небудзь адмысловай пашанай, і 
яго меркаванне рэдка мае перавагу перад меркаваннем іншых. Павага аддаецца 
толькі сівой старасці і розуму. Становішча мулы з маральнага боку ў асяроддзі 
літоўскіх татараў увогуле прыраўноўваецца да становішча сельскага старасты 
ў асяроддзі сялян. Значэнне мулы ў прыходзе ніколькі не павялічваецца нават 
і ад таго, што яму, па законе, прадстаўлена права выканання некаторых чыста 
судовых функцый, так, напр[ыклад], разбор спраў пра непадпарадкаванне 
дзяцей бацькам, развязванне спрэчак па прыватнай уласнасці, якія ўзнікаюць 
паміж магаметанамі па духоўных тастаментах ці пры падзеле спадчыннай 
маёмасці, і да т. п. Літоўскія татары ў такіх выпадках імкнуцца, наогул, 
разбірацца ў судовых установах. Нават у адзежы мула ніколькі не адрозніваецца 
ад іншых татараў. Дома, у полі, у агародзе ён, за рэдкімі выключэннямі, носіць 
тую ж адзежу, як і ўсе астатнія. Толькі пры выкананні духоўных адпраў мула 
апранае шырокую рызу цёмна-зялёнага колеру, падобную кроем на рызу 
праваслаўнага святара, і аксамітавы фіялетавага колеру галаўны ўбор, які 
нагадвае камілаўку.

У справах рэлігіі літоўскія татары прытрымліваюцца агульнага 
для ўсіх магаметан календара. Па гэтым календары просты год мае  
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12 м[е]сяцаў, а высакосны 1– 34, а кожны месяц мае па 29 і 30 дзён. Штотыднёвае 
магаметанскае свята прыходзіцца на ў пятніцу. Акрамя гэтага свята, літоўскімі 
татарамі выконваюцца наступныя агульныя для ўсіх магаметан вялікія святы: 
10 Мухарэм5 «Ашур» – у гонар літасці Божай дзесяці прарокам, 12 Рабігул-
Эль «Мавлюдэнабі» – у гонар нараджэння і смерці Прарока, 4 Раджэб «Ноч 
таямніц», а 12 «Мігражэнабі» – у гонар ушэсця на неба Прарока на 12-м годзе 
пасля пачатку адкравення, 15 Шаабан – ноч выпрабаванняў, у якую Каран 
з’явіўся з неба, 27 «Яўмул-Кадр» і пярэдадзень яго – г.зн. ноч на 27 «Ляйлятул-
Кадр» – ноч магутнасці, у гонар канчатковага адкрыцця Божага Прароку на 
40 г[одзе] ад нараджэння на гары Хіра ў Меццы, пасля заходу сонца, 1, 2 і 
3 Шэваль «Айдзіфітр» (Малы Байрам) – у гонар урачыстага закліку народа да 
веры Ісламу і нарэшце 10, 11 і 12 Зуль-Хіджа «Айдзікурбан» (Вялікі Байрам) – 
у гонар ахвярапрынашэння Аўраамам сына свайго Ізмаіла. Кожнае свята 
пачынаецца напярэдадні перад заходам сонца і працягваецца да змяркання 
дня свята. Свята адзначаецца спыненнем усіх работ, агульнай малітвай і 
набажэнствам у мячэці.

Мячэці (месджыд) у прыходах літоўскіх татараў пабудаваныя звычайна 
на высокіх месцах, у сярэдзіне ці на краі ваколіц, і амаль усе драўляныя. У 
большасці выпадкаў мячэць уяўляе сабою будынак амаль квадратнай формы 
і мае сажні па 4 у даўжыню і ў шырыню. Усе мячэці пакрыты дошкамі ці 
гонтай на чатыры схілы. На версе даху ўладкаваны мінарэт – невялікая 
вежачка, увянчаная востраканцовым дахам ці маленькім купалам, на якім 
красуецца эмблема Ісламу – паўмесяц і шасціканцовая зорка. Да сцяны 
мячэці прыбудоўваюцца сенцы, часам адны, часам двое, цераз якія ўнутр 
мячэці вядуць два ходы – адзін для мужчын, другі для жанчын. Тут жа ў 
сенцах маюцца пасудзіны для абмывання. Усярэдзіне мячэць падзелена з 
дапамогай сцяны таксама на дзве часткі, мужчынскую і жаночую. У гэтай сцяне 
ўладкавана доўгая вузкая адтуліна, закрытая кратамі і завешаная дываном 
ці іншай якой-небудзь шчыльнай матэрыяй. Правілы рэлігіі патрабуюць, каб 
падчас, прынамсі, малітвы адзін пол не мог бачыць другога. У мужчынскай 
палове мячэці над уваходам уладкоўваюцца хоры, адкуль вядзе лесвічка на 
мінарэт. Прама супраць уваходу, ля супрацьлеглай сцяны, маецца ўзвышэнне, 
адкуль мула чытае малітвы і пропаведзі. Усярэдзіне сцены мячэці ў большасці 
выпадкаў нават не пабеленыя. На сценах мячэці, відаць у перайманне ад 
хрысціян, развешваюцца такія ж малюнкі, як і ўсярэдзіне хат.

Заклік на малітву (намаз) праводзіцца працяглым чытаннем вершаў з 
Карана памочнікам мулы, з мінарэта, а часам і перад мячэццю. Прававерныя, 
уваходзячы ў мячэць, здымаюць абутак і здзяйсняюць малітву, седзячы на 
разасланых на падлозе кавалках сукна. Чытанне малітвы і пропаведзяў 
праводзіцца на арабскай мове, нікому амаль не зразумелай. У некаторых 
мячэцях (Некрашунцы) малітвы і пропаведзі чытаюцца нават на рускай і 
польскай мовах, напісаныя арабскімі літарамі.

Літоўскія татары строга прытрымваюцца пастоў, усталяваных правіламі 
веры. У залежнасць ад рэлігіі пастаўлены і штодзённы стол літоўскага 
мусульманіна. Абед татарына складаецца галоўным чынам з гародніны, мучной 
кашы ці «заціркі», макарон, прыгатаваных хатнім спосабам, разнастайнага 
роду крупнікаў і да т. п. Усё гэта падрыхтоўваецца з малаком ці мясам. Літоўскія 
татары з усіх гатункаў мяса аддаюць перавагу бараніне. Забарона ўжываць 
у ежу свініну выконваецца з усёю строгасцю. З напояў літоўскія татары 
4  Шымялевіч сцвярждае, што ў мусульман быццам бы існуюць высакосныя гады з 13 меся-
цаў (на самай справе мусульмане, у адрозненне ад яўрэяў, ніколі не дабаўляюць у год да-
датковыя месяцы); памылка тым больш дзіўная, што ў тым жа самым «Віленскім календа-
ры» друкуецца ў тым ліку і мусульманскі каляндар – Рэд.
5  Правільна – Мухарэм – Рэд.
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ўжываюць піва і, нягледзячы на забарону, – віно і гарэлку. Традыцыйны кумыс 
нідзе рашуча не рыхтуецца, і пра яго самі татары ведаюць толькі па чутках. У 
многіх выпадках не выконваецца забарона і адносна курэння тытуню.

Уплыў мясцовых звычаяў і звычак моцна адбіўся і на сямейным і 
абрадавым боку жыцця літоўскага татарына.

Нягледзячы на тое, што па цяпер дзейсным заканадаўстве ўсім наогул 
асобам магаметанскага спавядання прадстаўлена права мнагажонства, 
літоўскія татары, для якіх ніякіх выключэнняў не зроблена, строга выконваюць 
аднажонства. Звычай гэты заснаваны, відаць, на старажытным літоўскім 
заканадаўстве, па якім татарам было прадстаўлена права жаніцца з 
хрысціянкамі з адзінай умовай – мець толькі адну жонку. Знішчэнне гэтага 
права адносіцца да 1616 г. Звычай аднажонства выконваецца настолькі строга, 
што некаторыя мулы патрабуюць ад жаніха з іншага прыходу, які ўступае 
ў шлюб, прастаўлення доказаў, што ён не знаходзіцца ўжо ў шлюбе. Хоць 
рэлігія і не забараняе шлюбаў у трэцяй ступені сваяцтва і радства, але татары 
няўхвальна глядзяць на такія шлюбы, знаходзячы, што «на іх няма Божага 
дабраславення».

Вясельная цырымонія адрозніваецца прастатой і здзяйсняецца цалкам 
па-шляхецку. Ахвотнік жаніцца едзе ці ідзе ў суправаджэнні спрытнага, 
бесцырымоннага ў гутарцы свата да бацькоў нявесты. Бацькі прымаюць 
гасцей і пачынаюць частаваць іх, а сват заводзіць гутарку на самую нявінную 
тэму. Гутарка неўзабаве пераводзіцца на мэту наведвання, і затым пачынае 
абмяркоўвацца пытанне пра згоду маладых. Калі бачаць, што маладыя згодны 
на шлюб, сват і бацькі нявесты пачынаюць гутарку і гандаль пра пасаг. Пасаг 
даецца грашыма і «выправою», г. зн. адзежаю і пасцеллю нявесты, і тое і другое 
вызначаецца па стане бацькоў нявесты. Пры адсутнасці ў бацькоў нявесты 
сыноў жаніх у якасці пасагу атрымлівае па жонцы «фартуну», г. зн. участак 
зямлі, і перасяляецца на жыццё да яе ў хату – «у прымы».

У дзень вяселля жаніх, у суправаджэнні свата і сябрукоў, з’яўляецца 
да нявесты і разам з ёю, у суправаджэнні «сваёй кампаніі», дружак нявесты, 
свацці, сваякоў і знаёмых адпраўляецца да мулы. Калі жаніху дазваляюць 
сродкі, то ён запрашае мулу да нявесты дадому. Шлюб здзяйсняецца дома з 
выкананнем рэлігійнага рытуалу. Затым у хаце маладой адбываецца гульба – 
вяселле. На наступны дзень маладыя адпраўляюцца да бацькоў жаніха.

Жонка, уступіўшы ў хату мужа, прызнаецца раўнапраўным чальцом 
усёй сям’і. У адносінах мужа і жонкі зусім нават не адчуваецца штосьці, 
што нагадвае характэрны ўсім наогул усходнім народам сямейны дэспатызм. 
Жонка прызнаецца поўнаю гаспадыняю хаты, зусім такою ж, як яе суседка-
хрысціянка, і ў яе «бабскія справы муж не мае права ўмешвацца». Разам з 
гэтым жонка з’яўляецца першай і галоўнай памочніцай у мужа. Яна нароўні 
з ім працуе ў полі і ў агародзе, грабе і сушыць сена на сенажаці, гандлюе на 
кірмашы і да т. п. Муж не праяўляе нават ніякай спробы выдаліць жонку ад 
удзелу ў агульным стале, і калі яна ў прысутнасці чужых людзей і не садзіцца 
з мужам за стол, то толькі таму, што на ёй, як на гаспадыні, ляжыць абавязак 
рыхтаваць і падаваць пачастунак.

Нараджэнне дзіцяці сустракаецца ў сям’і радасцю. Бацька з хлебам-
соллю ідзе да суседак, запрашаючы іх наведаць парадзіху. Суседкі збіраюцца 
«ў адведзіны» і прыносяць з сабою таксама хлеб-соль. Для запісу метрыкі пра 
нараджэнне дзіцяці і абразання яго запрашаецца мула са сваім памочнікам, пры 
гэтым спраўляюцца «хрэсьбіны» з выпіўкаю і закускаю, на якія запрашаюцца 
суседзі, знаёмыя і сваякі.

Дзіця расце пад строгім наглядам бацькоў. Ад 7–9 гадоў яно пачынае 
браць удзел у пасільных гаспадарчых працах: пасвіць жывёлу, дапамагае 
насіць снапы на полі, складаць сена і да т. п. У вольны ад прац час маленькі 
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татарчонок з задавальненнем аддаецца звычайным вясковым гульням «у 
зайцы», «у свінку» і інш., а дзяўчынка з захапленнем няньчыць самаробную 
ляльку, «прымае гасцей», «сама ходзіць у госці» і «гандлюе на кірмашы моркваю 
і радыскаю» і да т. п. У 18–20 г[адоў] хлопцы ператвараюцца ў «кавалераў», а 
дзяўчынкі ў 16–17 г[адоў] – у «спадарычняў» (паненак). Абодва палы часцей 
сыходзяцца на вячоркі і вечарынкі. У татарскай ваколіцы заўсёды ёсць адзін 
ці некалькі музыкаў, якія ўмеюць граць на гармоніку, скрыпцы, «цымбалах» ці 
дудзе. Танчаць «кадрылю», «польку», «мазур-польку», «лянссе», «кракавяк» і 
інш. старадаўнія мясцовыя танцы. Народных татарскіх танцаў ніхто станоўча 
не ведае. Татарка-дзяўчына любіць спяваць, але спявае песні тыя ж рускія ці 
польскія, якія спяваюцца яе суседкамі-шляхцянкамі.

Татары вельмі гасцінныя і не выпусцяць з хаты нават чужога чалавека, 
не напаіўшы і не накарміўшы яго.

Працоўнае жыццё літоўскага татарына прыхарошваецца тымі ж самымі 
народнымі святамі, якія захаваліся яшчэ ў сялян і шляхты нашага краю. 
Шляхціц-мусульманін, таксама як і хрысціянін – сусед яго, паклаўшы першае 
бервяно пад зруб хаты, спраўляе «закладзіны», затым, уваходзячы ў новую 
хату, не праміне ўладкаваць «уваходзіны». Зжаўшы першы сноп жыта ў полі, 
татарын ставіць у чырвоным куце сноп-«гаспадара», а калі скончыцца жніво, – 
«гаспадара» выносіць у гумно, а ў чырвоным куце вешае вянок з жытніх 
каласоў.

Сівая старасць мае права на поўны спакой, калі толькі ў сям’і ёсць 
працоўная сіла. Стары-татарын аддаецца больш сузіранню жыцця. Некаторыя 
старыя, не жадаючы заставацца зусім бяздзейнымі, пачынаюць зарабляць 
лекаваннем. Лекаванне гэтае складаецца адзіна амаль з замоваў у разнастайных 
відах – на гарэлцы, малацэ, вадзе, выпісванні «таемных» іерогліфаў на 
шматках паперы, скарынках хлеба, чытанні падыходзячых месцаў з Карана і 
да т. п. Замовамі знахар-татарын лечыць тых, хто пакутуе падучай хваробай, 
«падвеяных ветрам», «сурочаных» і інш. Сяляне, а часам і больш адуканая 
людзі, вераць у сілу татарскага лячэння і часта звяртаюцца да іх. Слава іўеўскіх 
знахароў распаўсюджана занадта шырока.

Смерць суправаджаецца смуткам. Памерлага абгортваюць саванам і 
на насілках нясуць на могілкі. Пахавальнай працэсіі папярэднічае мула. За 
нябожчыкам ідуць яго сваякі і знаёмыя. Нябожчык закрываецца ў магіле 
дошкай і засыпаецца зямлёю, а на магільным кургане ставіцца востраканцовы 
камень. На магілах заможных мусульман ставяць вытанчана аздобленыя 
надмагільныя камяні.

Доўгачасовае жыццё літоўскіх татар сярод чужога па мове, веры і звычаях 
для продкаў іх народа паслужыла поўнаму знішчэнню і народных татарскіх 
юрыдычных звычаяў. Хоць у некаторых выпадках татарам па рускіх законах і 
дазволена кіравацца Магаметанскім правам, але яны вельмі рэдка звяртаюцца 
да яго і, наадварот, імкнуцца ў маёмасных справах паступаць так, як паступае 
ў такіх выпадках дробная шляхта. Участак зямлі складае ўласнасць бацькі ці 
маці, гледзячы па тым, хто яго атрымаў у спадчыну ці набыў якім-небудзь 
спосабам. Па смерці бацькі гаспадыняй на ўчастку зямлі, нягледзячы на тое, 
каму ён належыць, застаецца маці. Але маці не можа цалкам распараджацца 
ў такіх выпадках зямлёю, калі ў яе ёсць дарослыя сыны. Нерухомая маёмасць 
дзеліцца сынамі пароўну, але калі ўчастак зямлі малы, тады адзін які-небудзь 
брат выплачвае астатнім братам за іх часткі кошт апошніх грашыма. Пры 
адсутнасці сыноў участак пераходзіць да дачок на тых жа ўмовах. Дакладна 
гэтак жа дзеліцца і рухомая маёмасць. Выкананне дамовы пра продаж, найм 
і да т. п. забяспечваецца задаткам, які даецца пакупніком ці наёмшчыкам, а 
ў некаторых выпадках – закладам, які закладваецца прадаўцом ці наймітам. 
Заключэнне дамовы суправаджаецца «барышом», г.зн. пачастункам, які 
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ставіцца адным ці другім бокам, па ўмове ці гледзячы па тым, для каго дамова 
з’яўляецца выгаднейшай. У ваколіцах кожны валодае асобным участкам зямлі; 
выган пашы, а часам і лясы, складаюць агульнае ўладанне ўсёй ваколіцы. 
Мячэць прызнаецца ўласнасцю ўсяго прыходу, і абавязак паправак і рамонтаў 
яе ляжыць на ўсіх верніках суразмерна дабрабыту кожнага з іх.

Усе літоўскія татары прызнаюцца спадчыннымі дваранамі. Адны 
з татараў прынеслі сваё прывілеяванае становішча ў Літву з ранейшай 
яшчэ сваёй радзімы, іншыя – заслужылі яго ў вял[ікіх] кн[язёў] літоўскіх. 
Прывілеі татараў на дваранства былі адноўлены каралём Янам Сабескім у 
1677 г. і затым пацверджаны: Аўгустам II у 1698 г., Аўгустам III у 1754 г. і 
Станіславам Аўгустам у 1778 г.6 Акрамя таго, правы і вольнасці літоўскіх 
татараў неаднаразова пацвярджаліся і соймавымі канстытуцыямі: у 1656, 
1662, 1670, 1673, 1674, 1677, 1678, 1726, 1736 і ў апошні раз у 1775 г.7 У 
імянным найвысокім указе ад 30 кастрычніка 1794 г.8 імператрыца Кацярына II 
Вялікая пісала ліфляндскаму, эстляндскаму і літоўскаму генерал-губернатару 
князю Рапніну: «З добрачасовым праходжаннем усіх частак ускладзенага 
на вас служэння не пакіньце вы без увагі паселеных у літоўскіх абласцях 
татарскага племені войскаў, як тых, якія паходзяць ад народа храбрага 
і адкрытага, а праз тое Нашу Найвысокую да іх апеку прывабліваюць: 
таму спадзяёмся ў іх здабыць парасткі тых добрых якасцяў, якімі народ 
татарскі нам вядомы; для гэтага даручаем вам, прыняўшы ад іх разам з 
іншымі літоўскімі жыхарамі на вернасць Нам прысягу, зацвердзіць іх у іх 
уласнасці і прывілеях, і ўсё іх грамадства Нашым святым словам абнадзеіць, 
што не толькі пакідаем іх у волі адпраўляць сваё набажэнства, і пры ўсім 
тым, што ў Літве яны маюць, але жадаем, забяспечачы іх стан, больш за 
гэта ашчаслівіць; і на гэты канец чакаем ад вас прадстаўлення, што пасля 
вывучэння сапраўднага іх становішча, знойдзеце здольных да паляпшэння 
іх выгад і ім найболей патрэбных»9.

Умовы жыцця наклалі свой адбітак і на характары татараў. Краевугольным 
каменем характару літоўскага татарына з’яўляецца лагоднасць, злучаная з 
прастатой, якая даходзіць часам да наіўнасці. Палкасць і рухомасць характару, 
назіраныя ў моладзі, у старога ператвараюцца ў ціхі, сузіральны тэмперамент. 
Літоўскі татарын вельмі працавіты, але ў яго часам прабіваецца адсутнасць 
уласнай ініцыятывы і прадпрымальнасці. Татарын з захапленнем займаецца 
той справай, якой займаліся яго дзяды, але ён занадта неахвотна прымае што-
небудзь новае. Заўважана, напр[ыклад], што развітае ў П[аўночна]-З[аходнім] 
краі арандаванне маёнткаў і нават дробных участкаў зямлі, якія належаць 
абшарнікам і дробнай шляхце, не сустракае прадпрымальнікаў у асяроддзі 
літоўскіх татараў. Нават у тых з іх, якія чамусьці пакінулі сваю гаспадарку, 
арандатарам бывае не свой брат дваранін-татарын, але дробны шляхціц ці 
селянін. Літоўскі татарын строга глядзіць за сабой і не дазволіць сабе не 
6  АВАК, XIII [Акты Главного литовского трибунала], (1886), 108–112.
7  Inwent. nowy wszystkich praw, statutow, konstytucyj etc. (1754), 742-745; Volum. Leg., VIII 
(1860), 404.
8  Сборн. Докум., касающихся адм. устр. С.-З. края при императрице Екатерине II, (1903), 30.
9  «С благовременным прохождением всех частей возлагаемого на вас служения не оставь-
те вы без замечания поселенных в Литовских областях Татарского племени войск, яко про-
исходящих от народа храброго и прямодушного, а чрез то Наше Высочайшее об них попе-
чение привлекающих: понеже чаем в них обрести отрасли тех добрых качеств, коими народ 
Татарский нам известен; для сего поручаем вам, приняв от них вместе с прочими Литов-
скими жителями на верность Нам присягу, утвердить их в их собственности и преимуще-
ствах, и все их общество Нашим священным словом обнадежить, что не только оставляем 
их в свободе отправлять свое богослужение, и при всем том, что в Литве они имеют, но же-
лаем, обеспеча их состояние, паче оное осчастливить; и на сей конец ожидаем от вас пред-
ставления, что по изведании настоящего их положения, найдете способных к усугублению 
их выгод и им наиболее нужных».
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выканаць дадзенага ім слова. Усе наогул літоўскія татары вельмі маральныя. 
Многія з іх п’юць, напр[ыклад], віно і гарэлку, але п’яніц паміж імі няма. Татарын 
у вышэйшай ступені сумленны, ён не можа ў сваім паняцці нават сумясціць 
такіх дзвюх рэчаў, як дваранін-татарын і злодзей. Не меншаю маральнасцю 
адрозніваюцца і татаркі-жанчыны. Напр[ыклад], можна з упэўненасцю 
сказаць, што выпадкаў нараджэння пазашлюбных дзяцей сярод літоўскіх 
татараў не было. У хатнім жыцці літоўскі татарын з’яўляецца далікатным 
мужам і бацькам. У яго абыходжанні з жонкаю і дзецьмі не адчуваецца і 
следу дэспатызму, але як жонка, так і дзеці беспярэчна падпарадкоўваюцца 
яго волі. Занадта развіты звычай у хрысціян, суседзяў літоўскіх татараў, 
лупіць за найменшае непадпарадкаванне жонку і дзяцей, паміж апошнімі 
не прыжыўся. Паміж сабою ўсе літоўскія татары падтрымліваюць добрыя 
адносіны. Сварак, боек, суцяжніцтва, словам усяго таго, што складае надзённае 
запатрабаванне дробнага шляхціца, паміж татарамі няма. Татарын заўсёды 
і ўсюды, чым можа, імкнецца дапамагчы свайму брату татарыну. Татары, 
наогул, не цікавяцца ці цікавяцца вельмі мала грамадскім жыццём. Жыццё гэта 
ўяўляецца ім далёкім і чужым. Уся цікавасць абмяжоўваецца амаль выключна 
сваім колам, братамі-татарамі, і за межы гэтага кола пераходзіць вельмі рэдка. 
Татарын любіць распавесці пра сваіх сваякоў і знаёмых, якім пашчасціла 
так ці інакш уладкавацца. Татарын пры ўсім гэтым не супраць пабываць у 
кампаніі прыстойных людзей – шляхты, такіх жа самых дваран, як ён, але 
заводзіць сяброўства з селянінам лічыць для сябе нязручным. Татары занадта 
высока шануюць сваё дваранства і сваё выключнае становішча ў П[аўночна]-
З[аходнім] краі Расіі, але, на жаль, не многія з іх карыстаюцца імі. Недахоп 
ініцыятывы і матэрыяльных сродкаў у многіх выпадках перашкаджаюць 
літоўскім татарам у паляпшэнні духоўнага, матэрыяльнага і грамадскага 
жыцця.
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Народная варажба

Заканчваецца халодны, вільготны і змрочны лістапад. Дні такія карот-
кія і панурыя, ночы такія доўгія. Страшныя і цёмныя сілы апанавалі прыро-
ду. Сонца на цэлыя тыдні схавалася за хмары. Жыццё замерла. Падышоў ка-
нец сонечнаму году. Не зважаючы на каляндар ці на афіцыйнае вызначэнне 
часу, наш сялянскі люд захаваў у глыбіні сваёй душы нейкую падсвядомую, 
атавістычную памяць пра лістапад як пра апошні месяц года ў прыродзе і пра 
снежань як пра пачатак новага года. Таму ў гэты час найчасцей варожаць пра 
будучыню. Варажба пра надвор’е ў наступным годзе, пра ўраджай, здароўе, 
багацце, вайну жыцця са смерцю. Моладзь жа варожыць пра свой будучы лёс, 
пра жаніцьбу, пра замуства. Старая прымаўка кажа: «Хлопец жэніцца, калі 
хоча, а дзяўчына замуж ідзе, калі бяруць». Таму хлопцы варожаць мала. На-
вошта яму варажыць, ён жа «свянцоная костачка», ажэніцца з кім і калі хоча. 
Іншая справа – дзявочая доля.

Сезон варажбы пачынаецца для хлопцаў на вігілію Св. Кацярыны – 
23 лістапада. Спосабаў мужчынскай варажбы няшмат, прынамсі ў блізкіх ва-
коліцах Ліды. А менавіта: 

1) На ноч пад галаву кладзецца жаночая спадніца. Тая, з якой жэніцца, 
павінна яму прысніцца. 

2) Кладзецца спаць на голай лаве. Пад галаву бярэ цэглу. Тая дзяўчына, 
якая ў сне прыйшла слаць ложак, і будзе ягонай жонкай. 

3) На абрыўках паперы піша імёны знаёмых дзяўчат і ўсе лісткі                               
кладзе пад падушку. Як толькі прачнецца, адразу бярэ наўдачу адзін лісток з 
імем той, якая будзе жонкай. 

Рэпертуар жаночай варажбы значна багацейшы. Дзяўчаты варожаць на 
вігілію Св. Андрэя, г. зн. 29 лістапада. А менавіта:

1) Увечары, калі прыцямнее, дзяўчына са жменяй семя канопляў выбя-
гае на падворак і некалькі разоў абягае вакол студні. Пры гэтым пасыпае зям-
лю канапляным семем і паўтарае:

Андрэй, Андрэй,
Я каноплі сею,
Дай мне знаць,
З кім буду век каратаць.

Часам верш заканчваецца:
З кім на шлюбе стаяць.

Вярнуўшыся дахаты, пасыпае каноплі на вокны, за печчу і на свой ло-
жак. Старыя бабы апавядаюць, што раней дзяўчаты сеялі каноплі цалкам го-
лыя. А ўначы дзяўчыне, якая варажыла, абавязкова павінен быў прысніцца 
будучы муж. 

2) На ноч дзяўчына пад сваім ложкам ставіць місу з вадой, а на місе                  
кладзе лучыны. Павінна ёй прысніцца, што мужчына пераводзіць яе на другі 
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бок ракі па кладцы. Той мужчына, натуральна, і будзе яе мужам. Перад сном 
павінна прамовіць пацеры да Св. Андрэя. А якія ж гэта пацеры? «От звычай-
ныя, трэба наперад прысягнуць, а потым сказаць: «Ахвярую гэты пацярок 
да Святога Андрэя. Ойча наш, каторы ёсць…»».

3) Падобна, як хлопец спадніцу, дзяўчына кладзе на ноч пад галаву «муж-
чынскія порткі», і ноччу ёй павінен прысніцца муж.

4) Піша на кавалках паперы імёны знаёмых ёй хлопцаў і г. д. 
Найчасцей варажба адбываецца падчас куцці, на вігілію Божага На-

раджэння, г. зн. 24 снежня. Варожаць перад вячэрай, пераважна дзяўчаты:
1) Бяжыць на двор, хапае бярэмя дроў, нясе ў хату і тут лічыць палены. 

Калі колькасць іх цотная – выйдзе замуж, калі не – застанецца дома.
2) Дабягае да плота і шырока расстаўленымі рукамі абдымае шэраг ля-

сак (лёстак, штыкецін). Лічыць, колькі лясак абняла, калі колькасць іх цот-
ная – выйдзе замуж, калі не – дык не.

3) Пракрадаецца пад акно чужога жытла і падслухвае. Калі ўчуе, што 
хтосьці кажа падчас размовы словы «ідзі», «бяры», «руш» і г. д. – выйдзе за-
муж. Але, ратуй Божа, калі ўчуе «сядзі», «каб ты пацуком села», «стой, каб 
ты слупом стаяла!» – застанецца паннай.

4) Калі ўжо сядаюць да вячэры, дзяўчына таемна выходзіць у сені і праз 
адтуліну клямкі ў дзвярах заглядае ў хату. Абавязкова ўбачыць на тым месцы, 
дзе яна сядзела каля стала, таго, за каго мае выйсці замуж: ён прыйдзе нябач-
ны для іншых да яе на куццю.

5) Падчас вячэры дробкі і кавалкі яды хавае каля сябе, каб ніхто не 
заўважыў. Калі пойдзе спаць, паложыць гэта ў сябе пад падушку. Уначы, 
прысніцца суджаны і прыйдзе да яе на куццю.

6) Кожная знятым з нагі чаравічкам мерае адлегласць ад сцяны да паро-
га хаты. Калі да парога выпадзе насок – выйдзе замуж, каля пятка – яшчэ год 
будзе ў паннах.

7) Варожаць на пацерках, пярсцёнках і г. д. У малое сіта (у якім жан-
чыны ачышчаюць крупы) складваюць свае пярсцёнкі ці пацеркі і па чарзе 
пачынаюць трэсці. Тая, чые пацеркі альбо пярсцёнак выскачыць з сіта, пер-
шай выйдзе замуж.

8) У хаце на зямлі раскладваюць пярсцёнкі і ў кожны насыпаюць зерне 
ячменю. З-пад печы выпускаюць курэй. З якога першага пярсцёнка курыца 
выдзеўбе зерне, – тая раней знойдзе сабе мужа.

9) Робяць складкі: па лыжцы мукі, тлушчу, солі. З гэтага цеста кож-
ная робіць круглае печыва са сваім знакам. Усё печыва кладуць у выпале-
ную печ. На раніцу выпечаныя печывы дзяўчаты кладуць на парог хаты і за-
вуць сабаку. У якой паслядоўнасці сабака з’есць печыва – гэтак жа дзяўчаты                                    
павыходзяць замуж. Ну, а калі сабака не захоча есці, дык ніхто з іх у гэтым 
годзе не справіць вяселле. 

10) У металічную лыжку кладуць кавалкі васковай грамнічнай свечкі і 
грэюць лыжкі над міскай з вадой. Калі воск растопіцца, выліваюць яго ў міску. 
Гнуць кавалкі паперы, падпальваюць іх на талерцы і хутка гасяць. Асмалкі па-
перы выгладжваюць. Потым васковыя фігуры і асмалкі паперы падстаўляюць 
пад святло лучыны ці грамнічнай свечкі і прыглядаюцца да ценяў на сцяне. У 
гэтых ценях угадваюць грошы, вянкі, кветкі, свіней і г. д. – гэта добрыя знакі. 
Часам жа бачаць труну, бутэльку, кайданкі, ланцуг і г. д. – гэта дрэнныя знакі.

11) Бяжыць на сметнік ці на кастрышча, дзе смалілі забітага парсюка, 
і слухае, з якога боку даляціць брэх сабакі – з гэтага боку ці вёскі і будзе муж.

12) У поўнач з грамнічнай свечкай у руцэ выходзіць голая падмятаць сені. 
Будучы муж павінен з’явіцца нават праз зачыненыя дзверы. Паўліна з Трац-
цякоўцаў такім чынам бачыла будучага мужа. Моцна напужалася, але на «мя-
сапуст» выйшла замуж за таго самага, каго ўбачыла падчас варажбы, хоць не 
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ведала яго да гэтага і нічога пра яго не чула. Нарачоны падчас гэтай варажбы 
быў у сябе ў доме за 7 км ад Траццякоўцаў.

13) Падмятае ў хаце і ў поўнач выносіць смецце на сметнік. Каго спат-
кае – той возьме яе ў жонкі.

14) Лезе голай на страху і тры разы абходзіць комін: калі ўбачыць тру-
ну – памрэ, дзіцячую калыску – будзе мець дзіця, вянок – выйдзе замуж і г. д. 
Некаторыя варожаць у цемры, некаторыя ж бяруць грамнічную свечку ў руку. 
Часам з’яўляецца цень будучага мужа і дапамагае дзяўчыне злезці са страхі.

15) Калі ўсе пойдуць спаць, дзяўчына ў хаце сядае адна пры стале,                 
ставіць каля сябе грамнічную свечку і два люстэркі і пачынае ў іх глядзець. 
Мусіць абавязкова ўбачыць у люстэрку таго, хто возьме яе за жонку.

16) Праз увесь адвент (пост) збірае недапалкі лучын, агаркі свечак і на-
ват запалак і пасля куцці бярэ дзіця і чорнага пеўня і ідзе ў камору ці спі-
жарню. З сабраных недапалкаў раскладвае вогнішча. Да гэтага вогнішча                           
прыйдзе абагрэцца будучы муж. У часе такой варажбы нейкай дзяўчыне з-пад 
Ліды з’явіўся злы дух: бядачка пазнала яго па рагах, укрытых пад шапкай. Спу-
жалася і адразу захварэла, а потым з’ехала з глузду і павесілася. Пэўная пані 
мела служку, якая навучылася гэтай варажбе. Да распаленага служкай кастра 
ў каморы прыйшоў абагрэцца муж пані. Пасля варажбы дзяўчына прыйшла да 
сваёй пані і пажалілася, што тая пакпіла з яе, бо дзеля жарту прыслала свайго 
мужа. Мужа ў гэты час не было ў горадзе, і таму пані моцна расхвалявалася, 
захварэла і на працягу года памерла, а ўдавец, відочна, ажаніўся са служкай. 
Было гэта дзесьці пад Лідай. Распавядалі пра гэта кабеты ў Няцечы, Крупаве 
і Цыбарах 30 гадоў таму, распавядаюць і зараз.

17) Пасля куцці дзяўчына кладзецца спаць у абутку і з заплеценай ка-
сой. Ноччу ёй прысніцца хлопец, які прыйдзе яе разуваць і расплятаць касу. 
Ён і стане яе мужам.

18) Нехта з сям’і (маці ці сястра) замыкае звычайны навясны замок на 
ключ і кладзе дзяўчыне пад падушку, каб яна не заўважыла, ключ забірае з 
сабой. Ноччу да той, у каго ключ, прыходзіць хлопец і просіць, каб «адчыніла 
дзяўчыну». Гэта прыходзіць муж «замкнёнай».

Хлопцы варожаць мала. Найчасцей падглядваюць за дзяўчатамі, калі тыя 
варожаць, ці нават перашкаджаюць, ці кпяць з іх. Тым не менш, пасля куцці 
нават хлопцы могуць зацікавіцца варажбой:

1) Становіцца задам да стала, патаемна дастае з-пад абруса трохі сена, 
на якім елі куццю, незаўважна выходзіць з хаты да найбліжэйшага крыжа за 
вёскай. Калі ідзе, ён не аглядаецца і патроху кідае сена за сабой. Пад крыжам 
сустракае сваю будучую жонку. Кажуць, што такім чынам наваражыў сабе 
жонку муж Альбіны з Цыбараў. Не жадаў бядак жаніцца, але варажба так яго 
ўразіла, што не змог адмовіць сваёй нарачонай.

2) Пасля куцці збірае косці селядца і рыбы і нясе туды, дзе сходзяцца два 
платы. Калі тут кінуць косці – сустрэнеш дзяўчыну, якая стане тваёй жонкай.

За эфектыўнасць гэтых варожбаў не ручаюся, зычу тым, хто будзе ва-
ражыць і чакае сваю палавінку, каб іх жаданні споўніліся. Галоўнае – каб усе 
дзяўчаты павыходзілі замуж, і маладыя сужэнцы пачаставалі мяне смачнай 
гарэлкай. 
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Юр’я

І.
Часта на вёсцы здараецца, што калі нейкі хлопец «заюрыцца» (гэта 

значыць запаліцца) да жаніцьбы, дык ані бацька, ані матка, ані крыж, ані свян-
цоная вада не могуць даць рады. Ажэніцца – і ўсё. Здараецца, што і стары пал-
кі дзед «юрыцца» каля дзяўчат на смех і абурэнне людзям. Але яшчэ горш, калі 
жонка «юрлівая» (палкая), не мае яна паратунку, калі і пастарэе. «Юрлівы» – 
гэта, наогул, жвавы, гарачы, палкі, а «Юр’я» – гэта, барані Божа, ніякае не свя-
та, нічога рэлігійнага, толькі азначае чыннасць, абрад, як, напрыклад, сяўба, 
жніво, вяселле і г. д. Наш тутэйшы селянін, які шануе ўсіх святых, «Юр’ю» не 
надае ніякага рэлігійнага значэння, а прызнае яго чымсьці земляробчым, хат-
нім, свойскім і цалкам вольна распавядае:

Два Юр’і, і абое – дурні:
Адзін галодны, 
а другі халодны.

У нашых вёсках Юр’я святкуецца два разы на год: увесну і ўвосень. Хто 
ведае, ці да нашага адвечнага Юр’я было прыстасавана святкаванне Св. Юрыя 
23 красавіка і 30 кастрычніка (свята касцёла Св. Юрыя ў Лідзе), ці гэта наша 
Юр’я прыстасавалася да гэтага святкавання. У даўніх тутэйшых календарах 
у рубрыцы «Святы Рымскія згодна са старым календаром», гэтак і рубрыцы 
«Святы рускія», 23 красавіка нязменна заўсёды стаяла «Юры Пакутнік». Затое 
ў рубрыцы «згодна з новым календаром» стаіць свята Св. Войцаха, а Св. Юрыя 
перасунулі на другое месца, паколькі віленскія календары давалі Св. Юрыю 
першынство і ставілі пасля яго Св. Войцаха на другое месца10. Але пры канцы 
Св. Юры ўступіў і з некаторых календароў цалкам знік, фігуруючы адзіна ў 
алфавітным пераліку святых11. Св. Войцах, пражскі біскуп, чэх па нараджэн-
ні і па біскупству, прызнаны за свайго.

У Лідскім павеце касцёлы ў Асаве і Беліцы (а раней і ў Шчучыне) і царк-
ва ў Лідзе высвечаны ў імя Св. Юрыя Пакутніка, і таксама ў касцёлах ёсць ал-
тары і абразы гэтага святога: рыцар з срэбнай зброяй на белым кані перама-
гае пякельнага цмока, за рыцарам з пабожна складзенымі рукамі стаіць панна 
ў кароне. Можа, так калісьці ўяўлялі сабе Бога-Сонца, які сваімі праменнямі, 
абараняючы людзей, забіваў пякельнае стварэнне – Зіму?

Так ці не так, але Св. Юры быў і застаўся на нашых землях вельмі 
папулярным святым, асабліва сярод вясковага люду: ён з’яўляецца вялікім 
абаронцам сялян і сельскай гаспадаркі (бо па-грэцку Георгіос – земляроб) і 
агульным апекуном дамашняга быдла, і галоўным ворагам ваўкоў. Калісьці 
я меў час і цярплівасць вывучыць метрычныя кнігі хростаў Лідскай Фары за 
1665–1795 гг. і падлічыў, што на кожныя сто хлопцаў прыходзілася 15 Юрыяў 
(Ежы, Георгіяў). З гэтым імем канкурыравала толькі імя Ян, бо Янаў на кожных 
100 ахрышчаных хлопцаў было ажно 20! Кожны пяты – Ян і кожны сёмы – 

10  Kalendar Wilieński informacyiny 1910 r. i інш.
11  Kalendar I.K.C. w Krakowe za ostatnie lat kilka.
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Юры... Зараз густ змяніўся, і Юркаў на вёсках меней, аднак культ Св. Юрыя 
квітнее нязменна.

Зараз Св. Юры і Юр’я фактычна ёсць днём пачатку земляробчага года: з 
гэтага часу пачынаюцца сельскагаспадарчыя работы, час арэнды зямлі і найму 
работнікаў, выпасу быдла і г. д. Таму ў некаторых кутах нашай зямлі людзі 
лічаць гэты дзень за першы дзень вясны ў прыродзе.

ІІ.
У вігілійныя дні Св. Юрыя, калі чырвонае Сонца завісне над чорнай сця-

ной далёкага лесу, абагрэтыя за дзень шэрыя яшчэ лугі пакрыюцца сівымі ту-
манамі, а ў кудрах і калюжынах адзавуцца меланхалічныя жабы, – вясковыя, 
спехам адзетыя ў свежыя блюзкі дзяўчаты, умытыя і прычасаныя, збіраюцца 
на падворках. Тут, спачатку нясмела, а потым штораз галасней, штораз ве-
сялей заспяваюць свежыя дзявочыя галасы. Гэта пяецца першая вясенняя пес-
ня – вітаюць Юр’ю – ці «клічуць вясну»:

Юр’я Бога клікала:
Падай Божа ключыку,
Адамкнуць зямліцу.
Выпусці расіцу,
На волікі вермячко,
На кароўкі малачко.

Грала сонейка, грала,
Ключыкі адкрала,
Месячык зышоў
Ключыкі знайшоў... 12

Са спевамі выходзяць грамадкі дзяўчат на вуліцы – пад вокны тых «ма-
ладзічак», якія перад Вялікім постам павыходзілі замуж і ўжо не маюць пра-
ва браць удзел у сённяшняй забаве. Пад вокнамі сваіх былых «таварак» дзяў-
чаты спяваюць хорам:

Маладая малодачка,
Выйдзі да нас на гулячку,
Вынясі нам сыра насок,
А не сыра – паясок,
А не паясок – то хлеба,
А не хлеба –
 то хоць солі драбок...
Прыстойная і старанная «маладзічка» памятае пра гэты звычай і ўжо за-

гадзя прыгатавала і сыру, і свежага хлеба, нярэдка тоўсты кавалак засоленага 
ўзімку сала, а калі-нікалі і пляшку падсалоджанай гарэлкі.

Пасля гэтай песні выносіць яна на двор на донцы прыгатаваны пача-
стунак. Тут дзяўчаты, сарамліва адвярнуўшыся ад грамады, засланіўшы тва-
ры рукамі, апусціўшы вочы, пачнуць трохі з чаркі, набяруць жменю закускі 
і, усеўшыся ў радок на жардзяным плоціку, пачынаюць заядаць. Калі б, ра-
туй Божа, такая «маладзічка» «не пазнала б» дзяўчат і, нягледзячы на звычай, 
не толькі не пачаставала б суседак, але нават не выйшла б на двор і не пера-
прасіла – заспявалі б для яе інакш:

Каб ты лягла калодаю,
Каб цябе вязлі падводаю,
Дралі мяса крукамі,
Каб ты спавіла не дзіця, 
   а – вужа!

12  Запісаў у вёсцы Гарні пад Лідай у 1929 г.
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Тым часам вясковыя хлопцы закончылі сваю працу, яны таксама хут-
ка ўмыліся, прычасаліся, абуліся ў боты і чыстыя кашулі і сабраліся грамад-
камі на падворках. Слухаюць, дзе спяваюць дзяўчаты і адкуль пахне пачастун-
кам, а потым паволі, так з неахвотай, пачынаюць сыходзіцца туды, дзе ёсць                  
надзея на пажыву.

Калі дзяўчаты сядзяць сабе шнурамі на плоце, як ластаўкі на дроце, шча-
бечуць, спяваюць і заядаюць чымсьці смачным, на супрацьлеглым баку вулі-
цы, як зграя варон, плот абсядаюць хлопцы.

Раней, калі па вёсках было шмат «ажэрдаў» ці «пяраплётаў», гэта значы-
ць высокіх платоў з папярэчнымі жэрдкамі для сушэння снапоў збожжа, дзяў-
чаты і хлопцы грувасцiлiся на тыя «ажэрды». Там спявалі і адтуль клікалі вяс-
ну. Дзяўчаты, седзячы на плоце, пачынаюць звяртацца да хлопцаў, устаўляць 
шпількі, патроху кпіць – то словамі, то спевам:

Сядзяць хлопцы над г...ном,
Зышоў месячык над свіранам,
Сядзяць дзеўкі над сырам...

Хлопцы пачынаюць прасіць: «Дайце, дзяўчаты, нам пакаштаваць!». 
Але хто ж гэта жадае дзяліцца смачным кавалкам! «А вы нам што дасцё?» – 
адклікаюцца дзяўчаты і пяюць далей:

У нас крапіва пагалела,
Нашыя хлопцы згалелі.
На вуліцы крапіва купкамі,
Ходзяць дзяўчаты купкамі...

Хлопцы таксама дасціпна адказваюць:
За сялом на выгане,
Грызуць хлопцы цыбуліну.
Усім хлопцам па шматцэ,
А брахліваму Пятруку 
па с...цэ...

На просьбу падзяліцца гарэлкай спяваюць хлопцам:
На двары карыта
Поўнае вады наліта.
Дзеўкі ногі памылі,
А хлопцы ваду выпілі.

Тут раптам нейкі курносы падлетак, якому «яшчэ ўсё можна», тонкім га-
ласком запішчыць:

Сік! Сік! На дубнік,
Будзе хлопцам халаднік.
Сік! Сік! На лукно,
Будзе хлопцам талакно...

Дзяўчаты ў смех. Хлопцы кідаюцца лавіць смаркатага ўрвіса. Дзяўчаты 
зрываюцца з плота, падбягаюць да карыта з вадой і пачынаюць бараніцца, 
льючы ваду вёдрамі і збанамі на хлопцаў. Хаос, піск, каша... Хлопцы нахабна 
лезуць і недзе ўжо нейкую прылапілі. Шчыпаюць яе, а бедная Манька альбо 
Стаська пішчыць, бароніцца, кусаецца, драпае чорнымі пазногцямі па мордах 
урвісаў і ледзь жывая, але з бліскучымі ад радасці, хоць і поўнымі ад слёз ва-
чамі, вырываецца з рук вясковых хлопцаў. Пачынаецца пагоня за іншай, ад-
біранне вёдраў і ўзаемнае, неміласэрнае абліванне. Разбягаюцца па падвор-
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ках, сядзяць у засадзе за вугламі будынкаў, хаваюцца за гумнамі, па адным 
і парамі, зноў збягаюцца, нарэшце смяюцца, але ўсё льюць і льюць ваду. На 
тых, хто ўцякае вуліцай, нехта бухне цэлае вядро са страхі альбо з-за плоту, і 
неасцярожнага абліваюць з галавы да ног13. 

Ужо позна, час спаць.
Наступае перамір’е і спакой. Усё сціхае. Дзяўчаты пачынаюць спяваць:
Палажыла кладку вярбовую,
Час, дзяўчаты, дадому ісці.
Адна Ганьця застаецца,
Прыйдзе Пятрук звянчаецца.
Прынясе вянок рытвяны,
Не рытвяны – палатняны.

Пасля кожнага паўтору гэтага спеву штораз іншая пара бярэцца за рукі і 
знікае ў цёмнай вуліцы... З неспакойным сэрцам старыя маткі ляжаць у сваіх 
бярлогах, не спяць і цярпліва чакаюць вяртання дачок. Употай, не стукнуўшы 
клямкай, не скрыпнуўшы дзвярыма, як цень услізне ў цёмную хату мокрая 
дзяўчынка, якая дрыжыць, моўчкі распранецца і ляжа недзе на палок ці на 
печ. Няшчасная маці з гарышча запытае: «Ганьця, Ганьця!». «А ты была 
лепшая?» – агрызнецца дачка і абедзве замаўчаць.

Аднекуль з былых стагоддзяў з’явілася гэтая красавіцкая ноч, рака, 
пахіленая над ёй вярба, якая служыць за кладку. На пашы ці на ігрышчы гра-
мада маладых хлопцаў і дзяўчат. Адбываецца містэрыя тлумнага святкаван-
ня шлюбнага перыяду. І гэтак, як і сёння, калі хор у начной цішы праспявае 
той самы спеў, хлопцы хапаюць упадабаных дзяўчат і знікаюць па сваіх цём-
ных сховішчах. Адзіным абрадам гэтага спрадвечнага шлюбу было абліванне 
вадой. Кіеўскі мітрапаліт Іаан (1089 г.) пакінуў пасля сябе так званыя «Цар-
коўныя правілы», якія маюць наступны ўступ: «Распавядаюць некаторыя, 
што шлюбы простых людзей не трэба дабраславіць, бо дабраславенне ёсць 
толькі для баяр і князёў», «простым же людям яко іменем і плесканіем ра-
зум даем всяк»14. Дастаткова было назваць маладых па імю, добра абліць ва-
дой, і пара закаханых без далейшых цырымоній станавілася мужам і жонкай.

ІІІ.
Дзень Св. Юрыя ў парафіях рыма-каталіцкіх, у Асаве, Беліцы (некалі ў 

Шчучыне, Суботніках і інш.) а таксама ў праваслаўнай парафіі г. Ліды, дзе 
божыя дамы высвечаны ў імя гэтага святога, святкуюцца мясцовай люднас-
цю як законны святочны дзень. Акрамя таго, гэты дзень згодна і з новым, і са 
старым календаром святкуецца паўсюдна. У любым выпадку кожны гаспадар 
на Юрыя араць, баранаваць, працаваць на гародзе, словам, «рушыць зямлю» 
не будзе.

Практычны гаспадар на ранку ў дзень Св. Юрыя сочыць, ці шчодрая раса 
ўпала на зямлю. Калі расы багата – ведае, што ў гэтым годзе будзе ўраджай на 
грэчку, і таму засее грэчкі больш, чым звычайна.

Худое, слабое, цалкам у сухім гноі быдла з дробным прыплодам, бо цэ-
лую зіму знаходзілася ў хляве пад апекай нейкага таямнічага бажка, які, ві-
дочна, прызвычаіў гаспадара лічыць сябе гаспадаром быдла. З днём Св. Юрыя 
заканчваецца апека гэтага бажка, быдла выходзіць на пашу і аддае сябе пад 
апеку пастуха.

Наняты на лета пастух у гэтыя дні ранютка, у новых лапцях і сярмязе, 
13  У некаторых вёсках гэтыя падзеі адбываюцца ў другое свята на Вялікай ночы, у Правод-
ную нядзелю і г.д. Сцэны аблівання вадой запісаў у Агародніках Лябёдскай гміны.
14  Карамзин. История..., II. Сноска 158.
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з торбай на пасах, з сажэннай паганскай трубою, скручанай з альховай кары 
і прыхаванай у мокрым рове, каб не рассохлася і не сапсавалася, выходзіць 
на сярэдзіну вёскі і пачынае трубіць. Гаспадыні ідуць да хлявоў, заграбаюць 
у гной каля парога па адным ці па два курыныя яйкі і асвечанай у пальмовую 
нядзелю вярбой выганяюць быдла на двор. Дзіўная рэч! Дурныя, флегматыч-
ныя каровы пад гукі альховай музыкі адразу весялеюць, ажываюць, пачына-
юць рыкаць і бягуць да пастуха, якому гаспадыні даручаюць сваіх рагуль раз-
ам з кавалкамі хлеба, сыру, сала ці некалькімі яйкамі.

Гэтыя яйкі – рэшткі ахвяры, якую народ ахвяраваў апекунам быдла. 
У даўніну ахвяравалі жывых белых курэй, а зараз вясковая гаспадыня аб-
мяжоўваецца парай курыных яек. Яйкі, пакладзеныя ў гной, гаспадыня потым 
дастае і аддае жабракам. Пасля таго як быдла выгнана да пастушка, асвечаная 
вярба затыкаецца пад страху. Пачцівы работнік, які крые страху на будынку, 
тыя вербы звыкла ўкладае ў салому. Гэта ёсць надзвычай эфектыўны сродак, 
каб страху не сарваў вецер – вельмі шкадлівы дух.

Потым у тых парафіях, у якіх ёсць алтар Св. Юрыя, людзі ідуць на на-
бажэнства ў касцёл ці царкву. Калі выпадае добрае надвор’е, пасля поўдня 
старэйшыя абходзяць свае шнуры зямлі і чытаюць пацеры. Моладзь таксама 
грамадамі абходзіць свае жытнія палеткі, і пяе:

Зарадзі, Божа, жыта...
Юрэ – юрэва.
Да на новае лета,
Юрэ – юрэва.
З зямлі караніста,
Пасярод сцябліста,
З вярхоў каласіста,
Вяршком займіста,
У жменьку бярома,
У снапок кладзёма.
У копку стаўлёна,
Да гумна звязёна,
На таку ўмалотна,
У засеку прысыпна,
У жорнах прымольна,
У пячы прыпечна,
На стале прыкройна,
У губе прыкусна15.

І за кожнай страфой хор з нізкіх мужчынскіх галасоў, як быццам у паган-
скай спрадвечнай літаніі паўтарае: «Юрэ – юрэва». І гэтак грамада ходзіць па 
палях, ажно покуль не абыдзе ўсе, а калі скончыць гэтую літанію, дык спявае 
хорам: «Ой у лузе каліна...».

Альбо:
Ой, рэчанька, рэчанька,
Чаму ж ты не поўная...
Альбо:
Каля рэчкі, каля броду
П’юць галубы сівы воду, 
Напіўшыся, злапатнулі,
Сіня мора скалыхнулі,
Мяне млоду спалахнулі...

Пад вечар на вясковай вуліцы, абапёршыся на плот, скрыпач і гарманіст, 
15  Запісана ў вёсцы Гарні пад Лідай у 1929 г.



Частка 8. Этнаграфія

201

  

рассеўшыся на камені, жыва граюць розныя полькі, вальсы, факстроты і на-
ват танга, а вясковыя, ужо босыя дзяўчаты з абутымі хлопцамі «скачуць», як 
апантаныя. Ні бацька, ні маці не пагоняць іх вячэраць і спаць.

У розных мясцовасцях Лідскай зямлі раней нямала было практык, аб-
радаў, звычаяў, спеваў і паданняў, звязаных з Юр’ем, але ўсе яны зніклі ці 
знікаюць. У ваколіцах Сабакінцаў быў раней такі забабон, што паміж днямі 
Св. Юрыя па новым і старым календары не можна было нікому даваць і на- 
сіць ільну. Некалі ў архіве сельскіх прыставаў у Лідзе патрапіў мне ў рукі такі 
афіцыйны дакумент:

«Сымон Дабрылка, селянін вёсці Вугольнікі, раней Пакроўскай, зараз 
Сабакінскай воласці, 16 лютага 1868 г. напісаў прыставу 4-га ўчастка Лід-
скага павета паданне, у якім пісаў, што ўвесну 1867 г., калі ягоная жонка 
з ваколіц Шамякаў несла дадому 10 фунтаў ільну, суседзі яго, сяляне гэтай 
жа вёскі Вугольнікі, Андрэй і Сымон Пацэвічы, а таксама Ян Аленчык не 
пусцілі яе з гэтым ільном у сваю вёску, той лён гвалтам у яе забралі і там 
жа на полі спалілі, а ўчынілі гэта з прычыны наступнай: паміж нашымі 
сялянамі дагэтуль яшчэ захоўваецца даўні забабон... што ў час святкавання 
Св. Юрыя, гэта значыць з 11 па 23 красавіка, нельга нікому даваць ані насі-
ць лён, і тыя, хто гэта робяць, не толькі прыносяць няшчасце сябе, але і цэ-
лай вёсцы, куды лён будзе прынесены. А паколькі жонка заяўніка несла лён 
менавіта ў тыя дні, абвінавачаныя лён забралі і спалілі на полі, чым пры-
неслі шкоду на 1 рубель 50 капеек. Прыстаў перадаў гэтую заяву ва ўправу 
воласці, якая 12 красавіка 1868 г. пад № 200 адказала, што заяўнік... 1 ру-
бель 50 капеек атрымаў.»
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Вяселле

У гэтым артыкуле вяселле апісана так, як яно адбываецца сярод спрад-
вечнага тутэйшага народа ў самой Лідзе і яе ваколіцах. Новыя касцельныя 
распараджэнні ломяць векавыя звычаі тутэйшага беднага працоўнага люду 
рыма-каталіцкага вызнання, змушаючы гэты народ да выканання сакраман-
ту шлюбу адзіна ў будныя дні і такім чынам у значанай ступені пазбаўляючы 
настрою святочнага адпачынку і вядуць да скарачэння і занядбання старажыт-
ных абрадаў і нявінных вясельных забаваў. Вясельныя песні да артыкула я 
запісаў у 1933–1937 гг. у наступных паннаў: Стасі Шот і Яні Шурмей з вёскі 
Яськаўцы, Юліі Завалы і Зосі Субач з вёскі Гарні, а таксама Уладзі Зубрык і 
Ганны Мацулевіч з вёскі Цыбары – усім ім складаю сардэчную падзяку. З жа-
лем мушу заўважыць, што тэхнічнае абсталяванне нашай старасвецкай лід-
скай друкаранькі, у якой традыцыйна выходзіць «Лідская Зямля», не дае маж-
лівасці дакладна перадаць мову спеваў і ўрыўкаў мовы тутэйшых людзей16.

Вось і мясапуст! І хлопец падыходзіць да апошняй мяжы. І ў сваты ез-дзіў, 
і гарэлку піў, і аб’яву з амбона пра змовіны рабіў – і ўсё здавалася як быццам 
жартам! Ці ж толькі да адной дзяўчыны заляцаўся? Ці ж з адной танчыў на ве-
чарынах, альбо цалаваў за гумном на старым пні? Юльку Круглую ў Белагру-
дзе на Ушэсце пачаставаў бутэлькай пеннага квасу, марозівам за 10 грошаў і 
ружовым пернікам. У Студзенцы пад Ваверкай за Стаську Кіжук Вашкевіч, ха-
лера, ударыў хлопца ў лоб жалязякай, ажно костку перабіў (доўга скавытаў бя-
дак, а зараз дрэнна чуе на левае вуха), але за тое ў Лідзе за Саладуху (з-за тых 
смаргонскіх абаранкаў на саракавіны!) Капачэля шахнуў нажом па бруху, але 
неяк не цалкам зграбна, бо кішак не дастаў, а толькі сала разрэзаў (памірылі-
ся за 7 злотых і літр гарэлкі). Касавокая Вікця цалкам не слушна прычапілася 
да хлопца, хай Пан Бог сведчыць! Байстручок яе памёр ад скарлатыны. Шко-
да толькі, што тата хапіў сына за грудзі і пабіў яго чапялой17, як каня, адар-
ваўшы пры гэтым лацкан пінжака. Маці ж, заламаўшы рукі толькі енчыла: 
«Вінцук, не рві адзенне!», – а сёстрыз крыкам, нязграбна спрабавалі бараніць, 
абы тата не разарваў новай крамнай кашулі18, і з-за ўласную неасцярожнасць 
атрымалі ад бацькі таксама чапялой па лапах. Рознае было: і добрае, і злое. 
Лятаў хлопец і да цудоўнага месца пад крыж у Цвермы, і на Тройцу ў Крупа-
ва, быў дружбантам19 ажно на вяселлі ў Беняконях, а на вечарыне ажно ў Луч-
ках за балотам. Неяк, як вяртаўся ранкам дадому па мокрай ад расы канюш-
ыне і маладым жыце, дык ажно паветра дрыжэла, як пеў:

Дзе ты, хмелю, зімаваў,
Што не развіваўся?
Дзе ты, хлопец, начаваў,
Што не разуваўся?

16  Аўтар мае на ўвазе, што з дапамогай польскіх лацінскіх шрыфтоў лідскай друкарні было 
не заўжды магчыма адэкватна перадаць цудоўную беларускую мову спеваў. Напрыклад, не 
было адпаведніка літары «ў». Перакладчык улічыў гэты момант – Л. Л.
17  Венік-дзяркач – Л. Л.
18  У Шымялевіча менавіта «крамнай кашулі» – Л. Л.
19  У Шымялевіча менавіта «дружбант» – Л. Л.
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Зараз субота, заўтра нядзеля, шлюб  
і аман па хлопцу!..

* * *
За тыдзень перад вяселлем у доме маладога нарачонага тата з маці «ко-

люць парсючка», смаляць, разбіраюць і свежае мяса і сала ўкладаюць у шы-
рокую дужую нясолку [нешта накшталт авальнай вялікай кадушкі – Л. Л.] 
і засольваюць. Потым бацькі едуць у горад, купляюць некалькі дзясяткаў                                
бутэлек гарэлкі, пару пудоў белай мукі, кіло ці два цукру. У пятніцу перад вя-
селлем маці пячэ хлеб, а ў суботу ранютка – пірагі. Таксама зрання ў суботу    
сёстры маладога ідуць у вёску і просяць сябровак «прыбраць хату». Хутка ў 
хату маладога прыходзяць некалькі, а часам і з дзясятак, дзяўчат з вёдрамі, 
малымі кадушкамі і мётламі. Сабраўшыся, перад тым як пачаць працаваць, 
дзяўчаты спяваюць хорам:

Прыстань, Божа, 
   нашаму пачатачку,
Што мы яго 
   пачынаць людзям.
Пана Бога Збавіцеля,
Найвышшага Стварыцеля,
Што ён стварыў неба і зямлю,
І тых двойга дзетак:
Хлопца сам Богу радзіў,
А дзяўчыну яму судзіў...

Звычайна, калі маці толькі пачуе гэты спеў, дык зальецца горкімі слязьмі. 
Вядома, гадавала хлопца, карміла, адзявала, абмывала, а тут прыйдзе нейкая 
іншая і ім завалодае. Начная зязюля перакукуе дзённую20. Потым пачынаец-
ца пекла: дзяўчаты адсоўваюць ад сценаў лавы, ложкі і куфры, са сцен зды-
маюць абразы і ўбранне, з усіх кутоў вымятаюць смецце, якое магло збірацца 
некалькі гадоў, выціраюць чорную павуціну, шаруюць дзверы, вокны, сталы, 
лавы, выпарваюць гарачай вадой клапоў у ложках і падчас работы спяваюць:

Пара, маці, жыта жаці, 
   колас нахіліўся,
Пара сына жаніці, 
   бо развалачыўся.
Сядзіць голуб на дубочку, 
   галубка на вішні,
Скажы, скажы, мой сыночку, 
   хто табе наймільшы?
Голуб сіні, голуб сіні, 
   галубка сінейша!
Айцец мілы, маці міла, 

20  «Начная зязюля перакукуе дзённую» – прымаўка запісана па-беларуску.
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   дзяўчына мілейша!
Я з матуляй пасваруся, 
   граху набяруся,
А з дзяўчынаю зэйдуся – 
   не нагаваруся.

Пры канцы дзяўчаты распушчаюць у цэбры з вадой крэйду і беляць усю 
хату – столь, сцены, печ. Ток у хаце пасыпаюць жоўтым пяском, а гірляндамі 
папяровых кветак атачаюць абразы на сценах і ўпрыгожваюць імі столь і бэль-
кі «ў покуці». Вясковая хата становіцца да непазнавальнасці чыстай, вясёлай 
і мілай. Пасля скончанай працы бацькі маладога садзяць дзяўчат за стол, вы-
стаўляюць нейкі неверагодны пасілак «полудзень» – дзве ці тры дужыя місы 
забеленага малаком крупніку альбо макароны, кашы грачанай з маслам, вы-
сушаны сыр і свежы пірог, а часам і па чарцы гарэлкі. Пасля «полудню» дзяў-
чаты вяртаюцца дадому.

Пасля заканчэння хатняй працы, умытыя і прыбраныя дзяўчаты па-свя-
точнаму зноў прыходзяць у хату маладога і прыносяць галінкі зялёнай руты 
і мірту. Дзе дзяўчаты, там і хлопцы, а за імі прыходзяць музыкі са скрыпкай 
і цымбаламі. Дзяўчаты ўюць з руты і мірту вянок для маладога і пры гэтым 
спяваюць:

Надвор’е райска віе.
Сястра брату вянок віе.
Беленькімі ручкамі,
Пярсцёначкамі з вочкамі.
Не мы іх вілі, у Вільні купілі.
Вілі, вілі вяночкамі
Беленькімі ручкамі,
Пярсцёначкамі з вочкамі...

Калі вянок будзе звіты, музыкі пачынаюць граць вальс, польку, кадрылю, 
а нават і танга, якое тут танчаць падобна, як раней танцавалі «Лявоніху» – з 
падскокам:

Ой, да што ж там 
   за Лявоніха была,
Што Лявону вечараці не дала!

Падчас адпачынку музыкаў дзяўчаты спяваюць:
На дварэ зялёны явар паслаўся.
Наш малады 
   ў дарожаньку прыбраўся.
Насыпайце аўсу 
   ў новыя карыты,
Карміця коні ў вялікую дарогу!
А ў той дарозе троі варота:
Першыя варота – 
   месячык абыдзя,
У другія варота – 
   сонейка ізыдзя,
У трэція варота – 
   малады ўедзя,
Месячык абыдзя, 
   то відненька будзя,
Малады ўедзе – 
   мой міленькі будзя.
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Альбо:
Ой значны, значны, 
   хто жаніцца хоча:
Па ночы конік яго рагоча.
Ой значны, значны, 
   хто любіць руску:
Вытаптаў сцежкі 
   цяраз пятрушку.
Ой, значны, значны, 
   хто – каталічку:
Вытаптаў сцежкі 
   цяраз пшанічцу.
Ой значны, значны, 
   хто ажаніўся,
Як я быў хлопцам – 
   дзеўкі любілі,
Як ажаніўся – матцы не мілы.
Як, як быў хлопцам –
   хустка за пасам,
Як ажаніўся – 
   смаркач пад носам...

Пры аказіі ў кампаніі спяваюць і іншыя песні: свае – вясковыя [бела-
рускія – Л. Л.], рускія, польскія, а нават і ўкраінскія.

Пад цэрквай стаяли карэты
Там пышная свадзьба была,
Все гости роскошно одеты,
Невеста как роза цвела…

* * *
О там на балоце 
   вутачка сакоча.
А мой мілы чарнабрывы 
   пакідаці хоча.
Няхай пакідая, як ён сабе зная,
Чы лепшую, чы горшую 
   няхай сабе мае...

* * *
Захор – захары, едуць мазуры.
Едуць, едуць мазурочкі,
Вязуць, вязуць два вяночкі.

Вянок залаты.
Слук – пук в окенечко
Выйдзі, выйдзі паненечко
   дай каню вады...

Хэй пад гаем, гаем,
Гаем зялёненькім,
Там гарала дзеўчынка
Волікам чарненькім.
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* * *
Gdy z kozaki szedl na boje
Hanka moja rzecze:
Po co niesiesz zycie swoje
Pod tureckie miecze?..

Бывае так, што малады не мае ўжо бацькі ці маці, таму могуць                                          
заспяваць і жалобную песню:

Знаць па радзіне,
Што няма палавіны.
Бяз роднага войчанькі
Трэба ўстаць ды падумаці,
Каб паслаць па войчаньку.
Ой ёсць зязюля, ой ёсць сіняя,
Яна – рэзвая пташачка.
Прыляці з ляску, 
   прыпадзі пяску,
Закукуй галосненька.
Малады за ёю, за сваёй тугою,
Плачучы жалосьненька.
Яшчэ малады – 
   у поў дарожанькі,
Зязюля назад ляціць:
– Вярнісь малады,
Няма тваго войчанькі.
Твой войчанька 
   пад трыма замочкамі:
Першы замочак – 
   зялёна дзярно,
Другі замочак – 
   жоўты пясочак,
Трэці замочак – 
   сасновыя дошкі.
Прыбіты ножкі 
   да сасновай дошкі – 
   не ўстане,
Засыпаны вочкі 
   жоўтым пясочкам – 
   ня гляне...

Потым моладзь, якая сабралася, запрашаюць да стала. На стол ставіцца 
некалькі пляшак гарэлкі, нарэзаны скібамі чорны хлеб, пірог, сухі сыр кавал-
камі, міса з маслам. Моладзь частуецца, дзячыць гаспадарам і танчыць. Поз-
на ўначы разыходзяцца па дамах.

Такі ёсць астатні кавалерскі вечар маладога-нарачонага.
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Вясельныя звычаі21
Артыкул напісаны пры дапамозе Міхала 

Шымялевіча

Добра, што народ без зменаў захоўвае свае звычаі з вялікімі піетэтам, 
выконваючы нават самыя нязначныя дробязі. Гэтыя звычаі заўжды асвятлялі 
жыццё селяніна святлом старадаўняй традыцыі і культуры. Гэта дае даслед-
чыкам гісторыі цікавы навуковы матэрыял. У апошнія часы, спярша ў ваколі-
цах вялікіх гарадоў, народныя звычаі пачынаюць знікаць, пашыраюцца но-
выя зацікаўленасці і асвета. У Лідскім і Шчучынскім паветах гэтыя традыцыі 
яшчэ моцна трымаюцца. Буду апісваць усё іх багацце і пачну з вясельных звы-
чаяў, якія аднолькавыя ў ваколіцах Ліды, Шчучына, Васілішак і, верагодна, 
у суседніх паветах.

* * *
Малады са сватам едзе да бацькоў упадабанай дзяўчыны. Прывозяць 

з сабой гарэлку і закускі. Старэйшыя п’юць і дамаўляюцца пра памеры дзя-
вочага пасагу і ўмовы магчымага сужэнства. Калі знаходзяць паразуменне,                           
бацькі дзяўчыны смажаць для гасцей яечню ці кілбасу, і, паколькі паразумен-
не знойдзена, п’юць гарэлку і закусваюць.

Перад так званым «дзявішнікам» звычайна брат нарачонай ці яна сама 
абходзяць усю вёску, грукаюць у вокны і запрашаюць усіх дзяўчат на «вяселле». 
Увечары запрошаныя дзяўчаты збіраюцца ў хаце нарачонай, спяваюць песні і 
плятуць для маладой вянок з руты. Потым з’яўляецца малады з сябрамі, і пер-
шая дружка выкупляе сплецены вянок. Пачынаюцца танцы і забавы да раніцы.

На другі дзень пасля сняданку так званае «вяселле» ці ў іншых мясцо-
васцях «свадзьба» (маладыя, сват, свацця і дружкі) сядае за стол, на якім ста- 
яць напоі (гарэлка, ліманад, піва), каравай (аздоблены пірог) і закускі. Талер-
кі звычайна засцілаюць сурвэткамі ці хусткамі. Потым сваякі і госці робяць 
маладой падарункі – палатно, кілімы, льняныя ручнікі і г. д. ці трохі грошай, 
якія кладуць на талерку, пакрытую хусткай. Пры гэтым шмат апавядаюць, 
жартуюць, спяваюць песні. Маладая дзякуе кожнаму асабіста.

Потым маладых урачыста дабраслаўляюць бацькі, і ўсе едуць да шлюбу. 
У гэты час хлопцы, пераапранутыя ў цыганоў, краўцоў ці яўрэяў займаюць 
сталы і як быццам пачынаюць шыць, гандляваць і г. д. Маладых, якія вярнулі-
ся з касцёла, сустракаюць бацькі ці старэйшыя родныя з боку маладой хлебам, 
соллю і віном. А потым маладыя, якія бачаць, што ўсе святочныя сталы заня-
тыя, пачынаюць выкупляць іх. Тут пачынаюцца доўгія спрэчкі, гандлі, дос-
ціпы і г. д. Маладая мае на галаве вяночак з руты. Потым пачынаюцца забавы.

На другі дзень пасля шлюбу родныя і госці адорваюць маладога і паўта-
раецца тое ж вяселле, як і ў выпадку з маладой. 

Перад выездам ад бацькоў маладой (адразу пасля шлюбу) сябры маладо-
21  Grymała-Przbytko Antoni. Zwyczaje weselne // Ziemia Lidzka. 1936. № 6. S. 1.
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га імкнуцца прыхапіць з сабой курэй, качак ці часамі нават цялят ці парасят, 
каб павялічыць пасаг маладой. Потым гэтую здабычу вяртаюць.

Маладая, уваходзячы ў хату маладога, пасыпае куты дома зернем і до-
рыць падарункі родным маладога.

На гэты вясельныя звычаі заканчваюцца. Міхал Шымялевіч заўважыў, 
што некаторыя фрагменты гэтых звычаяў нагадваюць звычаі паганскага 
часу, калі моладзь брала ўдзел у рабункавых выправах на сваіх суседзяў, 
прывозіла сабе ўзятую ў палон прыгожую жонку з Польшчы ці Русі.



                          

                          

Гістарычныя камяні 
Лідчыны

Частка 9.
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У нашым краі, раней і зараз, у зямлі і на паверхні ў значнай колькасці 
раскіданы камяні рознага памеру – малыя і вельмі вялікія, да некалькіх метраў 
у ахопе. Гэтыя вялікія глыбы ў нас выключна гранітныя. Некаторыя з гэтых 
камянёў маюць назву, пра іншых існуюць паданні, на некаторых выбіты знакі 
і г.д. Камянёў з надпісамі, пазнейшымі за XVII ст., няма, а з больш раннімі 
надпісамі таксама няшмат. Выбіць на цвёрдым камені нейкі знак можна было 
жалезнай прыладай, але якаснае, загартаванае жалеза ў нас было рэдкасцю. 
Аб вядомых мне памятных камянях маю наступную інфармацыю:

Ліда. На Зарэччы (зараз вуліца Вызвалення) на пляцы Ступновічаў 
ляжала вялікая глыба старога граніту даўжынёй 4 м, шырынёй 2 м і вышынёй 
1,5 м. На паверхні, якую было бачна з зямлі, былі два круглыя паглыбленні 
з гладкім дном – адно дыяметрам 20 см а другое 25 см, глыбінёй каля 2 см. У 
1892 г. майстар па вырабе надмагілляў Баляслаў Хруль разбіў гэтую глыбу на 
часткі і з адной з іх у сваёй майстэрні вычасаў вялікі помнік у выглядзе дуба. 
Гэтае арыгінальнае надмагілле з адпаведным надпісам было пастаўлена на 
магіле ксяндза Казіміра Гейдройця ў Забалаці. Ніякіх паданняў пра гэты 
камень не захавалася.

Яма кума. Натуральны дол дыяметрам у некалькі метраў, за 0,5 км на 
захад ад фальварка Бароўка, у лесе маёнтка Заполле, каля дарогі з Ліды да 
маёнтка Востраў. На дне гэтага долу ляжаць тры камяні: першы – 2 х 1 м і каля 
яго другі – 1,5 х 1 м, а паміж імі трэці – 0,75 х 0,5 м. Ніякіх знакаў ці слядоў 
апрацоўкі на гэтых камянях няма. Камяні амаль што цалкам у зямлі. Людзі 
казалі, што кум з кумой везлі дзіця да хросту і тут, у гэтай яме, паміж імі «нешта 
адбылося», у выніку чаго з-за неасцярожнасці яны задушылі дзіця, а пан Бог 
іх за гэта пакараў – усіх ператварыў у камяні. У цёмную восеньскую ноч і зараз 
можна чуць, як кумы тут цалуюцца, а дзіця плача.

Бельскія. Вёска за 6 км на захад ад Ліды. Перад 1861 г. вёска Бельскія 
і суседняя вёска Дайнава са сваімі землямі і падданымі ўваходзіла ў склад 
маёнтка Дайнава, раней князёў Радзівілаў, потым Рапацкіх, а потым Сангіных. 
У памятнай кніжцы Віленскай губерні за 1851 г. Адам Кіркор надрукаваў 
артыкул пад загалоўкам «Сляды Дайнаўскага замка», напісаны ім пад уплывам 
памылковай інфармацыі Тэадора Нарбута аб Дайнаўскім княстве (Dzieje. VII, 
dodatki. S. 70.). У гэтым артыкуле аўтар апісвае быццам сляды зруйнаванага 
замка і ўзгадвае пра вялікі камень, на якім, згодна з паданнем, каралі смерцю 
злачынцаў: «Камень той да гэтага часу ўсімі называецца «Кабыла», ён 
знаходзіўся на пляцы перад замкам. Камень «Кабыла» ёсць глыба граніту 
памерамі каля 2 метраў і ляжыць на зямлі вёскі Бельскія на левым баку дарогі 
з Ліды да вёскі Заполле, за некалькіх сотнях метраў ад гасцінца з Крупава 
да Мыто. Ніякіх знакаў на ім няма. Магчыма, у старыя часы каля каменя 
адбываўся так званы копны суд (нешта накшталт суда Лінча), і пасля таго як 
грамадой выносіўся вырак па справе, злачынца тут на месцы каралі.

Бенькавічы. Ваколіца ў Жырмунскай гміне за 12 км на паўночны 
захад ад Ліды. На перакрыжаванні дарог з вёскі Наркуны да вёскі Рэксці і 
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ад фальварка Бычкоўшчына да Аполіна ляжыць, амаль што цалкам у зямлі, 
глыба старога граніту. 30 гадоў таму, калі мне яе паказаў тутэйшы шляхціц, 
с. п. Пётр Бянкевіч, камень гэты быў цэлы. У 1934 г. знайшоў каля каменя 
выкапаны дол, і трэцяя частка яго аказалася адбітая кімсьці з тутэйшых 
хцівых варвараў. На бачанай з зямлі паверхні каменя маюцца тры круглыя 
паглыбленні дыяметрам 20 см і глыбінёй 2 см. Згодна з легендай, калісьці на 
гэтым камені абедаў кароль. Раней камень меў назву, але назва не захавалася.

Пры гасцінцы з Крупава на Жырмуны перад вайной22 бачыў два вялікія 
камяні са значнымі круглымі паглыбленнямі, не надта глыбокімі. У часе 
пабудовы шашы Вільня – Ліда гэтыя камяні разбіты на жвір23.

Гоманічы, ці Абманічы, ці Гутна, вёска за 4 км на паўночны ўсход ад 
Ліды. Пры дарозе з Ліды на Брындзяняты ў дзяржаўным лесе ляжыць каменная 
глыба 2,5 м даўжынёй і 1,5 метра шырынёй з натуральным паглыбленнем на 
некалькі літраў вады на версе, якая пасля дажджу тут звыкла знаходзіцца. 
Камень мае назвы «Гоманава чарка» і «Чортавая чарка». Паданне расказвае, 
што ў гэтай мясцовасці жыў калісьці селянін Гоман, бедны п’яніца. Не маючы 
за што купіць гарэлкі, спаткаў на Абманіцкай грэблі д’ябла і прадаў яму 
сваю душу за цудоўную чарку, з якой гарэлка ніколі не ўбывала. Д’ябал 
тую чарку ў выглядзе вялікага каменя, відочна, прынёс Гоману, і яна была 
настолькі вялікай, што бедны п’яніца, насёрбаўшыся з яе гарэлкі, адразу памёр. 
І ёсць адзін дзень на год, калі ў гэтай цудоўнай чарцы знаходзіцца не вада, 
а сапраўдная гарэлка, але гэты дзень ніхто не змог дапільнаваць, бо заўсёды 
знаходзілася нейкая перашкода.

Няцеч. Вёска за 7 км на ўсход ад Ліды. Нарбут (Dzieje. II. S. 196), падаючы 
фізічна-геаграфічнае апісанне літоўскай зямлі, напісаў наступнае: «За Лідай, 
на тэрыторыі Дубровенскага староства, ёсць велічэзная глыба граніту, да 
400 кубічных футаў». Гэты камень ляжаў у невялікай упадзіне, так званай 
«Кудры» па левым боку дарогі з Ліды на Ліпнішкі. Расказвалі, што яго здалёк 
нёс д’ябал у Дуброўню, каб забіць біскупа, які там жыў, але пасля поўначы на 
Дакудаўскім балоце пачуў спевы пеўня, страціў сілу – і камень выпаў з яго 
кіпцюроў. На камені было зроблена некалькі вялікіх веерападобных драпін 
якія ўважалі за след кіпцюроў д’ябла. Не магу сказаць, ці гэта арыгінальнае 
паданне, ці паўстала пад уплывам легенды «Камень у Альгінях» Ігната Ходзькі. 
Пад гэтым каменем аматары неаднаразова шукалі скарб – французскай касы 
з 1812 г. Пасля парцэляцый і камацый зямлі маёнтка Косаўшчына месца, на 
якім быў гэты камень, патрапіла ў рукі хцівага на грошы гаспадара, і ён разбіў 
і прадаў камень на будаўнічы матэрыял яшчэ перад 1915 г.

Траццякоўцы. Вёска і фальварак за 5 км на поўдзень ад Ліды, за 0,5 км 
ад фальварка Траццякоўцы, у лесе каля дарогі на Ліду ляжыць дастаткова 
вялікі камень з выбітым на ім надпісам: «1665 г. Тут спачывае ўладальнік 
Астроўлі Канстанцін Калясінскі». Але пад уздзеяннем атмасферных уплываў 
паверхня каменя выкрышылася, і дата «1665 г.» ужо досыць невыразная, і 
магчыма, трэцяй лічбай была выбіта не «6», а «7», а можа і «8». Маю ў руках 
арыгінальны дакумент, які сведчыць, што Крыштаф Наркевіч Ёдка і яго жонка 
Ефрасіння Палонская, землеўладальнікі Лідскага павета, 25 сакавіка 1666 г. 
прадалі свой фальварак Астроўля Траццякоўская... Канстанціну Паўлавічу 
Калясінскаму... і жонцы яго Уршулі Хражаноўскай за 2 000 коп грошаў. У 
межаванні Траццякоўцаў, складзеным 30 верасня 1667 г., пазначана: «Гэты 
маёнтак і сяло з падданымі гэтага маёнтка мае назву Траццякоўцы ў 
Лідскім павеце, ляжыць над ракой Астроўля». У дакументах элекцыі караля 
Яна Сабескага 1674 г. сярод выбарцаў ад Лідскага павета фігуруе «Канстанты 
Дзмітравіч Калясінскі, каморнік лідскі» (Vol. Leg. V. (1860 r.); 150.). Пра 
22  Зараз вуліца Калініна – Л. Л.
23  Гэта дарога будавалася ў 1930-я гг. – Л. Л.
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гэты камень апавядаюць, што пад ім схаваны скарб, што гэты камень час ад 
часу ператвараецца ў жывога барана, і гэтага барана неаднаразова бачылі на 
Траццякоўскай грэблі. І калі хто хацеў гэтага барана, які ляжаў са звязанымі 
нагамі, падняць і палажыць сабе ў воз ці, калі ногі не былі звязаныя, схапіць 
яго, дык пры дотыку да барана той знікаў, часам пры гэтым выпускаючы снапы 
іскраў, і чуўся дзіўны смех д’ябла, які цешыўся, калі яму ўдавалася ашукаць 
хрышчонага чалавека. Гэты камень заўсёды быў агароджаны і шанаваны 
ўладальнікам фальварка Траццякоўшчына як помнік мінулага і адначасова 
помнік па продку.

Збляны. Вёска і царква на правым беразе Нёмана, за 6 км на паўднёвы 
захад ад маёнтка Беліца. На паўночны захад ад Зблян, каля дарогі на Парэчча, 
знаходзяцца тры камені, якія стаяць за некалькі крокаў адзін ад другога. 
З іх адзін камень выступае над зямлёй на 1 м, другі на 1,5 м, трэці ледзь 
бачны. На плоскай паверхні кожнага з камянёў выбіты васьміканцовыя 
крыжы. Згодна з паданнем, на тым месцы спаткаліся два вяселлі: адно ехала 
са службы, а другое – на службу, і ў выніку сваркі і праклёнаў адно вяселле 
скамянела. Васьміканцовыя крыжы паўсталі пасля 1839 г., а можа і потым, пад 
уплывам русіфікацыі. Пра гэтую групу камянёў падае інфармацыю Пакроўскі 
(Покровский. Арх. карта Виленской губ. 1892).

Мейры. Вёска ў Ваверскай гміне, за 18 км на паўднёвы захад ад Ліды. 
Тэадор Нарбут у дадатках да Т. VIII. Dziejów Narodu Litewskiego (1840 г.) 
надрукаваў артыкул «Пра басьму»�, у якім піша, што «басьма часцей мае 
выгляд ступні чалавека». Аўтар артыкула апавядае далей, як, вывучаючы 
значэнне басьмы, прыйшоў да разумення, як ён мяркуе, іншай загадкі: «Гэтае 
назіранне прывяло мяне да тлумачэння знакаў чалавечай ступні, выбітых 
на камянях, якія ёсць у паветах... Гарадзенскім, Лідскім і Ашмянскім. 
Два такія камяні знаходзяцца ў добра вядомых месцах. Адзін у Лідскім 
павеце, Ваверскай парафіі, у маёнтку Юзафа Шышкі, каля вёскі Мейры: 
ступня на камені там выразная і дакладна выбітая. Сяляне ўважаюць яе за 
ступню Маці Божай і прызвычаіліся да яе ўшанавання. Другі камень у павеце 
Ашмянскім, каля дарогі з Трабаў да Гальшанаў, каля карчмы. Называецца 
той камень «След чорта», такую ж назву мае і карчма. ...Пра камень у 
Гарадзенскім павеце кажуць, што ён ляжыць над ракой Котрай, на левым 
беразе, недалёка Берштаў. Нарбут лічыў, што «манголы распаўсюдзілі над 
Славяншчынай Рускай сваё панаванне, якое якраз даходзіла да таго месца, 
дзе ляжаў той камень з адбіткам ступні, яны клалі на іх свае знакі – выявы 
Басьмы». Апісанне каменя ў Мейрах і «Следу чорта» Нарбут падаў таксама 
ў іншай працы (Pomniejszy pisma historyczne, 1856. S. 219 і 220.) прытым аб 
першым з іх дадаў: «Дажджавая вада, якая збіраецца ў тыя паглыбленні, 
лічыцца гаючай для вачэй». Не падзяляючы меркавання Нарбута аб значэнні 
камянёў са знакам чалавечай ступні, падаю гэтыя цытаты з рэдкіх зараз кніг 
адзіна з мэтай папулярызацыі рознабаковых ведаў пра нашу зямлю.

Вёска Мейры складаецца з дзвюх частак: усходняй, якая называецца 
Мілевічамі, і заходняй, вядомай пад назвай Мейры. Камень, пра які ідзе 
размова, ляжыць за 0,25 км на паўднёвы ўсход ад вёскі Мілевічы і за некалькі 
дзясяткаў метраў на поўдзень ад гасцінца Мыто – Паперня, на невялікім 
пагорку, які парос рэдкімі соснамі. Згодна з выкананым перадзелам зямлі, 
гэтае месца знаходзіцца на зямлі Мацея Чыжыка. Даўгаваты стары камень 
няправільнай формы, памерам 70х50х40 см не мае ніякіх слядоў апрацоўкі, 
бачны на ім толькі два, а можа, тры выдзеўбаныя крыжыкі. Пры канцы каменя, 
на яго нахільнай паверхні знаходзіцца выразнае, як быццам натуральнае 
паглыбленне, якое мае падабенства з следам глыбока ўціснутай ступні 
12-гадовай дзяўчыны, даўжынёй 16 см, шырынёй 5-6 см і глыбінёй да 3 см. 
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Магчыма, калісьці камень парушылі з месца, бо след ступні знаходзіцца на 
бакавой паверхні і вада ў ім утрымлівацца не можа. 10 траўня 1936 г. купка 
дзяцей, якія бавіліся на вуліцы вёскі, у адказ на маю просьбу паказаць камень 
са следам Маці Божай з задавальненнем правялі мяне на месца. Тут я убачыў, 
што зямля каля каменя чыста падмецена і пасыпана белым пяском, а на самым 
камені вісіць вялікі вянок з дзеразы і з уплеценымі кветкамі палыну. На маё 
пытанне дзеці адказалі, што камень гэты абмятаюць і ўпрыгожваюць кветкамі 
вясковыя дзяўчаты. А паважнае стаўленне да каменя ў вясковага люду, па 
словах Нарбута, мае ўжо не адно стагоддзе і захавалася да нашага часу24.

Па старажытнай юрыдычна-земляробчай тэрміналогіі адзінкі зямлі 
называліся слядамі. Тэрмін «след» сустракаем і на нашых тэрыторыях у другой 
палове XV ст.: «Гладку в Радуни Кровопустов след» (Літ. Метр., кн. ІІІ, запіс. 
С. 72.), каля 1524 г. у Астрынскім павеце – два сляды наданы Шымку Мацкавічу 
(М. Любавский. Област. дел. С. 451.) і г. д. Маю дакументы – прывілеі Яна з 
княжатаў літоўскіх, біскупа віленскага, 1538 г. і позву 1743 г. Гэтыя дакументы 
сведчаць, што старажытныя касцёлы ў Вялікай Ваверцы ці Студзянцы, а 
таксама ў Дылеве ці Малой Ваверцы ад паловы XV ст. мелі шматлікія наданні 
землямі і людзьмі, якія ў 1571 г. перайшлі разам з касцёламі да вызнання 
евангеліцка-рэфарматарскага, а потым былі толькі часткова вернуты, пасля 
вяртання ў рыма-каталіцкае вызнанне праз шматлікія і шматгадовыя судовыя 
працэсы. У выніку праведзенай  у канцы XVI ст. валочнай рэформы паўсталі 
ў гэтай мясцовасці новыя вёскі, а старажытныя назвы зямельных надзелаў 
зніклі, і зараз немагчыма ўжо зразумець, якія землі мелі касцёлы і як тая зямля 
называлася. Адважуся прапанаваць ідэю, што пэўныя землі, якія належалі 
да пэўнага касцёла, ці нават да алтара Маці Божай, маглі мець назву «След 
Маці Божай», а камень з паглыбленнем, падобным на след, патрапіў сюды 
выпадкова ці наадварот, адмыслова быў тут пакладзены ў якасці доказу 
не толькі юрыдычнага, а і маральнага, што гэтая зямля ёсць уласнасцю не 
«ерэтыкоў кальвіністаў», а Маці Божай.

Таболічы. Вёска за 2 км на ўсход ад мястэчка Сабакінцы. Слаўны 
археолаг Вандалін Шукевіч (Szkice z archeologii przedhistorycznej Litwy. Wilno. 
S. 33.) падаў такую інфармацыю пра камень: «Адзін з іх стаіць паблізу ад 
вёсак Казлы і Таболічы Забалацкай гміны ў Лідскім павеце, уздымаецца на 
паверхню на 1,35 м. Ёсць гэта ледзь абчасаны камень ў форме нерэгулярнай 
піраміды, каля каменя паверхня зямлі забрукавана дробнымі каменьчыкамі. 
Другі такога кшталту і такога ж памеру камень ляжыць каля першага. 
Народнае паданне кажа, што «нарачоных ператварылі ў камяні ўгневаныя 
бацькі, бо маладыя хацелі ажаніцца насуперак іх волі». Не меў магчымасці 
адшукаць і пабачыць гэтыя камяні. Дапускаю, што і сам аўтар гэтых камянёў 
не бачыў, бо падаў месца знаходжання іх надта невыразна. Вёска Таболічы 
заўсёды была ў гміне Сабакінцы, а не Забалаць, а ў Забалацкай гміне ёсць 
вёска Казляны, а не Казлы, за 7 км ад Таболічаў, і таму вызначэнне «паблізу 
ад вёсак Казлы і Таболічы» ёсць вельмі цьмяным. 

Вяжанцы. Вёска за 10 км на паўночны захад ад мястэчка Эйшышкі. 
Святой памяці Вандалін Шукевіч даў наступную інфармацыю пра камень, які 
знаходзіцца над берагам ракі Вярсокі, якая ўпадае ў раку Мерач, паміж вёскамі 
Юршышкі, Друскенікі, Зубішкі і Вяжанцы. Гэта ёсць глыба дробна-зярністага 
граніту. Верхняя частка каменя плоская, няроўная. На ёй маюцца два круглыя 
паглыбленні (місы), старанна выбітыя і адшліфаваныя. З тых місак – як кажа 
паданне – падчас палявання на берагах Вярсокі хацеў пад’есці нейкі кароль. 
Гэтага каменя я асабіста не бачыў. Месцазнаходжанне яго акрэслена «паміж 
вёскамі Юршышкі, Друскенікі, Зубішкі і Вежанцы», што не надта дакладна. 

Дапускаю, што на такіх камянях іншым каменем некалі расціралі зерне 
24  Каля 2010 г. камень быў скрадзены – Л. Л.
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на муку, і круглыя, адшліфаваныя паглыбленні паўсталі ад такой шматгадовай 
працы. А калі на такім камяні працавалі некалькі асоб, дык паўсталі некалькі 
місападобных паглыбленняў.

Вынаходніцтва ручных млынкоў адбылося ў пазнейшыя часы, бо для 
вырабу такіх млынкоў з цвёрдага каменю патрэбны былі не толькі навыкі 
выплаўкі жалеза з руды, але і загартоўкі сталі.

Палецкішкі. Вёска за 10 км на захад ад Воранава. 40 гадоў таму чуў 
апавяданне, што пры дарозе з Гародна да Палецкішак знаходзілася група 
камянёў, падобна, груба абчасаных, якія былі падобны на сапраўднае вяселле. 
На некаторых камянях былі значны косы, чым і адрозніваліся каменныя кабеты. 
Паданне расказвала, што гэтае вяселле было кімсьці заклята і ператварылася 
ў камяні. Ніколі не меў магчымасці даведацца, ці існуе яшчэ гэтая група, і дзе 
дакладна яна знаходзіцца.

Апрача гэтых, нам былі вядомы яшчэ камяні:
Пры маёнтку Капцюжы, каля ваколіцы Навакунцы ў гміне Эйшышкі. 

Яны зараз знішчаны. 
Камень з датай «1724» пры дарозе з маёнтка Дворышча да дварышчанскай 

капліцы ў Жырмунскай гміне.
Вялікі камень з выбітым крыжам на скрыжаванні даўніх дарог да Кракава 

і ў Крым – паміж Шчучынам і Ражанкай.
Цэлая група камянёў з невядомымі знакамі ў мясцовасці Бамбізаўшчына 

каля Касцянёва ў Васілішскай гміне.

Усе гэтыя камяні – невялікая частка ўсіх памятных камянёў на Лідчыне. 
Амаль што кожная вёска мае камень з назвай, легендай, апавяданнем, на якім 
ёсць нейкія невядомыя знакі, ці сам ён мае дзіўную форму. Шмат тых камянёў 
ужо знаходзіцца ў фундаментах касцёлаў ці іншых мураваных гмахаў, шмат 
разбіта, шмат перароблена ў надмагіллі, жорны да млыноў ці блокі для будоўлі 
мастоў і г.д.

Працэс знішчэння гэтых цікавых помнікаў нашай даўніны ідзе безупынна 
і зараз. Хацелася б уратаваць ад знішчэння хоць бы тыя з іх, якія дажылі 
да нашых часоў. Таму звяртаюся з гарачым заклікам да нашых шаноўных 
чытачоў, каб збіралі інфармацыю аб памятных камянях, а можа і паправілі 
напісанае ў гэтым артыкуле, а лепш, каб напісалі пра невядомыя яшчэ камяні, 
на якіх выбіты нейкія знакі, якія маюць назвы ці пра якіх расказваюць паданні. 
Такую інфармацыю трэба накіроўваць па адрасу рэдакцыі «Лідскай Зямлі» ў 
Лідзе, вул. Замкавая, 4.



                          

                          

Лідскія могілкі

Частка 10.
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У цiшы могiлак...

Пад канец XVIII ст. хрысцiянскiя могiлкi горада Лiды знаходзiлiся на 
ўзгорку памiж вулiцамi Гражыны, Вызвалення, Гарыстай1. Тут, над старым 
млынарскiм ставам, стаяла драўляная ўнiяцкая царква Уваскрэсення Гас-
подняга, пабудаваная з дрэва, разабранага ў 1765 г., парафiяльнага касцё-
ла, пры царкве знаходзiўся шпiталь для ўбогiх, г.зн. прытулак.

Згодна з сенацкiм указам 24 снежня 1771 г., могiлкi патрэбна было пе-
раносiць за горад, у месца, якое знаходзiцца ад апошняга гарадскога будынка 
не блiжэй за сто сажняў, былыя могiлкi не адпавядалi гэтым патрабаванням. 
Таму па распараджэнні губернскiх улад у 1797 г. былi закладзены новыя мо-
гiлкi на замкавай зямлi, на iншым узгорку, за ракой Лiдзеяй у сасновым бары, 
якi некалi займаў цэлыя Кузьмiшкi – уладаннi паноў Вiсмантаў. Ад пачат-
ку новыя могiлкi не мелi дакладна акрэсленых межаў, аднак каля 1840 г. на 
сродкi панi Клары Якавiцкай, як належала па прадпiсанні, могiлкi былi ака-
паны ровам i агароджаны невысокiм валам. Роў i вал, аднак, не баранiлi мо-
гiлкi нi ад быдла, якое пасвiлася побач, нi ад непажаданых асобаў. У 1886 г. 
на сродкi панi Ласковiч была выбудавана брама на могiлкi – чатыры мурава-
ныя слупы з драўлянымi варотамi. Каля 1900 г. распачалася i праз некалькi 
гадоў закончылася будоўля новай мураванай агароджы могiлак. У памяць гэ-
тага ўлева ад увахода з унутранага боку была ўмуравана таблiца з надпiсам: 
«Агароджана ў 1903 г. коштам парафiян, стараннем ксяндза-дэкана Юзафа 
Сянкевiча, М. Пацэвiча, Я. Падгайнага, з каменню Стэфана Макрэцкага, за 
якiх Здровась Марыя». Згаданы капiтан Стэфан Макрэцкi, уладальнiк ма-
ёнтка Вiнькаўцы, праз нейкi час як генерал зброi Войска Польскага быў на-
чальнiкам Сярэдняй Лiтвы.

У 1805 г. ксёндз Вiнцэнт Нарбут, пробашч i дэкан лiдскi, пабудаваў тут 
досыць вялiкую драўляную каплiцу, якую высвяцiў у гонар Св. Барбары, пан-
ны i пакутнiцы, як патронкi добрай смерцi, абраз гэтай святой знаходзiўся ў 
вялiкiм алтары. Пасля скасавання ў Лiдзе касцёла кармелiтаў i пажару кас-
цёла пiяраў, падчас рамонту Фары, з дазволу дыяцэзiяльных улад сюды былi 
часова перанесены парафiяльныя набажэнствы. У 1848 г. каплiца была грун-
тоўна рэстаўраваная. У 1905 г. невядомы злачынец падпалiў каплiцу, але па-
жар быў патушаны. У каплiцы калiсьцi быў стары арган, перанесены сюды 
з Фары, у 1904 г. гэты арган перададзены фiлii ў Крупава, дзе ён згарэў раз-
ам з касцёлам у 1919 г. Каля каплiцы на двух слупах стаяла званiца з двума 
званамi: адзiн вагой у пуд, другi – 30 фунтаў (12 кг). У 1885 г. Стэфан Бут-
кевiч, былы маршалак Лiдскага павета, пабудаваў новую, ашаляваную i кры-
тую гонтай званiцу. У 1930 г. кс. Гiпалiт Баярунец, пробашч i лiдскi дэкан, 
на месцы старой каплiцы пачаў мураваць новую, якая цяпер ужо накрытая.

На могiлках здаўна стаяў драўляны шпiталь, невядома кiм i калi па-
будаваны i калi зруйнаваны, пасля зруйнавання ўбогiя не мелi дзе жыць. 
Панна Марыя Лефорт, гувернантка, адпiсала для тутэйшых убогiх 66 ру-
1  Былi i яшчэ адныя ўнiяцкiя могiлкi каля царквы Св. Мiкалая ў цэнтры горада. Таксама 
рымска-каталiцкiя могiлкi знаходзіліся каля фарнага i кармелiцкага касцёлаў – Л. Л.
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блёў срэбрам. Кс. Юзафат Вайшвiла, лiдскi экс-пiяр, якi дажываў у лiдскай 
парафiяльнай плябанii, дадаў яшчэ 150 рублёў, i за гэтыя грошы ў 1845 г. 
пабудавалi новы драўляны шпiталь. У 1856 г. тут жылi 12 убогiх. Калi гэты 
шпiталь струхнеў, панi Ласковiч пабудавала за агароджай могiлак драўля-
ны шпiталь, якi iснуе i цяпер.

Раней, да арганiзацыi каля 1865 г. асобных могiлак для праваслаўных, 
на старых могiлках хавалi нябожчыкаў усiх хрысцiянскiх вызнанняў. Знай-
шоў тут вечны пакой пан Ксаверы Эстка (1787–1855), харунжы Лiдскага па-
вета з Дакудава, евангелiк. На ягоным нагробку, работы вiленскага разьбяра 
Вяржбоўскага, вялiкая кнiга з надпiсам на ёй: «Браты! Тут пахаваны ваш 
блiжнi, якi хацеў падмануць сваю магiлу». Недалёка ад гэтай магiлы спачы-
вае евангелiк-лютэранiн Фрыдэрык Неўман, падпалкоўнiк (1813–1869). На 
каменi яго надмагілля надпiс: «Пане! Скажы яму: «Iдзi да мяне!», мне скажы, 
Пане: «Не плач!». Смуткуючая жонка паставiла гэты помнiк». Трохi глыбей, 
за каплiцай, спачывае пад моцнай глыбай барон Эрнест Медэм (1846 г.)2. 
Помнiк нябожчыку паставiлi таварышы па зброi з Галiцкага палка егераў. 
Помнiкi з надпiсамi па-расiйску на помнiках нябожчыкам праваслаўнага ве-
равызнання: Пятра Масiны (1850 г.), Якуба Масiны (1860 г.), Марыi Патрэ-
савай (1861 г.).

Каля самай каплiцы ляжыць вялiкая гранiтная плiта, на якой яшчэ мож-
на прачытаць: Юзаф Грабавецкi, герба «Гржымала», з Падляшша, доктар 
медыцыны i акушэр, член Iмператарскага таварыства лекараў у Вiльнi, ка-
лежскi асэсар, нарадзiўся 19 сакавiка 1786 г., памёр 4 снежня 1849 г.

Для сям’i быў шчасцем, 
Для гэтай краiны здароўем, 
Дабрачынцам убогiх, 
Мiлоснiкам дарагiх праўдаў.
Выразаў у Вiльні Гарбацэвiч».
Аўтарам гэтых радкоў быў згаданы вышэй кс. Юзафат Вайшвiла i словы 

«Аматарам дарагiх праўдаў» ужыў не выпадкова i не для рыфмы, але толькi 
таму, што, каму патрэбна, вядома пра тое, што Юзаф Грабавецкi быў чаль-
цом масонскай ложы «Гарлiвы лiцвiн» у Вiльнi.

На другiм баку каплiцы сабраны магiлы ксяндзоў, старых i маладых, 
тут ляжаць:

Юзаф Сянкевiч, пробашч i дэкан лiдскi (1905 г.),
Альберт Стэцкi, мiсiянер (1898 г.),
Антонi Кулакоўскi, мiсiянер (1904 г.),
Станiслаў Пацынка, вiкары (1918 г.),
Ян Кандрат, вiкары (1924 г.)3.
Пад мармуровымi плiтамi спачывае сям’я ўласнiкаў Мелужына i Вора-

нава:
«Юзаф Зарэцкi, сын Войцеха, герба «Варня», генерал-лейтэнант кор-

пуса iнжынераў. Нарадзiўся ў Скамарохах 19 снежня 1800 г. Памёр у Пецяр-
бургу 29 студзеня 1869 г.».

Каля яго ляжыць верная жонка «Ганна Зарэцкая, g(eboren) v(on) Гра-
венiц. 1 лiпеня 1807, † 1 лiстапада 1891».

Iх сын Мiкалай Юзаф Варня Зарэцкi, нарадзiўся 11 верасня 1843 г., па-
мёр 12 студзеня 1883 г.

Яго жонка Марыя Зарэцкая.
2  «Земскi спраўнiк, адстаўны маёр Эрнест Аляксандравiч барон Медэм» – Памятная книж-
ка Виленской губернии на 1845 год. Вильна, 1845. С. 105. – Л. Л.
3  У 1986 г., ратуючы ад варварскага знiшчэння, парафiяне перанеслi магiлы гэтых ксяндзоў 
на Слабадскiя могiлкi. – Л. Л.
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Iх дачка Ганна Зарэцкая, памерла ў росквiце гадоў (1900 г.).
Амаль што кожны землеўладальнiк у Лiдскай парафii меў тут зарэзер-

ваваныя дзялкi для сваiх радоў, i так:
Качанова i Касоўшчына. Станiслаў Адамовiч (1780–1838), прэзідэнт 

павятовага лiдскага суда Фелiкс Адамовiч4 (1783–1876), гродскi прэзiдэнт Лiд-
скага павета, Гаспар Адамовiч (1794–1856), суддзя Лiдскага павета, Эмiлiя 
Буткевiч з Адамовiчаў (1813–1879), маршалкова Лiдскага павета, а яе муж, 
Стэфан Буткевiч5 (1815–1896), лiдскi маршалак, спачывае каля ўвахода на 
могiлкi, пад фундаванай iм званiцай.

Курасеўшчына. Мае адзiнага прадстаўнiка: «Ян Тукала (1783–1867), 
капiтан б. польскiх войск». Iншыя Тукалы болей палюбiлi Белае Балота з 
Гроднам, а Курасеўшчыну пакiнулi.

Вялiкая Перапечыца мае некакалькi надмагілляў: «С. п. Ксаверы 
Рыла, надворны дарадца i жыхар Лiдскага павета. Жыў 62 гады, памёр 22 лю-
тага 1836 г. Засмучаныя дочкi просяць аб «Здровась Марыя»».

Яго сын: «С. п. Канстанцін Рыла, карнет гусарскага палка караля Нiдэр-
ландаў. 

Жыў 22 года, памёр 3 жнiўня 1847 г. Сёстры ў суме просяць аб трох 
«Здровась Марыя»».

Дочкi, з надпiсам: «Тут спачываюць парэшткi с. п. Альбертыны з Ры-
лаў Садоўскай, памерла 17 мая 1867 г. ва ўзросце 53 гадоў».

Яе муж: «Тут спачываюць парэшткi с. п. Рафала Садоўскага, стацкага 
дарадцы i кавалера. Памёр 8 жнiўня 1869 г. ва ўзросце 58 гадоў».

Першай яго жонкi, ад якой Садоўскiм належала Баяршчына пад Лiдай 
(цяпер Тумялевiчаў), «DOM. Максімiлiя з Даўгялаў Садоўская i двое дзя-
цей Людвiка i Яна, жонка лiдскага павятовага лекара, калежскага асэсара, 
пакiнуўшая гэты свет 13 лiстапада 1845 г. ва ўзросце 27 гадоў». На надма-
гіллі верш:

Не парэшткi памерлай ляжаць пад гэтым валуном, 
Разам шчасце чулай мацi пахавана. 
Сэрца мужа прабiта гэтым страшным ударам,
Чутны голас жалю i смутку, 
Трое дзетак-сiротак пакiнула на зямлi, 
Каб навечна застацца з двумя памёрлымi.
Без надмагілля ляжаць тут сын павятовага лекара Ян Садоўскi (1905 г.), 

яго жонка з Квяткоўскiх, iх сын Ян Рафал Садоўскi i некалькi iншых членаў 
гэтай сям’i.

Чэхаўцы. «Тут спачывае с. п. Казiмiр Мяцеша сын Банькоўскi б. суд-
дзя Лiдскага павета, пам. 18 кастрычнiка 1871 г., жыў 76 гадоў».

Скаўронiшкi. «Тут спачываюць с. п. Пётр Жаба i дачка Памэла Нар-
бут, пам. 18 сакавiка 1872 г. ва ўзросце 47 гадоў».

Трацякоўцы. «Тут адпачываюць парэшткi жыхара Лiдскага павета 
Яна Калясiнскага пам. 27 чэрвеня 1874 г. i жонкi Антанiны Калясiнскай пам. 
13 сакавiка 1863 г.».

«Магiлы сям’i Станiслава Калясiнскага. Яго сын Станiслаў пам. 7 лю-
тага 1897 г., меў 24 гады».
4  «Фелiкс Апалiнар’евiч Адамовiч, дэпутат Камiтэта па назiранні за продажам алкагольных 
напояў» – Памятная книжка Виленской губернии на 1845 год. Вильна, 1845. С. 103. – Л. Л.
5  Прадвадзiцель дваранства ў Лiдзе 1861 г., калежскi асэсар Сцяпан Дзяменцьевiч Буткевiч 
(гл.: Памятная книжка Виленской губернии на 1861 г. Вильно, 1861. Ч. 1. С. 110). Буткевiч 
С. Д. (1815 г.н.) выконваў абавязкi прадвадзiцеля з 12 кастрычнiка 1855 г., адукацыю атры-
маў у Шчучынскай павятовай вучэльнi, быў узнагароджаны ордэнам Св. Станiслава 3-й ст., 
медалём у памяць вайны 1853–1856 гг. i знакам за 15 гадоў службы (гл.: Адрес-календарь Ви-
ленского генерал-губернаторства на 1868 год. С.-Петербург, 1868. С. 90.). – Л. Л.
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Сям’я Крахельскiх, якая доўгi час жыла ў Лiдзе, пакiнула некалькi магiл:
«Магiлы Крахельскiх. С. п. Тэафiла Крахельская пам. 20.II.1881 г. ва 

ўзросце 58 гадоў. Найлепшай з мацi ад шчыра любячых дзяцей.
Бацькi!
Тут пад гэтым халодным каменем ляжаць вашыя парэшткi
I трох сыноў падлеткаў, пахаваных разам.
Пяць асобаў зачынены ў панурых скляпеннях.
Якi ж сум у нашых душах, які востры боль!
Асiрацелi сыны i дачка без бацькоўскай апекi,
Страцiлi бацьку i найлепшую мацi, сiроты навек!
Мiнак, якi чытаеш на гэтым смутным помнiку,
Злiтуйся як чалавек i пабожна памалiся:
«О Божа лiтасцiвы, дай вечнае збавенне
Гэтым душам, чые парэшткi пакрывае гэты склеп».
«С. п. Юзаф Крахельскi, казначэй i жыхар Лiдскага павета. Меў 50 га-

доў. Спакой твоёй душы, дарагi бацька!».
С. п. iхнiя дзецi Уладзiслаў, Аляксандр i Вiктар.
«Тут ляжыць Ружа з Туровiчаў Крахельская, скарбнiкава Лiдскага па-

вета. Памерла 19 мая 1837 г., мела 19 гадоў».
«С. п. Нарцыс Крахельскi, жыхар Лiдскага павета. Нарадзiўся 14                       

кастрычнiка 1829 г., памёр 11 снежня 1890 г.».
Густа «засяляюць» свае могiлкi гарадскiя жыхары:
Павятовы лекар Раймунд Гузе (1896 г.)6.
Эмiлiя з Шостакаў Ляўданская7, жонка спраўнiка Лiдскага павета 

(1893 г.).
Марцiн Галаўня (1888 г.).
Ян Стасевiч, бургамiстр (1901 г.).
Анна з Малашкевiчаў Яцкевiч, бургамiстрава (1840 г.).
Яна з Лiпiнскiх Зэдлер, аптэкарава (1871 г.).
Аркадзь Мразоўскi, землямер (1895 г.).
Род Яна Андрушкевiча, бургамiстра8.
Леан Стабiнскi, бургамiстр.
Лёг тут «Аляксандр Талочка, калежскi рэгiстратар, пам. 7 красавiка 

1846 г. ва ўзросце 27 гадоў.
Гадоў жыў няшмат
Спачывай ты, сябар,
Хай гук трубы анёла
Заклiкае на суд Найвышэйшы».
Найбольш тут каменных надмагілляў паходзiць з другой чвэрцi XIX ст. 

6  «Надворны дарадца Раймунд Станiслаў Рудольфавiч Гузе, адукацыю атрымаў у С.-Пецяр-
бургскай медыка-хiрургiчнай акадэмii, каталiцкага веравызнання, на пасадзе з 22 лiпеня 
1879 г.» – Памятная книжка Виленской губернии на 1887 год. Вильна, 1886. С. 13. – Л. Л.
7  Яе муж, палiцэйскi спраўнiк з 1888 да 1900 г. Сцяпан Мацвеевiч Ляўданскi. За сваю службу 
атрымаў розныя адзнакi i быў узнагароджаны ордэнам Уладзiміра 3-й ст. – Памятная книж-
ка Виленской губернии на 1903 г. Вильно, 1902. ч. 3. С. 58. – Л. Л.
8  Магiлы Андрушкевiчаў знаходзяцца справа ад галоўнага ўвахода на могiлкi. Цяпер помнiк 
сям’i бурмiстра горада парушаны. Ян Марколiн Андрушкевiч (1823–1868). Мiрон Бранiслаў 
Нарбут пiсаў пра бурмiстра нашага горада Яна Андрушкевiча (цi «Ивана Степановича Ан-
друшкевича – гл.: Памятная книжка Виленской губернии на 1850 г. Вильно, 1850. С. 82): «…
чалавек праўдзiвы, энергiчны i разважлiвы» (Гл.: Narbutt M. Lida i Lidziane // Ziemia Lidzka. 
1997. № 4–5 (26–27)). У 1845–1852 гг. Ян Андрушкевiч быў начальнiкам спачатку 2-га, а по-
тым 4-га аддзела палiцыi ў Адэсе. Пасля вяртання ў Лiду стаў бургамiстрам горада, ажанiў-
ся з Марцянай з Яселаў i меў з ёй 9 дзяцей. Андрушкевiч валодаў маёнткам у Лiдскiм павеце 
i ў пасаг ад жонкi атрымаў цукерню ў Лiдзе. Гэта цукерня ў 1860-я гг. стала цэнтрам грамад-
скага жыцця ў горадзе i шматразова ўзгадваецца ў розных мемуарах. – Л. Л.



220

Міхал Шымялевіч. Збор твораў  

Выразаны яны ў Вiльнi. Каля 1880 г. у Лiдзе па вулiцы Вiленскай на ўласным 
пляцы залажыў майстэрню надмагілляў Баляслаў Хруль, пасля яго смерцi 
(1889 г.) майстэрняй кiравала яго ўдава Анэля з Малеўскiх Хруль. Некаторыя 
надмагіллi паходзяць з майстэрнi Воўка-Карачэўскага ў Паддубне.

Найлепшы помнiк пабудавала мацi сыну з надпiсам:
«Станiславу Хагмаер, 23 красавiка 1906 г. – 18 верасня 1930 г. Любіма-

му адзiнаму, памяць ад мацi».
Ладны камень быў прывезены на магiлу памерлага лiдзянiна, старога 

кавалера, якi пакiнуў добрыя спадкi сваiм далёкiм крэўным. На камені вы-
кананы бронзавы барэльеф з партрэтам нябожчыка i надпiс:

«Аляксандр Ёдка, памёр у Варшаве 17.XII.1933 г. у 75 гадоў. Прайшоў 
праз жыццё, робячы дабро. Удзячная радня».

Арыгiнальна выглядаюць «магiлы Граблiсаў»: цэлы мураваны дом з  
дзвярыма i вокнамi.

Яшчэ гусцей могiлкi запоўнены зраўнаванымi з зямлёй магiламi дроб-
ных сельскiх гаспадароў i земляробаў: Ёдкаў, Болтуцяў, Таўгiнаў, Хрулёў, 
Астравухаў, Падгайных, Бунькаў, Капачэляў, Стрыбуцёў, Клышэйкаў, Хо- 
дзькаў, Хутных, Ракаў, Буракоў, Трацякоў, Касякоў, Семакоў, Шостакаў, Ла-
тушкаў, Саладухаў, Кiсялёў, Сегеняў, Брэйваў, Чарнякоў, Майсакоў, Пуйда-
коў, Чарнавусаў, Белавусаў i да т. д., i да т. д.

А вось новая старонка гiсторыi.
Першыя ахвяры Вялiкай вайны ад 1915 г. Шэраг салiдных драўляных 

крыжоў з надпiсамi, выкананымi гатычнымi лiтарамi, якiя пасля болей чым 
дваццацi гадоў яшчэ чытаюцца: «Бранiслаў Плюцiцкi, санiт. Bialystoker 
Kriegs Hospital».

«Юзаф Зяневiч, 400 мiнскi полк».
«Баляслаў Скажынскi».
Першыя ахвяры польска-бальшавiцкай вайны 1919 г.: каля дзеда Яна 

Шкопа (1909 г.) магiла з надпiсам: «С. п. Вiктар Шкоп, валанцёр В. П. за-
гiнуў за Бацькаўшчыну ў барацьбе з бальшавiкамi каля Лебяды 16 студзеня 
1919 г., меў 19 гадоў».

Далей – красавiк 1919 г., бой за Лiду, узяцце Лiды, адыход i зноў узяц-
це 28 верасня 1920 г.

«Генрык Жылiнскi, паручнiк 1-га Сувальскага палка, загiнуў у баях пад 
Лiдай 16 красавiка 1919 г.»

Паручнiк Юзаф Гундэрман.
Паручнiк Сяверын Шыманюк.
Паручнiк Фелiкс Асецкi.
Паручнiк Юзаф Клямпiнскi.
Паручнiк М. Шчалкоўскi.
Паручнiк Фелiцыян Радкевiч.
Вахмiстр Францiшак Марчык.
Сярж. Ян Вцёрка.
Шар. Станiслаў Кураш.
Шар. Мечыслаў Мiнтле.
Ст. шар. Станiслаў Парыж.
Кан. Ян Валковек.
Ст. шар. Ян Матэрак.
Ст. шар. Антон Долята.
Кан. Юзаф Паўляк.
Шар. Ян Петрашак.
Шар. Стэфан Мiкалайчык.
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Шар. Юзаф Баравiцкi.
Шар. Уладзіслаў Алтэр.
Шар. Вiктар Сэдляк.
Кан. Павел Рухлiк.
Кан. Ян Ваўрыняк.
Кан. Уладзiслаў Орпель.
У той жа агароджы – супольная магiла ўсiх тых, якiя загiнулi ў ваколiцах 

Лiды ў 1919–1920 гг. i парэшткi якiх былi сабраныя тут у 1924 г. Супольная 
магiла з’яднала тут i тых, якiх летам 1920 г. у далiне пры збегу тракту i шашы 
Лiда – Гродна расстраляў асобны аддзел ЧК пры штабе армii Тухачэўскага 
ў Лiдзе. Надпiс над гэтай магiлай: «40 невядомых закладнiкаў з Беластока, 
Гродна i Ваўкавыска, забiтых бальшавiкамi ў жнiўнi – вераснi 1920 г.».

Мой Божа! Цi ж гэты малады, але хцiвы да ўлады i славы, iнтэлiгентны 
афiцэр Тухачэўскi, якога я бачыў на вулiцах Лiды ў аўтамабiлi, пакрытым 
чырвонай палярынай з залатымi махрамi, калi зацвярджаў выракi асобага 
аддзела, думаў пра тое, што калiсьцi i сам ён будзе расстраляны ў патылi-
цу з браўнiнга? Забiты так, як i няшчасных ахвяр забiвалi па яго камандзе.

Бо якiм судом вы будзеце судзiць, такiм i вас асудзяць, ды якою меркай 
вы будзеце мераць, такою вам адмераюць. Мацвей VII, 2.

Разам з братамi-жаўнерамi ўцяклi да Мацi-Зямлi i тыя, хто пры жыц-
цi меў адвагу адарвацца i ўзляцець за аблокi, да неба, але… загiнулi смер-
цю лётчыка:

Паручнiк Аляксандр Цiхоцкi.
Сяржанты-пiлоты Баляслаў Паўляк, Францiшак Чарнецкi, Павел Стэн-

цель.
У iншым месцы спачывае Уладзiмiр Бiюць, падкамiсар палiцыi на пен-

сii (1928 г.), а каля яго – грамада палiцэйскiх:
Ян Вiльканец, паставы, 33 года, «загiнуў ад рук бандытаў 21 мая 1922 г.»,
Юлiян Каўняровiч, «загiнуў смерцю храбрых 23 кастрычнiка 1922 г.»,
Юзаф Алесь, «трагiчна загiнуў» (1935 г.).
Тут ляжаць настаўнiкi, якiх забрала да вечнага спачынку «белая панi» 

сухоты:
Юзаф Вось (1929 г.)9,
Анна Фiлiпкоўская (1930 г.),
Ядвiга Шкоп (1931 г.),
Францiшак Краўчык (1935 г.),
Станiслаў Фэглер, прафесар дзяржаўнай гiмназii ў Лiдзе (1930 г.).
Недалёка ўсё ў кветках надмагілле Ядзi Шыманскай, няшчаснай ахвя-

ры нёманскага пляжа (4 лiпеня 1937 г.)10.
Не меней як дзесяць тысяч парэшткаў лiдзян ляжыць тут, на 4 гекта-

рах, i ў ценю сасновага бору не памятаюць нi пра свае няшчасцi, нi пра свае 
радасцi. З праху паўсталi i ў прах вярнулiся.

9  Зяць Міхала Шымялевіча – Л. Л.
10  4 лiпеня 1937 г. падчас Свята Мора, якое адбывалася на Нёмане, у рацэ патанула вучанi-
ца 3-га класа Купецкай гiмназii пiяраў Ядвiга Шыманская, якая таксама прыехала святка-
ваць. Дзяўчынка разам з выпускнiком Купецкай гiмназii каталася на лодцы па Нёмане – i 
лодка перакулiлася. Цела дзяўчынкi было знойдзена праз некалькi дзён за тры кiламетры 
нiжэй Сяльца (гл: Kurjer Wilenski. № 184 (4147). 7 lipca 1937; Kurjer Wilenski. № 186 (4149). 
9 lipca 1937). – Л. Л.
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З таго свету

Хто ў Лiдзе не ведаў старога Казiмiра Вiсманта?
50 гадоў таму быў гэты чалавек яшчэ ў росквiце сiл, трохi сiваваты, трохi 

лысаваты, але шыракаплечы, румяны i да жанчын цiкаўны. Яго белая хатка 
пад саламяным дахам, атуленая галiнастай лiпай, стаяла на Вiсмантах11 
пад Лiдай i пры абсаджаным бярозамi наваградскiм гасцiнцы была добра 
бачная ад самых парафiяльных могiлак. За хаткай стаяла малая абора, а 
трохi далей – добра пабудаванае гумно. Хатку атачала прызба12 з каменю, 
на якой было так прыемна пасядзець вечарам i, папiваючы смачны квас з 
бярозавага соку13 альбо яшчэ цёплае малако, паразмаўляць пра былое.

У старога ў хатцы пад столлю стаяла скрынка, поўная старых 
пажоўклых папер, пiсаных i па-славянску [па-старабеларуску. – Л. Л.], i 
па-польску. Паперы памяталi яшчэ часы караля Аляксандра Ягелончыка, 
калi пазнейшая ваколiца Вiсманты называлася «iмем Кузмянамi альбо 
Кузмiшкамi… пад самай Лiдай за замкам гаспадарчым ляжачай» i стала 
ўласнасцю гаспадарчага баярына Лук’яна Гайкi, цi Гаеўскага. Потым, у 
1668 г., тут асеў землеўладальнiк са Жмудзi пан Аляксандр Вайцехавiч 
Вiсмант, ад якога i пайшоў род Вiсмантаў лiдскiх. Пра гэта сведчыў 
прыхаваны ў скрынцы вывадны дэкрэт Дэпутацыi Лiтоўска-Вiленскай ад 
12 студзеня 1799 г. з ладна намаляваным гербам «Сас»: «Жоўты маладзiк 
на тарчы двума рагамi павернуты ўгору, на кожным яго рагу па залатой 
шасцiкутнай зорцы, а з сярэдзiны яго ляцiць уверх страла, у блакiтным 
полi, на шлеме над каронай пёры павы прабiтыя стралой управа». Стары 
Вiсмант ведаў на памяць свой вялiкi шматаркушавы радавод з усiмi датамi 
i памятаў шмат цiкавых гiсторый. Яго бацька калiсьцi хацеў выгадаваць 
з сына паважанага чалавека i нават запiсаў яго ў дваранскую школу ў 
Лiдзе, але пану Казiмiру неяк не пашанцавала, i застаўся ён паважным 
земляробам на ўласнай зямлi. Меў ён трошкi болей за дваццаць гадоў, 

11  Вiсманты – тэрыторыя на поўдзень ад каталiцкiх могiлак, якая прымыкае да сучаснага 
праспекта Пераможцаў. У 1507 г. паляўнiчы Захарыяш Кузьмiч атрымаў ад караля Жыгi-
монта 6 валок (128 гектараў) зямлi на паўднёвай ускраiне горада. Гэтая мясцовасць па мен-
шай меры да 1717 г. так i называлася – Кузьмiшкi. У 1668 г. Кузьмiшкi перайшлi ва ўлас- 
насць Аляксандра Вiсманта. Пазней Кузьмiшкi былi падзелены памiж шматлiкiмi сваякамi 
i пачалi называцца Вiсманты. У 1797 г. у Вiсмантах былi закладзены могiлкi, якiя ў наступ-
ныя паўтара стагоддзя служылi месцам супакаення каталiцкай шляхты. Род Вiсмантаў за-
ймаў высокiя пазiцыi ў лiдскай элiце. Лявон Пётр Вiсмант у 1906–1914 гг. быў бурмiстрам 
горада – Л. Л.
12  Прызба – збудаванне-насып уздоўж вонкавых сцен па перыметры драўлянага дома, служы-
ла для засцерагання пабудовы ад прамярзання зiмой. Можа быць проста земляны насып 
уздоўж сцен. У больш прасунутым варыянце ўладкоўваўся з каменю, дошак (якiя для пры-
гажосцi часам нават бялiлi вапнай) або жэрдак, устаноўленых на адлегласцi 30–50 см ад 
сцен хаты; памiж дошкамi i хатай засыпалi пiлавiнне, салому, кастрыцу, шлак, торф, зям-
лю (дзёран). Вышыня прызбы – да другога рада бярвення – Л. Л.
13  Выраб смачнага квасу з бярозавага соку Шымялевіч апісвае ў артыкуле «Бярозавы сок» – 
Л. Л.
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калi ў 1863 г. шляхта Лiдскага павета ўзяла свае крамянёвыя стрэльбы, 
пiсталеты i ржавыя шаблi i кiнулася на прыгнятальнiкаў. З той вайны пан 
Казiмiр выйшаў чыста, суха i гладка. Нават без падазрэнняў. Але пра вайну 
нiколi не распавядаў, бо пра «польский мятеж» расiйскiя ўлады нiколi не 
забывалi i ўспамiнаць пра ўдзел у тых падзеях заўжды было небяспечна. 
Праз трыццаць гадоў пасля той вайны, калi пан Казiмiр ужо састарэў i стаў 
больш пабожным, чым у маладосцi, бычылi яго, як пехам у пакоры пайшоў 
ён з Лiды, абносячы ад пробашча да пробашча цыдулку лiдскага ксяндза 
Юзафа Сянкевiча – пастырскую вiзiтацыю ксяндза-бiскупа Аўдзеевiча, якая 
павiнна была адбыцца ў дэканаце. Што здарылася? Нiхто не разумеў, толькi 
ўжо пасля смерцi нехта, можа Станiслаў Калясiнскi з Траццякоўцаў, шапнуў 
камусьцi з маладых, што пан Казiмiр меў нiбы на сваiм паўстанцкiм сумленнi 
ўдзел у экзекуцыi нейкага карчмара, цi ў Майстроўцы каля Цыбараў, цi ў 
iншай карчме, карчмара, прысуджанага паўстанцкiм судом за даноснiцтва.

У пана Казiмiра быў сын, якога ён вучыў на арганiста, i ажно чатыры 
дачкi. Гэта былi часы, калi пачыналася будаўніцтва чыгункi з Вiльнi на 
Роўна. Да гэтага часу Лiда была кутом, забiтым дошкамi ад астатняга 
свету. Пры будаўнiцтве дарогi наплыло тут рознай басоты, пачалi рэзаць 
багацейшых ксяндзоў па плябанiях, нападаць на адзiночныя хутары. Часы 
былi страшныя. Да пана Казiмiра вечарамi хадзiла на пасядзелкi i размовы 
лiдская прыгарадная моладзь: вядома, у доме тры дарослыя дачкi i чацвёртая, 
Броня, ужо ўбiваецца ў пёры. Пан Казiмiр кожнага любiў пачаставаць 
тытунем i тым больш быў задаволены, калi той, каго пачаставаў, голасна 
чхаў. Часам, вечарам у нядзелю, вялiкая кампанiя гуляла ў «злапай курыцу» 
(цёця-бабка), «у суседа» (рух цэлай кампанii), «спаведнiка» i г. д. Часам 
распавядалi ўсялякiя цiкавыя гiсторыi, выпадкi ў горадзе, анекдоты, байкi, 
жахi альбо пра чары цi пра Пiнокiа, цi аб якiм iншым лялькаводзе. Часам 
маладзёны дэкламавалi «Kiwona, męczenika bożego»14, «Uchwałę gromady 
żydowskiej o oddaniu syna Chaśki w soldaty» за тое, што не хадзiў у лазню, 
альбо такiя вершы, як «Панскае iгрышча» цi «Aдказ на панскае iгрышча» i 
iншыя, якiя праз нейкi час былi надрукаваны ў Кракаве ў кнiжачках Мацея 
Бурачка15. Нярэдка прыходзiлi з гармонiкам, i тады танчылi на глiнянай 
падлозе кадрыль, лансе16, польку, мазуркаву польку i вальс. Для забавы 
хлопцы любiлi танчыць «Мiкiту», перакладаючы ногi праз кiй, якi трымалi ў 
руках, i пры гэтым прыпяваць: «Мiкiта, чы ты та». У карты не гулялі, толькi 
ў мужчынскiм таварыстве бавiлiся ў «шэсцьдзясят шэсць», «воза», «кiксу», 
а разам з паненкамi – на картах гадалi. У звычайны дзень у пана Казiмiра 
ўвечары служыла для асвятлення наша родная, любая лучына, а ў святочны 

14  Легенда пра Кiвона, Божага пакутнiка, Гл.: Kiwon: Pociech, żywot i śmierć Kiwona bożego, 
męczennika żydowskiego. Bracia Worzałłowie, 1913. – Л. Л.
15  З гэтых некалькіх радкоў выцякае, што вершы Францішка Багушэвіча мелі папуляр- 
насць яшчэ да выдання ягоных кніжак, перапісваліся і чыталіся падчас вячорак. Вядо-
ма, што паэт быў знаёмы з польскай пісьменніцай Элізай Ажэшкай і наведваў яе ў Гарод-
ні. Ажэшка пісала ў пісьме да Яна Карловіча з Гародні 02.11.1887 г.: «Тры тыдні таму назад 
быў у мяне добры Ваш знаёмы з Вільні п. Багушэвіч. Вельмі прыемна правяла я з ім некаль-
кі гадзін. Ён мне чытаў свае беларускія паэзіі дый нават даў мне адпісы з ix з асобным вер-
шыкам, гэтак сама па-беларуску... Ці-ж ня праўда, што гэтыя рэчы вельмі харошыя, маюць 
нейкае асаблівае хараство, i мяне вельмі цікавіць, ці здолеюць ix зразумець дый засмакава-
ць у ix нашы сяляне? Будучым летам паспрабую чытаць ix маім міневіцкім знаёмым» (Гл.: 
Талочка Улад. Фр. Багушэвіч i Э. Арэшчыха // Запісы Беларускага навуковага таварыства. 
Вільня, 1938. Сш. 1. С. 35. ). Як бачым, пры канцы 1887 г. вершы Багушэвіча яшчэ невядо-
мыя на радзіме, і Эліза Ажэшка яшчэ толькі плануе іх «пусціць у народ» – перадаць сяля-
нам свайго маёнтка ў Мінявічах. А першая кніга паэта, «Дудка беларуская», выходзіць у 
Кракаве ў 1891 г. – Л. Л.
16  Лансе – англiйскi парны бальны танец, блiзкi да кадрылi, складаецца з пяцi фiгур – Л. Л.
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дзень – газавая лямпа, напачатку – капцiлка без шкла, а потым, калi газа 
ў вялiкай колькасцi з’явiлася ў продажы ў Вiльнi i Лiдзе, – са шклом.

Дзень Усiх Святых лiчыцца жалобным святам. Так ужо павялося, 
што на Усе Святыя i на Дзень Задушны анi вяселляў, анi хрэсьбiн не 
робяць. Сабралiся ўвечары таго дня, як звычайна, у пана Казiмiра некалькi 
маладых хлопцаў i пачалi апавядаць пра тое i гэтае, пра святых, пра 
нябожчыкаў, пра жахi, пра ксяндза, якi з’яўляецца ў сутарэннях палаца ў 
Дворышчы, пра бледны агонь, які пастаянна блудзiць стала каля Няцечы, 
i пра iншыя цiкавыя рэчы. Было каля адзiнаццацi вечара, калi хтосьцi з 
Расаловiчаў кiнуў словы пра тое, што ў гэтую пару, пэўна, нiхто з кампанii 
не меў бы адвагi пайсцi на могiлкi i прынесцi сюды, у дом, напрыклад, 
крыж з магiлы. «А ты бы пайшоў?» – запыталi ў Расаловiча. «Аёй, чаму 
не? Што дасцё за гэта?» Пачалi гандлявацца. Казалася пра кварту гарэлкi, 
пра рубель, нават пра кварту тытуню, але нi да чаго не дамовiлiся. Раптам, 
калi гандлявалiся за фунт цукерак, з цёмнага кута адазвалася Броня – 
тая, наймалодшая.

– Я пайду i прынясу вам крыж, а што за гэта дасцё?
– Ты?.. Сiкша! А што хочаш?
– Дайце фунт цукерак i дакажу, што не сiкша! Яшчэ, халера, лаецца!
– Ваў!
– Але пабажыцеся, што не ашукаеце.
– Далiпан, – пабажыўся Расаловiч.
– Не, ты пабажыся па-сапраўднаму, па-каталiцку, скажы «далiбог» 

i стукнi сябе ў грудзі.
Усе засмяялiся, толькi Расаловiч зрабiў мiну, быццам усё гэта 

несур’ёзна, ударыў сваёй правай рукой сталяра ў грудзi i вымавiў: 
«Далібог!».

– Вось i пайду, вось i пайду…
Босая, у адной сукенцы, накiнула хустку i, стукнуўшы дзвярыма, 

знiкла. «Куды яна пойдзе, палова вярсты да могiлак, дойдзе да брамы, 
пастаiць пад кутом i вернецца дахаты», – закончыў стары пан Казiмiр, усе 
праз хвiлiну забылiся пра спрэчку i пачалi размаўляць пра iншае.

Вiсела чорная лiстападаўская ноч. Халодны вецер шумеў i рваў голае 
галлё бяроз на гасцiнцы, раз-пораз кiдаў у твар жменi мокрага восеньскага 
дажджу. Са Слабады даносiлася жалобнае выццё сабакi. Броня адважна 
выйшла на гасцiнец, мiнула вiсмантаўскi выган, вайсковыя склады, 
гмiнныя збожжасховiшчы i падышла пад самыя могiлкi. Навобмацак 
спусцiлася ў роў, залезла на муры i слiзганула па мокрых i халодных 
камянях муроў на могiлкi. У могiлкавых соснах вецер шумеў яшчэ 
страшней, дзесьцi з боку пастуквала галiнка дрэва, а над могiлкавай 
каплiцай заплакала сава. Фунт цукерак!.. Фунт цукерак!.. У каляровых 
паперках з залатымi лiтарамi. Карамель! Кожная з ягадкай! Пасунулася 
наперад i, расставiўшы рукi, навобмацак пачала шукаць. Галлё шыпшыны 
i язмiну хвастала i калола яе твар i рукi. Ёсць! Намацала крыж. Але ён 
аброс iмхом, стары i вялiкi. Не гэты. Пайшла далей. Зноў вые вецер, плача 
сава, зноў тыя ж шыпшына i язмiн. Чарговая магiла з старой i крывой 
агароджай. Зноў крыж, але гладкi, новы, толькi такі самы цяжкi. Яшчэ 
адзiн упарты рух наперад – i зноў крыж. Рухам рукi абмацала – гладкi, 
не вялiкi, роўны з яе ростам. Наступiла на свежую, яшчэ мяккую магiлу, 
упёрлася рукамi ў мокрыя канцы крыжа i адчула, што крыж паддаўся i 
пахiлiўся. Ухапiлася i ўсiм целам адкiнулася назад – крыж нахiлiўся разам 
з ёй. Яшчэ раз i з паваротам, яшчэ i з паваротам. А цёмна, а нiчога не бачна. 
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Падважыла крыж плячом знiзу, iрванула ўверх, i крыж нахiлiўся. Ухапiла 
крыж за плячыма, пахiлiла ўправа i ўлева i пачала цягнуць з зямлi. Крыж 
доўгi i, здавалася, бiўся аб труну. Але вырвала. Хапiла абедзвюма рукамi, 
павярнула i таўканула ўбок, туды, дзе бачны чорныя дрэвы. Зноў магiла, 
знаў агароджа, мур, роў, гасцiнец. Ухапiла крыж рукамi i папёрла наперад. 
Фунт цукерак! Вецер свiстаў i падганяў яе ў спiну, крыж шараваў па 
мокрым пяску, а яна ўжо бегла. Што здарылася? Праз шум дрэваў пачула 
як быццам крыкi: «Броня!». Была ўжо насупраць выгану. I яшчэ раз: 
«Броня!». Цi гэта голас мацi? А дадому яшчэ так далёка. Першы раз цапнуў 
яе за плечы мароз, i адчула страх. Хутчэй, хутчэй, але ногi не слухаюцца. 
А тысячы галасоў адусюль крычалi: «Броняяя!». Уляцела з крыжам на 
падворак, дрыжачымi рукамi адчынiла дзверы сяней, грымнула хатнiмi 
двярыма i, непрытомная, уварвалася ў хату. Крыж упаў з яе рук i сама 
яна, белая як крэйда, абсела каля крыжа на глiняную падлогу.

Езус-Марыя, крыж! Аслупянелi ўсе, хто быў у хаце. Крыж з могiлак! 
Ратуйце Броньку! Непрытомную Броню палажылi ў ложак, пачалi 
трэсцi. Стары пан Казiмiр крыжаваўся, падняў крыж з падлогi i абапёр 
аб печ. Усiх ахапiў чорны жах. На нейкi час зрабiлася цiха, толькi ў 
ложку слаба дыхала бледная Броня, а за вокнамi на падворку шумеў 
вецер i здавалася, што пад вокнамi нехта размаўляе. Старэйшая сястра 
Бронi, узiраючыся ў чорнае акно, дзiка закрычала: «Нябожчык! Там 
нябожчык!». Усе паглядзелi ў акно: там на самой справе рухаўся белы 
цень, i здавалася, што праз шум i ўдары ветру можна было пачуць голас 
нябожчыка: «Аддай мой крыж!». Усе пабялелi i пачалi хрысціцца. Стары 
пан Казiмiр упаў на каленi перад крыжам, а за iм упалi на каленi ўсе, хто 
быў у хаце, i заспявалi «Анёл Панскi звеставаў Панне Марыi». Потым 
прамовiлi лiтанiю за душы памерлых верных i да ўсiх святых. Мiнула 
поўнач. Калi закончылi апошні «Вечны адпачынак», у падпечку залапатаў 
крыламi певень, а потым голасна i доўга запеў раз, потым другi… сёмы. 
Вецер на дварэ паволi сцiшыўся i наогул сцiх. У вокны глядзела самая 
чорная ноч. Броня апрытомнела, агледзела ўсiх i шэптам прамовiла: «А 
фунт цукерак?». Моладзь, прыгнечаная паводзiнамi малой авантурысткi, 
паўголасам загаварыла, якiмi адважнымi бываюць дзяўчаты. Мiнула 
другая гадзiна. Калi пачулi, што ў стрыя Сямёна зарыпала вага на студні, 
усе госцi разам, сарамлiва хрысціліся, выйшлi з хаты. Пан Казiмiр вынес 
крыж у сенi…

Наранку, калi развiднела, пан Казiмiр аднёс крыж на могiлкi i ўставiў 
у шырока расхiстаны дол. Утаптаў пясок, прамовiў «Анёл Панскi» за душу 
непатрэбна патурбаванага нябожчыка i пайшоў у касцёл. У той дзень, 
як заўжды ў Задушны дзень, на могiлкi надышло шмат народу. Тут i 
прычыталi, i плакалi, i разам малiлiся. Доўга стаяла некалькi вяскоўцаў 
над зруйнаванай магiлай iх знаёмага. Шапталiся, пацiскалi плячыма. 
Потым доўга хадзiлi размовы, што гэты нябожчык у пэўны час вылазiць 
са сваёй труны i прыходзiць аж да сваёй хаты, якая стаiць за некалькi 
вёрст ад могiлак.

Сын пана Казiмiра ў той самы Задушны дзень знайшоў на 
падворку пад вокнамi паламаную галiну бярозы з прычэпленай да яе 
старой мужчынскай кашуляй, невядома адкуль сарванай ветрам. Броня 
атрымала свой фунт цукерак за 15 капеек i пастанавiла нiколi больш 
не лазiць ноччу на могiлкi. Яшчэ пару тыдняў хадзiла як зачараваная, 
уначы размаўляла ў сне, зрывалася з ложка. Старая Шоцiха на маладзiк 
уначы сабрала на могiлках моху, тры разы тым мохам, добра змяшаным 



226

Міхал Шымялевіч. Збор твораў  

з лавандай, абкурыла Броню, i дзяўчына выздаравела. Яна потым вельмi 
добра выйшла замуж, за пана Станiслава Аўгуста Панятоўскага ў Ляхаўку, 
што пад Васiлiшкамi, але, бядачка, памерла маладой.

Вечны адпачынак
Дай iм, Пане,
А святло вечнае няхай iм свецiць.
Аман
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Частка 11.



Трохі пра пакрыўджаны J

Доўгую і цікавую гісторыю мае наш Ёт ці J доўгі. Перажываў ён на 
пісьме лепшыя і горшыя часы, быў ужо не раз на возе і не раз пад возам. 
Цяпер ізноў знаходзіцца як бы ў дарозе пад воз. Не першы раз церпіць 
бедалага ўпарадкаванні, скарачэнні і наогул пераследы. Праз доўгі час ён 
быў зганьбаваны, але сто дваццаць гадоў назад выцягнулі яго на дзённае 
святло, памясцілі ў ганаровы шэраг літар нашага алфавіту і наогул, так 
сказаць, легалізавалі. А адбылося гэта не дзе-небудзь, а ў нас на Крэсах, у 
Вільні.

У № 1 нашага часопіса «Тыднёвік Віленскі» ад 21 лістапада 1815 г. 
з’явілася праца славутага ўжо на той час Яўхіма (Іаахіма) Лелявеля «Заўвагі да 
разгляду нацыянальнай гісторыі Польшчы». Праца тая пачыналася заявай, 
у якой аўтар у т.л. пісаў: «....powstające pisma perjodyczne w języku Polskim, 
zdawaly mi się wskazywac srodki najprzyzwoitize do wczesnego rozgloszenia 
roznych postrzeieri mojich, podawaly mi mysl aby raczej dorywczym sposobem 
ile tego rozmaitosi materji i roznych punktow uwazanych rzeczy wymaga» («...
перыядычныя выданні, якія ўзнікаюць на польскай мове, падаюцца мне 
найпрыдатнейшымі сродкамі для найхутчэйшага распаўсюджання 
розных маіх заўваг, падавалі мне думку, каб даходлівым спосабам, наколькі 
вымагае разнастайнасць матэрыялу, з розных пунктаў гледжання іх 
давесці»).

Чытачы «Тыднёвіка Віленскага» адразу заўважылі навацыю: адважны 
прафесар гісторыі літасціва прыгарнуў пераследаваны да таго часу j і ўвёў яго 
ў свой арыгінальны правапіс на старонцы папулярнага выдання. Аматарам 
старога правапісу і асабліва прыхільнікам грэцкага y-псільёну была выразна 
кінута пальчатка. На старонках тыднёвіка распачалася вайна.

9 снежня 1815 г. «Mamert Tyburey Krauzentos Drwingillo» накіраваў з 
Тэльшаў ліст да рэдактара, у тым лісце рабіў закіды: «Хто ж будзе спрачацца, 
што ў тых заўвагах яснасць стылю не заўважана і што правапіс, у 
якім ён (аўтар «Заўваг...») заміж у ужывае j, не нагадвае сатырычнага 
Скупярдзяя, які з-за ашчаднасці не ставіў кропак над літарай і». Далей у 
№ 20 тыднёвіка ад 9 красавіка 1816 г. дыпламатычна схаваны пад ініцыяламі 
«Y, E, I» абаронца грэцкага у выстаўляў супраць няшчаснага j доўгага, як 
супраць сапраўднага крымінальніка, фармальны акт абвінавачання. У 
тым акце аўтар абвінавачваў j доўгае: «Ганарліва ён адважваецца забіраць 
месца ад названага намі у грэцкага. Надта вытыркаецца ён бяспраўна з 
кароткіх і і е. Пасоўваецца на месца у грэцкага, асабліва ў канцы выразаў, 
як напрыклад: naszey, waszey, moiey, swoiey і г. д. У гэтым разе той нападнік 
адважваецца займаць не сваё месца. Бо паводле таго ўзурпатара трэба 
вымаўляць: moji, twoji, роўна, як вымаўляюцца zmii, szyi у добрым правапісе». 
Адным словам, вылаялі таго крымінальніка і нападнікам, і ўзурпатарам. 
Гэты абвінаваўчы акт пазначаны «з Польшчы». Таму што ў яго ўсунута 
думка адносна j: што яго «найчасцей ужываюць у Літве» і «ўжываюць 
яго часта нашы родзічы ліцвіны», а гэта таму, што «ідуць з павагай да 
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лаціннікаў ці іх успадкоўваюць», – таму трэба рабіць выснову, што аўтар 
абвінаваўчага акта прызнаваў, што j не быў агульнапольскім, а быў толькі 
прадуктам крэсовым. Таму непрыхільнае стаўленне аўтара акта да j можа 
быць патлумачана пэўнай рэгіянальнай непрыязню.

На абарону заатакаванага j выступіў нехта схаваны пад ініцыяламі 
«К. К.» у № 22 тыднёвіка ад 16 красавіка 1816 г., выступіў з цэлым 
трактатам. «Уведзена яна (гэтая літара) у правапіс у 1632 г. у выданні 
Гданьскай Бібліі», – пісаў абаронца j. Вынішчаны разам з гэтай Гданьскай 
Бібліяй j падоўжаны Лелявель не стварае, не выдумляе, а ўжывае ў 
пэўных і вызначаных выпадках, можна сказаць, што абапёртых на добрых 
разважаннях. Як вынікае з таго трактата, Лелявель у сваёй навацыі не 
аказаўся самотным: «Апроч яго выдзелім у «Дзённіку Віленскім» вершы 
Кіцінскага, тут жа прозу Пэлкі Палінскага, якія той жа j падоўжны на 
пісьме ўжылі аднастайна. Таксама яшчэ ў «Дзённіку Віленскім» Галянскі 
ў адной нататцы свайго слоўніка голасна адазваўся з падтакваннем j 
падоўжнаму». Засумняваўся аднак абаронца ў паспяховасці сваёй абароны, 
«каб з’яднаць на j падоўжаны больш лагодныя пагляды, бо на яго так шмат 
галасоў абуралася», падаў прыпіскі «Пра падоўжаны j у польскіх выразах» 
і «Пра падоўжны j у чужаземных выразах», заахвочваючы пісаць: jem, zjem, 
pij, zyj, jazda, wjazd, objasnic, zdjac i – Anglja, Francja, Akademja, komedja, 
filozofja, аcytacja, atrakcja і г.д.

Зноў кпіў з той палемікі «Ррр» у № 14 тыднёвіка ад 30 красавіка 1816 г., 
заахвочваючы наватараў: «Смела, панове,.. не адступайцеся, імкніцеся да 
большых перамен, бо выгнанне y-псільёна з польскай мовы прыбярэ з яе 
шмат відочных нерэгулярнасцей», – і скончыў: «Але што б ні здарылася, 
мы ў куточку пры шампанскім можам пасміхацца – inrat valci Luaco 
solvere».

Так ці гэтак j затрыумфаваў і, дзякуючы віленцам, спраўляў сваё свята 
аж 120 гадоў.

* * *
Якія адносіны мае пернік да ветрака? Якія адносіны мае ўціск 

нешчаслівага j да Лідчыны?
Выбачайце.
На працягу звыш сотні з лішнім гадоў мы пісалі тапаграфічныя назвы 

Лідчыны так, як іх вымаўлялі: Iwje (Іўе), Gawje (Гаўе), Pogawje (Пагаўе), 
Turja (Тур’я), Kirjanowce (Кір’янаўцы), Marjanowo (Мар’янава), Iljanowo 
(Ільянава), Juljanowo (Юльянава) і г. д.

Цяпер мы павінны пісаць: Iwie, Gawia, Pogawie, Turia, Kirianowce, 
Marianowo, Ilianowo, Julianowo.

Мала таго, што на картах паперакручвалі нашы адвечныя назвы – 
Ганскевічы на Ганцавічы, Мергінцы на Мершыцы, Малэйкаўшчыну на 
Маейкаўшчыну, Мялузын на Малужын, Невярышкі на Невяжышкі, 
мала таго, што ва ўрадавых дакументах і выданнях амаль кожны дзень 
перахрышчваюць Гарадзенку на Харадзенку, Голдава на Холдава, Хадзюкі 
на Гадзюкі, Гуту на Уту і нечым вінаватае перад Богам Люцыянава на 
Лушакова – і гэта ўсё праз нядбайства або непаразуменне, мы цяпер мусім 
перакручваць праз доўгі час усталяванае напісанне назваў ужо ў сілу як 
бы афіцыйнага правапісу. А між тым язык тутэйшага беларуса або ліцвіна 
не прыстасаваны да прапіснога вымаўлення тых назваў паводле новай 
граматыкі, таму будзе ён скажаць іх і паглыбляць тыя скажэнні яшчэ на 
свой тутэйшы спосаб, у родзе славутага «я думаўшы», «я хадзіўшы» і г. д. 
Няхай хто паспрабуе потым развязаць усе тыя вузельчыкі.

У старасвецкім рускім (старабеларускім) правапісе тапаграфічныя 
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назвы нашай зямлі пісалі спосабам найбольш набліжаным да вымаўлення ў 
тутэйшай гаворцы людзей. Пераканацца ў тым можна хаця б з апублікаваных 
актаў Літоўскай Метрыкі, у якіх знаходзяцца тысячы геаграфічных назваў.

Асабліва багатыя з погляду на колькасць тых назваў Попісы войска 
літоўскага 1565 і 1567 гг. Такія назвы як Іўе, Гаўе, Тур’я пішуцца там звычайна 
з цвёрдым (ъ), часам з мяккім (ь) знакам. Лацінская транскрыпцыя ўвяла 
напісанне тых назваў з і кароткім: Iwie, Gawie або з y-псільёнам – Turya. 
Так яны напісаны напр. у Volum. Legum. Аднак гэтае напісанне цалкам не 
адпавядае вымаўленню тых назваў сярод найшырэйшых мас тутэйшага 
насельніцтва. Калі ў першай чвэрці ХІХ ст. увялі j у правапіс наогул і ў 
правапіс тапаграфічных назваў, пытанне аказалася развязаным найбольш 
добра і слушна. Новы на тыя часы правапіс дазваляў напісанне тых назваў 
найбліжэй да іх фанетычнага гучання. Найлепшым доказам гэтага ёсць 
і застанецца паміма ўсякіх недахопаў і недакладнасцей «Геаграфічны 
слоўнік» Сулімерскага.

Для пазбягання хоць якіх непаразуменняў належала б да крэсовых 
тапаграфічных назваў прымяніць спосаб выключэння з пакіданнем ва 
ўжытку ў тых назвах нашага любімага j. Выключэнне тое ніякай шкоды 
для інтарэсаў юрыдычных і грамадскага парадку не зробіць. Можа быць, 
можна прымяніць устаноўленую аналогію ва ўжыванні розных дзівацтваў 
у напісанні родавых прозвішчаў – супраць усялякіх правапісаў граматыкі, 
як ужыванне падвойных літар – Czeczott (Чачотт), Wojszwillo (Вaйшвілла), 
Radziwill (Радзівілл), Narbutt (Нарбутт), напісанне заміж j доўгага у-псільёну 
Beynarowicz (Бейнаровіч), Buywid (Буйвід), Buyko (Буйко), або даданне Бог 
ведае для чаго такога прыростка, як h – Szemioth (Шамёт). Робіцца гэта, як 
вядома, з-за няшкоднай сентыментальнасці да старасветчыны, а можа часам 
і з-за нядбайства. Напісанне шляхецкіх прозвішчаў устанавілі геральдысты 
ХVIII ст. найчасцей без дастатковых падстаў, а ўзаконілі яго вывадныя 
дэкрэты губернскіх дэпутацый у апошнія гады ХVIII і першыя гады ХІХ ст. 
Паводле таго старасвецкага правапісу прозвішчы былі запісаны ў вельмі 
многіх выпадках выключна дзіўна, без зважання на якія-небудзь правілы 
граматыкі ў актах асабістых і маёмасных, на ўрадавых пячатках нават у 
польскім «Маніторы» і «Дзённіку законаў», і нікому гэта не шкодзіць. Нікому 
не зашкодзіць, калі тапаграфічныя назвы будуць пісацца так, як іх пісалі 
перад ганеннямі на j. 
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Лiда ў гады Вялiкай вайны
I
Лета 1914-га выдалася гарачае i сухое. Тэмпература паветра ў чэрвенi i 

лiпенi дасягала 40 градусаў у цянi, а на працягу некалькiх тыдняў не выпала 
нi кроплi дажджу. Вада ў рэках, азёрах i ставах спала. На Нёмане ад Морына 
да Орлi не маглi прайсцi плыты, i сплаў дрэва спынiўся. Паветра напоўнiлася 
дымам. На поўдні, за Нёманам, удзень уздымалiся аблокi дыму, а ўначы было 
бачна зарыва пажараў – гарэў лес. У Раманаўцах над ракой Лебядой i ў Жы-
жме над ракой Жыжмай пад клубамi белага дыму цьмелi тарфянiкi. Звычай-
на цяжкапраходныя Дакудаўскiя i Дзiтвянскiя балоты высахлi, i па iх ездзiлi, 
як па полi. Каб пайшоў дождж, у вясковых цэрквах i касцёлах служылiся на-
бажэнствы, палi абыходзiлi працэсii з харугвамi i пабожнымi спевамi.

Ураджай сена i канюшыны ў тым годзе ў Лiдскiм павеце быў добры. Кась-
ба i сушка травы прайшлі вельмi ўдала. Сенажацi на лугах былi сухiя i лёгка-
даступныя, там не закладвалi стагоў на зiму, а вазiлi сена адразу ў вёскi. Так-
сама быў добры ўраджай жыта i яравых, добра ўрадзiла бульба. Грыбоў у лясах 
не было, добра ўрадзiлiся ягады, але праз спякоту i вялiкую суш хутка даспелi 
i знiклi. Садавiна не ўрадзiла, але было шмат мёду. Словам, год быў добры, 
толькi што не струменiўся малаком i мёдам. На палях усё даспела адначасова, 
i для збору ўраджаю бракавала працоўных рук. Таму наёмным працаўнiкам 
плацiлi ўдвая – 1 рубель за дзень працы касцам, 60 капеек жнеям.

Лiда, як заўжды ўлетку, абязлюднела: хрысцiянская i яўрэйская iнтэлi-
генцыя выехала на лецiшчы цi нават у Друскенiкi на салёныя воды, школь-
ная моладзь раз’ехалася па вёсках – да бацькоў цi сяброў. Лясы i берагi рэк 
напоўнiлiся жыхарамi горада, якiя швэндалiся без справы: службоўцамi, ган-
длярамi, настаўнiкамi i моладдзю. Там i сям у ценi навiслай алешыны дзесьцi 
над Вярсокай цi Сольчай з вудай у руцэ сядзелi загарэлыя, як iндзейцы, гiм-
назiсты, а па лясах з кошыкамi цi збаночкамi ў руках блукалi квяцiста апра-
нутыя вучанiцы гiмназii Навiцкiх з Лiды. Вечарамi на чыгуначных станцыях 
i паўстанках збiралася дачнае грамадства, каб каго-небудзь сустрэць або пра-
водзiць цi папросту паглядзець на цягнiкi. Дзесьцi, сярод спiрэю i язмiну, пад 
плотам, некалькi хлопцаў з мандалiнай, гiтарай i балалайкай у руках цягнулi 
несмяротныя «Карабейнiкi», «Свецiць месяц» цi «Вальс вар’ята».

28 (15) чэрвеня ў Сараева Гаўрыла Прынцып неяк лёгка зрабiў некалькi 
стрэлаў, з якiх пачаўся пажар сусветнай вайны. У Лiдзе чытачы газет толькi 
пацiскалi плячыма i дзiвiлiся, навошта трэба было забiваць спадчыннiка тро-
на Аўстра-Венгрыi, ды яшчэ разам з жонкай. Але пакаленнi, якiя перажылi 
некалькi крывавых войн i памяталi забойства Аляксандра II1, прэзідэнта Кар-
но2, каралевы Эльжбеты3, Абрэнавiчаў4, вялiкага князя Сяргея Аляксандравi-
1 Аляксандр II забiты нарадавольцамi ў 1881 г. – Л. Л.
2 Карно Мары Франсуа Садзi (1837–1894) – iнжынер i палiтык, прэзiдэнт Францыi ў 1887–1894 
гг. 24 чэрвеня 1894 г. пасля вiтальнай прамовы на выставе ў Лiёне прэзiдэнту было нанесе-
на смяротнае нажавое раненне iтальянскiм анархiстам Сантэ Казерыа. Карно пражыў са-
мае кароткае жыццё сярод усiх прэзiдэнтаў Францыi, ён памёр на 57-м годзе жыцця – Л. Л.
3 Каралева Эльжбета (1837–1898) – жонка iмператара Аўстра-Венгрыi Франца Iосiфа I, за-
бiтая анархiстам Луiджы Лукенi, калi яна ў суправаджэннi адной са сваiх фрэйлiн iшла па 
набярэжнай Жэневы – Л. Л.
4  Аляксандр II забiты нарадавольцамi ў 1881 г. – Л. Л.
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ча5, Сталыпiна i шмат каго iншых, якiя бачылi тэрор расiйскай рэвалюцыi 
1905 г., калi чыноўнiкаў рознага рангу забiвалi як пеўняў на птушнiку, аса-
бліва не ўразiлiся падзеямi ў Сараева. I хто ведае, цi Гапоны i Азефы былi                        
вынаходнiцтвам толькi расiйскай улады? Пагаварылi на тэму Сараева i за-
былiся. Значна большую цiкавасць узбудзiла ў грамадстве спроба забойства ў 
вёсцы Пакроўскае Табольскай губернi Рыгора Распуцiна, якому праз некаль-
кi тыдняў пасля сараеўскага забойства нейкая баба на прыстанi распарола 
нажом жывот. Распуцiн, просты селянiн з Сiбiры, быў вядомы па ўсёй Расii: 
ён быў здольны замаўляць крывацёк малому спадчыннiку расiйскага трона 
вял. кн. Аляксею, меў вольны доступ да цара i царыцы i цешыўся iх спагадай 
i прыязнасцю. Сярод пецярбургскай арыстакратыi Распуцiн быў вядомы як 
пабожны старац, поўны духу з дарам прарока. Пасмiхаючыся, за зачыненымi 
вокнамi, але ў нас у правiнцыi пра гэтага святога старца пераказвалi на вуха 
розныя непрыстойныя гiсторыi. Можа быць, i выпадак з Распуцiным быў зро-
блены i раздзьмуты толькi з мэтай адцягнуць увагу натоўпу ад катастрофы, 
якая ўжо насоўвалася, як чорная хмара, каб скiраваць увагу ў iншы бок. А тым 
часам, як звычайна, працавалi, выконвалi службовыя абавязкi, гулялi ў прэфе-
ранс, збiралiся ў лiдскiм рэстаране вядомых братоў Вiнаградавых на гулянкi, 
кахалiся, сварылiся i мучылiся ў штодзённым шэрым жыццi. Маленькiя лю- 
дзi, як чарвякi, выгiналiся вакол сваiх маленькiх штодзённых спраў, а вялiкiя 
людзi ўладжвалi вялiкiя iнтарэсы. I ў тое шэрае штодзённае жыццё стукнула 
як гром з яснага неба – в а й н а!

II
Лiдскi павет у 1914 г. складаўся з 23 гмiн: Лiдскай (Дуброўня), Да-

кудаўскай, Ганчарскай, Белiцкай, Жалудоцкай, Арлянскай, Ражанкаўскай, 
Радунскай, Шчучынскай, Лядскай (Дэмбрава), Астрынскай, Дубiцкай, Па-
кроўскай (Нарбутава)6, Васiлiшскай, Лябёдскай, Тарноўскай (Белагруда), 
Мытлянскай, Забалацкай, Каняўскай, Эйшышскай, Беняконьскай, Аляксан-
драўскай (Палецкiшкi), Жырмунскай – i належаў да Вiленскай губернi. Агуль-
ная плошча павета – 5615,7 км2, а лiчба жыхароў (без г. Лiды) даходзiла да 
250 000. Гмiны Лiпнiшская, Сядлiцкая, Суботнiцкая i Іўеўская, якiя цяпер на-
лежаць да Лiдскага павета7, у той час ўваходзiлi ў склад Ашмянскага павета, 
якi сваёй плошчай (6885,1 км2) i колькасцю насельнiцтва (да 270 000) пера- 
ўзыходзiў усе астатнiя паветы Вiленскай губернi. Найвышэйшым чыноўнiкам 
i прадстаўнiком Лiдскага павета быў павятовы маршалак шляхты граф Люд-
вiк Грабоўскi8, прамы нашчадак апошняга караля Рэчы Паспалiтай Станiслава 
Панятоўскага ад марганатычнага шлюбу з Эльжбетай Грабоўскай. З судова-ад-
мiнiстрацыйнага боку павет быў падзелены на 8 акруг з земскiм начальнiкам 
у кожнай акрузе, а з палiцэйскага боку – на 5 палiцэйскiх станаў з сядзiбамi 
станавых прыставаў у Воранаве, Эйшышках, Шчучыне, Васiлiшках i Белiцы. 
На чале палiцыi павета стаяў павятовы спраўнiк Яўген фон Гротэ дэ Буко9. 

5 Вялiкi князь Сяргей Аляксандравiч (1857–1905) – пяты сын цара Аляксандра II, маскоўскi 
генерал-губернатар. Загiнуў ад бомбы рэвалюцыянера Каляева – Л. Л.
6  Карно Мары Франсуа Садзi (1837–1894) – iнжынер i палiтык, прэзiдэнт Францыi ў 1887–
1894 гг. 24 чэрвеня 1894 г. пасля вiтальнай прамовы на выставе ў Лiёне прэзiдэнту было на-
несена смяротнае нажавое раненне iтальянскiм анархiстам Сантэ Казерыа. Карно пражыў 
самае кароткае жыццё сярод усiх прэзiдэнтаў Францыi, ён памёр на 57-м годзе жыцця – Л. Л.
7  Каралева Эльжбета (1837–1898) – жонка iмператара Аўстра-Венгрыi Франца Iосiфа I, за-
бiтая анархiстам Луiджы Лукенi, калi яна ў суправаджэннi адной са сваiх фрэйлiн iшла па 
набярэжнай Жэневы – Л. Л.
8  Аляксандр I Абрэнавiч (1876–1903) – кароль Сербii ў 1889–1903 гг., апошнi прадстаўнiк ды-
настыi Абрэнавiчаў. Забiты групай афiцэраў-змоўшчыкаў разам з жонкай, каралевай Дра-
гай, падчас так званага Майскага перавароту – Л. Л.
9  Вялiкi князь Сяргей Аляксандравiч (1857–1905) – пяты сын цара Аляксандра II, маскоўскi 
генерал-губернатар. Загiнуў ад бомбы рэвалюцыянера Каляева – Л. Л.
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Сталiцай павета была Лiда, дзе мясцiлася ўся павятовая ўлада: канцылярыя 
маршалка шляхты, шляхецкая апека, вайсковы камiсарыят, павятовы з’езд, 
палiцэйская ўправа, сельскагаспадарчая ўправа, скарбовы iнспектар, скарбо-
вая каса, управа 5-й акцызнай акругi, павятовы вайсковы начальнiк, школь-
ны iнспектар i г. д. Горад Лiда меў 16 000 жыхароў, дзяржаўную мужчынскую 
гiмназiю, прыватную жаночую гiмназiю Навiцкiх, дзве прыватныя прагiмна-
зii, вышэйшую пачатковую школу, дзве парафiяльныя школы – мужчынскую 
i  жаночую, народную вучэльню, талмуд-тору i слаўную iешыву рабiна Райне-
са. У Лiдзе знаходзiлiся фабрыкi i заводы: два бровары – Папiрмайстра i Пуп-
ко, спiртзавод Стругача, тартак Палячака, лiцейны завод братоў Шапiраў, ты-
тунёвая фабрыка Вiленчыка, фабрыка па вырабе мыла Кiвяловiча, фабрыка 
разлiву манапольнага алкаголю, шмат крам i аптовых складоў. З фiнансавых 
устаноў у горадзе мелiся: Таварыства ўзаемнага крэдыту, Яўрэйскi суполь-
ны банк, Банкаўская кантора Янушкевiча. Дзякуючы знаходжанню на скры-
жаваннi дзвюх чыгуначных лiнiй, Лiда сваiмi фабрычнымi вырабамi, тавар-
нымi складамi, банкаўскiмi i адукацыйнымi ўстановамi лiчылася дастаткова 
значным горадам у прамежку памiж Вiльняй i Баранавiчамi, Маладзечнам i 
Ваўкавыскам. Бурмiстрам горада быў надворны дарадца Лявон Пётр Вiсмант, 
ягоным намеснiкам – падпалкоўнiк запасу Баляслаў Гейштаўт, абодва лiдзя-
не-католiкi i трапiлi на свае пасады праз выбары.

У Лiдзе стала, з часоў падзелаў Рэчы Паспалiтай, дыслакавалiся расiй-
скiя войскi. У 1872–1887 гг. тут знаходзiўся штаб 4-га палка данскiх казакоў, 
прычым сам полк часткова мясцiўся ў горадзе, а часткова ў ваколiцах горада. 
У 1887–1891 гг. у Лiдзе кватараваў 2-і чыгуначны батальён. Пасля пераводу 
гэтага батальёна ў Баранавiчы ў горад перадыслакаваўся 89-ы рэзервовы ба-
тальён пяхоты з Дынабурга. Хутка гэты батальён перафармаваны ў 2-бата-
льённы 185-ы Лiдскi резервовы полк, з якога потым створаны 4-батальённы 
172-гi Лiдскi полк пяхоты. Гэты полк спачатку кватараваў у прыватных на-
ёмных дамах, часткова размяшчаўся ў маёнтку Нясiкаўшчына пад Лiдай, у 
мястэчку Белiца i нават у Алькенiках. Кожны год 28 (15) мая полк выязджаў 
у летнi лагер пад Араны, адкуль вяртаўся звычайна 28 (15) верасня. У 1908–
1912 гг. на землях, падораных горадам, ваенная будаўнiчая камiсiя на чале з 
генерал-маёрам Канабiхам пабудавала для Лiдскага палка прасторныя i на 
той час добра абсталяваныя казармы, куды полк пераехаў у 1912 г. У гэтым 
палку служылi жаўнеры з сярэдняй i ўсходняй Расii. Афiцэраў мясцовага па-
ходжання налiчвалася толькi некалькi чалавек. Камандзiрам палка быў пал-
коўнiк Уладзiмiр Раманаў.

Пасля дэмабiлiзацыi Манчжурскай армii ў 1906 г. з Далёкага Усходу ў 
Лiду была пераведзеная 9-я паветраплавальная рота, якая першапачаткова 
дыслакавалася ў прыватных хатах па вулiцы Вiленскай, каля праваслаўных 
могiлак. У 1910 г. у Лiдзе была сфармавана 4-я паветраплавальная рота. Бу-
даўнiчая камiсiя на перададзенай дзяржаўным скарбам зямлi маёнтка Пера-
печыца, якi належаў Яну i Мiхалу Садоўскiм, пабудавала казармы i iншыя па-
трэбныя будынкi, у тым лiку вялiзны элiнг для дырыжабляў – драўляны на 
металiчным каркасе.

Каардынаваў дзейнасць цывiльных улад з вайскоўцамi павятовы вайско-
вы начальнiк, якi прымаў ад вайсковага камiсарыята прызванага на службу 
рэкрута, праводзiў адбор i рассылаў рэкрутаў па палках. Жаўнеры пасля ад-
быцця кадравай службы цi працягвалi службу ў резерве, цi прыпiсвалiся ў на-
роднае апалчэнне i таму захоўвалi па хатах нават неабходны рыштунак. Над 
усiмi вайсковымi ўладамi стаяў камендант горада падпалкоўнiк Кароўнiкаў.

Галоўным ваенным асяродкам нашых земляў была Вiльня: тут стала зна-
ходзiўся камандуючы вайсковай акругай са сваiм штабам i ўсiмi неабходнымi 
службамi i ўправамi, камандаванне 3-га армейскага корпуса, камандаванне 
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27-й i 43-й дывiзiй, некалькi палкоў пяхоты i кавалерыi, артылерыя, iнжынер-
ныя аддзелы i г. д. Камандуючым войскамi Вiленскай акругi быў генерал-ад’ю-
тант, генерал ад кавалерыi Павел фон Рэненкампф, якi пасля пачатку вайны 
аўтаматычна станавiўся камандуючым армiяй.

На дабрабыт такiх гарадоў, як Вiльня, Коўня, Гародня, Лiда, Баранавiчы, 
Слонiм i iнш. значны ўплыў рабілі вялiкiя грошы, якiя давалiся на ўтрыманне 
войска i дадавалi значную частку да гандлёвага абароту гэтых гарадоў, сты-
мулюючы развiццё рознiчнага i аптовага гандлю, павялiчваючы падаткi i за-
бяспечваючы хуткi рост. Iншыя павятовыя гарады – Наваградак, Ашмяны, 
Вiлейка i г. д., якiм бракавала гэтай «жыццядайнай крынiцы», – знаходзiлiся 
ў галечы i развiвалiся значна павольней.

III
У Дзяржаўнай Думе ў Пецярбургу i ў расiйскай прэсе доўгi час абмяр-

коўвалася справа даўзбраення армii. Левыя партыi былi супраць выдаткаў на 
мiлiтарызацыю i прапагандавалi пацыфiзм. У другой палове чэрвеня, у часы 
побыту ў Пецярбургу прэзiдэнта Францыi Пуанкарэ, там страйкавала вялiкая 
колькасць фабрычных рабочых, адбывалiся вулiчныя дэманстрацыi, якiя пра-
ходзiлi з гвалтам. Тут, у Лiдзе, разумелi, што хтосьцi, не жадаючы саюзу з 
Францыяй, такiм чынам пераконваў французаў у няпэўнасцi Расii як саюз-
нiка, хворага на рэвалюцыю. Тым часам з нагоды сараеўскага забойства вялi-
ся дыпламатычныя перамовы.

23 (10) лiпеня аўстра-венгры ўручылi ў Белградзе ультыматум з патра-
баваннем адказу да 6 вечара 25 (12) лiпеня. Аднак адказ Сербii не задаволiў 
аўстра-венграў, i таму ў той жа дзень яны абвясцiлi частковую мабiлiзацыю. 
26 (13) лiпеня былi разарваны стасункi з Сербiяй, а праз два днi пачалася бам-
бардзіроўка Белграда. Расiя, якая здаўна сапернiчала з Аўстра-Венгрыяй за 
першынство на Балканскiм паўвостраве, заступiлася за Сербiю. Не было сум-
неву, што Францыя выступiць на баку Расii. Аўстра-венгры абапiралiся на 
Германскую iмперыю, якая ў адпаведнасцi з трактатам Траістага саюза аба-
вязана была падаць iм усялякую дапамогу ў выпадку вайны. Справа мiру або 
вайны ляжала ў руках Англii, без дапамогi якой Расiя i Францыя не жадалi          
пачынаць вайну з немцамi. Пра гэта ўсё адкрыта пiсалася ў газетах i зусiм 
вольна абмяркоўвалася на вулiцах. Насельнiцтва прарочыла буйнамаштабную 
вайну. Нарасталi страх i нервовае хваляванне. У паветры моцна запахла по-
рахам, але ўвогуле не дапускалася, каб цывiлiзаваныя народы ў ХХ ст. «взбе-
сились от жира» i пачалi самую агiдную разню па ўсім свеце.

25 лiпеня 1914 г. на лiдскай чыгуначнай станцыi, як i на iншых стан-
цыях, была вывешана аб’ява, перададзеная тэлеграфам, пра тое, што чыгун-
ка здымае з сябе ўсялякую адказнасць за тэрмiны перавозу грузаў. Была гэта 
першая афiцыйная ластаўка, якая прадвяшчала надыходзячую буру. У той жа 
дзень на палiгоне пад Аранамi, калi артылерыя выставiла свае гарматы i рых-
тавалася да вучэбных стрэльбаў, раптам была атрымана тэлеграма з загадам 
спынiць вучэннi i выступiць на месца пастаяннай дыслакацыi – на зiмовыя 
кватэры. Адначасова юнкерам Вiленскай вайсковай вучэльнi, якiя знаходзiлi-
ся ў тым жа лагеры пад Аранамi, начальнiк вучэльні генерал-маёр Адамовiч 
зачытаў загад аб прысваеннi вайсковых званняў 170 юнкерам выпускнога кур-
са. Такiя iмпрэзы, як правiла, праводзiлiся ў дзень Праабражэння Гасподня-
га, 19 (6) жнiўня. Маладым афiцэрам уручылi толькi афiцэрскiя шаблi, бо аб-
мундзiраванне яшчэ не было гатовае. Праз некалькi гадзiн лагер лiквiдавалi 
i войска пачало марш. Сярод афiцэрскiх i падафiцэрскiх жонак пачаўся пера-
палох. Кiнуўшы ўсё, яны з лецiшчаў накiравалiся ў гарады.

У нядзелю, 26 (13) лiпеня, калi па чыгунцы з Аран пачалi прыбываць ад-
дзелы палка, у горадзе ўжо ведалi: пачынаецца в а й н а! Першыя прыбылыя 
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роты Лiдскага палка ўзялi пад ахову ўсе чыгуначныя аб’екты: масты, водапра-
воды i iншыя тэхнiчныя сродкi абслугоўвання, а таксама сувязь. Усюды ста-
ялi ўзброеныя салдаты, забараняўся нават выхад на перон вакзала. Для нас, 
цывiльных, усё гэта выглядала дзiўна i несамавiта. Палiцыя i жандары «па 
сакрэце» расказвалi гараджанам, што такiя экстраардынарныя меры бяспекi 
выклiканы небяспекай страйку чыгуначнiкаў. Сельскае насельнiцтва, заня-
тае сваiмi штодзённымi справамi i клопатам, у найменшай ступенi разважала 
пра катастрофу, якая на нас насоўвалася. Таму ў блiжэйшую нядзелю ў кас-
цёлах i цэрквах, як i заўжды, бралiся шлюбы, людзi з музыкай i танцамi свят-
кавалi вяселлi i хрэсьбiны.

29 (16) лiпеня Расiя абвясцiла мабiлiзацыю Кiеўскай, Маскоўскай i Ка-
занскай вайсковых акруг. Пра гэта мы даведалiся з газет пад вечар наступнага 
дня, у чацвер 30(17) лiпеня. На вулiцы Вiленскай10 горада сабралiся купкамі га-
раджане, яны чыталi толькi што атрыманыя з цягнiка газеты, i кожны на свой 
капыл каментаваў бягучую сiтуацыю ў свеце. Мабiлiзацыя яшчэ не пачалася, i 
агульным перакананнем было тое, што Расiя толькi робiць дэманстрацыю сва-
ёй магутнасцi, а насамрэч вайны не будзе, бо нiхто яе не хоча. Зрэшты, балкан-
скiя справы для Расii ўвогуле заўжды былi самымi складанымi i толькi шкод-
зiлi ёй. Праз некалькi гадоў слушна сказаў мiнiстр замежных спраў Iзвольскi, 
што няма нiякага сэнсу змушаць разанскага селянiна пралiваць сваю кроў за 
незразумелыя для яго iнтарэсы Сербii. Над Лiдай, выконваючы вучэбны па-
лёт, нiзка кружыў аэраплан «Фарман». Ён зрабiў круг над рынкам11 i паляцеў 
на ўсход. Раптам аэраплан пачаў хутка знiжацца i падаць. Натоўп раззявак, 
думаючы, што аэраплан упадзе ў зарасцi вольхi каля рэчкi Лiдзейкi, кiнуўся ў 
блiжэйшыя завулкi – Шкляны, Камерцыйны, Палiцэйскi12. Але пiлот выраў-
няў машыну, i яна зноў узвiлася пад аблокi. Раззявакi пачалi вяртацца да цэн-
тра, i якраз у гэты час па Вiленскай вулiцы на дрожках да палiцэйскай упра-
вы iмчаўся, трымаючы ў руцэ дэпешу, павятовы палiцэйскi спраўнiк Гротэ 
дэ Буко. Адразу ўсе зразумелi: м а б i л i з а ц ы я! У iмгненне вока вулiца апус-
цела. Да позняй ночы горад не спаў. Кожны зразумеў, што вайна непазбеж-
ная i нiкога яна не абмiне.

Мабiлiзацыю ў горадзе павiнны былi праводзiць управа вайсковага на-
чальнiка, прызыўная камiсiя i палiцыя. Маршалак шляхты граф Грабоўскi, 
якi павiнен быў узначалiць мабiлiзацыю ў павеце, ад вясны лячыўся ў Пецяр-
бургу – ён меў камянi ў жоўцевым пузыры i ў нырках. Яго абавязкi выконваў 
земскi начальнiк 1-га ўчастка Мiхаiл Трафiмаў. Павятовы спраўнiк фон Гротэ 
дэ Буко, капiтан рэзерву, яшчэ да пачатку вайны падаў у адстаўку па ўзросце, 
чакаў загаду аб выхадзе на пенсiю i таму знаходзiўся ў адпачынку. У сувязi з 
наблiжэннем вайны вiленскi губернатар Вяроўкiн перапынiў яго адпачынак i 
загадаў выконваць свае абавязкi. Ва ўправах ужо некалькi дзён працавалi, рых-
туючы розныя паперы, неабходныя пры мабiлiзацыi сельскага насельнiцтва 
ў павеце. На бяду, у той жа час у Беняконях згарэла ўправа гмiны з шафкай, у 
якой былi падрыхтаваныя мабiлiзацыйныя дакументы. На гэтую тэму шмат 
балбаталi, але выпадак нiякiх наступстваў за сабой не пацягнуў, акрамя ўзмо-
цненай працы, каб аднавiць знiшчаныя лiсты. Праца ва ўстановах вялася ўд-
зень i ўночы.

30 (17) лiпеня аб 11-й гадзiне ночы выканавец абавязкаў маршалка шлях-
ты Трафiмаў атрымаў дэпешу, змест якой дазваляў думаць, што мабiлiзацый-
ныя справы варта прыпынiць. Усе працуючыя ў прызыўной камiсii з прычы-
ны гэтага слабога проблiску надзеi ўздыхнулi з палёгкай i ледзь не пайшлi 
дахаты. Праз некалькi гадзiн новая дэпеша адмянiла папярэднюю i загада-
10  Цяпер Савецкая
11 Сучасная плошча Ленiна – Л. Л.
12  Пры канцы 1930-х гг. гэтыя абшары ўваходзiлi ў Лiдскi павет – Л. Л.
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ла далейшы працяг працы. Калi бракавала бланкаў, палiцыя будзiла друка-
ра Айзiка Эпштэйна, якi ўжо спаў, i выпраўляла ў друкарню яго працаўнiкоў, 
бланкi тэрмiнова друкавалiся. А тым часам конная палiцыя ўсю ноч iмчалася 
ўсiмi дарогамi ў цэнтры гмiн i да палiцэйскiх прыставаў, уручаючы iм мабiлi-
зацыйныя распараджэннi.

IV
У пятнiцу 31 (18) лiпеня Лiду i ўсе вёскi ў павеце ўпрыгожылi каляро-

вымi плакатамi. 
З iх:
1) чырвоныя прызывалi ў войска шарагоўцаў рэзерву;
2) блакiтныя – народнае апалчэнне з прызыву 1908–1913 гг., прычым 

ваеннаабавязаныя старэйшага ўзросту былi залiчаны ў народнае апалчэнне 
з рэзерву;

3) белыя загадвалi пастаўку коней у войска, i
4) белыя паведамлялi кошты на прадметы экiпiроўкi, якiя прызыўнiкi 

павiнны былi прынесцi з сабой.
Акрамя таго, вялiкi плакат з подпiсам камандуючага войскам гене-

рал-ад’ютанта ген. фон Рэненкампфа апавяшчаў жыхароў гарадоў i вёсак 
пра салiдарную адказнасць за захаванне чыгункi, тэлеграфа i iншых срод-
каў камунiкацыi i сувязi. Адначасова камандуючы войскам забаранiў продаж 
алкаголю як у дзяржаўных, так i ў прыватных месцах продажу. Горад i вёска 
былi заспеты мабiлiзацыяй знянацку, бо яшчэ некалькi дзён таму нiхто не да-
пускаў, што справы зойдуць так далёка. У кавярнi Малiноўскага (цяпер крама 
Бердаўскiх каля кiнатэатра «Эдысон») афiцэры лiдскага гарнiзона пiлi каву i 
палiтызавалi на тэму, што германцам варта пабiць пысу («Германцам следу-
ет побить морду!»). Затое натоўпы iнтэлiгенцыi i простых гараджан як па ка-
мандзе рынулiся да акенцаў ашчадных кас, у банкi i банкаўскiя канторы, каб 
забраць свае ўклады. У Лiдзе каля скарбовай касы пры казначэйстве стаяла 
чарга даўжынёй у паўкiламетра, якая некалькi разоў абвiвала касу. Каб вяр-
нуць свае грошы, у чарзе стаяла каля паўтары тысячы чалавек. У Вiльнi з вус-
наў у вусны перадавалiся весткi пра тое, што запасы золата з вiленскiх бан-
каў ужо вывезены ў Нiжнi Ноўгарад, i таму ў Вiленскiм дзяржаўным банку 
быў такi вялiкi натоўп адборнай публiкi, што шыкоўна прыбраныя панi пар-
валi свае багатыя строi, страцiлi брыльянты i капелюшы, падрапалi твары i 
пашкодзiлi рукi i ногi. Але банкаўскiя чыноўнiкi ў Лiдзе i Вiльнi спраўна вы-
далi людзям iх грошы.

У суботу 1 жнiўня (19 лiпеня) ранiцай з самых далёкіх кутоў Лiдскага 
павета ўсiмi дарогамi, на вазах i пешшу ў горад збiралiся ваеннаабавязаныя 
мужчыны, зганялi мабiлiзаваных коней. Не абышлося без эксцэсаў: натоўп ма-
бiлiзаваных мужчын, якi iшоў у Лiду па Гарадзенскiм тракце, атакаваў гарэ-
лачную краму ў Арлянцы (каля ракi Дзiтва), разрабаваў i спалiў яе. Разам з 
манаполькай згарэла вялiкая старажытная карчма графа Маўраса, якая ста-
яла на другiм боку тракту, насупраць гарэлачнай крамы. Падобныя эксцэсы 
былi i ў iншых паветах, а дзе-нiдзе ў патрыятычным угары грамiлi местач-
ковыя крамкi i таўклi гандляроў-яўрэяў. Гэта была расiйская звычка, з якой 
пачынаецца ўсякая вайна. Добра паказаў такi пагром у Запарожжы Мiкалай 
Гогаль у аповесцi «Тарас Бульба», а Гогаль з’яўляецца карыфеем расiйскай 
лiтаратуры, на творах якога як на ўзорах нянавiсцi да палякаў i яўрэяў вы-
гадавана цэлае пакаленне ў царскай Расii13. Праз некалькi дзён вiленскiя га-
зеты надрукавалi загад генерала Рэненкампфа, згодна з якiм былi павеша-
ны чатыры чалавекi, вiнаватыя ў пагроме гэтай манаполькi, у тэксце загада 
13  Як тут не ўспомнiць экранiзацыю «Тараса Бульбы» рэжысёра Борткi з ура-патрыятычным 
зместам, як кажуць – «нiчога новага» – Л. Л.
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нават не ўказвалiся прозвiшчы павешаных i месца пакарання. Загад быў на-
друкаваны як улётка i развешаны па горадзе i вёсках. На чыгунцы адмянiлi 
ўсе пасажырскiя цягнiкi, якiя праходзiлi праз Лiду. У Лiду з iншых чыгунак 
прыбылi брыгады машынiстаў, кандуктараў i iншых усякага кшталту чыгу-
начных адмыслоўцаў, а таксама шмат лакаматываў. Удзень i ўначы без пера-
пынку iмчалiся ваенныя эшалоны з усходу на захад. З 12-гадзiнным спазнен-
нем ледзь працiскалiся па шчыльна застаўленых рэчамі станцыях паштовыя 
цягнiкi. Уезд у Вiльню i выезд без дазволу ўлад быў забаронены. На гарадскi 
магiстрат лёг абавязак размяшчаць войскi i мабiлiзаваных. Бургамiстр Лiды 
Вiсмант праводзiў свой адпачынак на Чорным моры, i таму быў выкліканы ад-
туль тэлеграмай. Нават маючы дазвол для праезду, ён моцна спазнiўся на пра-
цу. Пакуль не было бургамiстра, яго абавязкi выконваў намеснiк Гейштаўт, а 
размяшчаў мабiлiзаваных пашпартыст Iосiф Якубоўскi. Без адпачынку лётаў 
ён па горадзе, вызначаў жытло, арганiзоўваў кухнi, месцы для мабiлiзаваных 
коней, знаходзiў харчы i фураж. Для жаўнераў былi рэквiзаваны будынкi муж-
чынскай гiмназii па вулiцы Камерцыйнай, жаночай гiмназii Навiцкiх па вулi-
цы Каменскай, пачатковая школа каля замка, абедзве парафiяльныя школы, 
iешыва, клуб Таварыства дабрачыннай пажарнай аховы, пiўныя i iншыя бу-
дынкi. У горадзе сабралася каля 5000 мабiлiзаваных людзей i 2000 коней. Рэ-
гiстрацыя i агледзiны мабiлiзаваных жаўнераў адбываліся ў гарадскiм парку 
па вулiцы Каменскай14, дзе раслi стагадовыя вольхi. Тут, у парку, быў летнi 
тэатр – зробленая з дошак пабудова з лаўкамi без даху. Менавiта тут размяс-
цiлася вайсковая камiсiя. У летнiм тэатры лекары аглядалi мабiлiзаваных, 
пiсары вялi рэгiстрацыю. А з парку даносiлiся енкi жанчын i дзiцячы плач – 
сем’i развiтвалiся са сваiмi «кармiльцамi». Людзi памяталi, што ад прызыву ў 
войска на руска-японскую вайну ў 1904 г. вызвалялiся тыя, хто меў чацвёра i 
больш малых дзяцей, таму некаторыя на вазах везлi з сабой усю сям’ю. Боль-
шасць з iх больш нiколi не пабачыла сваiх дзяцей. У тыя днi быў уладкаваны 
адзiны ва ўсiм Лiдскiм павеце невялiчкi дзiцячы прытулак у Жалудку на срод-
кi князёў Святаполк-Чацвярцiнскiх. Далейшы лёс гэтых пакiнутых бацькамi 
дзяцей залежаў толькi ад лiтасцi чужых людзей. У малых i вялiкiх абшарнiц-
кiх дварах у надзеi на хуткi канец вайны па меры магчымасцi не выганялi з 
кватэр пакiнутых жонак i дзяцей мабiлiзаваных парабкаў i выплачвалi iм не-
каторы час грошы, якiя раней зараблялi iх мужы i бацькi.

Адначасна на гарадскiм Выгане каля вулiцы Фалькоўскага15, па вулiцы 
Вiленскай каля праваслаўных могiлак i на выездзе ў бок Наваградка, каля ка-
талiцкiх могiлак, iшоў адбор коней. Большасць людзей спакойна прадавала 
сваiх коней, бо кошты дзяржаўнага закупу былi добрыя. Аднак былi i тыя, хто, 
прадаючы, плакаў па сваiх конях. Закупачныя камiсii працавалi, як машы-
ны. Шапталiся потым, што на мабiлiзацыi коней гэтыя камiсii добра нажылi-
ся. Пасля рэгiстрацыi мабiлiзаваных мужчын пераводзiлi ў замак, дзе iх пры-
малi ўнтэр-афiцэры, адтуль адных адпраўлялi ў казармы Лiдскага палка, а 
другiх вялi на чыгунку i размяшчалi па вагонах для перавозкі ў iншыя палкi.

Афiцэры запасу i рэзерву самi прыходзiлi да павятовага вайсковага на-
чальнiка.

V
Тым часам у ноч 1 жнiўня (19 лiпеня), як пра гэта трохi пазней прачы-

талi мы ў газетах, у Пецярбургу нямецкi амбасадар граф Пурталес уручыў 
мiнiстру замежных спраў Сазонаву ноту з патрабаваннем адмовы ад мабiлi-
зацыi i папярэдзiў, што калi Расiя не зробiць гэтага на працягу 12 гадзiн ад 
моманту ўручэння ноты, дык немцы пачнуць мабiлiзацыю сваёй армii. Пас-

14  Прыкладна тут цяпер стаiць кiнатэатр «Юбiлейны» – Л. Л.
15  Цяпер тут гарадскi парк – Л. Л.



Частка 12. Успаміны, лісты, успаміны пра Шэмялевіча

239

  

ля прачытання ноты мiнiстр Сазонаў спытаў: «Гэта вайна?». «Не, – адказаў 
амбасадар, – гэта толькi крок ад вайны». Нямецкая мабiлiзацыя планавалася 
так, што ў кожны момант магла быць прыпынена, а потым адноўлена зноў, у 
той час як расiйскую, як потым казалi, прыпынiць было немагчыма. Прыпы-
ненне i потым аднаўленне расiйскай мабiлiзацыi выклiкала б хаос i велiзар-
ныя матэрыяльныя страты, прычым аднаўленне мабiлiзацыi было б магчы-
мым толькi спачатку, па новай праграме. Для гэтага трэба было б стварыць 
новую праграму мабiлiзацыi, на што спатрэбiлася б шмат часу i працы адмыс-
лоўцаў. За гэты час непрыяцель мог бы маршавым крокам прайсцi ўсю Расiю. 
Расiйская мабiлiзацыя была як лавiна, i не было спосабу яе прыпынiць. Каля 
7-й гадзiны вечара 1 жнiўня (19 лiпеня) нямецкi амбасадар прыбыў да мiнiстра 
замежных спраў з нотай аб’яўлення вайны, але перад тым, як уручыць ноту 
мiнiстру Сазонаву, ён засведчыў, што калi расiйскi ўрад вырашыць згадзiц-
ца на дэмабiлiзацыю, дык ноту з абвяшчэннем вайны ўручаць не трэба. Сазо-
наў адказаў, што не баiцца пагроз i гатовы прыняць ноту. Амбасадар уручыў 
ноту, але пры гэтым вельмi хваляваўся, у яго так дрыжалi рукi, што ён ледзь 
не ўпусцiў ноту на падлогу. Нота была адаслана цару ў Пецяргоф. Увечары 
таго ж дня ў Берлiне кайзер Вiльгельм з балкона свайго палаца вiтаў грама-
ду манiфестуючых немцаў, якiя прыйшлi да палаца, каб падтрымаць пачатак 
вайны i слаўнае нямецкае войска. «Узняўшы меч, – закончыў кайзер, – зноў 
у похву яго можна ўкласцi толькi з гонарам». 2 жнiўня (20 лiпеня) у Пецяр-
бургу ў Зiмовым палацы цар Мiкалай II пасля набажэнства таксама звярнуў-
ся да прадстаўнiкоў армii i флоту з прамовай, якую закончыў: «Урачыста тут 
сведчу, што не атрымаю спакою да той хвiлiны, пакуль апошнi непрыяцель-
скi жаўнер не пакiне нашу зямлю». Нiводны з гэтых манархаў не атрымаў ад 
гiсторыi шанец стрымаць сваё слова гонару.

Увечары ў нядзелю 2 жнiўня (20 лiпеня) у газетах вялiкiмi лiтарамi сцiс-
ла паведамлялася: «Пецярбург. 19.VII. Амбасадар нямецкi ўручыў мiнiстру за-
межных спраў ад iмя свайго ўрада аб’яўленне вайны Расii».

У той жа дзень 2 жнiўня (20 лiпеня) абвешчана, што Пецярбург i губернi – 
Пецярбургская, Інфлянцкая, Курляндская, Ковенская, Вiленская, Вiцебская, 
Гродзенская, Валынская, Падольская, Бесарабская, Мiнская – i ўсё Каралеўства 
Польскае знаходзяцца ў стане вайны, i апублiкаваны ўказ пра ваенную цэнзу-
ру. Ваеннымi цэнзарамi ў Лiдскай паштова-тэлеграфнай управе былi прызна-
чаны: начальнiк паштовай управы надворны дарадца Калянкоўскi i чыноўнiк 
дваранскай апекi Брухаў. Згодна з гэтым указам, абавязкам цэнзара стаў пра-
гляд мiжнароднай перапiскі, а таксама прагляд i вынятак у вызначаных вы-
падках мясцовай перапіскі. Адначасова абвешчаны мараторый на вэксалi.

У панядзелак 3 жнiўня (21 лiпеня) у Лiдзе мабiлiзаваныя ў войска на-
стаўнiкi народных школ у адпаведнасцi з загадам школьнага iнспектара Баўблi-
са арганiзавалi патрыятычную манiфестацыю, хадзiлi па горадзе з царскiм 
партрэтам i трохкаляровымi сцягамi i спявалi «Боже, царя храни» i «Славься, 
славься русский царь» i т. п. Некалькi баязлiвых мясцовых абывацеляў i на-
ват некалькi гандляроў далучылiся да гэтай манiфестацыi i дапамагалi кры-
чаць «ура». Напрыканцы манiфестанты купкамі разышлiся па патаемных 
шынках, дзе яшчэ можна было дастаць забаронены алкаголь, выпiўка спра-
вакавала некалькi скандальных боек, у якiх узялі ўдзел асобы, вельмi паважа-
ныя ў тутэйшым грамадстве.

У Лiдзе, як, зрэшты, i ва ўсiм краi, у вынiку загаду зверху ў касцёле, царк-
ве i ў сiнагозе здзяйснялiся набажэнствы за перамогу. На гэтыя набажэнствы 
з’яўлялiся толькi афiцыйныя асобы, была адпраўленая тэлеграма iмператару 
з выяўленнем вернападданых пачуццяў абывацеляў горада Лiды, збiралiся ка-
пейкавыя i рублёвыя ахвяраваннi на вядзенне вайны, на Чырвоны Крыж i да 
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т. п. Абшарнiкi Лiдскага павета (аднак не ўсе) пасля аб’яўлення вайны падпi-
салi ў Вiльнi цару ганаровы адрас з падтрымкай. 

Ранiцай у чацвер 6 жнiўня (24 лiпеня) на пляцы каля казармаў пашых-
таваўся 172-i Лiдскi полк з поўным паходным рыштункам. Палкавы святар 
адслужыў малебен, а камандзiр палка Раманаў вiтаў асабiсты склад, пажа-
даў хуткай перамогi i вяртання з фронту да родных агменяў. На цырымонii 
іграў палкавы аркестр, прысутнiчалi тысячы гараджан: дзецi, жонкi, сваякi i 
знаёмыя тых, хто iшоў на вайну. Пры развiтаннi быў такi жудасны лямант i 
плач, што нiхто з прысутных не мог утрымацца ад слёз. Полк па-батальённа, 
з музыкай i сцягамi пайшоў на станцыю для пагрузкi. Пры адпраўленнi кож-
нага эшалона паўтаралiся сцэны развiтання з дарагiмi людзьмi, якiя ішлі на      
смерць. Разгорнуты да колькасцi ваеннага часу 172-і полк налiчваў 4 000 шты-
коў. У войску Рэненкампфа полк заняў месца на левым крыле ўздоўж Аўгу-
стоўскiх лясоў. Пасля вайны i рэвалюцыi ў Расii з былой iмперыi i з нямецка-
га палону ў Лiду i Лiдскi павет вярнулася не болей пятай часткi шарагоўцаў i 
некалькi афiцэраў.

Пазней з народнага апалчэння старэйшых узростаў была сфармiрава-
на 385-я пешая Вiленская дружына дзяржаўнага апалчэння, якую ўзначалiлi 
два лiдзянiны – падпалкоўнiкi запасу Адольф Малеўскi i яго намеснiк Баляс-
лаў Гейштаўт. Таксама была сфармавана 66-я конная сотня, якую ўзначалiў 
падпалкоўнiк запасу Пiзанiм. Вiленская дружына была адпраўлена ў Вiльню, 
конная сотня – у Эйшышкi.
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Лiст Мiхала Шымялевiча Драмовiчу, дасланы ў 
рэдакцыю «Лiдскай зямлi» Вiтольдам Драмовiчам

3.01.1959 г.
Паважаны i дарагi пане.
Атрымаў лiст ад панi Кацярыны Клiжашэўскай, i я вельмi-вельмi абра-

даваўся, што ўратаваў сваё жыццё яшчэ адзiн мой добры знаёмы пан Арэхва. 
Яшчэ вiншую Вас з Новым годам i жадаю Вам здароўя, доўгiх гадоў жыцця, 
шчасця, усемагчымай удачы i спаўнення ўсякiх i ўсiх пажаданняў.

Я 13 красавiка 1940 года быў вывезены разам са сваёй жонкай i малод-
шай дачкой, жонкай польскага афiцэра, на ўсход.

Разам з намi было вывезена з Лiды i павета некалькi тысяч душ. Вывезе-
ных раскiдалi па некалькiх раёнах Паўночнага Казахстана. Каля тысячы на-
шых людзей яны пасялiлi ў Палудзiнскiм раёне Паўночна-Казахстанскай воб-
ласцi, за 40 кiламетраў ад Петрапаўлаўска. Тут няшчасныя людзi рассялiлiся 
па вёсках у жабрацкiх хатках, збудаваных з вялiкiх неабпаленых цаглiн з глi-
ны, гною i саломы. Тыя бедныя хаткi мелi дахi з плеценых лазовых матаў, зма-
заных глiнай. У хатках крайняя беднасць, i мы колькi там жылi, жылi толькi 
з таго, што прадавалi сваю вопратку за бульбу, малако i вельмi рэдка за ней-
кi кiлаграм мукi. Нашы людзi, а гэта былi практычна ўсе жанчыны з дзецьмi, 
жонкi палiцыянтаў, афiцэраў, сержантаў, урадоўцаў, якiя на вайне з Гiтлерам 
былi забiтыя, забраныя да няволi нямецкай або забраныя Саветамi, сядзелi ў 
вязнiцах цi лагерах у Катынi, Казельску, Старабельску i iншых месцах. Муж-
чын было вельмi мала i то адныя дзяды. Хто мог, пайшоў на працу. Хто рабiў у 
гразi i вадзе цэглу, хто запiсаўся ў калгасы або саўгасы. Я атрымаў працу пры 
iнжынерах, якiя шукалi нафту ў стэпах Казахстана. Хадзiў з усёй партыяй па 
стэпах, начаваў у палатках. Што чалавек зарабляў, тое з’ядаў i не наядаўся. 
Лета было гарачае, 40 гр. цяпла.

Прыйшла зiма, снежная, марозная i доўгая. Мароз трымаўся 30–40 гр. 
Нашы людзi вымушаны былi разам з усiмi iсцi на цяжкiя работы: ачышчэнне 
снегу з чыгуначнай каляi, на будоўлi нафтавых вышак – i ўсё гэта ў холадзе, у 
голадзе i практычна задарма. Прыйшла вясна 1941 г., толькi распачалiся лет-
нiя работы, як выбухнула вайна Сталiна з Гiтлерам. Рускiх людзей пабралi ў 
войска, а нас, не пытаючыся, цi хочам, цi жадаем, запакавалi на цягнiкi i вы-
везлi за паўтары тысячы кiламетраў у Кустанайскую вобласць i пасялiлi ў па-
латках над рэчкай Таболам ды пагналi на работы – капаць i ўкладваць баласт 
на будоўлi новай чыгункi. Там зноў у гразi, у голадзе, у вошах правялi некаль-
кi месяцаў.

Напалi на нас розныя азiяцкiя хваробы, язвы, сверб i лiха ведае што.    
Ледзь восенню вырвалiся з таго пекла i па вялiкiх муках жменька нас вярнула-
ся ў Паўночны Казахстан. Там мы загiнулi б, бо за першы год толькi з нашай 
групы палякаў памерла 50 чалавек, пераважна з голаду. Але Пан Бог як-ніяк 
выказаў сваю мiласэрнасць. Генерал Сiкорскi дамовiўся са Сталiным, выпус-
цiлi польскiх вязняў, генерал Андэрс пачаў фармаваць там польскую армiю, 
а нас, палякаў, Амерыка i Англiя ўзялi пад сваю апеку. Далi нам сякую-такую 
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дапамогу, i мы пачалi ажываць. Але калi наша польскае войска аказалася вы-
праўленым у Iран за Каспiйскае мора, то Саветы ўсiх тых, хто не пайшоў у 
войска (жанчын, дзяцей, старых), затрымалi ў сябе ў якасцi закладнiкаў. Аб-
вясцiлi сваiмi падданымi i загадалi выдаць нам савецкiя пашпарты як iх пад-
даным. Плач, енк, што ўжо нiколi не вернемся ў сваю Айчыну. Сам я проста 
не хацеў гэтага прымаць i падгаворваў iншых, каб супрацiўлялiся i не бралi. 
Дзяўбаў усiх, што над намi апякуецца Англiя i Амерыка i наш урад у Лондане. 
I нам не дадуць згiнуць у Саветах. Суцяшаў, што ўсе вернемся ў Польшчу. За 
гэта мяне пасадзiлi ў вязнiцу на дзесяць гадоў. Цягалi мяне па вязнiцах i след-
ствах практычна ўвесь 1943 год i ў канцы вывезлi ў лагер на поўдзень ад Ка-
раганды. Зiмой, пры 30 гр. марозу, вязлi нас пяць сутак у вагонах для жывёлы 
на кавалку сухога хлеба i вядры халоднай вады з лёдам. У тым падарожжы ад-
марозiў сабе ногi. Потым сядзеў пару месяцаў на раздзельным пункце ў Кара-
басе, адкуль мяне з чорнымi гнiлымi пальцамi на нагах перавезлi ў шпiталь у 
Далiнцы. Там мне ампутавалi вялiкiя пальцы на нагах, а астатнiя палячылi, 
але i цяпер заўсёды мне баляць ногi, асаблiва на халоднае надвор’е. Пяць га-
доў ганялi мяне там з лагера ў лагер, жыў тыя пяць гадоў без кашулi, у падра-
най, смярдзючай ватоўцы i ў такiх жа портках. У канцы 20 сакавiка 1948 г., 
роўна праз пяць гадоў вывезлi мяне разам з iншымi, не здольнымi да працы 
(па амнiстыi), у Польшчу.

Мая жонка была прывезена ў Польшчу разам з iншымi палякамi яшчэ ў 
1946 г. Тут знайшла старэйшую дачку, настаўнiцу Марыю Вось, i пры ёй асе-
ла ў Сопаце. Я знайшоў адрас жонкi i дачкi i прыехаў да iх 20 траўня 1948 г. 
Жонка мая, будучы ў Казахстане на цяжкай працы, надарвалася, атрымала 
грыжу i хварэла, аж пакуль не памерла ў 1955 г., маючы 75 гадоў, i была па-
хавана ў Сопаце.

Дачка мая, жонка афiцэра, жыла ў Казахстане з намi, а калi фармавала-
ся там польская армiя, быў выпушчаны з-пад арышту на Беламорканале яе 
муж Адам Махнiц, знайшоў нас у Казахстане, прыехаў да нас, трохi адпачыў i 
паехаў у польскую армiю, куды забраў потым i сваю жонку, нашую дачку. Ён 
як афiцэр, а яна як сястра мiласэрнасцi прайшлi Iран, Сiрыю, Палесціну, дзе 
спаткалiся з нашымi лiдскiмі габрэйчыкамi, потым прайшлi праз Iталiю i былi ў 
тым страшным баi пад Монтэ-Касiна. Там зяць быў паранены. Цяпер яны жы-
вуць у Англii, абое працуюць, i iм там някепска жывецца, а мне дапамагаюць.

Я атрымаў працу вахцёра пры музычнай школе, пiльную парадак памiж 
вучнямi i атрымоўваю штомесяц 350 зл. i маю пенсiю па старасцi 548 злотых 
штомесяц. Жыву пры дачцы-настаўнiцы i неяк трымаюся. Маю ўжо 80 гадоў, 
галава i вусы белыя як снег, але яшчэ хаджу дзёрзка i не горблюся. Ні на адну 
чыноўніцкую працу не пайшоў, бо пры сённяшнiх парадках чалавек раз на 
возе i раз пад возам. А вахцёру ні пра што галава не балiць, глядзi, каб падло-
га была чыстая, каб вучнi не сваволiлi, каб хто чаго не скраў або не сапсаваў.

Суцяшаў сваiх людзей у Казахстане. А цяпер i тут суцяшаю. Прыйдзе 
час – i ўсе мы, хто дачакае, вернемся да сваёй любiмай старонкi, хто да Лiды, 
хто да Качанова16. Будзь, пан, пэўны, што яшчэ прыляцiш пехатой з Лiды 
да сваёй зямлi, да свайго домiка i да свайго млына, абдымеш яго за вугал i                                
будзеш плакаць слязамi з радасцi, што па тых гадах i муках дабiўся, аднак, да 
сваёй мiлай уласнасцi.

Але толькi трымайся i не падай духам. Так будзе, як пiшу. Пiшы мне. 
Цiкава, што стала з Бараноўскiмi i Янам Шаптуноўскiм.

Сардэчна абдымаю пана. Мiхал Шымялевiч

16 Вёска пад Лiдай, дзе Драмовiч мёў млын – Л. Л.



Частка 12. Успаміны, лісты, успаміны пра Шэмялевіча

243

  

Лiст, напiсаны ў 1963 г. Мiхалам Шымялевiчам 
сябру Яну Сегеню ў Варшаву

Цэлы месяц жнiвень правёў ва Уроцлаве, у дачкi i зяця Багаткоўскiх 
(Bogatkowskich). Мая дачка Марыя Вось (Maria Wosiowa) таксама была ва Уро-
цлаве разам з намi два тыдні. У тым годзе, у палове лiпеня, прыязджалi да нас 
у Сопат з Лондана Махнiцы – мая дачка Нiна з мужам. Бавiлi ў нас у Сопа-
це 10 дзён, а потым паехалi ва Уроцлаў, былi там да паловы жнiўня, прычым 
зяць ездзiў да сваiх крэўных, а дочкi ездзiлi да сваiх крэўных па матцы. Калi 
былi ва Уроцлаве, справiлi вяселле. Мой унук Земавiт Багаткоўскi (33 гады) 
ажанiўся з ладнай паннай Марыяй Туровiч, якая паходзiць з Львова, а працуе 
ва Уроцлаве на агранамii. Яна аднагодка з мужам, толькi выглядае на 20 гадоў. 
Пасагу не было. Нават, як казалi цёткi маладога (размаўляючы памiж сабой), 
маладая брала шлюб у пазычаным строi крэмавага колеру i нават пазычыла 
пекныя пантофлi. Але затое вяселле было ладным. Шлюб адбываўся ў касцёле 
Св. Эльжбеты па вулiцы Грабiшынскай. Касцёл гэты ўцалеў ад вайны, надта 
ладная старажытная готыка, з ладнымi вiтражамi ў вокнах, ладная, у каляро-
вую кафлю падлога, пекныя алтары. Падчас шлюбу, якi працягваўся не так 
хутка, як раней у нашай каханай Лiдзе, дзе бывала i па некалькi пар адразу, i 
для ўсiх святой памяцi арганiст пан Пухальскi іграў толькi адзiн марш, – тут 
цырыманiяльная служба працягвалася палову гадзiны. Перад гэтым шлюбам 
такi самы, доўга i ладна падчас службы іграў арганiст з хорам, а фатограф, ка-
лега маладога, зрабiў дванаццаць фатаграфiчных здымкаў з розных пунктаў 
i ў розныя моманты цырымонii.

Потым было вяселле. Два сталы з моцнымi i слабейшымi напоямi, до- 
сыць усялякiх дэлiкатэсаў. Чатыры цёткi маладой, з iх адна – прафесар музы-
кi, іграла на фартэпiяна i рабiла застолле прыемным, другая, эстрадная i опер-
ная спявачка, добра спявала. Пасля стала распачалiся танцы пад радыёлу.  
Я з мацi маладога, наша Золя i Маня ад’ехалi дадому, на iншы канец горада 
за 10 км, бо Золя спяшалася на працу на наступны дзень, а моладзь танчыла 
новыя танцы да свiтанку.
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Успамiны Яна Сегеня пра блiзкага сябра свайго 
бацькi Мiхала Шымялевiча

Памятаю, як у кнiзе майго роду, якую захоўваў мой с. п. бацька (гэтая 
кнiга згарэла разам з нашым домам, а дакладней разам з усiм раёнам горада 
падчас пажару ў часе ваенных дзеянняў у 1941 г.), на першай старонцы быў 
намаляваны герб «Сыракомля»17 – на гербавай тарчы «дзве перавернутыя кро-
квы» i «зламаная страла», а над тарчай шлем з «трыма страусавымi пёрамi». 
Над гербам быў надпiс «Герб сям’i Сэгэнь».

У кнiзе змяшчалiся генеалагiчныя таблiцы, а таксама копii i арыгiналы18 
метрык хростаў, шлюбаў i смерцяў i iншыя сямейныя дакументы. Дакумен-
ты былi вельмi старыя, арыгiналы былi ўсе паклееныя. Некаторыя, нечытэль-
ныя, мелi каля арыгiнала старанна запiсаныя копii i каментары. Кнiга была 
зроблена сябрам бацькi – Мiхалам Шымялевiчам, натарыусам. Па адукацыi 
i зацiкаўленасцi гiсторыкам Лiдскай зямлi. У маладосцi ён з запалам збiраў 
розныя гiстарычныя дакументы, пiсаў i друкаваў у рэгiянальных выданнях 
артыкулы, звязаныя з гiсторыяй Лiдскай зямлi, перапiсваўся з гiстарычнымi 
таварыствамi, словам, атрымаў вядомасць як аўтарытэтны даследчык-ама-
тар. У вынiку ён быў адпраўлены за кошт нейкага гiстарычнага таварыства 
вучыцца ў Кракаў i атрымаў гiстарычную адукацыю ў Ягелонскiм унiверсiтэ-
це да Першай сусветнай вайны. Пасля вяртання ён працягнуў сваю працу 
ўжо як спецыялiст з адпаведнай падрыхтоўкай. Тым не менш, ён працаваў 
прысяжным павераным (здаў нейкiя дзяржаўныя экзамены ў Расiйскай Ім-
перыi), вёў справы большасцi маёнткаў вакол Лiды i меў вялiкiя магчымасцi                                              
вывучаць дакументы продкаў шматлiкiх сем’яў.

Сабраў бясцэнныя зборы дакументаў вялiкай гiстарычнай вартасцi i 
вялiкую бiблiятэку старадрукаў i рукапiсаў-мемуараў. Усе яго зборы пасля 
арышту i вывазу разам з сям’ёй у Казахстан у 1940 г. былi апячатаны i потым 
каталагiзаваны выкладчыкамi ўнiверсiтэта ў Мiнску. Аднак не былi вывезе-
ны з горада (працы з iмi працягвалiся) i згарэлi разам з цэнтрам горада ў часе 
ваенных дзеянняў перад уступленнем гiтлераўскiх войск у Лiду.

Упарадкаванне сямейных дакументаў майго бацькi i апраўленне iх у «Кнi-
гу Роду» было яго працай, каб зрабiць падарунак у знак дружбы.

Былi гэта, вiдочна, сардэчныя сябры. Жылi па суседству, бачылi адзiн 
аднаго амаль кожны дзень, вялi доўгiя размовы i традыцыйна разыгрывалi 
партыю «66», якая часам цягнулася да позняй ночы. Гэта была свайго кшал-
ту наркаманiя. Але ва ўсякiм выпадку гульня не замiнала iх бясконцым раз-
мовам, для якiх яны нiколi не адчувалi недахоп тэмаў.

Гэта ён [Шымялевiч] уласнаручна намаляваў наш герб на нейкай адмыс-
ловай паперы i ўставiў у тую кнiгу.

Ён таксама ўсталяваў канчаткова дакладнасць арфаграфiчнага напiсан-
ня прозвiшча: Seheń (Сэгэнь).

17 Так званая 14-я разнавiднасць. Абданк з крыжападобнай стралой – Л. Л.
18  Часцей копii, арыгiналы – гэта выпiскi з метрыкальнай парафiяльнай кнiгi – Л. Л.
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Высяленне ў Казахстан у 1940 г. значнай часткі 
жыхароў Лідскага павета

У Сярэднюю Сібір – у Томскі і Табольскі край – першымі выселілі ўсіх 
вайсковых асаднікаў і былых леснікоў з іх сем’ямі. Не прызвычаеныя да клі-
мату і жыцця там, яны працавалі і паміралі ў сібірскай тайзе.

Памятаю, стаяў моцны мароз. Разам з дарослымі вывозіліся малыя дзеці, 
яны і спарахнелыя старыя хутка паміралі. Не давалі нават хлеба. З таварных 
вагонаў на станцыі Ліда маці высоўвалі рукі і лямантавалі – дайце за грошы 
малака для хворага дзіцяці, дайце лекі. Каля вагонаў нельга было збірацца: 
вагоны атачала строгая ахова. З вагонаў вынеслі некалькі трупаў памерлых 
дзяцей. Гэта быў цягнік, які вывозіў людзей Ваўкавыска. Тое ж было і з ін-
шымі цягнікамі.

Узімку 1939–1940 гг. у Лідзе не хапала хлеба, солі, цукру, паліва,                        
тлушчаў і нават бульбы. Немагчыма было купіць ніякую вопратку ці абутак. 
Нешта яшчэ можна было купіць патаемна – з- пад палы. Аднак для афіцэраў 
(камандзіраў і начальнікаў Чырвонай Арміі) меўся ахоўны і добра забяспечаны 
таварамі з нацыяналізаваных прадпрыемстваў такі сабе гандлёвы дом. Сюды 
нельга было заходзіць чужынцам. Новыя паны рабілі прыёмы, балі і вечары-
ны, а іх дамы, якія прыехалі з усходу, былі апранутыя ў тутэйшыя начныя ка-
шулі і ў свае родныя валёнкі, бо пантофляў для ўсіх іх не хапала – так і танца-
валі на сваіх вечарынах.

Вакол Ліды рабаваліся двары. У лістападзе адбыліся выбары дэлегатаў, 
якія меліся ехаць у Беласток пастанавіць там тое, што будзе патрэбна. Калі 
пыталіся ў агітатараў, для чаго тыя выбары, адказвалі: выбары каб выбраць 
дэлегатаў. З’ехаліся і пастанавілі далучацца да «матери».

Усю зіму з усходу па шашы з боку Ліпнішкаў і паўднёва ўсходняй шашы 
з боку Наваградка на захад, да Гродна, кацілася хваля войскаў: танкі, ар-
тылерыя, бясконцыя калоны аўтамабіляў, тысячы жалезных бочак бензіну.                    
Людзі выходзілі паглядзець на гэтую сілу. Хто ж можа яе зламаць? Тым не 
менш былі і такія, якія казалі, што хутка ўсяму гэтаму будзе канец.

У сакавіку па горадзе паплыла таямнічая вестка, што чыгуначнікі на 
станцыі Ліда рыхтуюць таварныя цягнікі да далёкага падарожжа, робяць у 
вагонах нары, ставяць печкі, робяць дзіры замест туалетаў і г. д. Рыхтуюцца 
да другой хвалі выгнання. Але ж каго будуць вывозіць? Арыштаваных у Лідзе 
і павеце пасля заканчэння допытаў везлі на суд у Мінск, а потым накіроўвалі 
на поўнач і на паўночны ўсход. Але куды павязуць на гэты раз? Шчаслівыя 
былі тыя, хто меў хоць нейкае дачыненне да тэрыторый Гданьскага калідора 
і Познаньскага ваяводства: яны выдавалі сябе за даўніх грамадзян Германіі, 
падавалі дакументы ў гарадскую нямецка -савецкую камісію па рэпатрыяцыі 
і атрымлівалі дазвол на выезд за Буг.

А тым часам на вёсцы ішла шалёная агітацыя за стварэнне калгасаў, 
сяляне забівалі войтаў (Ліпнішкі), паліцыянтаў, рабавалі двары больш бага-
тых гаспадароў. Шалела НКУС, і насустрач незлічоным эшалонам, якія везлі 
войскі на захад, ішлі бясконцыя эшалоны з арыштаванымі на ўсход.
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Смутная і трагічная была восень і зіма 1939–1940 гг., сумныя святы Божа-
га Нараджэння і Вялікадня не прынеслі спакою. Наступіў шэры, але цяплей-
шы красавік1.

Такушынскі саўгас № 299, пошта Такушы
Вёска Трызень (дырэкцыя саўгаса)
Вячорак Яніна з Кянцеў, 1908 г. н.
Яе дачка Данута Марыя, 1927 г. н.
Яніна цяжка працавала на будаўніцтве ў саўгасе ў 1942 г. Выконвала аба-

вязкі памагатай раённага прадстаўніка польскага ўрада. У 1943 г. прыехала 
ў Такушы. Данута Марыя вучылася ў 7 -класнай школе ў саўгасе, з 1943 г. – у 
Такушоўскай сярэдняй школе. У Польшчу выехалі ў 1946 г.

Муж Вячорак Радаслаў, 1896 г. н., старшы вахмістр 13-га звяза палявой 
жандармерыі ў Лідзе. У 1939 г. быў арыштаваны, падобна, быў у Асташыне2. 
Падобна меўся ліст, што ў 1941 г. ён уступіў у польскую армію. Больш ніякай 
інфармацыі няма.

Палякі, рыма католікі.
Яжоўскі, афіцэр польскай арміі, верагодна, паручнік, лётчык. Прыбыў 

сюды з лагера ў 1941 г. і на пачатку 1942 г. выехаў у дзейную польскую армію. 
Ніякай дадатковай інфармацыі няма.

Казюн Хелена, 1893 г. н.
Дачка Яўгенія, 1918 г. н.
Дачка Марыя, 1927 г. н.
Сын Ян, 1927 г. н.
Сын Леан, 1919 г. н. Жонка Леана Наталля, 1918 г. н. Іх дачка Людміла, 

1940 г. н.
Дачка Яўгенія выйшла замуж за савецкага грамадзяніна Гісамадзіна-

ва – татарына.
Леан працаваў у саўгасе конюхам. Марыя, Ян і Яўгенія працавалі ў саў-

гасе.
З вёскі Шчэніцы Берштаўскай гміны Гродзенскага павета.
Муж Казюн Хелены Мікалай Казюн, 1891 г. н., селянін. Арыштаваны 

22 снежня 1939 г. Загінуў.
Беларусы, праваслаўныя.
Вёска Грынёўка
Драздоўская Валерыя, 1904 г. н.
Сын Збігнеў, 1929 г. н.
Сын Мечыслаў, 1936 г. н.
Дачка Зоф’я, 1942 г. н.
Слабая здароўем Драздоўская працавала звычайнай рабочай у саўгасе. 

Напрыканцы была звольнена ад цяжкай працы і працавала ў садку. Сын Збі-
гнеў з 1942 г. працаваў у саўгасным садзе. Драздоўская памерла. Яе дзеці пры-
ехалі ў Польшчу ў 1946 г.

Яўген, муж Драздоўскай, 1904 г. н. Настаўнік агульнаадукацыйнай шко-
лы ў Шчучыне. Арыштаваны 14 снежня. Пры канцы 1941 г. прыехаў да сям’і 
з лагера і на пачатку 1942 г. з’ехаў у дзейную польскую армію.

Палякі, рымакатолікі.
Гмітрак Анастасія.
Дачка Ядвіга.
Муж – паліцыянт, арыштаваны ў 1939 г.
Прыбылі сюды летам 1942 г. разам з маладым інжынерам Віктарам Каз-

1  Заўвага: уступная частка напісана ўрыўкамі і яўна не закончана. Адсутнічае, напрыклад, 
апісанне высялення. Аўтар адразу пераходзіць да спісаў выселеных лідзян. – Л. Л.
2 Лагер у Асташыне
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ловым, савецкім грамадзянінам, за якога Ядвіга выйшла замуж. Разам з імі 
жыла маці. Тут у Ядвігі нарадзілася дзіця.

Палякі, рымакатолікі.
Вёска Круглае
Блажэўская Ядвіга, 1892 г. н.
Сын Павел, 1924 г. н.
Дачка Апалонія, 1925 г. н.
Усе трое працавалі звычайнымі рабочымі ў саўгасе. Павел і Апалонія 

вучыліся ў сярэдняй школе ў Гродне.
Яўген, 1885 г. н., муж Блажэўскай, паліцыянт мястэчка Астрына Шчучын-

скага павета. Арыштаваны 29 кастрычніка 1939 г. Загінуў.
Выехалі ў Польшчу ў 1946 г.
Палякі, рыма католікі.
Ферма Янсан (саўгасная ферма № 1)
Андруконіс Эльяш, 1898 г. н.
Яго жонка Уладзіслава, 14.10.1900 г. н.
Дачка Вацлава, 1924 г. н.
Дачка Ірэна, 1927 г. н.
Дачка Анастасія, 1929 г. н.
Маці мужа Катажына, 1866 г. н.
Бацька і дачка Вацлава працавалі звычайнымі рабочымі ў саўгасе, Ірэ-

на – нянькай у саўгасных яслях.
Андруконіс Эльяш, селянін, жыхар вёскі Пасада Радунскай гміны Лідска-

га павета. Быў войтам сваёй гміны, арыштаваны 24 сакавіка 1940 г. Да сям’і 
ў Казахстан прыехаў з лагера ў 1942 г.

Выехалі ў Польшу ў 1942(?) г.
Палякі, рымакатолікі.

Гук Юзаф, 1890 г. н.
Яго жонка Марыя, 1892 г. н.
Дачка Хелена 1921 г. н.
Дачка Яніна, 1925 г. н.
Юзаф Гук, селянін, уладальнік надзелу зямлі ў вёсцы Рыўконты, гміна 

Новы Двор Шчучынскага павета. Арыштаваны 29 лістапада 1939 г. за тое, што, 
каб даведацца пра лёс расстралянага пляменніка Вацлава Гука (1911 г. н.), се-
ляніна вёскі Малінаўкі і брата жонкі Гіля Юзафа з вёсцы Малінаўкі той жа 
гміны, напісаў прашэнне.

Юзаф Гук і дочкі Хелена і Яніна працавалі ў саўгасе як звычайныя ра-
бочыя.

У 1946 г. выехалі ў Польшчу.
Палякі, рымакатолікі.

Юрэвіч Леакадзія, 1909 г. н.
Сын Караль, 1938 г. н.
Муж Зыгмунт Юрэвіч, 1905 г. н., сын уладальніка фальварка Вышпаль 

(у Баранавіцкім павеце), арыштаваны ў кастрычніку 1939 г. Загінуў.
У 1941–1943 гг. працавала як прачка ў саўгасе. Выехала ў Польшчу ў 

1946 г.
Палякі, рымакатолікі.

Куліноўская Антаніна, 1900 г. н.
Сын Збігнеў, 1927 г. н.
Сын Аляксандр, 1928 г. н.
Сын Ежы, 1932 г. н.
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Сын Юзаф, 1935 г. н.
Дачка Зоф’я, 1937 г. н.
Сын Багдан, 1930 г. н., памёр у Казахстане ў 1940 г. ад запалення лёгкіх.
Муж Леан Куліноўскі, 1902 г. н., паручнік рэзерву, ваенны асаднік, войт 

Радунскай гміны Лідскага павета, арыштаваны ў Вільні ў студзені 1940 г., за-
гінуў.

Маці з сынамі Збігневам і Аляксандрам працавалі ў саўгасе як звычай-
ныя рабочыя. Выехалі ў Польшчу.

Палякі, рымакатолікі.

Бярцэвіч Марыя, 1899 г. н.
Сын Чэслаў, 1933 г. н.
Сын Мар’ян, 1926 г. н.
Дачка Ядвіга, 1930 г. н.
Дачка Ганна, 1936 г. н.
Муж Станіслаў Бярцэвіч, 1893 г. н., бухгалтар маёнтка Нача Радунскай 

гміны.
Арыштаваны 20 сакавіка 1940 г. Загінуў.
Маці з сынам Мар’янам працавалі ў саўгасе як звычайныя рабочыя. Вы-

ехалі ў Польшчу ў 1946 г.
Палякі, рымакатолікі.

Масевіч Наталля, 1915 г. н.
Дачка Яўгенія, 1939 г. н.
Маці і бацька Наталлі: Гайжэўская Стэфанія, 1889 г. н., Ян Гайжэўскі, 

1880 г. н.
Ян Гайжэўскі, хворы на рак страўніка, не мог працаваць, аднак, аблая-

ны «лодырем» і «дармоедом», ледзь перасоўваючы ногі, быў прымушаны пра-
цаваць. 18 верасня 1942 г. падчас працы галодны, босы і амаль што голы пра-
студзіўся і 28 верасня таго ж года памёр... Летам 1942 г. Наталля Масевіч, 
настаўніца па прафесіі, пачала працаваць кіраўніком падрыхтоўчай школы 
ў саўгасе. <...>

Муж Антон Масевіч, 1909 г. н., паходзіў з мястэчка Ліпнішкі Лідскага па-
вета, працаваў настаўнікам у вёсцы Дубель Жалудоцкай гміны. Загінуў пад-
час вайны з немцамі ў 1939 г.

Гайжэўскі паходзіў з ваколіцы Даўгялы Лідскага павета.
Палякі, рымакатолікі.

Урублеўская Юніна, 1897 г. н.
Дачка Галіна, 1923 г. н.
Сын Зянон, 1928 г. н.
Муж Адам Урублеўскі, 1895 г. н., паліцыянт у мястэчку Нача Лідскага 

павета.
Арыштаваны 24 сакавіка 1940 г. Прыехаў да сям’і ў 1941 г... з’ехаў у дзей-

ную польскую армію.
Маці з дачкой Галінай у 1942 г. працавала ў саўгасе, потым пераселена 

ў Такушы.
Палякі, рымакатолікі.

Магільніцкая Ганна, 1905 г. н.
Сын Лангін Пётр, 1928 г. н.
Сын Станіслаў, 1936 г. н.
Муж Апалінары Магільніцкі, селянін, уладальнік надзелу зямлі ў ваколі-
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цы Міцканцы Каняўскай гміны Лідскага павета, 1900 г. н. Арыштаваны 23 са-
кавіка 1940 г.

Ганна Магільніцкая жадала даведацца пра лёс сваіх сваякоў – селяніна 
Фелікса Магільніцкага (37 гадоў), арыштаванага 23 сакавіка 1940 г. у Міцкан-
цах, Станіслава Баковіча (28 гадоў) і Бенядзікта Масола (31 год), арыштава-
ных у той жа ваколіцы і ў той жа дзень. Усе яны загінулі.

Маці Магільніцкая... і сын Лангін Пётр працавалі ў саўгасе звычайнымі 
рабочымі. Станіслаў падчас этапу з Ліды ў Такушы захварэў на запаленне 
вачэй і аслеп.

Выехалі ў Польшчу ў 1946 г. Палякі, рымакатолікі.

Грабоўская Элеанора, 1906 г. н.
Яе маці Кучынская Вікторыя, 1871 г. н.
Муж Грабоўскі, паліцыянт у Лідзе, адразу арыштаваны, у 1941 г. уступіў 

у польскую армію, у 1942 г. прыехаў у саўгас і забраў з сабой у армію сыноў.
Вікторыя Кучынская напісала запыт пра лёс сына – Генрыка Кучынска-

га, паліцыянта ў Клецку, расстралянага ў верасні 1939 г.
Элеанора працавала ў саўгасе звычайнай рабочай. Сыноў Рамуальда Ры-

шарда (1926 г. н.) і Ежы Анастаса (1928 г. н.), якія былі юнакамі, іх бацька за-
браў з сабой у польскую армію.

Элеанора з маці выехалі ў Польшчу ў 1946 г.

Квяцінская Генуэфа, 1911 г. н.
Сын Здзіслаў, 1930 г. н.
Дачка Рамуальда, 1932 г. н.
Муж Квяцінскі Міхал, 1912 г. н., служыў у 5 м лётным палку ў Лідзе. 

Арыштаваны 26 студзеня 1940 г. Загінуў. Генуэфа Квяцінская напісала за-
пыт пра лёс брата мужа Яна Квяцінскага, афіцэра рэзерву, які знаходзіўся ў 
Казельскім лагеры.

Маці працавала як звычайная рабочая ў саўгасе. Выехалі ў Польшу ў 
1946 г.

Палякі, рымакатолікі.

Коркуць Хелена, 1880 г. н.
Паходзіць з ваколіцы Міцканцы Каняўскай гміны Лідскага павета.
Полька, рымакаталічка.

Бучынская Зоф’я, 1880 г. н.
Яе сын Мечыслаў Бучынскі (1908 г. н.) 26 студзеня 1940 г. арыштаваны 

ў ваколіцы Даўгялы Лідскага павета. Загінуў.
Нягледзячы на ўзрост і хваробы, працавала ў саўгасе.
Полька, рыма -каталічка.

Камароўская Катажына, 1902 г. н.
Муж, Ян Камароўскі, паліцыянт у Лідзе, арыштаваны ў кастрычніку 

1939 г., загінуў.
Працавала ў саўгасе. У 1942 г. пераехала працаваць у Акмолінск.
Полька, рымакаталічка.

Навакунская Ганна, 1920 г. н.
Сын Ежы, 1937 г. н.
Паходзіла з Начы Лідскага павета.
У 1941–1942 гг. была дэлегаваная ад саўгаса і працавала ў Петрапаўлаў-

ску на заводзе па перапрацоўцы нафты.
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Полька, рыма каталічка.
Вёска Самрына (Такушынскі саўгас, ферма № 2)
Ганевіч Аляксандра, 1882 г. н.
Дачка Скалімоўская Зоф’я, 1907 г. н. Вяла ўлік буйной рагатай жывёлы 

на ферме
Ямрына (ферма № 2), выехала ў Польшчу ў 1946 г.
Муж Скалімоўскі, паліцыянт у Лідзе, у 1939 г. з’ехаў у Летуву. Загінуў.
Палякі, рымакатолікі.

Качмарская Гертруда, 1900 г. н.
Сын Віктар, 1922 г. н.
Дачка Барбара, 1933 г. н.
Муж, Качмарскі, паліцыянт на пенсіі, арыштаваны ў 1939 г. у Лідзе, за-

гінуў. Сын Віктар у лютым 1942 г. добраахвотнікам пайшоў у польскую армію.
Маці працавала ў саўгасе, перавозіла малако з фермы. Выехала з дач-

кой у Польшчу ў 1946 г.
Палякі, рымакатолікі.

Вітэк Яніна з Абрэмскіх, 1908 г. н.
Сын Мечыслаў Казімір, 14 гадоў.
Сын Генрык Пётр, 12 гадоў.
Сын Мар’ян, 10 гадоў,
Сын Эдвард, 8 гадоў.
Пляменніца Рэгіна, 16 гадоў.
Пляменніца Яніна, 6 гадоў.
Пляменніца Зоф’я, 1 год.
Муж Пётр Вітэк некалі быў паліцыянтам. Пакінуў горад і знаходзіўся 

невядома дзе.
Яніна Вітэк з дзецьмі працавала ў саўгасе на гадоўлі свіней. Зоф’я па-

мерла ў 1941 г. Выехалі ў Польшчу ў 1946 г.
Палякі, рымакатолікі.

Шольпа Апалонія, 1907 г. н.
Сын Веслаў, 1938 г. н.
Муж – сяржант 77-га пяхотнага палка ў Лідзе, арыштаваны ў Лідзе ў 

1939 г.
Пасвіла і гадавала цялят у саўгасе. Выехала ў Польшчу ў 1946 г.
Ферма Шпіляркі (Такушынскі саўгас, ферма № 3)
Вамперская Зоф’я, 1862 г. н.
Сын Ян, 1890 г. н.
Дачка Стэфанія, 1891 г. н.
Пры іх была Зарэмба Станіслава (1873 г. н.) з Варшавы, маці зяця Вам-

перскай, памерла ў 1945 г. Зоф’я Вамперская памерла ў 1943 г. Ян Вамперскі, 
бухгалтар, працаваў як звычайны рабочы. Стэфанія Вамперская (закончы-
ла гімназію з залатым медалём, два гады вывучала гуманістыку ў Віленскім 
універсітэце імя Стэфана Баторыя) без перарыву з 1940 г. працавала як звы-
чайны рабочы. Стала жылі ў Вільні. У гміне Васілішкі мелі дробную нерухо-
масць Вампершчыну.

Зарэмба – капітан, зяць Зоф’і Вамперскай, жыве ў Англіі.
Сын Вітольд – капрал артылерыі, арыштаваны ў Вампершчыне 10 ліста-

пада 1939 г. Прыбыў з лагера ў Казахстан пры канцы 1941 г. На пачатку 1942 г. 
з’ехаў у польскую дзейную армію.

Выехалі ў Польшчу ў 1946 г.
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Аляксандра Пілецкая, 1896 г. н.
Маці яе мужа, Пілецкая Магдалена, памерла ў вёсцы Ліцвінаўцы, дзе 

яны першапачаткова былі паселены. Магдалена Пілецкая, з роду Саліёці, на-
радзілася ў Італіі ў 1865 г. Памерла 26 жніўня 1940 г. Падчас этапу ўсю даро-
гу пакутавала ад спазмаў страўніка, яе стогны былі чуваць у суседніх вагонах.

Аляксандра Пілецкая працавала ў калгасе ў Ліцвінаўцы як звычайная 
рабочая.

Разам з мужам выехала ў Польшчу ў 1946 г.
Муж, Пілецкі Віктар, бухгалтар у Лідзе і ўладальнік часткі маёнтка Су-

курчы Лідскай гміны. Арыштаваны ў верасні 1939 г., прыехаў у Ліцвінаўку 
ў 1941 г. У 1942 г. добраахвотнікам пайшоў у польскую армію. Але праз уз-
рост (1897 г. н.) быў звольнены. Быў у лагеры ў Карэла -Фінскай рэспубліцы. 
У 1942 г. працаваў у Ліцвінаўцы вадавозам. Разам з жонкай пераведзены на 
ферму № 3, тут працаваў як звычайны рабочы. Віктар памёр у Польшчы ў 
1947 г. Яго брат Яўген служыў польскім войску.

Кавальчук Браніслаў, 1893 г. н.
Яго жонка Браніслава, 1909 г. н.
Дачка Хелена, 1937 г. н.
Першапачаткова паселены ў вёсцы Стаханавец, адкуль у 1941 г. прые-

халі на ферму № 3. Браніслаў Кавальчук калека – грыжа. Працаваў у Стаха-
наўцы ў калгасе, а потым на ферме № 3 як звычайны рабочы. Тамсама пра-
цавала і яго жонка.

Паходзяць з вёскі Стадаляны гміны Астрына. Яго браты: Юзаф, капітан 
палка пяхоты, у 1939 г. забраны ў савецкую няволю, быў у Старабельску; Ва-
лерыян, настаўнік, падпаручнік рэзерву, патрапіў у лагер у Казельску. Абодва 
загінулі. Усе трое па паходжанні земляробы, у сваёй вёсцы мелі надзелы зям-
лі. Палякі, рымакатолікі.

Выехалі ў Польшчу ў 1946 г.

Багатка Марыя, 1860 г. н.
Яе нявестка Ганна, 1895 г. н. 
Дачка Ганны Ніна, 1927 г. н.
Дачка Ганны Марыя, 1937 г. н.
Сын Ганны Аляксей, 1930 г. н.
Сын Ганны Валерый, 1932 г. н.
Сын Ганны Мікалай, 1936 г.
Маці Ганны і старэйшыя дзеці працавалі на ферме як звычайныя ра-

бочыя.
Сяляне вёскі Міцкевічы Баранавіцкага павета, дзе мелі сялянскі надзел 

зямлі.
Муж Ганны Раман Багатка арыштаваны 18 лістапада 1939 г., загінуў.
Беларусы, праваслаўныя.

Пугач Алена, 1895 г. н.
Сын Міхал, 1933 г. н.
Дачка Ларыса, 1933 г. н.
Дачка Ганна памерла ва ўзросце 1 года ў 1940 г. Алена стала працава-

ла на ферме,
Міхал – час ад часу.
Муж Базыль арыштаваны 18 лістапада 1939 г., загінуў ва ўзросце 36 га-

доў. Сялянская сям’я, мелі малы надзел зямлі ў вёсцы Міцкевічы Баранавіц-
кага павета.
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Беларусы, праваслаўныя.

Пугач Стэфанія, 1900 г. н.
Сын Юрый, 1928 г. н.
Сын Аляксей, 1930 г. н.
Сын Уладзімір, 1932 г. н.
Дачка Марыя, 1934 г. н.
Дачка Сафія ад запалення лёгкіх памерла ва ўзросце 4 гадоў у 1941 г.
Стэфанія працавала тут як пастух. Сыны Юрый і Аляксей працавалі час 

ад часу.
Муж Мацей Пугач арыштаваны 18 лістапада 1939 г., загінуў ва ўзрос-

це 38 гадоў.
Сялянскай сям’я, мелі дробны надзея зямлі ў вёсцы Міцкевічы Бара-

навіцкага павета.
Беларусы, праваслаўныя.

Снігір Юзаф, 1893 г. н.
Жонка Марыя, 1899 г. н.
Дачка Ядвіга, 1824 г. н.
Дачка Зоф’я, 1927 г. н.
Дачка Гелена, 1932 г. н.
Дачка Ванда, 1935 г. н.
Сын Мечыслаў, 1937 г. н.
Брат Юзафа Станіслаў, паручнік польскай арміі, у 1939 г. патрапіў у 

нямецкі палон. Дачка Юзафа Ядвіга ў 1942 г. з’ехала ў дзейную польскую ар-
мію.

Земляробчая сям’я, мела дробны надзел зямлі ў вёсцы Стадаляны Астрын-
скай гміны.

Юзаф Снігір і яго сын Ян стала працавалі на ферме, дачка Зоф’я праца-
вала час ад часу. У 1942–1943 гг. Юзаф адбыў 1 год пазбаўлення волі па выра-
ку суда... за крадзёж старога мяшка.

Выехалі ў Польшчу ў 1946 г.
Палякі, рыма католікі.
Вёска Кальцоўка (3-я ферма)
Ваўчкевіч Антон, 1880 г. н.
Жонка Вольга, 1886 г. н.
Сын Антон, 1920 гн.
Сын Міхал, 1926 г. н.
Дачка Марыя, 1922 г. н.
Дачка Зінаіда, 1924 г. н.
Дачка Ніна, 1927 г. н.
Дачка Юлія, 1929 г. н.
Надзея, 1932 г. н.
Жонка сына Яна Альжбета, 1916 г. н.
Іх сын Ян, 1938 г. н.
Пляменнікі Антона Ян і Радзівон Ваўчкевічы арыштаваны ў студзені 

1940 г.
Сям’я земляробаў, у вёсцы Крупіцы Воля Арлянскай гміны мела надзел 

зямлі. Антон Ваўчкевіч і яго сын Ян былі леснікамі ў занёманскіх лясах маёнт-
ка Ліпічна князя Святаполк -Чацвярцінскага.

Ян і Радзівон загінулі. Марыя выйшла замуж за савецкага грамадзяніна.
Бацька Антон Ваўчкевіч працаваў час да часу. Сын Антон працаваў ка-

валём у саўгаснай кузні, дзеці Марыя, Зінаіда, Міхаіл працавалі звычайнымі 
рабочымі ў саўгасе. Юлія пасвіла кароў, а пляменніца Надзея вазіла ваду. 
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Нягледзячы на іх жаданне выехаць у Польшчу, улады, не маючы добрых ра-
ботнікаў, спасылаліся на тое, што яны беларусы, а не палякі, і не дапусцілі іх 
да рэпатрыяцыі. Толькі пляменніца Альжбета с сынам Янам, для якіх здабылі 
дазвол на часовы выезд, змагла даехаць з рэпатрыянтамі да Баранавічаў. Да-
лейшы яе лёс невядомы.

Беларусы, праваслаўныя.

Шнітко Уладзімір, 1906 г. н.
Працаваў як звычайны рабочы ў калгасе. Прыбыў з лагераў у 1942 г.
Беларус, праваслаўны.

Шпінальская.
Сын Багуслаў.
Сын Збігнеў.
Муж Шпінальскай – паліцыянт у Лідзе. Інтэрнаваны ў Летуву. Загінуў.
Першапачаткова жылі на 3- й ферме. Працавалі звычайнымі рабочымі. 

У 1941 г. вывезены на будову чыгункі Акмолінск – Карталы.

Крыдаль (маці).
Чатыры дачкі.
Працавалі як звычайныя рабочыя ў саўгасе. У 1941 г. вывезены на бу-

доўлю чыгункі Акмолінск – Карталы.
Муж Здзіслаў Крыдаль, уладальнік маёнтка Сабакінцы ў Шчучынскім 

павеце.
Палякі, рымакатолікі.
Палудзінска-цэнтральны раён
Гансёнак Марта, 40 гадоў.
Сын Януш, 15 гадоў.
Працавала ў хаце. Сын Януш вучыўся ў сярэдняй школе ў Палудзіна. У 

1941 г. вывезены на будоўлю чыгункі Акмолінск – Карталы і жылі ў вёсцы Га-
радзішча.

Муж – палкоўнік Гансёнак, камандзір 77-га п. п. у Лідзе. У 1939 г. патра-
піў у савецкую няволю. Загінуў. Напачатку быў у Старобінскім лагеры. Сп. 
Марта 9 красавіка 1940 г. атрымала ліст ад мужа, у якім той пісаў, што іх ку-
дысьці вывозяць і, пакуль ён не дашле новага адраса, пісаць яму не трэба (з 
ліста Люцыны Сяніцкай ад 11.09.1940 г.).

Палякі рымска- каталіцкага вызнання.

Сяніцкая Люцына, 24.12.1911 г. н.
Яе маці, Юзэфа Ізабела Хагемаер (1885 г. н.), удава па Аляксандру. У 

1941 г. вывезены на будоўлю чыгункі Акмолінск – Карталы.
Муж Ян Сяніцкі, паручнік 77-га п. п. У 1939 г. патрапіў у савецкую ня-

волю. Загінуў.
Люцына Сяніцкая ў 1940 г. працавала медсястрой у Палудзінскім шпіталі.
Палякі рыма -каталіцкага вызнання.

Петрашкевіч Міхал, 1873 г. н.
Жонка Вераніка (Вера), 1880 г. н.
Дачка Ідалія Станкевіч, 1912 г. н.
Сын Ідаліі Станкевіч Збігнеў Антоні, 1938 г. н.
Муж Ідаліі і бацька Збігнева Антонія – Францішак Станкевіч (1904 г. н.), 

настаўнік агульнаадукацыйнай школы. Паручнік рэзерву, у савецкай няволі 
з 1939 г., загінуў.
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Міхал Петрашкевіч – правізар, меў аптэку ў Васілішках. Першапачатко-
ва жылі ў вёсцы Раёўцы, адкуль іх у 1941 г. перавезлі ў Палудзіна. Вераніка, 
як фельчар, тут працавала ў амбулаторыі, а Ідалія Станкевіч (магістр фарма-
калогіі) працавала медсястрой у раённым шпіталі. Міхаіл Петрашкевіч памёр 
у Палудзіне. Выехалі ў Польшчу ў 1946 г.

Палякі рыма- каталіцкага вызнання.

Вельгуш Зянон, 1918 г. н.
Прыбыў сюды з лагера ў 1941 г. Працаваў фурманам у раённай спажы-

вецкай кааперацыі (Райпотребсоюз). Паходзіў з вёскі Антось з пад Бродаў. На-
пісаў запыт пра лёсы бацькі Ігната (1888 г. н.), штабнога вахмістра, маці Зоф’і 
і сястры Марыі (1928 г. н.).

Украінец, грэкакатолік.
Выехаў у Польшчу ў 1946 г.

Гярэга Іван, 1915 г. н.
Прыбыў сюды з лагера ў 1941 г. Працаваў у райпатрэбсаюзе ў Палудзі-

не. Праз памылку на працы ў 1942 г. асуджаны на 4 месяцы пазбаўлення волі.
Украінец, грэка- католік.

Байкальская Іда, 1893 г. н.
Сын Шлёма, 1916 г. н.
Сын Бэнцян, 1920 г. н.
Дачка Фейга, 1921 г. н.
Дачка Чэрня, 1921 г. н.
Муж Абрам Байкальскі (1893 г. н.), цырульнік і адначасова начальнік 

добраахвотнай пажарнай дружыны ў мястэчку Жалудок. Арыштаваны 23                  
студзеня 1940 г. Першапачаткова жылі ў вёсцы Савецкае. У 1941 г. іх пера-
сялілі ў Палудзіна. Шлёма ў 1941 г. працаваў бухгалтарам сярэдняй школы, 
потым бухгалтарам раённага шпіталя, у 1942 г. бухгалтарам на пошце Бэнцян, 
у 1941–1942 гг. – цырульнік у арцелі «Заря» ў Палудзіна, у тым жа 1942 г. цы-
рульнік у чыгуначнай тэхнічнай школе ў Петрапаўлаўску. Фейга – цырульні-
ца ў арцелі «Заря», Чэрня – кравец у той жа арцелі.

Яўрэйская сям’я. Выехалі ў Польшчу ў 1946 г.

Гурвіч Мойша (1900 г. н.) – інжынер механік абутковай фабрыкі «Ардаль» 
у Лідзе. Арыштаваны ў Лідзе, прыбыў у Палудзіна ў 1941 г.

Яго жонка Бейла, 1907 г. н.
Іх дзеці Ірэна (1931 г. н.) і Ліля (1933 г. н.).
Бацькі Бейлы Гурвіч:
Страшун Хаім, 1876 г. н.
Яго жонка Рабека, 1879 г. н.
Страшуны прыбылі сюды разам з дачкой.
Бейла Гурвіч працавала машыністкай у канторы МТС (машына-

трактарнай станцыі) у Палудзіна. Мойша Гурвіч у 1942 г. працаваў як звы-
чайны рабочы на высечцы лесу.

Яўрэйская сям’я.

Дубчанская Энла, 1914 г. н.
Дачка Рыма, 1935 г. н.
Дачка Міна, 1937 г. н.
Муж Шмуль Дубчанскі (1912 г. н.), пячнік, арыштаваны ў Лідзе 14 ка-

стрычніка 1939 г., загінуў.
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Цыгельніцкая Хая, 1907 (?) г. н.
Сын Зэлік, 1914 г. н.
Дачка Хая, 1910 г. н.
Сын Цевель Цыгельніцкі арыштаваны ў Лідзе ў 1939 г., адбываў пака-

ранне ў Барнавуле.

Каплінская Дора, 1908 г. н.
Дачка Руф, 1938 г. н.
Муж, Леан Каплінскі (1908 г. н.), лекар, паручнік рэзерву, у савецкай ня-

волі з 1939 г., загінуў. Жылі ў мястэчку Васілішкі. У Казахстане першапачат-
кова жылі ў вёсцы Давыдаўка, у 1940 г. пераселеныя ў Палудзіна.

Турэцкая Люба, 1912 г. н.
Муж Мойша Турэцкі 1906 г. н., электраманцёр у Лідзе. Арыштаваны 

14 кастрычніка 1939 г., загінуў.

Кушчалевіч Міна, 1903 г. н.
Прыбыла сюды з лагера ў 1941 г. Працавала статыстыкам у райздраве.
Кушчалевіч Вольф, 70 гадоў. Бацька Міны, паселены ў Мікалаеўцы, у 

1940 г. пераселены ў Петрапаўлаўск.
Муж Леў Кушчалевіч, інжынер, саўладальнік фабрыкі «Полгум» у  

Лідзе (аптэчная гума). Міна Кушчалевіч арыштавана ў Лідзе ў 1939 г. Расшук-
вала арыштаваных Беньяміна Ландо і Зэлмана Штэйнберга – сваіх дзядзькаў 
з Ліды. Штэйнберг знайшоўся ў калгасе пад Табольскам.

Юхновіч Дора, 1907 г. н., прыбыла сюды з лагера ў 1941 г.

Стукальскі Хаім, прыбыў з лагера ў 1942 г.

Зярніцкі Вольф, 1905 г. н., прыбыў з лагера ў 1942 г.

Гофман, капітан польскай арміі.
Прыбыў з лагера ў 1941 г., з’ехаў у польскую дзейную армію. Паляк, ры-

макатолік.

Гемпель, капітан польскай арміі.
Прыбыў з лагера ў 1941 г., з’ехаў у польскую дзейную армію. Паляк, ры-

макатолік.

Горжка Браніслаў, 1883 г. н.
Прыбыў з лагера ў 1941 г. Ляжаў хворы ў раённым шпіталі. Быў паліцы-

янтам у Монас..., што на Цярнопальшчыне. Дачка працавала тамсама бухгал-
тарам на тытунёвай фабрыцы. Шукаў жонку Апалонію (1885 г. н.), арыштава-
ную ў 1940 г., і сына Казіміра (1914 г. н.), камандзіра артылерыйскага звяза. 
У 1942 г. працаваў чыгуначнікам у Палудзіна, зімой 1942/43 гг. жыў у Фурма-
наўцы, у 1944 г. памёр у раённым шпіталі ў Палудзіна.

Паляк, рымакатолік.

Гарыман Якаў, сын Ісака, 58 гадоў.
У Палудзіна прыбыў з лагера, хворы на нефрыт, 3 студзеня 1942 г. лёг у 

раённы шпіталь і 5 студзеня памёр.
Паляк іўдзейскага веравызнання, сын доктара медыцыны, стары жы-

хар горада Львова...
Вёска Варашылаўка
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Ромер з дзецьмі.
Жонка паліцыянта з Ліды.
У 1941 г. вывезена на будоўлю чыгункі Акмолінск – Карталы.
Польская сям’я рымска -каталіцкага веравызнання.

Новак з сынам.
Жонка унтэр- афіцэра 5-га лётнага палка ў Лідзе. Дачка Міхала (Казіміра?) 

Мілана і Ганны з Шыткоўскіх, Ліда, Зарэчча. У 1941 г. вывезена на будоўлю 
чыгункі Акмолінск – Карталы.

Польская сям’я рымска  каталіцкага веравызнання.
Вёска Раеўка
(Усе вывезены на будоўлю чыгункі ў 1941 г.)
Захарская Станіслава.
Дачка Яніна.
Муж – наглядчык у лідскай турме. Арыштаваны ў 1939 г.
Палякі, рымакатолікі.

Вышагроўская Марыя.
Муж – паліцыянт на пенсіі з Васілішак. Арыштаваны ў 1939 г.
Палякі, рымакатолікі.

Зялкоўская Ванда.
Дачка Хелена.
Муж Францішак Зялкоўскі – сяржант 77-га п. п. у Лідзе, застаўся ў зоне 

нямецкай акупацыі.
Палякі, рыма-католікі.

Сямашка Зоф’я.
Дачка Эла.
Муж – паліцыянт на пенсіі, з Ліды, арыштаваны ў 1939 г., загінуў. Сын 

Эдвард Сямашка не вярнуўся з баёў кампаніі 1939 г.
Палякі, рымакатолікі.

Крантоўская Анеля.
Дачка Данута  Ганна.
Муж Станіслаў Крантоўскі – адміністратыўны рэферэнт Лідскага старо-

ства.
Пасля ўваходжання ў Ліду савецкага войска яшчэ некалькі дзён праца-

ваў у старостве, але 23 верасня 1939 г. быў арыштаваны. Загінуў.
Маці Анелі Крантоўскай працавала ў лясніцтве «Доўгі гай» бухгалтарам. 

У жніўні 1940 г. арыштавана за агітацыю і абласным судом у Петрапаўлаўску 
прыгаворана па арт. 58–10 КК на 7 гадоў пазбаўлення волі. Па амністыі 1941 г. 
прыбыла ў Палудзіна, але дачкі не знайшла, бо яна разам з іншымі сем’ямі вы-
везена на будоўлю чыгункі Акмолінск – Карталы. Паехала на гэтую будоўлю, 
забрала дачку Дануту Ганну і пасялілася ў Кустанаі, дзе дачка вучылася сярэд-
няй школе, а маці працавала...

Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Маскалюнец Марыя.
Дзеці ад першага мужа:
дачка Вераніка,
сын Ежы.
Муж – паліцыянт у Лідзе, арыштаваны ў 1939 г.
Польская сям’я рыма -каталіцкага веравызнання.
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Манейкоўская Ганна.
Сын Мечыслаў Казімір.
Сын Раман.
З Васілішак. Вывезены разам з дачкой Хеленай Роўбай.
Польская сям’я рымска -каталіцкага веравызнання.

Роўба Хелена.
Дачка Эва Яніна Тарэса.
Яе муж Роўба – афіцэр польскай арміі. Арыштаваны ў 1939 г. у Вілей-

цы. Загінуў.
Польская сям’я рымска-каталіцкага веравызнання.

Лысік Станіслава.
Сын Рышард.
Дачка Крысціна.
Дачка Хелена.
Муж Станіслаў Лысік – супрацоўнік пошты з Васілішак. Арыштаваны ў 

1939 г., быў у лагеры ў Архангельску.
Палякі, рымакатолікі.

Івінская Марыя.
Сын Яўген.
Дачка Ядвіга.
Яе муж Івінскі, паліцыянт, арыштаваны ў 1939 г. Пасля амністыі 1941 г. 

патрапіў у Палудзіна і ў пошуках сям’і паехаў на будаўніцтва чыгункі Ак-
молінск – Карталы.

Палякі, рыма католікі.

Грозмані Юзэфа.
Сын Уладзіслаў.
Муж – уладальнік фальварка Лябёдка ў Васілішскай гміне.
Палякі, рымакатолікі.

Ходараўская Зоф’я.
Сын Зыгмунт.
Муж – паліцыянт на пенсіі, арыштаваны ў Васілішках, прыехаў да сям’і 

на чыгунку Акмолінск Карталы.
Палякі, рыма католікі.

Бляхоўская Анеля.
Сын Здзіслаў.
Дачка Генрыка.
Дачка Ядвіга.
Дачка Яніна.
Муж – паліцыянт, інтэрнаваны ў Летуве ў 1939 г. У 1941 г. прыехаў да 

сям’і на чыгунку Акмолінск – Карталы.
Палякі, рымакатолікі.

Дамброўскі Казімір з жонкай Н., абое старыя, каля 60 гадоў.
Дзеці засталіся ў Лідзе. Сын – паліцыянт у Любліне.
Польская сям’я рыма -каталіцкага веравызнання.

Рухлевіч Антон.
Жонка Ганна.
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Сын Антон.
Сын Н. арыштаваны як паліцыянт у 1939 г.
Польская сям’я рыма- каталіцкага веравызнання.

Кульбацкі Юзаф.
Жонка Ганна.
Дачка Хелена.
Сям’я з мястэчка Васілішкі, дзе мела дробную нерухомасць. Два сыны 

служылі ў дзяржаўнай паліцыі, арыштаваны ў 1939 г., знаходзіліся ў лагеры 
ў Архангельску.

Палякі, рымакатолікі.

Усе сем’і выгнаннікаў, якія жылі ў Раеўцы, 24 чэрвеня 1941 г. вывезе-
ны на будоўлю чыгункі Акмолінск – Карталы, і ніхто з іх у Палудзінскі раён 
не вярнуўся.

Вёска Заматаеўка
Рагінь Адальфіна, дачка Стэфана, 1914 г. н.
Дачка Тарэза, 1932 г. н.
Дачка Ядвіга, 1935 г. н.
Сын Зянон, 1937 г. н.
Сялянская сям’я з вёскі Дубічы, гміна Забалаць. Муж Казімір Рагінь – 

ляснік дзяржаўных лясоў, арыштаваны ў Аранах у 1940 г. Загінуў.
Маці працавала ў калгасе. Вярнуліся ў Польшчу ў 1946 г.
Польская сям’я рыма- каталіцкага веравызнання.

Вашчыла Канстанты, сын Антона, 1857 г. н.
Жонка Ганна, дачка Філіпа, 1867 г. н.
Сын Аляксандр, 1903 г. н.
Сялянская сям’я. Мела надзел зямлі ў вёсцы Зінавічы Ваверскай гміны. 

Аляксандр Вашчыла арыштаваны ў 1939 г., знаходзіўся ў лідскай вязніцы. 
Сюды прыбыў з лагера ў 1941 г., працаваў фурманам у калгасе.

Яго жонка Галіна ва ўзросце 29 гадоў памерла 15 жніўня 1941 г. ад гола-
ду. Іх дачка Марыя памерла ад голаду і нэндзы 10 жніўня 1941 г.

Беларусы, праваслаўныя.

Валяўская Аліцыя.
Дачка Яніна.
Маці яе Пшадзецкая Ванда.
Муж Н. валодаў зямлёй у фальварку Сіткаўцы Астрынскай гміны.
Вывезены на будоўлю чыгункі Акмолінск – Карталы ў 1941 г.
Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Садкоўскі Казімір, сын Адама, 45 гадоў.
Дачка Рэгіна.
Яе маці, жонка Казіміра, Садкоўская Катажына, 40 гадоў, памерла тут 

без аніякай дапамогі з-за галеры ў 1941 г.
Садкоўскі – уладальнік малога надзелу зямлі ў ваколіцы Малая Нявіша 

Васілішскай гміны.
Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Эйсмант Геня.
З Сабакінскай гміны, полька, рыма -каталічка.

Больт Магдалена.
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Дачка Часлава.
Дачка Данечка.
З вёскі Зінавічы Васілішскай гміны. Палякі рымска -каталіцкага вызнан-

ня.

Сем’і Валяўскія, Садкоўскія, Эйсманты і Больт 24 чэрвеня 1941 г. вы-
везены на будаўніцтва чыгункі Акмолінск – Карталы, і ніхто з іх не вярнуў-
ся ў Палудзінскі раён.

Вёска Ліцвінаўка
Шыманская Станіслава.
Сын Эдмунд, 12 гадоў.
Дачка Ірэна, 18 гадоў.
Муж, Генрык Шыманскі, паліцыянт у Лідзе, арыштаваны ў 1939 г., за-

гінуў.
Эдмунд быў вучнем агульнаадукацыйнай школы ў Лідзе, памёр тут... 

26 чэрвеня 1940 г. Пры канцы 1940 г. Ірэна была застрэлена калгаснікам Іва-
нам Бондарам, якога абласны суд у Петрапаўлаўску за гэта прыгаварыў да 
1 года пазбаўлення волі.

Польская сям’я рымска -каталіцкага веравызнання.

Старчэўская з дзецьмі.
Муж – паліцыянт у Лідзе, арыштаваны ў 1939 г. Падобна, прыбыў з ла-

гера і знайшоў сям’ю на чыгунцы Акмолінск – Карталы ў 1941 г.
Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Антановіч.
Жонка.
Дачка.
Антановіч – цырульнік у Лідзе, арыштаваны ў 1940 г., знайшоў жонку з 

дачкой у 1941 г. на чыгунцы Акмолінск – Карталы. У 1946 г., як рэпатрыян-
ты, прыехалі ў Польшчу і пасяліліся ў Сопаце.

Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Сем’і Шыманскія, Старчэўскія, Антановічы ў 1941 г. вывезены на бу-
доўлю чыгункі Акмолінск – Карталы і ў Палудзінскі раён не вярнуліся.

П. С. Пілецкія адсюль былі пераведзены на ферму № 3 саўгаса.
Вёска Скварцоўка
Рашкоўская Хелена.
Дачка Стэфанія.
Дачка Ядвіга.
Муж Рачкоўскі быў турэмным наглядчыкам у Лідзе, арыштаваны ў 1939 г.
Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Шчансновіч Ядвіга з Ёдкаў, памерла ў Іране.
Дачка Зоф’я.
Муж Войцах Шчансновіч, былы гродскі суддзя ў Лідзе, потым адвакат, 

арыштаваны ў 1939 г., памёр у лагеры.
Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Папкоўская Ганна.
Яе сёстры: Шаблоўская Яніна, Шаблоўская Хелена.
Муж Вінцэнт Папкоўскі, былы гродскі суддзя ў Гродне, потым натарыус 

у Лідзе, грамадскі дзеяч. Арыштаваны ў 1939 г.
Палякі, рымакатолікі.
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Тумілевіч Яніна, дачка Браніслава і Міхаліны.
З Ліды. Браты: Рышард Тумілевіч, капітан польскай арміі, Антон 

Тумілевіч, паліцыянт.
Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Усе вышэйпералічаныя асобы 24 чэрвеня 1941 г. былі вывезены на бу-
доўлю чыгункі Акмолінск – Карталы.

Вёска Сяргееўка
Кацінба Яніна, 1906 г. н.
Сын Ян, 1939 г. н.
Муж – падпалкоўнік 77-га п. п. у Лідзе, патрапіў у нямецкую няволю.
Палякі, рымакатолікі.

Юрусь Стэфанія, 1913 г. н.
Дачка Аліна, 1939 г. н.
Муж – маёр 77-га п. п. у Лідзе, патрапіў у нямецкую няволю.
Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Бацька Яніны Кацінбы і Сэфаніі Юрусь – капітан польскай арміі Віль-
тас, былы капельмайстар 77-га п. п. у Лідзе, арыштаваны ў 1939 г., у 1941 г. 
з лагера ў Мурманску прыехаў на будоўлю чыгункі Акмолінск – Карталы (Га-
радзішча) да дачок, дзе яны працавалі на падсыпцы баласту і на іншых зем-
ляных работах.

Шкоп Сабіна, 1902 г. н.
Уладальніца кнігарні ў Лідзе. Муж Ежы Шкоп у 1939 г. выехаў з Ліды ў 

Вільню, загінуў.
Палякі, рымакатолікі.

Марчэўская Ганна.
Дачка Ірэна.
Сын Артур Марчэўскі юнаком пайшоў добраахвотнікам у польскую ар-

мію, арыштаваны ў 1939 г., загінуў.
Палякі, рымакатолікі.

Скакоўская Ада, 1916 г. н.
Полька, рыма каталічка.

Усе вышэйпералічаныя асобы 24 чэрвеня 1941 г. былі вывезены на бу-
даўніцтва чыгункі Акмолінск – Карталы.

Урбановіч Марыя, 1889 г. н.
Дзеці: Геня, 1922 г. н.; Эдвард, 1924 г. н.; Данута, 1930 г. н.; Марыя, 

1935 г. н.
Муж Міхал Урбановіч – даглядчык турмы ў Лідзе, арыштаваны 20 снеж-

ня 1939 г., загінуў. Сын Эдвард як добраахвотнік у Палудзіне 10 лютага 1942 г. 
запісаўся ў фармаванае польскае войска, але праз праблемы ў сям’і быў зволь-
нены ад прызыву. Эдвард Урбановіч, былы вучань дзяржаўнай гімназіі ў Лідзе, 
працаваў у кацельні кузні. Генавэфа, хворая на сухоты, працавала ў кацель-
ні як звычайная рабочая. Маці Марыя працавала тамсама. 24 чэрвеня 1941 г. 
былі вывезены на будоўлю чыгункі Акмолінск – Карталы на раку Табол, ад-
куль вярнуліся восенню таго ж года.

Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.
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Зглічынская Эдмунда.
Дзеці: Эдмунд, 1930 г. н.; Ірэна, 1937 г. н.
Эдмунда, пакуль мела сілы, працавала ў калгасе.
Муж Стэфан Зглічынскі – паліцыянт на пенсіі, уладальнік дома ў Лідзе, 

арыштаваны 17 снежня 1939 г.
Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Жак Хэлена, 1907 г. н.
Дзеці: Рышард 1934 г. н.; Леакадзія, 1937 г. н.
Жак Хэлена працавала ў калгасе.
Муж Станіслаў Жак (1904 г. н.) – наглядчык турмы ў Лідзе, арыштава-

ны 17 кастрычніка 1939 г. У 1942 г. атрымалі вестку, што знаходзіцца ў поль-
скай арміі.

Палякі, рымакатолікі.

Точка Марыя з Хрышчановічаў (Ліда, Маргі).
Дзеці: Яніна, 14 гадоў; Ганарата, 12 гадоў.
Муж Точка, сяржант 77-га п. п. у Лідзе, у 1939 г. патрапіў у савецкую ня-

волю, у 1942 г. атрымалі вестку, што знаходзіцца ў польскай арміі.
Палякі, рымакатолікі.

Улевіч Ганна, 1905 г. н.
Дочкі: Зоф’я, 1935 г. н.; Марыя, 1939 г. н.
Муж Ежы Улевіч, рамеснік у Лідзе... арыштаваны 15 кастрычніка 1939 г., 

загінуў.
Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.
Вёска Камыштова
Танюкевіч Ян, сын Мацея і Хэлены, 1912 г. н.
Капрал рэзерву 23-га палка ўланаў. Браў удзел у кампаніі 1939 г.                           

Паходзіў з вёскі Жукаўшчына Валожынскага павета. У 1940 г. арыштаваны, 
знаходзіўся ў лагеры Тагер пад Уладзівастокам. Прыбыў сюды ў ліпені 1942 г., 
працаваў у калгасе цесляром.

Паляк, рымакатолік.
Сяло Такушы
Яшунас Адальфіна, 65 гадоў.
Сын Уладзіслаў, 40 гадоў.
Сын Канстанты Яшунас арыштаваны ў Лідзе 15 снежня 1939 г. Другі 

сын... загінуў у кампаніі 1939 г. Уладзіслаў Яшунас 10 лютага 1942 г. як добра-
ахвотнік хацеў ісці ў дзейную польскую армію, але з прычыны скалечанай рукі 
яго не мабілізавалі. Першапачаткова паселены ў вёсцы Мікалаеўцы, у 1941 г. 
пераселены ў Такушы. Уладзіслаў працаваў у 1942 г. ...на земляных работах 
пры школе і адначасова быў памочнік у раённага прадстаўніка польскай ам-
басады. У 1946 г. прыбылі ў Польшчу, у горад Шчэцін.

Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Віткоўскі Юзаф, 1892 г. н.
Жонка Станіслава, 1897 г. н.
Сын Цэзарый, 1934 г. н.
Звольнены з лагера, уступіў у польскую армію, куды выехала жонка з 

сынам.
Другі сын Ежы Збігнеў Віткоўскі (1923 г. н.), вучань, загінуў на польскім 

караблі ў кампанію 1939 г.
Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.
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Станкевіч Ядвіга, 1899 г. н.
Дзеці: Януш, 1924 г. н.; Барбара, 1926 г. н.; Ганна, 1929 г. н.
Муж Антон Станкевіч, сяржант 77-га п. п., прыбыў з лагера ў 1941 г., за-

браў сына Януша і дачку Барбару і з’ехаў у дзейную польскую армію ў 1942 г. 
(паручнік 77-га п. п. пісаў да Міхала Шымялевіча, што Януш Станкевіч за-
гінуў у Італіі ў 1944 г.).

Маці працавала на земляных работах пры школе ў 1942 г. У 1946 г. вы-
ехалі ў Польшчу.

Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Ігначэўская Ванда, 1909 г. н.
Дачка Крысціна Халіна, 1934 г. н.
Муж Вацлаў Ігначэўскі – сяржант польскай арміі, у 1941 г. з лагера пай-

шоў у дзейную польскую армію. Жонка з дачкой з’ехалі да яго ў жніўні 1942 г.
Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Кілян Ірэна, 1920 г. н.
Сын Міраслаў, 1937 г. н.
Маці Ірэны, Акаліцкая Клемянціна, 1937 г. 
Цётка Казіміра Акаліцкая, 1883 г. н.
Працавалі ў калгасе і элеватары ў Такушах. Муж Войцах Кілян, 1909 г. н., 

сяржант 77-га п. п., з лагера пайшоў у дзейную польскую армію.
У 1946 г. выехалі ў Польшчу.
Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Федзяшка Яніна, 1907 г. н.
Дзеці: Ежы, 1930 г. н.; Леанард, 1932 г. н.; Аліцыя, 1938 г. н.
Працавала ў 1942 г. на высечцы лесу. Муж Юзаф Федзяшка, сяржант 77-

га п. п. у Лідзе, арыштаваны 5 снежня 1939 г., прыбыў у лагер у 1941 г. і ў сту-
дзені 1942 г. з’ехаў у дзейную польскую армію.

У 1946 г. выехалі ў Польшчу.
Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Дэмбская Леакадзія, 1908 г.
Сыны: Генрык, 1931 г. н.; Юзаф, 1934 г. н.; Тадэвуш, 1937 г. н.
Муж Ян Дэмбскі, 1899 г. н., сяржант польскай арміі, з лагера пайшоў у 

дзейную польскую армію.
Леакадзія Дэмбская ў 1942 г. працавала... на чыгунцы Петрапаўлаўск – 

Омск.
У 1946 г. выехалі ў Польшчу.
Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Сухан Аляксандра, 1904 г. н.
Дзеці: Халіна, 1922 г. н.; Рышард, 1925 г. н.; Ірэна, 1924 г. н.
Пры Аляксандры Сухан была яе сястра Гарадкевіч Зоф’я, 1906 г. н.
Першапачаткова былі паселены ў Мікалаеве, у 1941 г. пераведзены ў Та-

кушы, Халіна і Зоф’я працавалі на элеватары ў Такушах. Муж Мухан Караль – 
старшы сяржант 77-га п. п. У 1939 г. з Ліды з’ехаў у Цэнтральную Польшчу.

У 1946 г. выехалі ў Польшчу.
Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Адамовіч Казіміра, 1910 г. н.
Сын Гіпаліт, 1930 г. н.
Пры ёй маці, Герштыноўская Марыя, 1885 г. н.
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Першапачаткова паселены ў вёсцы Сяргееўцы, у 1941 г. пераселены ў 
Такушы.

Муж Адамовіч Уладзіслаў у 1941 г. інтэрнаваны ў Летуве, у 1941 г. з ла-
гера пайшоў у дзейную польскую армію звязовым.

Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Плаўская Станіслава, 1914 г. н.
Сын Рышард, 1935 г. н.
Муж Юзаф Плаўскі, унтэр афіцэр памежнай аховы на Памор’і, у 1939 г. 

патрапіў у нямецкую няволю, загінуў.
Першапачаткова паселены ў вёсцы Сяргееўцы, у 1941 г. пераведзены...
У 1946 г. выехалі ў Польшчу.
Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Пілецкая Катажына, 1912 г. н.
Дзеці: Багуслава, 1936 г. н.; Багдан, 1937 г. н.
Працавала ў 1942 г. на пасадзе бухгалтара на элеватары ў Такушах. У 

1942 г. выехала да мужа. Муж Аляксандр Пілецкі, прыехаў з лагера і ўступіў 
у дзейную польскую армію.

Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Лазіцкі Стэфан, 1915 г. н.
Яго сёстры: Антаніна, 1924 г. н.; Леакадзія, 1929 г. н.
Антаніна Лазіцкая ў 1942 г. працавала на элеватары ў Такушах. Іх баць-

ка Лазіцкі Браніслаў (1894 г. н.) – паліцыянт, загінуў. Стэфан Лазіцкі ў 1942 г. 
уступіў у дзейную польскую армію.

Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Барысевіч Генавефа, 1911 г. н.
Пры ёй дзеці ад першага шлюбу яе мужа: Збігнеў, 1932 г. н.; Данута, 

1934 г. н.
Працавала на элеватары ў Такушах. Муж Вітольд Барысевіч – паліцы-

янт у Баранавічах, загінуў у 1939 г.
Выехалі ў Польшчу ў 1946 г.
Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Баркоўскі Федар, 1888 г. н.
Жонка Марыя, 1900 г. н.
Дачка Алена, 1923 г. н.
Сын Ян, 1926 г. н.
Арыштаваны ў 1939 г. як паліцыянт, прыехаў да сям’і ў 1941 г. Бацька 

працаваў як шавец, дзеці – на розных работах. Дачка Алена і сын Ян у 1943 г. 
уступілі ў дзейную польскую армію. Таму іх бацька і маці атрымалі дазвол на 
выезд у Польшчу і выехалі туды ў 1946 г.

Беларуская сям’я праваслаўнага веравызнання.

Ліхвяровіч Марыя, 1895 г. н.
Дзеці: Тадэвуш Пётр, 1929 г. н.; Марыянна, 1930 г. н.
Муж Ліхвяровіч Антон (1893 г. н.), паліцыянт. Арыштаваны 13 снежня 

1939 г. у Жалудку, загінуў. У 1942 г. маці працавала... Выехалі ў Польшчу ў 
1946 г. 

Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Пшыбыляк Ядвіга, 1900 г. н.
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Дзеці: Зянон, 1923 г. н.; Марыя, 1925 г. н.
Муж Пшыбыляк Станіслаў, 1896 г. н., паліцыянт, у 1939 г. інтэрнава-

ны ў Летуве, у 1941 г. з лагера ўступіў у польскую армію. Сын Зянон уступіў 
у польскую армію ў 1942 г.

Маці ў 1942 г. працавала на элеватары ў Такушах. У 1946 г. выехалі ў 
Польшчу.

Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Стрыец Хэлена, 1902 г. н.
Дзеці: Халіна, 1931 г. н.; Рышард, 1932 г. н.
Муж Стрыец Ян (1890 г. н.), паліцыянт у Дакудаве, арыштаваны ў                 

Лідзе 14 снежня 1939 г., загінуў. Маці ў 1942 г. працавала. Выехалі ў Польш-
чу ў 1946 г.

Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Болтуць Клара (Клаўдзія), 13.10.1898 г. н.
Сыны: Ян, 1920 г. н.; Генрык, 1923 г. н.; Роберт, 1925 г. н.
Першапачаткова паселеныя ў вёсцы Стаханавец, у 1941 г. вывезены на 

будоўлю чыгункі Акмолінск – Карталы. У тым жа годзе вярнуліся ў Стахана-
вец, а ў 1942 г. Клару Болтуць перавялі ў Такушы. Тут працавала ў калгасе і 
на элеватары. Нарадзілася ў Расіі, пасля замужжа прыняла рымакаталіцтва, 
аднак выехаць у Польшчу ёй не дазволілі.

Сын Ян Болтуц пры ссылцы з Ліды 13 красавіка 1940 г. збег з вагона. По-
тым наведаў маці і братоў у Казахстане, некалькі разоў наведаў Стаханавец, 
завербаваўся на Балхашбуд, дзе загінуў.

Муж, Ян Болтуць, паліцыянт на пенсіі, арыштаваны ў Лідзе ў 1939 г., 
з лагера ўступіў у польскую армію, хоць не меў аднаго вока. Два разы                                     
прыязджаў у Стаханавец.

Забраў з сабой сыноў Генрыка і Роберта. У 1942 г. быў у Тэль Авіве ў Па-
лесціне.

Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Светлік Хэлена, 1896 г. н.
Сыны: Эдмунд, 1925 г. н.; Ксаверы, 1928 г. н.
Муж Светлік Эдвард (1890 г. н.), уладальнік фальварка Ксаверполь у Ба-

ранавіцкім павеце. Арыштаваны 20 верасня 1939 г., загінуў.
Маці працавала на элеватары ў Такушах. Выехалі ў Польшчу ў 1946 г.
Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Прыбытка Ганна, 1909 г. н.
Муж Прыбытка Станіслаў, чыноўнік на пенсіі. Арыштаваны ў Лідзе 

19 верасня 1939 г.
Працавала ў калгасе ў Такушах. Выехала ў Польшчу ў 1946 г.
Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Асадэра Зоф’я, 1906 г. н.
Дзеці: Халіна, 1927 г. н.; Яўген, 1931 г. н.
Жылі ў засценку Дайбішкі пад Астрыной разам з сваякамі Бутрымовічамі.
Першапачаткова паселеныя на 2- й ферме саўгаса, у 1941 г. пераведзе-

ны ў Такушы. Працавала ў саўгасе. Хворая. <...> Муж Асадэра Аляксандр 
(1899 г. н.) ляснік- выбракоўшчык, арыштаваны ў Скрыбаўцах 8 красавіка 
1940 г.

Беларуская сям’я праваслаўнага веравызнання.
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Сянюк Антон, 1905 г. н.
Жонка Марыя, 1911 г. н.
Дачка Ніна, 1933 г. н.
Тры сям’і – Сянюк, Курыла, Ксенжык – паходзілі з ваколіц Крайняга Ста-

ва і Грыбачова, уцяклі на ўсход у бок Луцка, Дубна, Роўна перад нямецкім на-
ступам разам з іншымі сем’ямі. Пасля 17 верасня, пасля заняцца гэтых тэры-
торый Чырвонай Арміяй, іх вывезлі за Урал. У 1942 г. гэтыя сем’і працавалі ў 
геолагавыведцы ў Палудзінскім раёне.

Украінцы, праваслаўныя.

Вадзон Стэфан.
Працаваў у геолагавыведцы... Прыбыў у 1942 г.

Дашкевіч Марыя, 1907 г. н.
Два разы выходзіла замуж за савецкіх грамадзян і два разы разводзіла-

ся, каб мець права, як грамадзянка Польшчы, атрымаць дапамогу. У 1942 г. 
выслана ў Какчэтаў.

Муж Мамед Дашкевіч (1900 г. н.) арыштаваны ў Лідзе 30 верасня 1939 г., 
загінуў.

Полька, рымакаталічка.

Перавозная Адэля, 1909 г. н.
Муж Антон Перавозны (1903 г. н.) арыштаваны ў Лідзе 30 кастрычніка 

1939 г., загінуў. У 1941 г. выйшла замуж за савецкага грамадзяніна.
Палякі рымска- каталіцкага вызнання.
Яўрэйскія сем’і, грамадзяне Польшчы
Шапіра Рабека, 1872 г. н.
Дачка Дзіна, 1911 г. н.
Муж Якаў Шапіра, 1873 г. н., арыштаваны ў Лідзе 7 студзеня 1940 г., па-

мёр у Мінскай турме ад знясілення: пабожны сіяніст, адмаўляўся ад некашэр-
нага харчавання, харчаваўся толькі хлебам і... вадой.

Шмуйлевіч Ліба, 1898 г. н.
Дзеці: Лейзель, 1922 г. н.; Фрыда, 1925 г. н.
Муж Якаў Шмуйлевіч, купец у Лідзе, у 1939 г. схаваўся ў Вільні.
Ліба Шмуйлевіч увесну 1942 г. разам з некаторымі працоўнымі млына 

ў Такушах прэвентыўна арыштавана па справе крадзяжу збожжа і мукі, а ў 
1944 г. выпушчана.

Рабіновіч Айзік, 1921 г. н.
Прыбыў сюды ў 1942 г.

Рубіновіч Арон Давід, 1882 г. н.
Жонка Элка, 1885 г. н.
Дзеці: Фейга, 1914 г. н.,; Вольф, 1923 г. н.; Юндаль, 1926 г. н., Сара, 

1921 г. н.
Першапачаткова гэтая сям’я была паселена ў вёсцы Мастаўцы, адкуль у 

1941 г. пераведзены ў Такушы. Арон  Давід з дзецьмі працаваў у калгасе, піль-
наваў бульбу і г. д.

Дачка Сара Рубіновіч арыштавана ў Лідзе 14 сакавіка 1940 г. У 1943 г. 
прыбыла сюды з лагера, распавядала, што вярнулася з вайны – быццам пар-
тызаніла супраць немцаў.

Рафаловіч Эла, 1900 г. н.
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Сыны: Зэльман, 1927 г. н.; Мардух, 1930 г. н.
Працавала на элеватары ў Такушах і ў геолагавыведцы.
Муж Мойша – купец, у 1939 г. хаваўся ў Вільні.

Матэцкая Ребэка, 1864 г. н.
Жонка яе сына Саламея  Крэйна, 1901 г. н.
Дзеці: Ісак, 1932 г. н.; Хаім, 1936 г. н.
Першапачаткова былі паселены ў вёсцы Раўкіна, пераселены ў Такушы 

ў 1941 г.
Працавала на элеватары. Сын, муж Крэйны, Саламон Матэцкі (1901 г. н.), 

арыштаваны ў Лідзе 17 снежня 1939 г., памёр у лагеры.

Шыменьчык Сара, 1890 г. н.
Сын Юзаф, 1923 г. н.
Дачка Малка, 1925 г. н.
Сын Лазар Сыменчык (13.01.1913 г. н.), фармацэўт, меў аптэку ў мястэч-

ку Азёры (Гродзенскі павет), загінуў у польскім войску ў кампаніі 1939 г.

Мікуліцкі Зусель, 1885 г. н.
Жонка Міна, 1888 г. н.
У 1942 г. пільнаваў бульбу ў калгасе Такушы, жонка Міна – працавала 

прыватна краўчыхай. Іх сын Саламон Мікуліцкі (1917 г. н.), звычайны рабочы 
ў Лідзе, арыштаваны 13 снежня 1939 г.

Ганусовіч Юдыта, 1897 г. н.
Дзеці: Хая, 1924 г. н.; Ісак, 1927 г. н.; Ізраіль, 1931 г. н.
У 1940 г. паселены ў вёсцы Макушы, пераселены ў Такушы ў 1941 г. 

Муж, Мойша Ганусовіч з Дзятлава, Слонімскага павета, арыштаваны 14 са-
кавіка 1940 г.

Каплан Абрам, 1909 г. н.
Жонка Рабека, 1911 г. н.

Ліпнішскі Шыман, 1886 г. н.
Дочкі: Бэла, 1923 г. н.; Бася, 1910 г. н.
Солтыс мястэчка Воранава ў Лідскім павеце, арыштаваны ў чэрвені 

1940 г. Сюды прыбыў у 1942 г. Муж Басі, Лейба Ліпнішскі, кравец у Лідзе, 
арыштаваны 14 снежня 1939 г. Пры іх дачка Бэла. У 1942 г. Бася выехала ў 
Барнаул.

Ілютовіч Мера, 1901 г. н.
Дзеці: Абрам, 1924 г. н.; Хаім, 1930 г. н.; Мойша, 1931 г. н.
Маці мужа, Сара Ілютовіч (1885 г. н.), дачка Файвеля. 
Першапачаткова паселеныя ў вёсцы Скварцэвічы, пераведзены ў Та-

кушы ў 1941 г.
Муж Мардух Ілютовіч (1906 г. н.), сталяр. Арыштаваны ў Лідзе 20 верас-

ня 1939 г., загінуў. Сара Ілютовіч, хворая, доўгі час была ў раённым шпіталі., 
а ў 1942 г. патрапіла ў дом інвалідаў.

Абрамовіч Гіта.
Дочкі: Пэся, Сара.
Муж арыштаваны ў 1939 г. Першапачаткова паселены ў вёсцы Макушы, 

пераведзены ў Такушы ў 1941 г.
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Айзікавіч Голда, 1910 г. н.
Дзеці: Фейга, 1931 г. н.; Хана, 1934 г. н.; Мойша, 1937 г. н.
У 1940 г. паселены ў вёсцы Мальцаўцы, у Такушы пераселены ў 1941 г. 

Муж Мойша Айзікавіч (1906 г. н.) арыштаваны ў Лідзе ў 1939 г., загінуў.

Крупскі Рафал, 1921 г. н.
Прыбыў з Ліды ў 1941 г., уцёк ад немцаў.

Язерская Хена, 1910 г. н.
Прыбыла з Ліды ў 1941 г. Уцякла ад немцаў.

Дубінская Сара  Лея, 1878 г. н.
Сын Бяцола Дубінскі, 1916 г. н., сталяр у Лідзе, арыштаваны 12 снеж-

ня 1939 г.
Вёска Ак-Куль
Яскевіч Францішка.
Дачка Леакадзія, 9 гадоў, памерла ў 1941 г.
24 чэрвеня 1941 г. вывезена на будоўлю чыгункі Акмолінск – Карталы.
Муж Антоні Яскевіч арыштаваны ў 1940 г.
Лясніцтва. Кардон
Бохан Аляксандр, 1904 г. н.
Жонка Яніна, 1908 г. н.
Працаваў у лясніцтве бухгалтарам. Аляксандр – беларус праваслаўнага 

веравызнання, Яніна – полька рымска- каталіцкага веравызнання.
Вёска Мятлішына
Вайцахоўская Надзея, 1908 г. н.
Сыны: Ежы, 1929 г. н.
Генрык, 1935 г. н.
Муж Юзаф Вайцахоўскі, паліцыянт. Арыштаваны 18 верасня 1939 г.
Працавалі ў калгаснай млячарні. У 1941 г. былі вывезены на будоўлю 

чыгункі Акмолінск – Карталы і вярнуліся ў Мятлішыну восенню таго ж года.
Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Турлевіч Антон, 1905 г. н.
Паходзіў з Станіславаўскага павета. Быў у лагеры. Сюды прыбыў у 1942 г.
Працаваў кавалём у калгасе.
Паляк рымска- каталіцкага веравызнання.

Свянтонь Юзаф, 1906 г. н.
Жонка Ванда, 1908 г. н.
Сын Часлаў, 1931 г. н.
Працаваў прыватна як шавец, а потым у калгасе цесляром. Жонка пра-

цавала ў калгаснай млячарні. Паходзілі з Браніслава Ропчыцкага павета. 
Рушылі на ўсход як уцекачы.

Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Сабонька Уладзіслаў, 1909 г. н.
Працаваў у калгасе кавалём. Прыбыў з лагера ў 1942 г. Паходзіў з Фір-

леёва Рагатынскага павета.
Паляк, рымакатолік.

Рабіньская Зоф’я, 1903 г. н.
Дзеці: Лідзія Міхаліна, 1924 г. н.; Марыя, 1937 г. н.; Багуслаў, 1930 г. н.; 

Збігнеў, 1934 г. н.; Любамір, 1936 г. н.
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Маці з дачкой Лідай працавала ў калгасе.
Муж Рабіньскі – зборшчык складак у страхавой касе ў Лідзе. Арыштава-

ны ў 1939 г.
Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Карцэль Станіслаў, 1922 г. н.
Працаваў кавалём у калгасе. Паходзіў з Міколіч  Надрурнай (?). Прыбыў 

сюды ў 1942 г.
Паляк, рымакатолік.

Мікша Вацлаў, 1910 г. н.
Жонка Генавефа, 1911 г. н.
Дзеці: Станіслаў 1911 г. н.; Марыя, 1939 г. н.; Юльян, 1938 г. н.
Маці Міхаліна Мікша, 1873 г. н.
Мікша Фяліцыя (з Гайжэўскіх), жонка Браніслава Мікшы – брата Ва-

цлава Мікшы.
Дзеці Фяліцыі Мікшы: Халіна, 1933 г. н.; Ірэна, 1936 г. н.; Яніна, 1942 г. н. 

Вацлаў Мікша працаваў у калгасе цесляром.
Муж Фяліцыі і брат Вацлава Мікшы Браніслаў Мікша – сяржант поль-

скай арміі, арыштаваны ў 1939 г. Сям’я мела нерухомасць у вёсцы Янушышкі 
Радунскай гміны, адкуль у 1940 г. была вывезена. Пры адсутнасці мужа Фялі-
цыя Мікша выйшла замуж за савецкага грамадзяніна Палішчука, ад якога 
мела дачку Яніну. У 1942 г. Браніслаў Мікша ўступіў у польскую дзейную ар-
мію і прыехаў сюды, каб забраць сваю сям’ю, дараваў жонцы здраду і жадаў 
прызнаць Яніну за сваю дачку. Фяліцыя на гэта не згадзілася і вырашыла за-
стацца з дзецьмі ў маці Палішчука, які быў прызваны ў Чырвоную Армію і, 
падобна, загінуў. Браніслаў у роспачы з’ехаў у войска, пакінуўшы сваіх дзя-
цей пад апеку брату Вацлаву. 

N. B. Старая Міхаліна Мікша памерла там у 1945 г. Сын Вацлаў Мікша 
прызваны ў армію, загінуў у 1944 г. Браніслаў Мікша з баямі прайшоў Азію, 
Афрыку і Еўропу, пасля вайны асеў у Англіі. Яго жонка з трыма дзецьмі пры-
ехала ў Польшчу і тут выйшла замуж і ўжо мае сына.

Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Насовіч Рамуальд, 1879 г. н.
Жонка Агата, 1883 г. н.
Насовіч працаваў цесляром у калгасе. Сын Станіслаў Насовіч, студэнт 

Віленскага ўніверсітэта імя Стэфана Баторыя, падпаручнік польскай арміі ў 
рэзерве, арыштаваны 23 сакавіка 1940 г. Станіслаў Насовіч з лагера ўступіў 
у польскую армію. Ваяваў у Азіі, Афрыцы, Еўропе. Пасля вайны «пасяліўся ў 
Англіі, але [потым] пераехаў у Канаду».

Сям’я мела надзел зямлі ў Радуні.
Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Грэляк Юзэфа, 1898 г. н.
Дзеці: Мар’ян, 1924 г. н.; Антон, 1930 г. н.; Леанарда, 1922 г. н.; Ірэна, 

1926 г. н.
Муж Грэляк, паліцыянт у мястэчку Радунь, арыштаваны ў 1939 г., з 

лагера ўступіў у польскую армію і прыехаў да сям’і. Сын Мар’ян у 1942 г. 
уступіў у польскую армію. Дачка Леанарда тут выйшла замуж за савецкага                                
грамадзяніна, але ў 1942 г. разам з маці і іншымі з’ехала да бацькі. Ірэна пра-
цавала ў калгасе.

Вёска Якаўлеўка
Урублеўская Яна, 1901 г. н.
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Дзеці: Мар’ян Казімір, 1922 г. н.; Данута, 1921 г. н.; Аляксандра, 1925 г. н.
Маці Яны Урублеўскай Элеанора Радомская, 1876 г. н.
Мар’ян Казімір і Данута працавалі ў экспедыцыі па пошуку нафты. 

Мар’ян Казімір у лютым 1942 г. добраахвотна хацеў пайсці ў польскую армію, 
але яго не прызвалі праз стан ягонай сям’і. Аляксандра мела хворы пазваноч-
нік і шмат гадоў ляжала, у такім стане была вывезена ў 1940 г.

Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Чыжэўскі Міхал, 76 гадоў.
Памёр у петрапаўлаўскім доме старцаў у 1941 г.
Паляк, рымакатолік.

Мальвінская Станіслава, 1905 г. н.
Дзеці: Ірэна, 1931 г. н.; Пётр, 1932 г. н.; Уладзіслаў, 1937 г. н.; Паўліна, 

1927 г. н.
Маці і Паўліна працавалі ў калгасе.
Муж Браніслаў Мальвінскі, знаны ў межах горада Ліды дзеяч левіцы, 

арыштаваны ў 1939 г., загінуў.
Польская сям’я рыма- каталіцкага веравызнання.

Ніжэй пералічаныя сем’і жылі ў вёсцы Якаўлеўка і былі 24 чэрвеня 
1941 г. вывезены на будоўлю чыгункі Акмолінск – Карталы.

Кучынская Марыя, 1889 г.
Дзеці: Ян, 1922 г. н.; Хэлена, 1926 г. н.; Юзэфа, 1928 г. н.; Станіслаў, 

1923 г. н.
Муж Ян Кучынскі арыштаваны ў Лідзе ў 1939 г.
Польская сям’я рымска -каталіцкага веравызнання.

Гурна Тэафіла, 1909 г. н.
Дочкі: Данута, 1933 г. н.; Юзэфа, 1936 г. н.
Муж паліцыянт Гурны арыштаваны ў Лідзе ў 1939 г., у лагера прыехаў 

на будоўлю чыгункі Акмолінск – Карталы і тут знайшоў сям’ю.
Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.
Бацькі Тэафілы Гурнай:
Разбіцкая Вікторыя, 1884 г. н.;
Разбіцкі, паліцыянт, арыштаваны ў Лідзе ў 1939 г., з лагера прыехаў на 

будоўлю чыгункі Акмолінск – Карталы.
Дачка Станіслава, 1922 г. н.
Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Эндзерналік Марыя, дачка Юзэфа, 1920 г. н.
Брат Эндзерналік, сяржант 77-га п. п. у Лідзе, загінуў у кампаніі 1939 г.
Полька, рымакаталічка.

Кавалёва (з Гаеўскіх) Зоф’я, 55 гадоў.
Муж Васіль Кавалёў, чыгуначнік у Лідзе, арыштаваны ў 1939 г., загінуў.
Зоф’я Кавалёва, полька, рымакаталічка.
Вёска Новы Быт
Арлоўская Антаніна, 1912 г. н.
Сын Мечыслаў (перарабіў сваё імя на Вячаслаў), 1931 г. н.
Першапачаткова паселена ў вёсцы Давідаўка, адтуль узята на будоўлю 

чыгункі, потым пераведзена ў Палудзінскі раён у вёску Новы Бут, дзе праца-
вала ў млячарні.
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Муж Браніслаў Арлоўскі, харунжы польскай арміі, з вёскі Канюхі Лябёд-
скай гміны Лідскага павета. У 1941 г. з лагера ўступіў у дзейную польскую ар-
мію, адтуль дапамагаў жонцы значнымі сумамі грошаў. Падобна, як канцыля-
рыст працаваў пры штабе.

Вёска Давідаўка
Ляпеша Людвік, 1879 г. н.
Дачка Ядвіга, 1924 г. н.
Ягоная жонка і маці Ядвігі – Канстанцыя з Сінкевічаў, 1890 г. н., памер-

ла ў раённым шпіталі Палудзіна ад запалення лёгкіх.
Сын Уладзіслаў Ляпеша, чыноўнік староства Гродзенскага павета. 

Арыштаваны ў Гродне ў верасні 1939 г. Знаходзіўся ў лагеры на Поўначы. 
Бацька працаваў аднаасобна як пячнік, а дачка – у калгасе і на высеч-

цы лесу. 
Сям’я мела сялянскі надзел зямлі ў вёсцы Дварчаны Васілішскай гміны.
Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Якубоўская Фяліцыя, 1899 г.
Дзеці: Абубікір, 1922 г. н.; Алі, 1930 г. н.; Зейнаб, 1924 г. н.; Халіма, 

1926 г. н.
Муж Рамуальд Якубоўскі, турэмны ахоўнік у Свянцянах, арыштаваны ў 

снежні 1939 г., загінуў. Сын Абубікір 10 студзеня 1942 г. добраахвотнікам за-
пісаўся ў дзейную польскую армію. У лютым выехаў у армію і служыў у кава-
лерыі.

Фяліцыя Якубоўская пасля арышту мужа жыла ў ваколіцы Сандукоўшчы-
на Васілішскай гміны, адкуль у 1940 г. разам з дзецьмі вывезена ў Казахстан.

Першапачаткова паселены ў вёсцы Стаханавец, у 1941 г. вывезены на бу-
доўлю чыгункі Акмолінск – Карталы, потым аселі ў вёсцы Давідаўка. Зейнаб і 
Халіма ў 1942 г. працавалі на высечцы лесу ў калгасе і падраблялі швачкамі.

Татарская сям’я мусульманскага веравызнання.

Яновіч Кацярына, 1903 г. н.
Дзеці: Надзея, 1936 г. н.; Марыя, 1936 г. н.; Аляксандр, 1935 г. н.; Ры-

гор, 1933 г. н.
Муж Яновіч, арыштаваны ў вёсцы Збляны Беліцкай гміны, загінуў.
Працавалі ў калгасе на высечцы лесу.
Беларуская сям’я праваслаўнага веравызнання.

Яновіч Антаніна, 1870 г. н.
Дачка Кацярына, 1913 г. н.
Працавала ў калгасе і на высечцы лесу. Сям’я паходзіла з Беліцкай гмі-

ны Лідскага павета, беларусы праваслаўнага веравызнання.

Наўроцкая Марыя, 1900 г. н.
Дзеці: Хэлена,1926 г. н.; Яніна, 1928 г. н.; Ядвіга, 1931 г. н.; Часлаў, 

1939 г. н.
Муж Наўроцкі арыштаваны ў 1939 г., у 1941 г. прыбыў сюды з лагера, за-

браў дзяцей і разам з імі паехаў у дзейную армію. Сям’я паходзіла з вёскі Ча-
плічы Беліцкай гміны Лідскага павета.

Маці памерла 30 красавіка 1941 г. ад бранхіту ў раённым шпіталі ў Па-
лудзіна. Першапачаткова паселены ў вёсцы Пачаткава, потым у Стаханаўцы, 
адкуль у 1941 г. пераселены ў Давідаўку. Вывезены на будоўлю чыгункі Ак-
молінск – Карталы.

Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.



272

Міхал Шымялевіч. Збор твораў  

Велясь Марыя, полька рымска- каталіцкага веравызнання.

Ялішэўская, жонка паліцыянта, рыма -каталічка.

Юрась? Дзіця 3 гадоў. Невядома чыё, падобна, маці збегла падчас выва-
зу. Памёр.

Шмігера Фяліцыя, 1905 г. н.
Дзеці: Элеанора, 1922 г. н.
Бацька Фяліцыі Аляксандр, 1860 г. н. Памёр 30 студзеня 1941 г. ад запа-

лення. Сям’я паходзіла з ваколіцы Глебаўцы Васілішскай гміны.
Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Кульбацкі Сільвестр, 1870 г. н.
Сын – паручнік 5-га лётнага палка ў Лідзе, загінуў у кампаніі 1939 г. Па-

ходзіў з Васілішак.
Пры вывазе па чыгунцы апекаваўся старой палкоўнічыхай Мартай Сан-

сёркай і паручнікавай Люцынай Сяніцкай. Восенню 1941 г. яшчэ быў разам з 
імі ў вёсцы Гарадзішча.

Паляк рымска- каталіцкага веравызнання.
Вёска Мальцаўка
Харлінская Хэлена.
Дзеці: Яніна Ірэна, 1939 г. н.; Тадэвуш.
Муж Харлінскі, паліцыянт у Лідзе, у 1939 г. з’ехаў у Цэнтральную Поль-

шчу пад нямецкую акупацыю. На пачатку 1941 г. Харлінская атрымала даз-
вол на выезд да мужа. Выбух вайны 22 чэрвеня 1941 г. перашкодзіў гэтаму, і 
яна з дзецьмі была вывезена на будоўлю чыгункі Акмолінск – Карталы.

Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.
Вёска Краснапёраўка
Равенскі Юзаф, 1870 г. н.
Жонка Марыя, 1873 г. н.
Іх нявестка: Равенская Ірэна, 1909 г. н.
Яе дзеці: Ганна, 1934 г. н.; Станіслаў, 1937 г. н.
Іх дачка: Варапай Гардзіевіч Хэлена, 1910 г. н.
Яе дзеці: Пётр Януш, 1934 г. н.; Збігнеў Валеры, 1936 г. н.; Леан Пётр, 

1980 г. н.
Юзаф Равенскі валодаў фальваркам Мікулін у Баранавіцкім павеце. 

Сын Уладзіслаў Равенскі ў 1939 г. – капітан польскай арміі, ваяваў і застаўся 
ў Англіі. Зяць Варапай  Гардзіевіч, таксама капітан, загінуў у кампаніі 1939 г.

Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Ніжэй пералічаны сем’і, якія жылі ў вёсцы Краснапёраўка, 24 чэрве-
ня 1941 г. былі вывезены адтуль на будоўлю чыгункі Акмолінск – Карталы:

Вяжутовіч Ірына, 1904 г. н.
Дачка Таццяна, 1925 г. н.

Урбановіч Надзея, дачка Міхала, 1905 г. н.

Ілья Антановіч, 1867 г. н.
Яго нявестка Мялання, 1890 г. н.

Навакоўская Юлія, 1896 г. н.
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Марцінкевіч Юлія, 1900 г. н.
Сын Францішак, 1934 г. н.

Каравайка Анастасія, 1901 г. н.
Дзеці: Люцыян, 1924 г. н.; Марыя, 1929 г. н.

Дагліс Зузанна, 1901 г. н.
Дачка Ядвіга, 1934 г. н.

Буякоўская Агата, 1901 г. н.
Дзеці: Ян, 1926 г. н.; Ірэна, 1928 г. н.

Прыбытка Ганна, 1905 г. н.
Дачка Данута (ці Ванда?), 1925 г. н.
Жонка ўладальніка маёнтка Кажамякі гміны Новы Двор Юльяна Пры-

быткі (1883 г. н., сын генерал маёра Аляксандра Прыбыткі), віцэ-старшыні лід-
скага аддзела акруговага Віленскага суда, арыштаванага ў 1939 г. і хутка па-
мерлага ў турме.

Вёска Масалаўка
Браты Аляксандр, 1919 г. н., і Фёдар, 1921 г. н., Мармышы.
Іх маці Мармыш Антаніна памерла тут 23 сакавіка 1941 г., маючы 43 гады, 

ад запалення лёгкіх.
Іх бацька Ян Мармыш арыштаваны ў 1940 г., з лагера пайшоў у дзей-

ную польскую армію.
Абодва браты... працавалі ў калгасе. У 1941 г. былі вывезены на будоўлю 

чыгункі Акмолінск – Карталы на рацэ Табол, адкуль вярнуліся ўвосень таго 
ж года.

Беларуская сям’я праваслаўнага веравызнання.
Вёска Стаханавец
Ніжэй пералічаныя сем’і 24 чэрвеня 1941 г. вывезены на будоўлю чы-

гункі Акмолінск – Карталы.

Мурына Ганна, 1900 г. н.
Дзеці: Вера, 1925 г. н.; Антаніна, 1926 г. н.; Уладзімір, 1930 г. н.
Муж Іван Мурын быў арыштаваны ў 1939 г. 10 верасня 1941 г. у пошуках 

сям’і прыбыў з лагера на чыгунку Акмолінск – Карталы. З’яўленне савецка-
га вязня на ўчастку на рацэ Табол выклікала сапраўдную сенсацыю. Яму пат-
лумачылі, што ягоная жонка з дзецьмі працуе на іншым участку чыгункі – на 
37 м кіламетры ад Карталоў, у вёсцы Гарадзішча.Чалябінскай вобласці.

Паходзілі з вёсцы Жомайдзі Беліцкай гміны Лідскага павета.
Беларуская сям’я праваслаўнага веравызнання.

Урбан Антаніна, 1880 г. н.
Дзеці: Яўген, 1912 г. н.; Уладзімір, 1922 г. н.; Соф’я, 1931 г. н.; Генадзь, 

1940 г. н.
З Беліцкай гміны Лідскага павета.
Беларуская сям’я праваслаўнага веравызнання.

Коцман Ядвіга, 1912 г. н.
Дзеці: Герасім, 1933 г. н.; Вячаслаў, 1937 г. н.; Яраслаў, 1940 г. н.
Яраслаў памёр 15 мая 1941 г.
З Беліцкай гміны Лідскага павета.
Беларуская сям’я праваслаўнага веравызнання.
Вёска Самадураўка, ці Новагеоргіеўка
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Шэшка Міхал, 1870 г. н.
Жонка Мялання, 1880 г. н.
Сыны: Ян, 1906 г. н.; Рыгор, 1916 г. н.; Язэп, 1908 г. н.
Жонка Язэпа Анастасія, 1910 г. н.
Іх дзеці: Галіна, 1931 г. н.; Надзея, 1933 г. н.
Мелі сялянскі надзел зямлі ў вёсцы Гардзееўцы Лябёдскай гміны. Сын 

Язэп Шэшка арыштаваны ў 1940 г. 13 красавіка 1940 г. сям’я вывезена ў Па-
лудзінскі раён і паселена ў вёсцы Самадураўцы. Дарослыя працавалі ў калга-
се як цесляры і на палявых працах. 24 чэрвеня 1941 г. адтуль уся сям’я вывезе-
на на будоўлю чыгункі Акмолінск – Карталы на рацэ Табол. Тут Міхал Шэшка 
захварэў на апендыцыт і памёр 12 ліпеня 1941 г. у чыгуначным шпіталі стан-
цыі Карталы. 24 верасня таго ж года сям’я вярнулася назад. Сюды ў 1941 г. з 
лагера прыйшоў Язэп Шэшка. Пасля гэтага ўся сям’я была вывезена ў капаль-
ню вугалю ў Карагандзе.

Беларусы праваслаўнага веравызнання.

Шалевіч Ванда, 1904 г. н.
Сын Вальдэмар, 1927 г. н.
Сын Андрэй Юзаф, 1930 г. н.
Пры ёй маці яе маці, Няхрэбецкая, 1870 г. н., і маці мужа, Стэфанія Ша-

левіч з Юндзілаў, дачка Юзафа і Ганны, 1853 г. н.
Муж Станіслаў Шалевіч, уладальнік маёнтка Хацяновічы Жалудоцкай 

гміны, у верасні 1939 г. з’ехаў у Вільню, загінуў. Падчас высылкі ў вагоне сын 
Андрэй Юзаф захварэў на запаленне вачэй. У вёсцы Самадураўцы 12 ліпеня 
1941 г. памерла Стэфанія Шалевіч. У 1944 г. памёр Андрэй Юзаф. Ванда Ша-
левіч і сын Вальдэмар працавалі на самых цяжкіх работах у калгасе. У 1946 г 
выехалі ў Польшчу.

Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Сабатоўская Тарэза, 1902 г. н.
Дзеці: Кшыштаф, 1927 г. н.; Яўгенія, 1929 г. н.; Тарэза, 1939 г. н.; Бар-

бара, 1937 г. н.
Муж Альфонс Сабатоўскі, паліцыянт, кіраўнік фонду беспрацоўных у 

Лідзе, уладальнік пляца і дома ў прыгарадным раёне Сойкішкі. Арыштаваны 
26 верасня 1939 г. З лагера ўступіў у дзейную польскую армію.

Маці з старэйшымі дзецьмі працавала ў калгасе на самых цяжкіх рабо-
тах. З’ехалі ў Польшчу ў 1946 г.

Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Сцяпуль Антаніна, 1904 г. н.
Дачка Яніна, 1929 г. н.
Муж Ян Сцяпуль, 1901 г. н., арыштаваны 28 кастрычніка 1939 г. у вёсцы 

Халечына Лябёдскай гміны, дзе валодаў дробным надзелам сялянскай зямлі.
Маці працавала ў калгасе. У 1941 г. была вывезена на будаўніцтва чы-

гункі Акмолінск – Карталы і вярнулася восенню таго ж года. Выехалі ў Поль-
шчу ў 1946 г.

Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Карабач Надзея, 1883 г. н.
Дапамагала калгаснікам у хатняй гаспадарцы і гадавала іх дзяцей. У 

1941 г. была вывезена на будоўлю чыгункі Акмолінск – Карталы на рацэ Та-
бол, вярнулася восенню таго ж года.

Беларуска праваслаўнага веравызнання.
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Раткевіч Валянціна, 1884 г. н.
Муж Юзаф Раткевіч, 1872 г. н., селянін, уладальнік дробнага надзелу 

зямлі ў вёсцы Ішчалняны Лябёдскай гміны. Арыштаваны ў 1939 г., загінуў.
Дапамагала калгаснікам у хатняй гаспадарцы і гадавала іх дзяцей.
Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.
Сяло Бугровае
Северская Хелена, 1885 г. н.
Дзеці: Баляслаў, 1918 г. н.; Рышард, 1926 г. н.; Ядвіга, 1917 г. н.; Сабі-

на, 1925 г. н.
Муж Рышард Северскі арыштаваны ў Лідзе 20 кастрычніка 1939 г. Так-

сама пры пераходзе дэмаркацыйнай лініі 17 сакавіка 1940 г. быў арыштава-
ны і сын Зыгмунт (1920 г. н.). Баляслаў і Рышард працавалі слесарамі ў МТС 
у Бугровым. Сабіна дапамагала ў працы раённаму прадстаўніку польскай ам-
басады, выехала ў Іран у 1942 г.

Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Марцінкевіч Марыя, 1902 г. н.
Яе сын Генрык, 1936 г. н.
Муж Марцінкевіч, паліцыянт у Лідзе, у 1939 г. інтэрнаваны ў Літве.
Марыя працавала на маслабойні ў Бугровым. Выехала ў Польшчу ў 

1946 г. 24 чэрвеня 1941 г. была вывезена на будоўлю чыгункі Акмолінск – Кар-
талы на рацэ Табол, адкуль вярнулася ў Палудзінскі раён восенню 1941 г. У 
лютым 1943 г. у Бугровым памёр яе сын Генрык.

Полька рымска- каталіцкага веравызнання.

Буш Мікалай, 1905 г. н., брат Марыі Марцінкевіч.
Слесар і манцёр. Працаваў на маслабойні як механік.
Да сястры прыехаў на пачатку 1942 г. Летам таго ж года арыштаваны і 

праз некалькі тыдняў звольнены. У красавіку 1943 г. паўторна арыштаваны 
па артыкуле 58–10 за агітацыю – хваліў нямецкую зброю. 15 чэрвеня таго ж 
года абласны суд у Петрапаўлаўску прыгаварыў яго да 10 гадоў пазбаўлення 
волі. Пры канцы 1944 г. памёр у лагеры Карталы.

Паляк, але праваслаўнага веравызнання.

Загула Браніслава, 1904 г. н.
Дзеці: Яўген, 1928 г. н.; Уладзіслава, 1931 г. н.
Муж Антон Загула нарадзіўся 20 снежня 1901 г., селянін з ваколіцы       

Пузэлі Каняўскай гміны, арыштаваны ў 1940 г., загінуў. Дачка Уладзіслава 
памерла 15 красавіка 1942 г. у Бугровым. Хлопец Яўген у 1941 г. падчас вяр-
тання з будаўніцтва чыгункі на буферах вагона, адмарозіў пальцы і ў чыгу-
начным шпіталі яму ампутавалі частку далоні.

Першапачаткова паселены ў Бугровым, 24 чэрвеня 1941 г. вывезены з 
дзецьмі на будоўлю чыгункі Акмолінск – Карталы на рацэ Табол, адкуль вяр-
нуліся восенню 1941 г. Працавала ў маслабойні. Выехалі...

Польская сям’я рымска- каталіцкагаа веравызнання.

Яноўская Магдалена з Зэлікаў, 1882 г. н.
Яе сыны – афіцэры польскай арміі: Вітольд Яноўскі -Зэлік, падпаручнік 

артылерыі з Свіслачы каля Ваўкавыска, загінуў 28 верасня 1939 г. у Лодзі. Ба-
ляслаў Яноўскі падпаручнік 77-га п. п., загінуў 14 снежня ў Лідзе.

Выехала ў Польшчу ў 1886 г.
Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Браты: Войсят Часлаў, 1927 г. н., і Войсят Зянон, 1930 г. н.
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Іх бацька Вацлаў Войсят з ваколіцы Пузэлі Каняўскай гміны арыштава-
ны ў Аранах у 1940 г. Падчас вывазу 13 красавіка 1940 г. іх мачаха збегла, а яе 
пасынкаў – дзяцей 13 і 10 гадоў – вывезлі ў Казахстан. Дзеці як маглі працавалі 
ў калгасе. Малодшы нейкі час знаходзіўся ў дзіцячым доме ў Петрапаўлаўску.

Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Ляшкевіч.
Дачка.
Муж Ляшкевіч, каняўскі чыноўнік (?), паручнік рэзерву, у 1939 г. патра-

піў у савецкую няволю. Вясной 1942 г. з лагера прыехаў у Бугровае і забраў 
сям’ю з сабой у польскую армію.

Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Драўніцкая Марыя.
Яе муж Драўніцкі, паліцыянт у Лідзе, у 1939 г. інтэрнаваны, у 1941 г. з 

лагера ўступіў у дзейную польскую армію. У 1942 г. прыехаў у Бугровае раз-
ам з жонкай з’ехаў у армію.

Вывезена з Бугровага на будоўлю чыгункі Акмолінск – Карталы над ра-
кой Табол. Вярнулася восенню 1941 г. Працавала ў маслабойні.

Кунцэвіч Генавефа, 1910 г. н.
Дачка Крысціна, 1939 г. н.
Жылі ў вёсцы Баяры, адкуль 13 красавіка 1940 г. былі вывезены ў Палу-

дзінскі раён Казахстана. 24 чэрвеня 1941 г. вывезена на будоўлю чыгункі Ак-
молінск – Карталы над ракой Табол. Пасля вяртання працавала на маслабойні.

Муж Аляксандр Кунцэвіч, настаўнік, падпаручнік рэзерву. Арыштаваны 
ці патрапіў у няволю (невядома) і 24 верасня 1941 г. з лагера прыбыў на раку 
Табол да жонкі і дачкі, разам з імі праз некалькі дзён прыехаў у Палудзінскі 
раён. 10 лютага 1942 г. пайшоў у войска. Летам 1942 г. прыехаў у Бугровае і 
забраў з сабой у армію жонку з дачкой. Выяўляў нежаданне служыць у поль-
скай арміі, бо лічыў сябе беларусам, а жонка лічыла сябе тутэйшай.

Сям’я рымска- каталіцкая.

Коркуць Ганна.
Дачка Крысціна, 1937 г. н.
Муж Вінцэнт Коркуць арыштаваны ў 1940 г. Крысціна памерла ў 1940 г. 

У 1941 г.
Ганна Коркуць вывезена на будоўлю чыгункі Акмолінск – Карталы.
Вёска Шалучына
Зора Марыя, 1919 г. н.
Дачка Данута.
Сястра мужа Ганна, 1896 г. н., рэўматычка, не магла не толькі праца- 

ваць, але і хадзіць.
Муж Браніслаў Зора, настаўнік агульнаадукацыйнай школы ў Дамброве 

Жалудоцкай гміны, у 1939 г. патрапіў у нямецкую няволю, загінуў.
Марыя Зора працавала ў калгасе. У 1942 г. была кіраўніком польскай пад- 

рыхтоўчай школы ў Шалучыне.
Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.
Сцяпан Лапата, 1900 г. н.
Жонка Вера, 1905 г. н.
Дачка Надзея, 1939 г. н.
У ссылцы працавалі ў калгасе. Паходзілі з вёскі Анацкія Дакудаўскай гмі-

ны. Сцяпан Лапата арыштаваны 14 снежня 1939 г., а жонка з дзіцем 13 кра-
савіка 1940 г. вывезена ў Палудзінскі раён, адтуль 24 чэрвеня 1941 г. – на бу-



Частка 13. Рукапісы

277

  

доўлю чыгункі Акмолінск – Карталы над ракой Табол. На адваротным шляху 
ў Палудзінскі раён, у Акмолінску, прыбыўшы з лагера, Сцяпан Лапата спат-
каў жонку з дачкой і разам з імі пасяліўся ў вёсцы Шалушына.

Беларусы праваслаўнага веравызнання.

Пацэвіч Вітольд, 1902 г. н.
Жонка Казіміра, 1904 г. н.
Дзеці: Вацлаў, Антон, Станіслава.
У ссылцы працавалі ў калгасе. Сям’я з вёскі Вугольнікі Сабакінскій гмі-

ны. Вітольд арыштаваны 1 снежня 1939 г. і прыехаў у Казахстан з лагера.
Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Петраш Марыя, 1888 г. н.
Дзеці: Аляксандра, 1920 г. н.; Мікалай, 1932 г. н.; Яўгенія, 1928 г. н.
Маці мужа Мар’яна, 1874 г. н.
У ссылцы працавалі ў калгасе. Муж Ян Петраш арыштаваны 10 кастрыч-

ніка 1939 г., загінуў. Сям’я паходзіць з вёскі Нецяч гміны Гарадзішча Бара-
навіцкага павета, дзе мела сялянскі надзел зямлі.

Беларусы праваслаўнага веравызнання.

Вераб’ёва Вольга, 1904 г. н.
Дочкі: Зіна, 1929 г. н.; Ніна, 1932 г. н.; Люба, 1937 г. н.; сын Мікалай, 

1933 г. н.
Падчас транспартавання ў Палудзінскі раён у 1940 г. у Вольгі нарадзіў-

ся сын Аляксандр, які памёр 17 красавіка 1941 г.
Сям’я з вёскі Падстарыні Баранавіцкага павета, дзе мела сялянскі                    

надзел зямлі. Лукаш Вераб’ёў (1898 г. н.), муж Вольгі, арыштаваны 24 ліста-
пада 1939 г., загінуў. У ссылцы працавалі ў калгасе.

Беларусы праваслаўнага веравызнання.

Тамко Вольга, 1914 г. н.
Дачка Лідзія, 1932 г. н.
Сын Аляксандр, 1934 г. н.
У ссылцы працавалі ў калгасе. Сям’я з мястэчка Гарадзішча Баранавіц-

кага павета, дзе мела сялянскі надзел зямлі. Муж Вольгі Васіль Тамко арышта-
ваны 13 лістапада 1939 г., загінуў.

Беларусы праваслаўнага веравызнання.

Хвалько Ева, 1915 г. н.
Сын Аляксандр, 1939 г. н.
У ссылцы працавала ў калгасе. Сям’я паходзіць з мястэчка Гарадзішча 

Баранавіцкага павета, дзе валодала сялянскім надзелам зямлі. Муж Евы Міка-
лай Хвалько арыштаваны 1 снежня 1939 г., загінуў.

Беларусы праваслаўнага веравызнання.
Вёска Савецкае
Дабравольская Ганна, 1904 г. н.
Дочкі: Ядвіга, 1925 г. н.; Яніна, 1928 г. н.; Уладзіслава, 1930 г. н.
Маці са старэйшымі дочкамі працавала ў калгасе. Сям’я паходзіць з 

мястэчка Молчадзь Баранавіцкага павета. Муж Ганны Уладзіслаў Дабраволь-
скі, службовец турмы ў Баранавічах, арыштаваны ў 1939 г., з лагера 9 студзеня 
1942 г. добраахвотнікам пайшоў у польскую армію. Выехалі ў Польшчу ў 1946 г.

Палякі рымска- каталіцкага веравызнання.
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Асцілка Аляксандр, 1912 г. н.
Асцілка Мікалай, 1914 г. н., брат.
Працавалі ў калгасе. Паходзілі з мястэчка Моўчадзь Баранавіцкага паве-

та, дзе мелі сялянскі надзел зямлі. Іх брат, Міхал Асцілка, 1907 г. н., арышта-
ваны 28 верасня 1939 г., загінуў.

Беларусы, праваслаўныя.

Маркевіч Ян, 1894 г. н.
Жонка Аляксандра, 1902 г. н.
Дзеці: Ян, 1922 г. н.; Аляксандр, 1925 г. н.; Міхал, 1926 г. н.; Андрэй, 

1935 г. н.; Мікалай, 1936 г. н.; Алена, 1929 г. н.; Еўфрасіння, 1937 г. н.
Першапачаткова аселі ў вёсцы Казахстанец, адтуль 24 чэрвеня 1941 г. 

вывезены на будоўлю чыгункі Акмолінск – Карталы, адтуль ад’ехалі 24 верас-
ня 1942 г. у Палудзінскі раён і былі паселены ў вёсцы Савецкае. Працавалі ў 
калгасе.

Сям’я паходзіць з вёскі Філонаўцы Дакудаўскай гміны Лідскага паве-
та, мела сялянскі надзел зямлі, да якой брат Яна дакупіў зямлю каля Дакуда-
ва. Ян Маркевіч і тры старэйшыя сыны – музыканты. У іх хаце часта гасцілі 
чыноўнікі з Ліды – аматары палявання. Ян арыштаваны 17 лістапада 1939 г., 
прыбыў да сям’і ў пачатку 1942 г.

Беларуская сям’я праваслаўнага веравызнання.

Руткоўская Надзея.
Сын Генрык, 4 гады, памёр 13 студзеня 1941 г.
Муж Антон Руткоўскі, паліцыянт у Моўчадзі Баранавіцкага павета, 

арыштаваны ў 1939 г., загінуў. Надзея 24 чэрвеня 1941 г. вывезена на будоўлю 
чыгункі Акмолінск – Карталы.

Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.
Вёска Ленінка
Міхайлоўская з дзецьмі.
Муж Міхайлоўскі (Міхалоўскі?), маёр 77-га п. п. у Лідзе, загінуў у кампаніі 

1939 г. Міхайлоўская была вывезена на будоўлю чыгункі Акмолінск – Карталы.
Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.
Вёска Шалегіна
Карабач Аляксандра з дзецьмі.
Муж Карабач арыштаваны ў Беліцкай гміне Лідскага павета ў 1939 г. У 

1941 г. з лагера прыбыў да сям’і на будоўлю чыгункі. 24 чэрвеня 1941 г. выве-
зена на будаўніцтва чыгункі Акмолінск – Карталы.

Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.
Вёска Мікалаеўка
Усе ніжэйпералічаныя сем’і 24 чэрвеня 1941 г. былі вывезены на бу-

доўлю чыгункі Акмолінск – Карталы. Каля 15 іншых сем’яў, паселеных тут 
у 1940 г., пераселены ў іншыя вёскі.

Брыльская з дзецьмі.
Муж Брыльскай – настаўнік гандлёвай гімназіі ксяндзоў піяраў у Лідзе, 

пасол у апошні сейм, арыштаваны восенню 1939 г., з лагера прыбыў да сям’і 
на будаўніцтва чыгункі Акмолінск – Карталы ў вёску Гарадзішча... Чалябін-
скай вобласці. Разам з Брыльскай вывезена чужая для яе Дзевярын Клара, 
якую Брыльская ўтрымлівала з міласэрнасці. У 1940 г. Брыльская працавала 
ў экспедыцыі па пошуках нафты.

Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Два браты Бярнацкія з жонкамі і дзецьмі.
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Адно дзіця памерла ў 1941 г.
Бацька братоў Бярнацкіх ажаніўся з сялянкай з мястэчка Астрына, таму 

гэтыя сем’і праваслаўнага веравызнання, лічылі сябе беларусамі. У Астрыне 
мелі сялянскі надзел зямлі. За нейкую правіну на будаўніцтве чыгункі абодва 
браты былі пазбаўлены волі і патрапілі ў Карагандзінскі лагер.

Маркевіч з дачкой.
Настаўніца з мястэчка Васілішкі. Польская сям’я рымска- каталіцкага 

веравызнання.

Дудзіцкая Юзэфа з дзецьмі.
Працавала ў 1940 г. у экспедыцыі па пошуку нафты як звычайная ра-

бочая.
Муж Юльян Дудзіцкі, фельчар і ўладальнік дома ў Лідзе па вуліцы Тыль-

зіцкай, арыштаваны ў 1939 г. У 1941 г. па амністыі выйшаў з лагера і патрапіў 
у шпіталь горада Туржкула Каракалпакскай АССР. Яго жонка з дзецьмі з бу-
доўлі чыгункі пад Карталамі ўвосень 1941 г. разам з іншымі сем’ямі патрапіла 
ў Самаркандскую вобласць на станцыю Джума... калгас Шаркідус. Не ведаю-
чы, што жывуць блізка, пры дапамозе маёй карэспандэнцыі злучыліся: Дуд-
зіцкі прыляцеў за жонкі на самалёце. Разам выехалі ў польскае войска ў Іране.

Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Левандоўская, жонка афіцэра.

Санкоўская Таццяна, дачка Міхала.
Дзеці: Часлаў, 8.03.1913 г. н. (у Рызе, сын Міхала Шостака); Аліцыя, 

1938 г. н.
Муж – настаўнік агульнаадукацыйнай школы ў мястэчку Орля Шчучын-

скага павета.

Пароўская Антаніна, дачка Адама, 27.10.1915 г. н. (у Варшаве).
Дзеці: Збігнеў, 1933 г. н.; Ежы, 1934 г. н.; А... , 1935 г. н.
Жонка брата Сабіна Пароўская.

Бондар.

Айвоўская.
Вёска Казахстан
Лейзяровіч Іцка.
Вёска Раўкіна
Прыбытка Эва, 1885 г. н.
Дачка Ядвіга, 1918 г. н.
Сын Януш, 1923 г. н.
Другая дачка Кастравіцкая Аліна, 1913 г. н.
Яе сыны: Кшыштаф Нарымунд, 1936 г. н.; Аляксандр Караль, 1938 г. н.
Эва Прыбытка – удава па с. п. Эмілію Прыбытку, уладальніку маёнтка 

Хадзілоні ў Сабакінскай гміне. 
Яе зяць Кастравіцкі, сын Амброзія Кастравіцкага, лекара (Белагруда Тар-

ноўскай гміны), падпаручнік рэзерву польскай арміі, пасля катастрофы 1939 г. 
ратаваўся ў Вільні, загінуў. 

Ядвіга Прыбытка ў сакавіку 1943 г. адмовілася ад савецкага пашпарта і 
грамадзянства і таму па артыкуле 192 а КК была на два гады пазбаўлена волі. 
Тэрмін адбыла цалкам. 

Брат яе бацькі Юльян Прыбытка – віцэ -прэзідэнт лідскага аддзела Вілен-
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скага акруговага суда, памёр у лагеры, а другі брат, Антон Прыбытка, 20 чэрве-
ня 1941 г. быў вывезены ў Сібір, у Мінусінскі раён Краснаярскага краю. 

Першапачаткова паселены ў вёсцы Давыдаўцы, у 1940 г. пераселены ў 
вёску Фурманаўку, а ў 1942 г. – у вёску Раўкіна. Аліна Кастравіцкая ў 1941 г. 
знаходзілася ў шпіталі для нервова хворых на станцыі Аляксееўка. У 1940–
1941 гг. Ядвіга працавала ў экспедыцыі па пошуку нафты (нефтеразведка) як 
звычайная рабочая, потым была вучнем геолага на бурыльнай вышцы ў Санкі-
не. У 1942 г. Ядвіга працавала таксама як звычайная рабочая ў такой жа экс-
педыцыі ў Чалябінскай вобласці, а адтуль разам з экспедыцыяй прыбыла ў 
Палудзінскі раён, дзе ў тым жа годзе разам з ёй хадзіла на працу і сястра Алі-
на Кастравіцкая.

Выехалі ў Польшчу ў 1946 г.
Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Доўнар -Запольская Элеанора, 1895 г. н.
Дзеці: Вацлаў, 1923 г. н.; Ядвіга, 1924 г. н.
Муж Юзаф Доўнар -Запольскі, паліцыянт на пенсіі і ўладальнік асабіста-

га дома ў Лідзе па вуліцы Лідскай. Арыштаваны 12 красавіка 1940 г., загінуў.
Сын Вацлаў 10 лютага 1942 г. добраахвотнікам пайшоў у польскую армію.
У 1940–1941 гг. працавалі тут на вырабе саману для калгаса. У 1942 г. 

Элеанора працавала кухарам у Раўкіна, а Ядвіга працавала на агародзе базы 
экспедыцыі па пошуку нафты ў Петрапаўлаўску.

За адмову ад савецкага пашпарта і грамадзянства ў 1943 г. народны суд 
у Палудзіна прыгаварыў на два года пазбаўлення волі Ядвігу (па артыкуле 
192 а КК).

Тэрмін адбыла цалкам.
Выехалі ў Польшчу ў 1946 г.
Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання, прыбылі ў Ліду з ва-

коліц Мінска ў 1920 г.

Рушкіна Юдзель, 1898 г. н.
Двое яе малых дзяцей: Янкель і Мойша, трэцяе дзіця памерла па дарозе.
Юдзель Рушкіна памерла 18 красавіка 1941 г. Рушкіна пахавана на мо-

гілках у Казахстане. Двое малых дзяцей забралі ў «дзетдом» у Петрапаўлаў-
ску, дзе яны яшчэ знаходзіліся ў 1943 г. Далейшы лёс невядомы. Старая бабу-
ля Кейла Крыніцкая... каля года знаходзілася ў палудзінскім раённым шпіталі, 
памерла 10 студзеня 1942 г. Паходзяць з мястэчка Астрына. Муж арыштава-
ны ў 1939 г., загінуў. 13 красавіка 1940 г. Рушкіна выехала ў Гродна, каб ад-
ведаць мужа ў турме, перад гэтым яна адвезла дзяцей на станцыю Ражанка да 
бабулі. Старая бабуля Кейла Крыніцкая (маці Рушкінай, жонка Арона) мусіла 
добраахвотна ехаць з дзецьмі ў Казахстан у Палудзінскі раён. Пасля вяртан-
ня ў Астрыну з дазволу ўладаў маці паехала за дзецьмі.

Яўрэйская сям’я.

Пацатуй.
Дзеці: Тадэвуш, Юрак, Хелена, Ірэна.
Муж Пацатуй арыштаваны ў 1939 г.
24 чэрвеня 1941 г. вывезена на будоўлю чыгункі Акмолінск – Карталы.
Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.
Калгас № 79
Юрэвіч Хелена, 1909 г. н.
Сыны: Тадэвуш, 1933 г. н.; Збігнеў, 1934 г. н.
Маці Хелены Ляшкевіч Ядвіга, 1882 г. н.
Муж Аляксандр Юрэвіч, 1911 г. н., падпаручнік рэзерву, настаўнік агуль-
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наадукацыйнай школы ў ваколіцы Ваўчкі, гміна Орля, у 1939 г. патрапіў у са-
вецкую няволю. Знаходзіўся ў Казельскім лагеры.

Працавала ў 1940–1942 гг. у тым жа калгасе, а летам 1942 г. у Петра-
паўлаўску на агародзе нафтабазы.

Выехалі ў Польшчу ў 1946 г.
Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Шафарэвіч Вінцэнт, 1880 г. н.
Жонка Браніслава, 1883 г. н.
Дочкі: Марыя, 1924 г. н.; Браніслава, 1928 г. н.
Бацька, як фельчар, працаваў лекарам. Дачка Марыя працавала ў кал-

гасе, а ў 1942 г. у агародзе базы нафтавыведкі ў Петрапаўлаўску.
Сям’я паходзіць з вёскі Моцявічы Жалудоцкай гміны, дзе мела сялян-

скую гаспадарку. Сын Юзаф Шафарэвіч, 1911 г. н., паліцыянт, арыштаваны 
15 снежня 1939 г., загінуў.

Дачка Браніслава таксама працавала ў калгасе. 2 снежня 1941 г. ад ін-
фаркту памерла Браніслава, а 15 сакавіка 1942 г. ад запалення лёгкіх памёр 
Вінцэт. Дочкі Марыя і Браніслава ў 1946 г. выехалі ў Польшчу.

Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Сапоцька Стэфанія, 1860 г. н.
Працавала вартаўніком у калгасе.
Паходзіць з ваколіцы Пешчына Васілішскай гміны, з дому Пашкевіч. 

Была замужам за Сапоцькам у фальварку Шымкаўшчына Сабакінскай гмі-
ны. Удава. Яе малодшая сястра – Алаіза Пашкевіч, у замужжы Кайрыс, зна-
ная беларуская паэтка з псеўданімам Цётка з віленскіх «Нашай Долі» і «На-
шай Нівы», якая памерла ў часы Першай сусветнай вайны.

Брат Стэфаніі, Войцах Пашкевіч, 1872 г. н., падпаручнік рускага вой-
ска, жыў у Катлове пад Вільняй, у Рудамінскай гміне. Арыштаваны ў 1939 г., 
загінуў.

Стэфанія ў 1946 г. выехала ў Польшчу.
Польская сям’я рымска- каталіцкагаа веравызнання.

Тарашчык Аляксандра, 1885 г. н.
Муж Міхал Тарашчык, 1890 г. н., арыштаваны 28 студзеня 1940 г. Зем-

ляроб, меў уласную гаспадарку ў вёсцы Бакшты Васілішскай гміны. Загінуў.
Працавала ў калгасе, слабая, шмат часу хварэла, памерла ў шпіталі ў Пе-

трапаўлаўску.
Беларусы праваслаўнага веравызнання.

Анцулевіч Адальфіна.
Дзеці: Хелена, Ядвіга, Часлаў, Рышард.
У 1940 г. працавала ў калгасе. 24 чэрвеня 1941 г. вывезены на будаўні-

цтва чыгункі Акмолінск – Карталы.

Муж Ануфры Анцулевіч, селянін, меў гаспадарку ў фальварку Вайна-
поль Лябёдскай гміны, дзе і арыштаваны 24 студзеня 1940 г.

Польская сям’я рымска- каталіцкагаа веравызнання.
Вёска Самарка
Рытар Элеанора, 1905 г. н.
Дзеці: Станіслаў, 1926 г. н.; Золіслава, 1933 г. н.
Муж Андрэй Рытар – паліцыянт, у 1939 г. інтэрнаваны ў Літве. У 1942 г. 

знайшоўся ў польскім войску. Жылі ў мястэчку Дварэц Навагрудскага паве-
та, потым у Лідзе.
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Элеанора разам з сынам працавала ў калгасе.
У 1946 г. выехалі ў Польшчу.
Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.
Вёска Фурманаўка
Чайко Міхал, 1881 г. н.
Жонка Паўліна, 1989 г. н.
Дзеці: Францішак, 1922 г. н.; Стэфан, 1927 г. н.; Станіслаў, 1929 г. н.; 

Ядвіга, 1923 г. н.
Чыгуначнік, уладальнік дома ў Лідзе. Сын Ян Чайко меў вышэйшую аду-

кацыю, закончыў Віленскі ўніверсітэт імя Стэфана Баторыя і працаваў сакра-
таром школьнага інспектара ў Лідзе. Арыштаваны ў 1939 г. З лагера ўступіў 
у польскую армію, дзе перанёс плямісты тыф.

Францішак Чайко 10 студзеня 1942 г. як добраахвотнік запісаўся ў поль-
скую армію, але быў звольнены ад прызыву па сямейных абставінах.

Міхал Чайко, сын Францішак і Ядвіга працавалі ў экспедыцыі па пошу-
ку нафты і на нафтаздабычы ў Санкіне, Фурманаўцы і г. д. Бацька пасля доў-
гай хваробы памёр тут 6 сакавіка 1942 г.

У 1946 г. выехалі ў Польшчу.
Польская сям’я рымска- каталіцкагаа веравызнання.

Урублеўскі Ігнат, 1884 г. н.
Жонка Грызельда, 1890 г. н.
Дочкі: Марыя, 1915 г. н.; Браніслава, 1917 г. н.; Генавефа, 1920 г. н.
Чыгуначнік, уладальнік дома ў Лідзе. У 1939–1940 гг. дачка Марыя пра-

цавала касіркай на станцыі Ліда, Браніслава – на пошце ў мястэчку Радунь. 
Генавефа вучылася ў ліцэі ў Лідзе, арыштаваная ў 1939 г., прыбыла да баць-
коў восенню 1941 г.

Першапачаткова паселены ў Самрыне на 2 й ферме саўгаса, потым, у 
1940 г., пераселены ў Фурманаўку. Працавалі: бацька і дочкі Марыя і Бранісла-
ва ў экспедыцыі па пошуку нафты, а з восені 1940 г. – на нафтаздабыўчай 
вежы ў Санкіне і Фурманаўцы. Бацька кіраваў стайняй, Марыя – сакратарка-
бухгалтарка, Браніслава – вучаніца геолага. У красавіку 1942 г. Марыя і Ге-
навефа з’ехалі ў польскую армію, а восенню таго ж года бацька, маці і дачка 
Браніслава – у Юнгёл (?), дзякуючы ўзятым запасам усе дабраліся да Ірана.

Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Радзевіч Эдвард, 1909 г. н.
Жонка Генавефа, 1911 г. н., дачка Міхала і Паўліны Чайко.
Сын Рышард, 1940 г. н.
У 1939–1940 гг. Эдвард служыў на чыгунцы. 13 красавіка 1940 г. пры 

вывазе сям’і Чайко... быў змушаны добраахвотна паехаць у выгнанне раз-
ам з жонкай. Эдвард Радзевіч працаваў у Палудзіна маляром. У 1942 г.                                          
добраахвотнікам пайшоў у польскую армію. Жонка і сын выехалі ў Польшчу 
з сям’ёй Чайко ў 1946 г.

Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Вятрыноўская Антаніна, 1890 г. н.
Дачка Бэштэйн Ванда, 1914 г. н., яе дачка Аліцыя Золіслава, 1937 г. н.
Муж Антон Вятрыноўскі, 1887 г. н., паліцыянт на пенсіі, уладальнік дома 

ў мястэчку Молчадзь Навагрудскага павета. У 1939 г. арыштаваны і загінуў.
Муж Ванды Бэштэйн – сакратар гміны ў Моўчадзі, у 1939 г. з’ехаў у 

мястэчка Жырмуны Лідскага павета на сваю гаспадарку.
Першапачаткова паселены ў вёсцы Ленінка, у 1940 г. пераведзены ў 

Фурманаўку. Старая Вятрыноўская з дачкой працавалі ў 1940 г. у экспедыцыі 
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па пошуку нафты, у 1941–1942 гг. дачка працавала на вежы нафтаздабычы ў 
Санкіне і Фурманаўцы. 24 чэрвеня 1941 г. вывозіліся на будаўніцтва чыгункі 
Акмолінск – Карталы, адкуль вярнуліся ў Фурманаўку.

Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Пенкась Пётр, 1895 г. н.
Жонка Зоф’я, 1902 г. н.
Дзеці: Эдвард, 1923 г. н.; Леапольд, 1925 г. н.; Элеанора, 1927 г. н.; Ежы, 

1942 г. н.
Пётр Пенкась служыў паліцыянтам, у 1939 г. быў інтэрнаваны ў Літве. 

Яго жонка ў лютым 1942 г. нарадзіла хлопца, якога назвалі Ежы. Пакуль была 
ў Петрапаўлаўску, да дзяцей прыбыў муж, Пётр Пенкась. Пасля лагера ён ха-
цеў ісці ў армію, але не ўзялі па ўзросце. Сын Эдвард добраахвотнікам пайшоў 
у польскую армію. Ежы гадавала Элеанора.

Зоф’я Пенкась з дзецьмі першапачаткова паселены на 2- й ферме саў-
гаса... працавала з сынам Эдвардам, а потым на пошуку нафты і вежы наф-
таздабычы ў Санкіне, дзе Эдвард быў вучнем геолага. У 1942–1943 гг. баць-
ка Пётр і сын Леапольд працавалі на той жа нафтаздабычы ў Фурманаўцы і 
Дубороўцы. У 1941 г., 24 чэрвеня, маці Пенкась разам з дзецьмі была вывезе-
на на будоўлю чыгункі Акмолінск – Карталы, адкуль вярнуліся ў Фурманаўку 
восенню 1941 г. У 1945 г. Зоф’я Пенкась памерла. У 1946 г. Пенкась з дзець-
мі выехаў у Польшчу.

Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Лораш Зоф’я, 1905 г. н.
Дзеці: Генрык, 1927 г. н.; Ірэна, 1928 г. н.
Муж Вінцэнт Лораш – старшы сяржант 77-га п. п. у Лідзе, уладальнік 

дома ў горадзе, арыштаваны ў снежні 1939 г., загінуў.
Першапачаткова паселены ў вёсцы Самарцы, потым у Фурманаўцы. 

Працавала ў калгасе, а потым на здабычы нафты ў Фурманаўцы і Дуброўцы.
Выехалі ў Польшчу ў 1946 г.
Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Крыпец Галіна, 1887 г. н.
Сын Пётр, 1919 г. н.
Дачка Люба Ілюкевіч, 1917 г. н., яе сын Тадэвуш, 1936 г. н.
Калісьці жылі ў Варшаве, дзе муж Галіны Крыпец працаваў на чыгун-

цы. Пасля выхаду на пенсію пераехалі ў Дакудава Лідскага павета на сялян-
скую гаспадарку. Сын Раман Крыпец, варшаўскі шафёр, быў арыштаваны на 
дэмаркацыйнай лініі на рацэ Буг. Зяць Эдмунд Ілюкевіч, муж Любы, кравец, 
арыштаваны ў 1939 г., загінуў. Галіна Крыпец евангелісцка -рэфарматарскага 
веравызнання выйшла замуж за праваслаўнага Крыпца і прыняла праваслаўе. 
Люба выйшла замуж за католіка Ілюкевіча і прыняла рымска- каталіцкую веру. 
Сын Тадзік быў ахрышчаны як католік. Сям’я лічыла сябе і беларусамі і паля-
камі. Пётр Крыпец у студзені 1942 г. добраахвотна запісаўся ў польскую ар-
мію, але вярнуўся назад, бо, як беларуса, яго не прынялі.

Першапачаткова паселены ў вёсцы Шэлегава, у 1940 г. пераселены ў 
Фурманаўку. Пётр Крыпец і Люба Ілюкевіч працавалі на пошуку нафты, а по-
тым на нафтаздабычы ў Санкіне, Фурманаўцы і Дуброўцы. У 1941 г. 24 чэрве-
ня вывезены на будоўлю чыгункі Акмолінск – Карталы, адкуль вярнуліся ў 
Фурманаўку.

Выехалі ў Польшчу ў 1946 г.

Дэмбінская Зоф’я, 1906 г. н.
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Дзеці: Крысціна Любаміра, 1925 г. н.; Хелена Урсула, 1936 г. н.; Раму-
альд Конрад (Мацак), 1927 г. н. 

Муж Дэмбінскі, сяржант 77-га п. п., кіраўнік ваеннага кааператыва, у 
1939 г. сышоў у зону нямецкай акупацыі за Буг. У 1941–1942 гг. жыў у Замо-
сці, больш ніякіх звестак пра яго няма.

Першапачаткова паселены ў вёсцы Ленінец, восенню 1940 г. пераве- 
дзены ў Фурманаўку. Зоф’я працавала ў экспедыцыі па пошуку нафты (наф-
таразведка) і на вежы нафтаздабычы ў Санкіне і Фурманаўцы. Мела слабое 
здароўе, але дадаткова падпрацоўвала краўчыхай, Памерла ў 1945 г. Крысці-
на ўступіла ў польскую дывізію імя Касцюшкі.

Рамуальд Конрад з Хеленай Урсулай у 1946 г. выехалі ў Польшчу.
Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Міхневіч Рышард, 1909 г. н.
Яго маці Ганна.
Рышард – настаўнік агульнаадукацыйнай школы і кіраўнік харцэраў у 

г. Лідзе. Арыштаваны 13 кастрычніка 1939 г., з лагера ў 1941 г. прыбыў да 
маці. Добраахвотнікам запісаўся ў польскую армію, але яму адмовілі па ста-
не здароўя. 

Ганна першапачаткова ў 1940 г. паселена ў вёсцы Якаўлеўцы, у 1942 г., 
разам з сынам пераселены ў вёску Фурманаўку. Рышард працаваў у нафта- 
здабычы.

N. B. З дня арышту да 22 чэрвеня 1940 г. знаходзіўся ў лідскай турме. По-
тым быў пераведзены ў Барысаў, быў там да 13 верасня 1940 г. Адтуль праз 
Маскву высланы ў Усць-Вымскі лагер пад Котлас. 26 жніўня 1941 г. прыехаў 
да маці. <...>

Выехалі ў Польшчу ў 1946 г.
Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Міхал Шымялевіч, сын Яна, 1879 г., уласнік малой нерухомасці ў  
г. Лідзе, вул. Гражыны, 17, юрыст -натарыус.

Жонка Хелена з Таўгінаў, 1880 г.
Дачка Ганна Махніц, 1912 г.
Усе разам вывезены з Ліды 13 красавіка 1940 г. Прыбылі на станцыю 

Такушы 20 красавіка і першапачаткова былі адвезены ў Такушынскі саўгас 
на ферму № 1, потым на ферму № 2 у Самрыне, адкуль пераведзены ў вёску 
Мікалайчыкі, а ў канцы, увосень 1940 г., у вёску Фурманаўку.

Міхал Шымялевіч і Ганна Махніц у 1940 г. працавалі ў экспедыцыі, 
якая шукала нафту, а напрыканцы года, у лістападзе і снежні, на нафтазда-
бычы ў Санкіне на падрыхтоўцы вуглю. Вясной 1941 г. зноў з дачкой пачаў 
працаваць у экспедыцыі па пошуку нафты – сейсмічная нафтавыведка. Ад-
нак 24 чэрвеня разам з іншымі сем’ямі наша сям’я была вывезена на будоўлю 
чыгункі Акмолінск – Карталы над р. Табол, каля вёскі Аксуф’я за 156 км ад 
Карталоў. Працавалі тут на падрыхтоўцы баласту да вагонаў, капанні равоў. 
Пасля амністыі 1941 г. 24 верасня быў вызвалены ад працы і, вытрымаўшы 
цяжкую дарогу, увечары 19 кастрычніка прыехалі на ст. Такушы, а на наступ-
ны дзень да Фурманаўкі.

Міхал Шымялевіч 16 сакавіка 1942 г. атрымаў ад дэлегата Польскай 
амбасады ў Петрапаўлаўску Вітольда Плоцкага намінацыю на пасаду прад-
стаўніка ў Палудзінскім раёне. Гэтая намінацыя пацверджана Польскай ам-
басадай у г. Куйбышаве і прызнана савецкім Міністэрствам замежных спраў – 
намеснікам Вышынскага. На гэтай пасадзе працаваў да свайго арышту.

Міхал Шымялевіч – уласнік малой нерухомасці ў г. Лідзе, вул. Гражыны, 
17, працаўнік натарыяльны.
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Брат Павел Шымялевіч, капітан на пенсіі польскага войска, 10 люта-
га 1940 г. з жонкай Наталляй і цешчай Марыяй Кодрыч быў вывезены з сва-
ёй вайсковай асады Стралеч у Брэсцкім павеце ў сібірскую тайгу: «горад Тай-
шэт Іркуцкай вобласці, пасёлак Удачны», потым у пасёлак Тапарок. Павел 
Шымялевіч з жонкай Наталляй засталіся ў Англіі (служыў у арміі Андэрса).

Зяць Адам Махніц, сын Францішка (г. Копчыцы), кадравы паручнік 77-
га п. п. у Лідзе. Пасля катастрофы 1939 г., у кастрычніку, вярнуўся да жонкі ў 
Ліду і быў арыштаваны 14 снежня 1939 г., асуджаны на 10 гадоў у красавіку 
1940 г., праз Мінск, Віцебск і Пецярбург засланы на Беламорканал, па адрасе: 
«Карэла Фінская ССР. Станцыя Май -Губа, Кіраўскай чыг. Паштовая скрынка 
251/7. Лагерны пункт № 9. Уніжма. Квартал 29». Пасля амністыі 1941 г. 24 ве-
расня прыбыў у вёску Фурманаўку і 10 студзеня 1942 г. з’ехаў у польскую ар-
мію па адрасе: «5-я дывізія, 17-ы полк стральцоў. Узбекская ССР. Бухарская 
вобласть, горад Шахрысябзь, пашт. скр. 210 Д» (каля горада Кітаб, на афган-
скай мяжы). 16 сакавіка 1942 г. да яго прыехала жонка Ганна Махніц. Ваяваў у 
Сірыі, Палесціне, Егіпце, Італіі, дзе быў паранены, застаўся з жонкай у Англіі.

Сярэдняя дачка Зоф’я з мужам Генрыкам Багаткоўскім і сынам Земавітам 
у 1939 г. жылі ў Варшаве, а з 1941 г. – у Ловічы.

Старэйшая дачка Марыя Вось у першых днях лютага 1940 г. перайшла 
праз дэмаркацыйную лінію цераз Буг у Варшаву.

Брат Ян Шымялевіч загінуў пад акупацыяй на крэсах усходніх. Яго жонка 
Зоф’я Шымялевіч з Макарэвічаў і сын Аляксандр Шымялевіч, студэнт санітар-
най школы падхарунжых, загінулі ў паўстанні 1944 г. у Варшаве.

Міхал Шымялевіч быў арыштаваны 20 сакавіка 1943 г. у Такушах за ад-
мову прыняць савецкі пашпарт і грамадзянства, за агітацыю – намаўленне 
іншых ссыльных не прымаць гэтыя дакументы. 15 чэрвеня 1943 г. абласным 
судом у Петрапаўлаўску, грунтуючыся на артыкулах 192 а і 58–10 КК, прыга-
вораны да 10 гадоў пазбаўлення волі, 5 гадоў пазбаўлення грамадзянскіх пра-
воў і канфіскацыю маёмасці. Адбываў тэрмін у Карлагу Карагандзінскай воб-
ласці на пунктах: Карабас, Далінка, Джастас, Канспай, СПО, зноў Канспай, 
зноў СПО, потым Канспай, МПУ плаціна, «Новая Стройка», Кокс, зноў «Но-
вая Стройка» і зноў плаціна. Заўсёды прызнаваўся інвалідам 4-й катэгорыі. 
20 сакавіка 1948 г. быў адасланы на СПО, потым на Карабас, потым у Брэст – 
заўжды пад аховай. 20 мая 1948 г. прыбыў у Сопат да дачкі Марыі Вось і жонкі 
Хелены.

Пасля арышту мужа жонка Хэлена Шымялевіч у галечы і голадзе, хво-
рая, дачакалася выезду ў Польшчу. 15 мая 1946 г. прыбыла да дачкі Марыі 
Вось у Сопат.

Польская сям’я рымска- каталіцкагаа веравызнання.

Вайткевіч Эдвард Мар’ян, 1892 г. н.
Дырэктар камунальнай касы ў Лідзе. Арыштаваны ў студзені 1940 г. 

Прыгавораны да пазбаўлення волі. Знаходзіўся ў лагеры... (Урал). Прыбыў у 
Фураманаўку восенню 1941 г. і атрымаў пасаду бухгалтара «вышкі» – вежы 
нафтаздабычы. Жонка і сын загінулі.

Памёр на поўдні Казахстана ў 1945 г.
Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Ніжэйпералічаныя сем’і 24 чэрвеня 1941 г. вывезены на будоўлю чы-
гункі Акмолінск – Карталы і адтуль не вярнуліся.

Качаноўская Зоф’я, 45 гадоў.
Дзеці: Люцыян, 18 гадоў; Яніна, 16 гадоў; Станіслава, 9 гадоў.
Муж Качаноўскі (Качан?) з братамі жыў у Беліцкай гміне ў фальварку 
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Саламянка. Выконваў абавязкі войта гміны. У чыгуначным інцыдэнце стра-
ціў нагу. Арыштаваны ў 1939 г., загінуў.

Першапачаткова паселены ў вёсцы Шалегіна, у 1940 г. пераведзены ў 
вёску Нікадзімаўку. Люцыян і Яніна ў 1940–1941 гг. працавалі ў экспедыцыі 
па пошуку нафты, а потым на вежы нафтаздабычы ў Санкіне.

Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Майнуш Стэфанія, 43 г.
Дзеці: Міраслаў, 18 гадоў; Уласта, 20 гадоў; Ганна, 16 гадоў.
Бацька Караль Майнуш, грамадзянін Чэхаславакіі, у Першую сусвет-

ную вайну ажаніўся ў Расіі (быў у няволі як жаўнер аўстрыйскай арміі) з мяс-
цовай дзяўчынай, у 1919 г. асеў у Лідзе і працаваў краўцом. Арыштаваны ў 
1939 г., у 1941 г. з лагера прыехаў да сям’і і адтуль уступіў у Чэхаславацкую 
армію ў СССР.

Паселены спачатку ў Палудзіна, у 1941 г. пераселены ў Фурманаўку. 
Міраслаў працаваў у экспедыцыі па пошуку нафты. Маці з дочкамі праца-
валі краўцамі.

Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Барташэвіч Зоф’я, 29 гадоў.
Сын Рамуальд, 8 гадоў.
Маці Зоф’і Рагойша Разалія, 50 гадоў.
Муж Барташэвіч, чыгуначны ахоўнік у Стоўбцах, арыштаваны 17 верас-

ня 1939 г. і расстраляны. Муж Разаліі Рагойшы – уладальнік дома ў Лідзе на 
Песках, чыгуначнік на пенсіі. Маці Разалія добраахвотна паехала з дачкой у 
выгнанне. У 1941 г. яе муж выслаў ім дазвол вярнуцца ў Ліду, але выбух вай-
ны 22 чэрвеня не дазволіў скарыстацца гэтым.

Маці з дачкой працавалі ў экспедыцыі па пошуку нафты, а зімой на вежы 
нафтаздабычы ў Санкіне. Першапачаткова жылі ў вёсцы Ленінцы, а потым 
у Фурманаўцы.

Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Бахняк Таццяна, 30 гадоў.
Яе маці Ганна, 55 гадоў.
Муж Міхал Бахняк, паліцыянт станцыі Скрыбаўцы. Арыштаваны ў 

1939 г., з лагера прыбыў да жонкі на чыгунку Акмолінск – Карталы.
Таццяна працавала ў экспедыцыі па пошуку нафты, першапачаткова 

паселены ў вёсцы Казахстан, а потым у Фурманаўцы.
Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Пянткоўская, 45 гадоў.
Дочкі: Рэгіна, 18 гадоў, Станіслава, 15 гадоў.
Муж Уладзіслаў Пянткоўскі, паліцыянт у Лідзе, інтэрнаваны ў 1939 г. 

у Літве, загінуў. Дачка Рэгіна, вучаніца дзяржаўнай гімназіі ў Лідзе, была 
арыштавана разам з некалькімі дзясяткамі вучняў і вучаніц у 1939 г. Пасля 
некалькіх тыдняў зняволення выпушчана з турмы.

Першапачаткова паселены на ферме Самрына, у 1940 г. пераведзены 
ў Фурманаўку. Маці працавала ў экспедыцыі па пошуку нафты. Восенню 
1941 г. пасля будоўлі чыгункі Акмолінск – Карталы трапілі на поўдзень: «Уз-
бекская ССР, Самаркандская вобласць, ст. Джума, Санчыкульскі сель. савет, 
калгас Ілім».

Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Трацяк Юзаф, 1912 г. н.
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Жонка Яніна з Доўнар-Запольскіх, дачка Элеаноры і Юзафа, 1921 г. н.
Юзаф – працаўнік лётнага парку ў Лідзе. У Лідзе жыў з бацькамі жонкі, 

і былі вывезены разам з Доўнар- Запольскімі.
Паселены ў вёсцы Раўкіна, потым пераведзены ў Фурманаўку, дзе Юзаф 

Трацяк працаваў на вежы нафтаздабычы («Бурвышка»).
Польская сям’я рымска- каталіцкага веравызнання.

Роўба Станіслаў, 20 гадоў.
Вучань дзяржаўнай гімназіі ў Лідзе. Бацька – паліцыянт (з ваколіцы Раў-

бы Лябёдскай гміны, інтэрнаваны ў Літве).
Паселены ў вёсцы Казахстан, працаваў у экспедыцыі па пошуку наф-

ты. У 1940 г. пераселены ў Фурманаўку. Вывезены на будоўлю чыгункі 
Акмолінск – Карталы, у 1941 г. вярнуўся ў Палудзіна. У лютым 1942 г.                                                              
добраахвотнікам уступіў у польскую дзейную армію.

Паляк рымска- каталіцкага веравызнання.

N. B.: Ванда Прыбытка, Ядвіга Шчасновіч, Сабіна Шкоп, Марта Гансё-
нак, Люцына Сініцкая восенню 1941 г. мелі адрас: «Кустанайская вобласць, 
Арджанікідскі раён, Чырвонаармейскае паштовае адд. Будмост (Строймост), 
67 кіламетр».
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Ішымскі стэп і яго мінулае

Частка велізарнай Заходне-Сібірскай нізіны, а менавіта абшар, абмежа-
ваны з усходу ракой Іртышом, а з захаду р. Ішымам, прытокам Іртыша, мае ў 
геаграфіі назву Ішымскі стэп. Стэп той з незапамятных часоў служыў як паша 
для жывёлы розных качавых народаў і ў ХІІІ ст. падлягаў уладзе ханаў Ман-
гольскай імперыі, пазней ханаў Залатой Арды. Калі ў пачатку XV ст. у выніку 
ўнутраных спрэчак і войнаў Залатая Арда распалася па вялікім рахунку на тры 
арды, Ішымскім стэпам з наваколлем валодала Вялікая арда, якая складалася 
з нашчадкаў даўніх кіпчакоў: кайсакаў, змешаных з кіргізамі, і таму называ-
ных кіргіз-кайсакамі або кіргізамі, а таксама кайсакамі і казахамі. На поўнач 
ад Ішымскага стэпу ў той жа час выдзелілася самастойнае Сібірскае ханства, 
якое займала ніжняе цячэнне р. Ішыма і другога прытока Іртыша Табола і 
складалася з аседлых плямён рознага паходжання, называных агульным імем 
татараў. Ханскую годнасць у той дзяржаўцы трымала дынастыя Сейбанідаў. 
Ханам ці царом сібірскім ад 1563 г. быў Кучум – галава таго ж роду.

У часы валадарання на Маскве цара Івана ІІІ (1462–1505) на ўсходніх 
рубяжах яго ўладанняў, менавіта на заходніх схілах Уральскіх гор, якія ў тыя 
часы называлі Каменным поясам або нават прасцей – Каменем, велізарныя 
лясныя і горныя абшары належалі купецкаму роду Строганавых. Далей на  
ўсход, за Каменным поясам былі ўжо размешчаны абшары Сібірскага царства. 
Праз даступныя перавалы Каменнага пояса, у асаблівасці праз рэчышчы рэк, 
якія спадалі з абодвух бакоў таго пояса, люднасць абодвух царстваў узаемна 
пранікала на прылеглыя абшары, вяла гандаль і нярэдка нават пачынала кан-
флікты і ўзаемныя бойкі. Пачаткам тых сутыкненняў у асноўным быў экспан-
сійны характар дзеянняў маскоўскага боку. Цар Кучум, наогул, праводзіў мір-
ную палітыку як у адносінах да Строганавых, так і да цароў маскоўскіх, але 
ў канцы мусіў аказаць супраціўленне, калі Строганавы яўна выступілі з на-
мерам забраць уладанні Сібірскага царства. А царства тое было вельмі апе-
тытным кавалкам: ураджайныя землі, рэкі і азёры, поўныя рыбы, велізарныя 
лясы, багатыя футраным зверам, а прылеглы Ішымскі стэп і каля яго Нагай-
скі – жывёлай.

У 1581 г. Строганавы сфармавалі невялікі, усяго каля 800 чалавек, аддзел 
наёмнага войска з данскіх казакоў, узброілі яго сучаснай на тыя часы агняст- 
рэльнай зброяй, забяспечылі ўсім неабходным і выслалі пад камандаваннем 
палкоўніка Ярмака Цімафеевіча, таксама данскога казака, супраць Кучума. 
Гэты збройны аддзел, правёўшы лодкі русламі рэк Чусавой, Міяса, Ісеці, Туры 
і Табола, уварваўся ва ўладанні цара Кучума, разбіў большыя па ліку дружы-
ны, узброеныя толькі лукамі і коп’ямі, і заняў край над Ішымам аж да вусця 
Табола і Ішыма. Цар Кучум вымушаны быў адысці на поўдзень у стэпы На-
гайскі і Кіргізскі, а Ярмак, прывезены Строганавымі ў Маскву, выцяў чалом 
перад царом Іванам ІV Грозным новаздабытым Сібірскім царствам. Цар Іван 
ушанаваў пераможнага правадыра бліскучай зброяй і футрам з уласных цар-
скіх плеч, а Сібірскае царства прыняў пад сваю высокую руку. Ярмак вярнуў-
ся для працягу заваявання далейшых краёў, але падчас нападу ўначы дружы-
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ны Кучума страціў свой аддзел і сам згінуў у водах Ішыма (1584). Кучум здолеў 
вярнуць уладу над Сібірскім царствам, але вайна, падаграваная Масквой, тры-
вала далей, і ён у 1598 г. загінуў, забіты недзе ў Нагайскіх стэпах. Спрабавалі 
працягваць барацьбу з захопнікамі сыны Кучума – Канай і Алей з дапамогай 
кроўных нагаяў, але Сібірскае царства было страчана канчаткова. Маскоўскія 
ваяводы не абмежаваліся толькі тым адносна невялікім абшарам. На працягу 
ХVІІ ст. яны пастаянна пасоўваліся ў кірунку большых і меншых рэк, пакуль 
не дасягнулі праліва Берынга і Аляскі, ужо размешчанай у заходнім паўшар’і 
на Паўночна-Амерыканскім кантыненце.

Падчас царавання ў Расіі цара Пятра (1672–1725) у далінах рэк Ірты-
ша і Ішыма, у зоне тагачасных уладанняў Расіі, былі адкрыты залежы алеба-
стру і слюды, якую памылкова называлі золатам. Сібірскі генерал-губернатар 
князь Гагарын данёс пра тое ў 1715 г. цару і прапанаваў праект пабудовы ў 
тых краях некалькіх абаронных пунктаў. Цар без затрымкі накіраваў з гэтай 
мэтай 3000 коннага і пешага войска пад кіраўніцтвам брыгадзіра Бухгольца. 
Экспедыцыя гэтая рушыла ўверх па цячэнні ракі Іртыша, часткова на лодках, 
часткова берагам, і ў 1717 г. пры вусці р. Омі ў Іртыш паставіла на абсалют-
на чужой тэрыторыі астрог Омск, у 1718 г. – Семіпалацінск, а ў 1720 г. амаль 
ужо на схілах Алтайскіх гор – Усць-Каменагорск. На захадзе гэтага краю – стэ-
паў Кіргіз-Кайсацкіх – уладаранне маскоўскае пасоўвалася ўздоўж р. Табола і 
ўпёрлася аж у прыток яго з правага боку – на рацэ Уй.

Ужо ў канцы ХVІ ст. маскоўскія ваяводы пасля захопу татарскіх хан-
стваў або царстваў Казанскага і Астраханскага пасунулі межы ўладанняў 
маскоўскага цара таксама і на паўднёвы ўсход за р. Волгу, забіраючы землі-стэ-
пы качэўнікаў башкіраў, а ў часы царавання Пятра І уперліся тыя граніцы ў 
раку Яік – ля паўночных схілаў Уральскіх гор. У 30-х і 40-х гадах ХVІІІ ст. у 
часы царавання Кацярыны І (1725–1741) і Лізаветы (1741–1762) для бяспекі 
тых далёкіх уладанняў быў збудаваны шэраг астрогаў уздоўж верхняга цячэн-
ня Яіка і ўздоўж Уя – Орск, Троіцк, Звярыная Галава і інш. Такім чынам воль-
ны і нікому не падлеглы Кіргіз-Кайсацкі стэп з усходу, поўначы і захаду быў 
заняты ўладаннямі магутных маскоўскіх цароў, якія натапырыліся ўздоўж 
усёй доўгай, крывой і выгнутай на поўнач мяжы ланцугом гарадкоў, рэдутаў і 
маякоў, запоўненых тысячамі ўзброенага гарматамі і самапаламі войска. Што 
ж маглі супрацьпаставіць той грознай сіле натоўпы пастухоў, адзінай зброяй 
якіх былі лукі і пікі, а цвердзямі былі лямцавыя юрты? Намінальна права на 
тыя стэпы высоўвалі ханы Джунгарыі, і гэта па паходжанні ад Чынгіз-хана з 
паловы ХІІІ ст., але Джунгарыя была не больш грозная, як і раз’яднаныя па-
стухі арды кіргіз-кайсакаў, а зрэшты – у 1758 г. ханства тое было разгромлена 
кітайцамі і ўключана, апроч кіргіз-кайсацкіх стэпаў, у склад Кітайскай імперыі.

Вайсковая вярхушка здавала сабе справу, што паўночны адрэзак па-
межнай лініі ад Табола да Іртыша занадта выдаецца ў бок Сібіры і што нале- 
жыць яго выпраміць і ўзмацніць. Губернатар Сібіры Сухараў у 1743 г. праек-
таваў скараціць даўжыню гэтага адрэзка больш як на палову – да 426 вёрст. У 
1745 г. у Сібір расійскім урадам былі высланы для аховы межаў на сталы по-
быт пяць палкоў войска пад началам генерал-маёра Кіндэрмана. Гэты энергіч-
ны генерал прадставіў ураду свой праект новай абароннай лініі паміж Табро-
лам і Іртышом ад Звярынай Галавы да Омска. Ужо пасля смерці Кіндэрмана 
прыняты ўрадам яго праект гэтай лініі быў ажыццёўлены. Будоўля новай па-
межнай лініі даўжынёй 565 вёрст распачалася ў 1752 г. На той лініі збудава-
ны 11 фартэцаў, 39 рэдутаў і 42 маякі. У ліку фартэц былі Петрапаўлаўск, Па-
лудзіна, Бутаева і інш. Лінія бегла бязводным стэпам, на якім апрача Табола, 
Ішыма і Іртыша на 565 вёрст не было ні адной ракі, азёры былі амаль усе з са-
лёнай вадой, а азерцаў з салодкай вадой было вельмі мала. Той лініі з нагоды 
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вострага недахопу вады, прыдатнай для піцця і багатай вадой салёнай і гор-
кай надалі назву «Горкай лініі».

Усе абаронныя і назіральныя пункты Сібірскай лініі былі злучаны трак-
там, які бег ад р. Волгі на Арэнбург, Троіцк, Петрапаўлаўск, Омск, Краснаярск 
да Іркуцка і быў абстаўлены сталымі гарнізонамі. Нованабыты край паволі быў 
каланізаваны збеглымі з Расіі мужыкамі і высланымі ўрадам у ссылку расколь-
нікамі, г. зн. людзьмі старой веры, злачынцамі і да т. п. Паволі распачынаўся 
таксама і гандаль паміж расіянамі і кіргізамі. У 1752 г. табольскі купец Пост-
нікаў на тракце да Петрапаўлаўска пабудаваў паміж Коркінай Слабадой (сён-
ня г. Ішым) і Петрапаўлаўскам вінакурны завод, першы прабіў дарогу адвечна 
маскоўскаму прадукту – гарэлцы – на Горкую лінію. У 1759 г. камандзір кор-
пуса ген. Фраўендорф абвясціў кіргізам з па-за той лініі, каб яны са сваімі та-
варамі – жывёлай, коньмі і нявольнікамі («палоннымі калмычатамі») – з’яз- 
джаліся да Петрапаўлаўскай фартэцы на гандаль з расійскімі купцамі. Расій-
скія купцы звозілі сюды для гандлю сукно розных колераў, палатно, катлы, 
гарнцы, юфць і цукар, а купцы бухарскія і ташкенцкія – усходнія матэрыі – 
ядваб, аксаміт і да т. п. Гандаль нявольнікамі ў Петрапаўлаўску быў забаро-
нены расійскім урадам толькі ў 1825 годзе і то не цалкам: з улікам недахопу 
жанчын у Сібіры дазволена было і надалей купляць у качэўнікаў дзяцей жа-
ночага полу. 

Падчас царствавання Кацярыны ІІ (1762–1796) усе качэўнікі стэпаў, пры-
леглых да гранічнай лініі, пагадзіліся з існым станам рэчаў і прызналі над са-
бой расійскую ўладу. Дзяржавін славіў царыцу пад імем Феліцы як царыцу 
Кіргіз-Кайсацкай арды!

У 1808 на гэтай памежнай лініі было размешчана Сібірскае казацкае                 
войска, якому аддалі ва ўласнасць усе землі ўздоўж памежнай лініі, а праз 12 га-
доў казакі забралі ўсе стэпы ад Петрапаўлаўска да Какчэтава і ад Акмолінска 
да Каркалова. Улажэнне 1822 г. паводле праекту б. генерал-губернатара ў Ір-
куцку Сперанскага «Аб сібірскіх кіргізах» знесла ўладу ханаў, султанаў, баяў і 
іншай вярхушкі, якая кіравала качэўнікамі паводле ўласных адвечных звыча-
яў, падзяліла стэпы на акругі, устанавіла ўладу, залежную ад урада ў Пецярбур-
гу. Спрабавалі там-сям асобныя роды качэўнікаў вызваліцца з-пад новых улад, 
падымалі «збройныя» паўстанні, але тыя душыліся без ніякай літасці. Так, у 
1836–38 гг. узнікла такое паўстанне ў ардзе былога хана Джангера. Паўстан-
не тое ўзначальваў Ісатай Тайманаў і яго сябар, народны пясняр Махамбет 
Утэмісаў. Супраць паўстанцаў выступілі расійскія войскі. 12 ліпеня 1838 г. ва 
ўрочышчы Кіялы ля вусця ракі Ак-Булак адбыўся бой. Правадыр Ісатай быў 
забіты, і паўстанне было задушана. Сябар Ісатая (Ісахая) Махамбет Утэмісаў 
загінуў ад рукі забойцы, падасланага султанам Айчувачавым у 1846 г.

Пасля канчатковага прыўлашчвання стэпаў Заходняй Азіі і заняволення 
іх качавой люднасці расійскі ўрад у 1868 г. выдаў пастанову пад назвай «Ча-
совае палажэнне аб кіраванні ў Стэпавым краі» («Временное положение объ 
управленіи в Степных областях»). У сілу таго Палажэння былі ўтвораны акру-
гі (вобласці): Уральская, Тургайская, Акмалінская і Семіпалацінская. На чале 
кожнай вобласці стаяў вайсковы губернатар. Вобласці былі падзелены на паве-
ты з начальнікам павета ў кожным. Стэпавы край быў аддадзены пад уладу гене-
рал-губернатара, сядзібай якога быў горад Омск. Акмалінская вобласць складалася 
з паветаў: Акмалінскага, Атбасарскага, Какчатаўскага, Омскага і Петрапаўлаўска-
га, а таксама зямель Сібірскага казацкага войска. Пасля Кастрычніцкай рэва-
люцыі 1917 г. Акмалінская вобласць, акрамя ўсходняй часткі Омскага павета, 
была ўключана ў склад Кіргізскай аўтаномнай савецкай сацыялістычнай рэ-
спублікі, паўсталай у сілу пастановы Усерасійскага цэнтральнага выканаўча-
га камітэта і Цэнтральнага выканаўчага камітэта Расійскай Савецкай Федэ-
ратыўнай Рэспублікі ад 26 лістапада 1920 г. Гэтая рэспубліка 19 красавіка 
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1925 г. была перайменавана ў Казахскую Аўтаномную Савецкую Сацыялі-
стычную Рэспубліку. У 1928/29 у тым краі – Казахскай Рэспубліцы – уведзе-
на раённа-абласная сістэма падзелу, прычым утворана Петрапаўлаўская воб-
ласць у складзе 21 раёна, у тым ліку новапаўсталы Палудзінскі раён. Летам 
1930 г. падзел на вобласці і назвы абласцей скасавалі, а ўсе раёны рэспублікі 
ў колькасці 123 падпарадкавалі вярхоўнаму цэнтру ў Алма-Аце (даўней го-
рад Верны). У лютым 1932 г. Казахскую рэспубліку зноў падзялілі на воблас-
ці, прычым была ўтворана новая вобласць Карагандзінская, а калі ў выніку 
распараджэння 29 ліпеня 1936 г. правялі новы падзел рэспублікі на вобласці, 
Карагандзінскую вобласць падзялілі на дзве: Карагандзінскую і Паўночна-Ка-
захстанскую з вызначэннем для апошняй адміністрацыйнага цэнтра ў горадзе 
Петрапаўлаўску. У склад гэтай вобласці ўвайшлі раёны: Аіртанскі, Арык-Ба-
лыцкі, Албасарскі, Бейнаткорскі, Булаеўскі, Ясілкульскі, Зэрцідзінскі, Калінін-
скі, Келераўскі, Кзыл-Туускі, Какчатаўскі, Краснаармейскі, Ленінскі, Макінскі, 
Мамлуцкі, Молатаўскі, Палудзінскі, Прасноўскі, Прыішымскі, Рузаеўскі, Са-
калоўскі, Сталінскі, Танкярэйскі, Шчуч’інскі, Энбекарылдарскі. Указам Вяр-
хоўнага Савета СССР ад 14 кастрычніка 1939 г. утворана Акцюбінская воб-
ласць з уключэннем у яе склад паўднёвых раёнаў Паўночна-Казахстанскай 
вобласці. У складзе апошняй пакінулі: Аіртанскі, Булаеўскі, Келераўскі, Кзыл-
Туускі, Какчатаўскі, Краснаармейскі, Ленінскі, Мамлуцкі, Акцябрскі (даўней 
Танкярэйскі), Прасноўскі, Прыішымскі, Палудзінскі, Петрапаўлаўскі (тэры-
торыя горада Петрапаўлаўска), Савецкі, Сакалоўскі, Чкалаўскі і Бейнаткор-
скі раёны. Пасля ўтварэння ў 1943 г. Какчатаўскай вобласці, да якой адыш-
ла паўднёва-ўсходняя частка Паўночна-Казахстанскай вобласці, Палудзінскі 
раён застаўся ў складзе той жа Паўночна-Казахстанскай вобласці.

Размяшчэнне, межы і плошча раёна
Палудзінскі раён размешчаны ў сярэдзіне Ішымскага стэпу, каля паўноч-

най мяжы Паўночна-Казахстанскай вобласці і разам з тым на самым паўноч-
ным краі Казахскай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, у склад якой яна 
ўваходзіла. Паўночная граніца раёна, як мяжа дзвюх рэспублік, была пазнача-
на на мясцовасці слупамі, а ў лясах звыш таго – высечанай лініяй – прасекай. 
Цэнтр раёна – паселішча Палудзіна, размешчанае паміж абласнымі гарадамі 
Омскам і Петрапаўлаўскам на адлегласці ад першага 228 км і ад другога 47 км. 
Геаграфічнае размяшчэнне Палудзінскага раёна акрэслілася паміж 54°38` і 
55°20` паўднёвай шыраты ды 69°23` і 70°10` усх. даўгаты ад Грынвіча.

Раён гэты мяжуе: ад усходу з раёнамі Балаеўскім і Савецкім, з поўдня – з 
тым жа раёнам Савецкім (раней Бейнаткорскім) і Петрапаўлаўскім, з захаду з 
тым жа раёнам Петрапаўлаўскім (тэрыторыя горада Петрапаўлаўска), а так-
сама Сакалоўскім раёнам, і ад поўначы з раёнам Складкоўскім, які належыць 
да Омскай вобласці, а разам з тым – і да РСФСР. 

Найбольшая адлегласць Палудзінскага раёна: ад поўначнага захаду, з 
пункта, у якім збягаюцца межы гэтага раёна з межамі раёнаў Сакалоўскага і 
Сладкоўскага на паўднёвы ўсход да мяжы зямель вёскі Іванаўка Савецкага ра-
ёна – 78 кіламетраў, а ад усходняй мяжы, менавіта ад усходняй мяжы зямель 
калгаса Свярдлова (раней хутар № 75), да заходняй мяжы вёскі Нікольскае – 
50 км. Плошча Палудзінскага раёна раўняецца 2532 кв. кіламетраў.

Геалогія раёна
1. Гісторыя вывучэння
У 1932 г. акадэмік І.Н. Субкін выказаў першую здагадку, што на Заход-

не-Сібірскай нізіне магчымая прысутнасць нафты. Ён дапускаў, што вугаль-
ныя расслаенні мезазою, развітыя на ўсходніх схілах Уральскіх гор і ў Чулым-
скай упадзіне, якая ўяўляе сабой балоціста-азёрныя ўтварэнні з прызнакамі 
ўзбярэжжа, і далей на ўсход, углыб нізіны, на пэўнай адлегласці ад лініі таго 
ўзбярэжжа вугальная фракцыя пераходзіць у нафтавую. Смелая і прывабная 
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гіпотэза выбітнага савецкага вучонага не заглохла як беспадстаўная фраза. 
Пацвердзілі яе захапляльныя факты. 

У розных пунктах Ніжне-Сібірскай нізіны пры пошуках на вялікай глы-
біні вады для патрэб чыгункі трэст «Трансбурвод» прасвідраваў у 1936 г. шэ-
раг свідравін. Пры гэтым свідраванні заўважылі пэўныя прызнакі прысут-
насці нафты каля станцый Макушына, Ганькіна і Смірнова. Свідравіна каля 
ст. Макушына на глыбіні 693 м дасягнула больш цвёрдых сфер палеазою, і з 
той свідравіны нейкі час выдзяляўся гаручы газ. Свідравіну каля ст. Ганькі-
на давялі да глыбіні 920 метраў, прычым заўважылі выхад таксама гаручага 
газу і вясёлкавых прысадак пры адпампоўванні вады з інтэрвалу 806–921 м. 
Звыш таго, пры вывучэнні кернавага матэрыялу сустрэлі кавалкі араганіту, 
пранізанага нафтай. У свідравіне каля ст. Смірнова зафіксавалі таксама вы-
дзяленне гаручага газу. 

Усе гэтыя прыкметы прысутнасці нафты ў Заходне-Сібірскай нізіне, да-
лёка ад нафтавых палёў СССР, звярнулі ўвагу гаспадарчых і навукова-даслед-
чых арганізацый. Вялікія патрэбы ў нафце і нафтавых прадуктах ва ўсходняй 
частцы СССР, а адначасова і магчымасць утварэння новай нафтавай базы на 
прасторах гэтага велізарнага краю падштурхнулі Геолага-разведвальны наф-
тавы інстытут да пачатку тут геолага-разведвальных работ па нафце. Ад 1 сту-
дзеня 1938 г. работы гэтыя былі перададзены ў сістэму Галоўнага геалагічнага 
кіравання. Пасля аналізу вынікаў ужо зробленых уступных даследаванняў, а 
таксама па выніках меркаванняў і прадстаўлення таго ж кіравання, народны 
камісар нафтавай прамысловасці Лазар Маісеевіч Кагановіч 13 лютага 1940 г. 
выдаў загад пад № 7, у якім між іншага загадана: а) падрыхтаваць да 1941 г. 
два раёны для крэлінгавага і ротарнага свідравання ў Заходне-Сібірскай нізі-
не ў паласе чыгункі, дзе свідравіны «Трансбурвады» паказалі на прысутнасць 
нафты; б) для геафізічнай экспедыцыі арганізаваць у Петрапаўлаўску аўта-
транспартную базу.

Паколькі вывучэнне ўмоў прысутнасці нафты ў тым краі вымагала шы-
рокага ахопу вывучэннем указанных раёнаў, Дзяржаўны аб’яднаны геаграфіч-
ны трэст арганізаваў вялікую комплексную геафізічную экспедыцыю на чале 
з інжынерам-камуністам А.Е. Ясечкам. У выніку гэтага ў ваколіцах Петра-
паўлаўска, на ўсход і на захад ад яго, у траўні 1940 г. з’явіліся новыя людзі – 
шукальнікі нафты Заходне-Сібірскай геаграфічнай экспедыцыі.

Экспедыцыю гэтую складалі партыі: электраразведвальная, сейсміч-
ная, маятнікавая, гравіметрычная, варыметрычная, фатаграфічная, магніта-
метрычная і геалагічная. Да партый належалі дзясяткі інжынераў і сотні 
рабочых. Партыі былі ўзброены дакладнымі механізмамі і начыннем найтан-
чэйшай адчувальнасці.

Першымі ішлі тапографы. Паводле ўказанняў начальніка партыі вы-
значалі яны цераз стэпы, палі, лясы, пагоркі і балоты строга прамыя лініі – 
так званыя профілі. За імі па выразаных профілях ішлі электрыкі з апаратам, 
злучаным з вялікімі акумулятарнымі батарэямі і кабелем, які злучае два пун-
кты профілю на адлегласці некалькіх кіламетраў. Электрычнае напружан-
не ўзрушала ў тым дакладным апараце стрэлкі, рухі якіх, укладзеныя ў пэў-
ныя фізічныя формулы, давалі спецыялістам счытванне вобразу слаёў зямной 
кары на кіламетры ў глыбіню. За электрыкамі ішлі сейсмолагі са сваёй «белай 
машынай» – сейсмічнай станцыяй у аўтобусе. Спецыяльным прыстасаваннем, 
злучаным з колам таго аўтобуса свердзелам свідравалі на профілі свідравіну 
некалькіметровай глыбіні, у якую закладвалі партыю аманалу. У момант па-
дачы электрычнага напружання ад акумулятарнай батарэі адбываўся выбух 
аманалу, які вырываў велізарную яму ў зямлі глыбінёй у некалькі метраў і 
шырынёй больш за дзесяць метраў. Уверх уздымаўся велізарны чорны слуп 
зямлі і дыму вышынёй у некалькі дзясяткаў метраў, а адначасова адбываўся 
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глыбокі ўстрэс адкладаў грунту, які з усімі дэталямі аўтаматычна запісваў на 
плёнку сейсмограф. Начэрчаная сейсмографам крывая гэтага штучнага зем-
летрасення давала спецыялістам для счытвання вобразы тых слаёў зямной 
кары на сотні і тысячы метраў глыбіні. Гравіметрычная партыя апісвала ціск, 
магнітаметрычная – магнітнае напружанне ў зямной кары і г. д.

Гэтыя прыёмы і спосабы вывучэння савецкія інжынеры перанялі ад 
французскіх спецыялістаў. У 1935 г. у Башкірскай АССР праводзілі разведку 
нафты. У той час СССР меў вельмі мала ўласных інжынераў-гефізікаў і амаль 
зусім не меў тэхнічнага абсталявання. З-за гэтага разведку ў тым кірунку пра-
водзіла на падставе дамовы французская фірма «Хлюмбег» (Chlumbegue). 

Практычныя французы, якія мелі перадавую тэхніку і дасканала ёй ва-
лодалі, працавалі з зайздроснай інтэнсіўнасцю. Напрыклад, вытворчасць сей-
смічнай партыі за 8 гадзін працы давала 4–5 апрацаваных пунктаў. А цяпер 
пры той жа апаратуры дасягалася норма ў 14 пунктаў, а фактычна разведчы-
кі апрацоўвалі 25–30 пунктаў на працягу рабочага дня, прычым якасць тых 
работ заслугоўвала нават вялікай пахвалы. Савецкая дзяржава праз два-тры 
гады мела ўжо дастаткова ўласных кадраў, падрыхтаваных у ВНУ (вышэйшых 
навучальных установах). Маладыя інжынеры стварылі ўласную тэхніку, на-
ват палепшылі яе, а французам сказалі, што ў іхняй кансультацыйнай дапа-
мозе савецкія спецыялісты не адчуваюць патрэбы.

Былы начальнік партыі французаў малады савецкі інжынер Шырокаў 
у 1940 г. быў ужо кіраўніком адной з сейсмічных партый, якая працавала ў 
Палудзінскім раёне на Шалегінскім участку (на поўнач ад Раўкіна). У 1940 г. 
план работ для гэтай партыі меў наступны аб’ём: палявы сезон ад 3 траўня да 
8 кастрычніка з колькасцю пунктаў 1190; у т. л. 17 дзён на ўступныя работы, 
3 дні на пераезд і 108 дзён на вытворчую працу. Пры выкананні гэтага плана 
на 26 жніўня затрачана на навукова-ўступную працу 17 дзён, на вытворчую 
працу 58 дзён, прытым апрацавана 1213 пунктаў. Ад 27 жніўня да 18 верасня 
апрацавалі яшчэ 485 пунктаў. Пра такія тэмпы нядаўнія настаўнікі францу-
зы не адважваліся і марыць.

У Аб’яднаным геаграфічным трэсце падсумавалі вынікі працы экспеды-
цыі ў ваколіцах Петрапаўлаўска на абшары 50 тысяч км². Начальнік інж. Ясеч-
ка засведчыў, што тут выяўлена некалькі структур з прыметамі несумненнай 
наяўнасці ў іх нафты. Для канчатковага ўстанаўлення пунктаў свідравання і 
кантролю дакладнасці выклікалі з трэста старшых інжынераў, якія знаходзілі-
ся тады на тэрыторыі работ экспедыцыі. Канчаткова вырашылі і ўстанавілі 
пункты: Ганькіна, Нікалаеўка, Такушы і Асанава як найбольш надзейныя з 
погляду наяўнасці пакладаў нафты на глыбіні 800–1500 м. Пры ст. Ганькіна 
ў кастрычніку 1940 г., каля вёскі Турманаўцы ў канцы 1941 г., пры ст. Асана-
ва (вёска Ісакаўка) і пры ст. Такушы (вёска Дуброўка) у 1942 г. пабудавалі бу-
равыя вышкі і распачалі свідравальныя работы, якія паступова з-за недасяг-
нення вынікаў закрывалі і вышкі зносілі. Не здабылі ні аднаго літра нафты, і 
ўсё прадпрыемства, якім кіраваў геалагічны трэст з сядзібай у Бутаеве на на-
шай тэрыторыі, у 1945 г. ліквідавалі. Нават пры смешна нізкіх заробках усё 
тое прадпрыемства каштавала ГРУ сотні мільёнаў рублёў!

Французы апрацоўвалі 4–5 пунктаў у дзень, савецкія інжынеры цал-
кам згодна з савецкім стылем колькасць тую паднялі да 25–30 пунктаў: хутка 
і шмат! Што надта хутка – тое да д’ябла. Толькі добра і тое, што гэтыя развед-
вальныя працы і свідраванне свідравін у сваім выніку пакінулі нам звесткі пра 
геалагічную структуру зямной кары Палудзінскага раёна. Дадзеныя з тых не-
калькіх пунктаў свідравання, калі не цалкам ідэнтычныя, то ў любым выпад-
ку ў асноўным не адрозніваліся паміж сабой. Таму падаём тую структуру з ад-
наго пункта – Ганькіна – як найбольш тыповага для ўсяго раёна.
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2. Структура
Свердзел вышкі пры ст. Ганькіна на глыбіні звыш 1000 м дасягнуў адкла-

даў эпохі палеазою, а менавіта вугальнага перыяду. У той перыяд зямны шар 
меў ужо буйное жыццё – марскія беспазваночныя жывёлы, трылабіты, кара-
лы, гіганцкія ракі, рыбы, багатую расліннасць – папаратнікі, хвашчы, дзераза.

Пасля палеазойскай эры наступіла эра мезазойская, падчас якой боль-
шая частка кантынента была дном мора. Гэтая эра дзялілася на перыяды (тра-
цічны, юрскі і мелавы) і ахоплівала 130–200 мільёнаў гадоў. Велізарныя змеі 
і паўзуны, першыя сысуны і птушкі, першыя іглістыя і ліставыя дрэвы скла-
далі ўжо жывую прыроду той эры. Што да Ганькінскай свідравіны, мела яна 
элементы, якія датычылі адкладаў ледзь што перыяду юрскага і то верхняга 
яго ўтварэння. Элементаў, якія датычылі старэйшых, больш глыбокіх перы-
ядаў і эр, не было. 

Тыя верхнія ўтварэнні юрскага перыяду, або юры, складаліся тут з глін 
пераважна чырвонага колеру з праслойкамі глін зялёных, ліловых, шэрых і 
інш. Гліны пясчаныя, калі-нікалі з слюдой, не вапністыя, падзяляліся на два 
паклады праслойкай 15-метровай таўшчыні шэра-зеленаватага гліністага 
жвіру. Таўшчыня верхняй юры раўнялася 71 метру. 

На верхняй юры ляжыць ніжні мел, а менавіта:
1. Гліны шэрыя, некалі цёмна-шэрыя, пясчыстыя, не вапністыя, часам са 

слюдой і слаістыя, часам пераслоеныя пяском і аргілітамі са слядамі пірыту. Су-
стракаліся кавалкі ракавін побач з цэлымі: Tirritella bulla, зубы рыб і багатая 
мікрафаўна: Ammodiscus sp., Haplophragmoidesexcavatus (Cushman of Waters, 
vas.), Umbilicatula (Dain), Haplophragmoides chapman (Dain), Ammobaculites 
agglutinans (d`Orbigny), Spiroplectamina sp., Gaudryina filifornis (Barthelin), 
Trochammina sp. Таўшчыня пакладу – 129, 55 м.

2. Пяскі шэрыя, без адхіленняў, квасцовыя, розназярністыя з прасла-
еннямі шэрых глін без адхіленняў, пясчыстых. Сустракаюцца сляды пірыту, 
крошка слюды, абломкі лігніту і галька. Знойдзена мікрафаўна: Ammodiscus 
sp., Haplophragmoides agglutinaus (d`Orbigny), gaudryina filiformis (Barthelin). 
Таўшчыня пакладу – 11 м.

3. Гліны шэрыя і цёмна-шэрыя, унізе вапністыя, пераслоеныя пяском, 
уверсе – аргілітамі з ашчэпкамі раслін. Таўшчыня пласта – 13,5 м.

4. Пяскі шэрыя, квасцовыя, гліністыя, розназярністыя з праслаеннямі 
глін з абвугленымі ашчэпкамі раслін. Таўшчыня пакладу – 7,5 м.

5. Гліны цёмна-шэрыя, пясчыстыя, без адхіленняў, з праслаеннямі кар-
банатавых канкрэцый з абвугленымі ашчэпкамі раслін. Ля асновы – праслой-
ка квасцовага пяску. Таўшчыня пакладу – 229 м.

Агульная таўшчыня пакладаў ніжняга мелу – 390,55 м.

Верхні мел
У Ганькінскай свідравіне адклады верхняга мелу прадстаўлены глінамі 

шэрымі і цёмна-шэрымі пясчыстымі, вапністымі ў верхніх праслойках, слю-
довымі, часам з тонкімі праслаеннямі і лінзамі дробназярністага, а месцамі 
глаўканітавага пяску. Сустракаюцца канкрэцыі пірыту, пірытаваныя ашчэпкі 
раслін і крошкі слюды. У верхніх слаях знойдзена багатая мікрафаўна: Gaudyina 
ex gr. rugosa (d`Orbigny), Heterostromella feovelota (Marsson), Gumbelina ex gr, 
Globifera (Renss), Bulimenella ex gr. carscyae (Plummer), Bulimina nana (Dain), 
Loxostomum plaitum (Carscy), Gyroidina soldanii (d`Orbigny), Anomalina ex. 
gr. grosserugosa (Gumbel), характэрная для маастрыт-кампаньскага веку, тут 
жа макрафаўна: Baculites, Gasporade i Perten. Таўшчыня пакладаў – 120,45 м.

Сучасная нам эра кайназойская, або чацвярцічны перыяд, перыяд марэн 
галаўных і донных, лясоў, торфаў, рачных асадкаў, перыяд сённяшніх раслін 
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і жывёл, а таксама земляробства і жывёлагадоўлі, дзеліцца на падперыяды – 
палеацэн, эацэн, алігацэн, неаген.

У Ганькінскай свідравіне палеацэнава-эацэнавыя паклады прадстаўле-
ны выключна глінамі: шэрымі з бурымі і зеленаватымі адценнямі, месцамі – 
пясчыстымі, не вапністымі, часам глаўканітавымі, з тонкімі праслаеннямі і 
лінзамі дробназярністага, месцамі глаўканітавага пяску. У пяску сустракаецца 
дробная квасцовая галька. Знойдзены таксама ў вялікай колькасці радыёпа-
лярыі, абрыўкі губак, крошкі гаспарад (Cyprina) і іншых пеліціпод. Таўшчы-
ня пакладаў разам – 97 м.

Алігацэн
Паклады алігацэну прадстаўлены тут глінамі зеленавата-шэрымі, без да-

бавак, з тонкімі пераслаеннямі пяскоў. Сустракаюцца парэшткі рыб і крошкі 
слюды. У ніжняй частцы свідравіны знойдзены зубы палецыпода (Cyprina), 
радыёпалярыі і абрыўкі губак. Таўшчыня пакладу – 161,20 м.

Неаген
Паклады неагену прадстаўлены тут глінамі, пяскамі, а таксама фарма-

цыямі гліністымі і пясчыстымі. У верхніх праслойках знойдзена мікрафаўна: 
Globigtrina ex gr. bulloides (d`Orbigny), Globigerina sp., у ніжніх праслойках 
былі знойдзены кавалкі араганіту, пранізанага нафтай. Таўшчыня пакладу – 
80,85 м.

Паслядоўнасць геалагічных пакладаў пры свідраванні ў кірунку зверху 
ўніз наступная:

неаген і алігацэн на глыбіні 50–148 м;
верхні мел на глыбіні 446 м;
ніжні мел на глыбіні 550 м;
ніжні мел і верхняя юра 706–921 м.
Кавалкі араганіту, пранізаныя нафтай, знойдзены на глыбіні 50, 146, 

406 і 550 м, таму як у Ганькінскім, так і Нікалаеўскім пунктах, найбольш 
праўдападобна прысутнасць нафты была ўстаноўлена ў больш высокіх пар-
тыях мезазою і кайназою, да якіх прывязаны вышэйзгаданыя прыметы наф-
таноснасці ў тых ваколіцах.

Сённяшняя паверхня Палудзінскага раёна ў пачатку чацвярцічнага пе-
рыяду была дном мора, воды якога згладзілі і знівелявалі гэтае дно на раўні-
не, а багаццем парэшткаў раслін і жывёл удабрылі яго глебу.

Паверхня раёна і глеба
Увесь Палудзінскі раён ёсць амаль зусім плоская і манатонная раўніна, 

асобныя пункты якой размешчаны над узроўнем мора: Нікалаеўка – 130 м, 
Гарэлін – 130 м, Бугровае – 135, Такушы (пункт на паўн. зах. ад Такушоў на 
дарозе Петрапаўлаўск – Омск) – 135, Шчалухіна (пункт на паўдн. зах.) – 135, 
Новы Быт (пункт на зах.) – 135 метраў. На той раўніне там і сям раскіданы 
плоскія, замкнутыя з усіх бакоў упадзіны, у якіх разлітая вада стварае азё-
ры і падмоклыя нізіны. Такая падмоклая нізіна шырокім пасам пралегла ад 
вёскі Крашвойк на поўначы прылеглай да Сладкоўскага раёна, праз увесь                        
Палудзінскі раён у кірунку на паўднёвы захад, аж да мяжы Савецкага раёна 
(раней Бейнаткорскага).

Глебы раёна ва ўсім абшары яго размяшчэння – чарназём, набліжаны сва-
ёй прыродай і ўласцівасцямі да чарназёму ўкраінскага. Праслойка чарназёму 
таўшчынёй да 30 см залягае на падглебе гліны бурай, чырвонай або белай. У 
тым масіве чарназёму там і сям выступаюць акенцы гліністай падглебы, ча-
сам цалкам пазбаўленыя ўсялякіх жыццядайных рыс – так званыя саланчакі, 
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часам дзякуючы дамешкам лесу, пяскоў, раслінных парэшткаў, якія выйшлі 
за тэрыторыю залясення. 

Воды
Палудзінскі раён не мае на сваёй тэрыторыі ні адной ракі, ні аднаго ру-

чайка, затое мае значную колькасць азёраў.
Камышловае – на мяжы з Булаеўскім раёнам, даўжыня – 7 км, шырыня – 

2 км. Усходні і паўднёвы берагі падымаюцца над узроўнем вады на 5 м. Бера-
гі заходні і паўночны – плоскія. Возера мае салодкую ваду. У значнай частцы 
зарослае аерам і трыснягом. Глыбіня яго да 1½ м.

Палавіннае – у паўднёва-ўсходняй частцы раёна пры мяжы з Булаеўскім 
раёнам, даўжыня 5 км, шырыня 2 км. Паўднёвы і ўсходні берагі падняты над 
узроўнем вады на 5 м. Возера салёнае.

Сяргееўскае – у паўднёвай частцы раёна каля вёскі Сергееўка, даўжыня 
2 км, шырыня 1 км. Берагі нізкія. Салодкае.

Сцяпное – у паўднёвай частцы раёна. Даўжыня 5 км, шырыня 3 км, вы-
сыхаючае. У снежныя зімы разліваецца на большы абшар. Глыбіня не пера-
вышае 1 м. Салодкае.

Палудзінскае – адно з найбольш самавітых, у паўднёва-заходняй част-
цы раёна. Берагі паднятыя да 5 м над узроўнем вады. Вада салодкая. Даўжы-
ня і шырыня яго па 5 км.

Такушынскае – круглае, па 2 км уздоўж і ўшыркі. Берагі балоцістыя, вада 
салодкая. Глыбіня да 2 м.

Дуброўскае – у заходняй частцы раёна, даўжыня 2 км і шырыня 1 км, 
паміж чыгуначнай каляёй і грунтовай дарогай з Омска да Петрапаўлаўска. 
Салодкае.

Бугроўскае – круглае па 2 км уздоўж і ўшыркі. Берагі высокія да 5 м над 
узроўнем вады.

Шалегінскае – даўжыня з усходу на захад 10 км, шырыня 2 км. Берагі 
нізкія, балоцістыя. Усё парослае аерам і трыснягом. Салодкае. Глыбіня не пе-
равышае 1 м.

Раўкінскае – каля вёскі Раўкіна, даўжыня 3 км, шырыня 1 км. Глыбіня 
да 1 м. Вада салодкая.

Фурманаўскае – з паўднёвага боку чыгункі, 1 км даўжыні і ½ км шырыні, 
глыбіня да ½ м, высыхаючае. Салёнае. Берагі роўныя, балоцістыя.

Звыш таго на паверхні раёна знаходзіцца больш за дзясятак меншых 
упадзін, якія таксама называюцца азёрамі, як, напрыклад, каля вёскі Новаге-
оргіеўка, у Такушынскім саўгасе і інш. Азначэнне вады як салодкай цалкам 
не адпавядае рэчаіснасці. У кожным з тых азёр вада не прыдатная для піц-
ця ў меншай ці большай ступені. Ужыванне вады залежыць ад дозы солі, што 
ўтрымоўваецца ў вадзе. У некаторых азёрах вада цалкам горка-салёная, у ін-
шых менш, і тыя апошнія азначаюцца як салодкія. Азёры звычайна плыткія, 
парослыя густой балотна-азёрнай флорай, разлажэнні якой з-за адсутнасці 
адтоку з тых азёраў канчаткова і беспаваротна разам з разложанымі парэшт-
камі жывёльнага свету забруджваюць тую ваду і робяць яе цалкам непрыдат-
наю для ўжытку. Звыш таго, густа забруджаная вада тых азёр ёсць зборышчам 
хваробатворных элементаў, робячы яе зусім небяспечнай. У вёсках як Раўкі-
на, Нікалаеўка і інш. брушны тыф ёсць сталым госцем.

Вада для ўжытку людзьмі і жывёлай, якая звычайна чэрпаецца са студ-
няў, трапляецца адносна рэдка. Кожная вёска мае звычайна некалькі студ-
няў, але не з кожнай з іх чэрпаецца вада для ўжытку. Студні тыя капаліся на 
«авось», і, калі вада ў адной была не прыдатная для ўжытку, капалі наступ-
ную, аж пакуль у выніку не траплялі на добрую ваду. Нярэдка такія студні вы-
несены далёка за паселішча. Напрыклад, на ферме № 2 Такушынскага саўгаса 
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«Гамрына» вялікая, добра абсталяваная студня глыбінёй звыш дзесяці метраў 
размешчана каля самога паселішча ў бярозавым гаі, але вада ў ёй мае смак са-
ланаваты. Студня з добрай салодкай вадой размешчана за 1½ км ад Гамрына на 
беразе Шалегінскага возера, але яна на лета высыхае. У пошуках добрай вады 
выкапана студня вялікая і глыбокая з паўночна-заходняга боку ад паселішча, 
аднак у ёй вада такая горкая, салёная і смярдзючая пры чысціні і празрыста-
сці яе на погляд, што нават жывёла п’е яе з неахвотай. Таму за 4 км у саўгас-
най устроні «Гурт» вялікая студня мае ваду цалкам добрую, і спецыяльна пры-
стаўленая для абслугі жанчына ваду з гэтай студні ў велізарнай 80-вёдзернай 
бочцы парай валоў штодзень возіць у цэнтр Гамрына.

У Раўкіне студзенька з вельмі добрай вадой размешчана за 1½ км ад па-
селішча, а гэтая адлегласць вядзе да таго, што калгасніцы чэрпаюць ваду з за-
бруджанага возера, не зважаючы на небяспеку захворвання.

У Нікалаеўцы да некалькіх студняў у вёсцы з менш або больш прыдат-
най вадой экспедыцыя нафтавай разведкі выкапала ў 1938 г. студню з добрай 
салодкай вадой за ½ км ад вёскі ў стэпе.

У Казахстане вялікая і добра абсталяваная студня ёсць адна са студняў з 
найлепшай вадой у цэлым раёне.

У Фурманаве дзве студні з добрай вадой: адна ў сярэдзіне вёскі, а дру-
гая – каля млына. У дзвюх іншых вада салёная. Новая студня мае ваду пры-
мальную, але мае затое металічную канструкцыю для пампавання з ветраком 
для электрычнага напружання.

У стэпах і лясах трапляюцца студні, якія засталіся пасля знішчаных па-
селішчаў.

Клімат
Палудзінскі раён размешчаны за дзве тысячы кіламетраў ад Паўночнага 

Ледавітага акіяна і тут жа велізарнымі прасторамі Уральскіх гор адгароджаны 
ад усялякага ўплыву Гольфстрыму. Таму клімат раёна ёсць цалкам кантынен-
тальны з вялікай залежнасцю ад барэйных уплываў. Раён належыць да пала-
сы, у якой гадавая тэмпература вагаецца паміж 0° і +5°, тэмпература ліпеня 
паміж +15° і +20°, тэмпература студзеня паміж -10° і -15°. Лета тут кароткае. 
Замаразкі заканчваюцца звычайна ў палове траўня. У палове ліпеня тэмпе-
ратура падымаецца да +40°, а ў палове верасня ўжо з’яўляюцца асеннія зама-
разкі. У цёплы перыяд пануюць паўднёвыя і паўднёва-ўсходнія вятры. У зімні 
перыяд – вятры паўночныя і ўсходнія. Воблачнасць малой інтэнсіўнасці. Пе-
раважаюць дні ясныя, сонечныя. Гадавых ападкаў – ад 25 да 50 см. Дажджы 
адносна рэдкія, затое ападкі снежныя багатыя. Асабліва знакамітыя тут снеж-
ныя буры, якія трываюць часам па пару тыдняў і называюцца буранамі.

Вось што ўяўляла сабой надвор’е 1940–41 гг. 
Пасля некалькіх цёплых дзён пачатку траўня 1940 г. 8–10 траўня быў 

страшны буран, у час якога на зямлю, ужо цалкам вольную ад снегу, нанесла 
слой снегу на 1 метр таўшчыні. Занесены былі стэп, дарогі. Снег ляжаў цэлы 
тыдзень. На ферме № 2 Такношынскага саўгаса не маглі дайсці да студні і 
мусілі збіраць снег у вёдры, каб прыгатаваць сабе гарбату. Жывёла, ужо вы-
пушчаная ў стэп, была зачынена ў аборах, а паколькі сена ўжо не хапала, таму 
пачалі здзіраць на корм салому са стрэх тых жа абор. Жывёла хварэла, і не-
калькі штук здохла. Потым на працягу двух тыдняў мучыла нас тутэйшая пры-
края гразь на вуліцах і дарогах. Чарназёмная гразь клейкая, прыстае да колаў і 
абутку, налепліваецца велізарнымі камякамі і не дае магчымасці ані ехаць, ані 
ісці пешшу. Лета 1940 г. было сухое, гарачае, з гарачымі сухімі вятрамі з паўд-
нёвых стэпаў і пяскоў Казахстана. Гарачыня даходзіла да +40°. Гэтыя вятры 
высушваюць расліннасць і тут вядомыя пад назвай «сухавей». 23–25 ліпеня 
былі буры з дажджом, бліскавіцамі і грымотамі, але досыць лагодныя. Водгалас 
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грымоты быў чуцён праз 5–10 секунд ад хвілі бліскавіц, якія з’яўляліся ў паве-
тры часам над галавой. Робім выснову, што разрады электрычнасці адбывалі-
ся недзе на вышыні 1–2 км. У лясах я не сустракаў дрэў, выцятых перунамі, і 
за тры гады знаходжання ў раёне не было выпадкаў пажару або смерці ад пе-
руна. Восень была цёплая і сухая, але кароткая. Працуючы ў Электраразвед-
цы № 16 Заходняй Сібіры на профілях у Палудзінскім і Сладкоўскім раёнах, 
ад 1 да 13 верасня сяліліся ў стэпах і лясах у палатняных намётах. Толькі пад-
час некалькіх апошніх начлегаў ночы былі досыць халодныя, а ранкамі на тра-
ве асядала белая халодная раса. 20 кастрычніка выпаў першы снег і зрабіла-
ся непралазная гразь. На 1 лістапада гразь замерзла, выпаў досыць глыбокі 
снег і ўстанавілася санная дарога. Падскочылі марозы. 6 лістапада ў санях па 
добрай саннай дарозе пры 30° марозу пераехалі з Нікалаеўкі праз Казахстан, 
Стаханавец і Давідаўку ў Фурманаўку. Тэмпература на працягу ўсяго ліста-
пада, снежань, а таксама студзень і люты 1941 г. была ўвесь час вельмі ніз-
кая, мароз даходзіў да -38°. Усю зіму панавалі бесперапынныя вятры і бура-
ны. Гурбы снегу засыпалі домікі ў Фурманаўцы, Ганкіне і іншых мясцовасцях 
роўна з камінамі. Для ўваходу ў памяшканні прабівалі ў снезе тунэлі. Вокны, 
абложаныя снегам, не прапускалі святла, і ў памяшканнях панавала цемната. 
Дабрацца да акон знадворку за гурбамі снегу пры сценах было немагчыма. У 
студзені і лютым маразы вагаліся ў прамежку 25–38°. Толькі ў першых днях 
сакавіка мароз спаў да -12°. У час буранаў у стэпах гінула нямала людзей, аса-
бліва школьных дзяцей, як напрыклад, у Камсамольскім раёне. Сястра жонкі 
старшыні калгаса Rote Fanne («Чырвоны сцяг», Фурманаўка) таксама загіну-
ла за 3 кіламетры ад сваёй вёскі: згубіла дарогу ў замяці. Цэлыя дні прыхо- 
дзілася сядзець дома. Цэлымі тыднямі людзі не выходзілі за край сваёй вёскі і 
базы. У першыя дні снежня 1940 г., ідучы а 5-й гадзіне з Фурманаўкі да Гань-
кіна (5 км) на працу (тачкаванне вугалю ў кацельню свідравальнай вышкі), я 
згубіў па стэпе дарогу і трапіў за 2 км ад Фурманаўкі ў зараслях на такія зава-
лы снегу, што ўжо амаль не меў сіл пераадолець іх. Снегу літаральна было па 
пояс, а пры вялікім ветры немажліва было ані зарыентавацца ў цемнаце, ані 
выбрацца з снежных завалаў. Небяспека павялічвалася тым, што тут летам 
таго ж года сейсмічная партыя ўтварыла некалькі ям па звыш дзясятка метраў 
шырынёй і некалькі метраў глыбінёй. Ямы былі засыпаны снегам і, трапіўшы 
на такую яму, чалавек ужо не мог бы выбрацца з яе. Уратавалі мяне толькі са-
мавалоданне і прысутнасць свядомасці. Трапіў на працу якраз на 8 гадзін рані-
цы. Красавік 1941 г. быў халодны, з часта выпадаючым снегам. 2 красавіка 
па глыбокім снезе мы хадзілі пешшу ў Палудзіна (9 км). Праз некалькі дзён 
надвор’е сапсавалася, пайшлі дажджы, і снег змяшаўся з граззю. 2 траўня – у 
Фурманаўцы ясна, цёпла, наўкола стэп і палі, залітыя вадой. 3 траўня ноччу – 
моцны вецер, снег і нарэшце мароз. 4 траўня – снег, вецер, мароз -4°. Уся доў-
гая вуліца Фурманаўкі (як і кожнай тут вёскі) ўяўляла сабой канал, пакрыты 
брудным лёдам. Начальнік раённага НКВД 27 красавіка, не могучы з-за без-
дарожжа ехаць, прыйшоў з Палудзіна ў Фурманаўку ў доўгіх ботах пешшу, 
тут выпрасіў у калгасе каня і ад’ехаў конна ў Давідаўку. Паштальёнка такса-
ма ездзіла па тым бездарожжы конна з Фурманаўкі ў Палудзіна па карэспан-
дэнцыю і газеты. Пасля гэтай залевы стэпаў і дарог вадой усё размокла, нічо-
га не высахла. Як і ў 1940 г., запасы сена былі ўжо з’едзены, жывёлу на пашу 
нельга было выпусціць. Каровы і авечкі галадалі, іх кармілі галінкамі бяро-
зы, дастаўленымі з лесу. Схуднелыя і хворыя каровы, авечкі і коні звычайна 
на весну падалі цэлымі дзясяткамі. Прызвычаеныя да гэтага людзі нават пра 
тое і не размаўлялі: звычайная, штодзённая рэч! Але калі сонца прыгрэла, на-
ступіла раптоўнае раставанне снегу, парнасць і высыханне стэпу. Адзіная, хоць 
аддаленая рака Ішым раптоўна набрыняла. 8 траўня Ішым падняўся па-над 
старым узроўнем на 8 метраў. Небывалы гэта быў разліў ракі ў 1941 г. Былі 
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знесены цэлыя вёскі. Згінула мноства людзей і жывёлы. Людзі па некалькі 
дзён плылі на ледзяных крыгах і гінулі на вачах іншых, якія не маглі падаць 
ім дапамогі. Адну кабету ўдалося зняць у Петрапаўлаўску з такой крыгі пасля 
6 дзён падарожжа. Зразумела, няшчасная памерла ад голаду.

У 1941 г. 20 лістапада мароз у Фурманаўцы даходзіў да -36°, 9 снежня – 
да -35°, 20-га – да -35°, 22-га – да -36°, 23-га – да -36°, 31-га – да -35°, у студзені 
1942 г. захоўваўся мароз: 1-га -30°, 17-га -28°, 21-га -35°, 31-га -20°, у лютым: 
5-га -30°, 9-га -30°, 18-га -10°, 28-га -8°. У сакавіку 1–4 шалее буран. Пасля не-
калькіх дзён адноснага спакою 7-га сакавіка распачаліся нанава лютыя ма-
разы і бураны і трывалі з малымі перапынкамі да 15 сакавіка.

Прырода
1. Расліннасць
Паміж бязмернымі сібірскімі ляснымі пушчамі, так званай тайгой, 

на поўначы і неабсяжнымі стэпамі Казахстана на поўдні расцягнулася на                  
ўсходзе ад ракі Обі на захад да Уральскіх гор паласа лесастэпу шырынёй да 
150 км, у якой якраз і размешчаны Палудзінскі раён. Расліннасць раёна ха-
рактарызуе сабой пераходны абшар ад стэпу да лесу. Тыповымі для стэпу 
раслінамі на цалінным абшары ёсць: кавылі, стэпавы авёс, аржанец, мятлік, 
танканог, пырнік, ціпец, палыны і інш. Класічным кавылём ёсць перысты ці 
серабрысты: на канцы кожнага доўгага тонкага травяністага сцябла вырас-
тае насеннік з доўгім серабрыстым пёркам, якое ўтварае як бы далейшы пра-
цяг сцябла. У пачатку лета такія цалінныя абшары пры найслабейшым ве-
тры здаюцца серабрыстымі плашчынамі з хвалямі – крыніцамі вады. Пасля 
выспявання насення зрываецца яно з мацярынскага сцябла і плыве з ветрам, 
уносячыся на сваім пяры. Побач з перыстым кавылём сустракаецца каротка-
пёрысты і валасяны, так званая тырса. Растучыя тут у мностве стэпавы авёс, 
аржанец і іншыя дзікарастучыя ў Казахстане аднагадовыя даследчыкі пры-
роды і падарожнікі ХVІІІ ст. Лаплас, Палас і інш. прызнавалі за продкаў на-
шых культурных раслін – жыта, аўсу, ячменю, пшаніцы і інш. Сярод тых про-
стых і масавых жыхароў цаліны там і сям цвітуць у чэрвені нашы клумбавыя 
фіялетавыя ірысы з залатымі сарцавінкамі, пасля адцвітання якіх на ветры 
хістаюцца іхнія ножкі з насеннымі галоўкамі, цвітуць дробныя кусты дзікай 
ружы і кольцы спірэю, усеяныя дробнымі белымі кветачкамі; дзікі часнык і 
дзікая цыбуля з цыбулькамі, праўда, дробнымі, але якія маюць усе рысы на-
шых агародных – пах, смак і вастрыню, толькі што значна мацнейшыя; наш 
боршч, жыхар сухіх лугоў, але тут больш раскошны і пышны; дзікая трускал-
ка. Гэтая расліна размножана вельмі шырока, найчасцей сустракаецца сярод 
іншых траў на месцах, аслоненых ляснымі зараслямі ад поўначы і выстаўле-
на на найбольш сонечнае асвятленне, а гэта таму, што любіць вільгаць, якую 
захоўваюць лясныя зараслі, і адначасова – сонечнае святло і цяпло. Мае ўсе 
рысы нашых агародных трускалак, толькі кусты значна меншыя па памерах. 
Ягады круглыя, ад велічыні гарошыны да велічыні ляснога арэха, у пачатку 
зялёныя, цвёрдыя, потым белыя, ружовыя і нарэшце чырвоныя; даспелыя са-
лодкія, з адценнем смаку ананаса, вырастаюць на доўгіх, да 20 см ножках па 
некалькі на кожнай. У 1940–41 гг. трускалкі гэтыя цвілі ў канцы траўня і па-
чатку чэрвеня надзвычай багата, але пасля расквітнення з недахопу вільгаці 
лісце іх счарнела, а ножкі і зялёныя ўжо дробныя ягадкі высахлі і скурчылі-
ся. Здавалася, што засуха забіла іх насмерць. У тым стане былі некалькі тыд-
няў. Але пасля двух дзён буры-навальніцы і бліскавіц са спорым дажджом, 
калі 25 ліпеня выцяла цёплае сонечнае надвор’е, у тых месцах, дзе перад тым 
не было ні адной спелай ягадкі, а толькі тырчалі кароткія высахлыя ножкі з 
сухімі, счарнелымі на перац ягадкамі, аказалася маса даспелых, вялікіх, мяк-
ка чырвоных і салодкіх ягад на тых быццам бы высахлых ножках. За тры дні 
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дажджу і потым цёплага сонечнага надвор’я сухія датуль ножкі з лісцем і яга-
дамі аджылі, пазелянелі, ножкі нанава падраслі на ўсю сваю даўжыню, а яга-
ды атрымалі свае сокі, набрынялі, пачырванелі і цалкам даспелі. Сапраўдная 
труба ерыхонская! Другая пладовая расліна ёсць касцянка – жыхарка цяністых 
бярозавых лясоў. У дакладнасці падобна да нашай касцянкі, жыхаркі альхо-
вых гаёў, толькі больш разрослая мае і большыя лісты. На ёй ягады велічыні 
вялікага гароху, чырвоныя, сочныя, кіславатыя, даспяваюць у канцы ліпеня 
і пачатку жніўня, купкамі па дзясятку і больш штук сярод зялёных лісцяў. У 
цяністым бярозавым гаі нярэдка сустракаліся зялёна-чырвоныя дываны гэ-
тай расліны па некалькі сотняў квадратных метраў. На паўвыспе Тавалжан-
скага возера ў суседнім Сладкоўскім раёне, побач з вялікай вёскай Тавалжан 
расце ў вялікай колькасці дзёрн з чырвонымі кіслымі ягадамі, які называюць 
тут, дзікай вішняй, а таксама наша звычайная маліна. Магчыма, што дзе-не-
будзь і ў Палудзінскім раёне ёсць такія расліны (гаварылі мне пра гэта), але 
не здарылася сустрэць іх тут.

Апрацаваныя землі страшным чынам засмечаны пустазеллем – палы-
ном, дзікімі каноплямі, бярозкай (павілікай), пырнікам, аўсюгом, асотам, ма-
лачаем, свірэпай і інш. Леташнія палеткі звыкла на вясну парастаюць палы-
ном на плошчы дзясяткаў і соцень гектараў. Палын на парушаным чарназёме 
рос густа ў рост чалавека, густы не прабіцца. Сцяблы яго таўшчынёй з палец 
часам уяўляліся як бы зросшыміся ў адно плоскае шырокае сцябло. Хмары 
кветкавага пылу ў час цвіцення прыводзілі да галавакружэння і страты пры-
томнасці. У тых зарасніках, проста недаступных для чалавека, зімой хаваліся 
ваўкі, якія неаднаразова сустракалі школьных дзяцей з Ганькіна, якія хадзілі 
зімой 1940/41 г. у няпоўную сярэднюю школу ў Фурманаўцы. Некалькі дзя-
цей на ўсякі выпадак мелі пры сабе старую пістонаўку, на якую ў парадку вы-
ключэння даў дазвол начальнік раённага НКВД у Палудзіне. Немалы клопат 
з тымі палыновымі джунглямі мы мелі ў часе прац у 1940 г. у тапаграфічнай 
секцыі нафтавай электраразведкі Заходняй Сібіры № 16. Пры прабіцці лініі 
профілю праз палыновае поле немажліва было нічога бачыць цераз зараснікі, 
ані іх высякчы, ані абысці. На апрацаваных агародах і палях звыкла ў сусед-
стве з бульбай расла аднагадовая расліна, якая давала ў канцы лета чорныя 
ягады, так званы паслён. Ягадамі ласаваліся дзеці, а гаспадыні збіраюць іх і 
сушаць «на зіму», пякуць з імі піражкі і да т. п.

Па-над травяністым дываном стэпу вырастаюць купамі дрэвы па некаль-
кі, па некалькі дзясяткаў штук у адным месцы, часам па некалькі гектараў і 
нават цэлымі масівамі па некалькі дзясяткаў, некалькі сотняў гектараў. Такія 
гайкі і гаі, словам лясныя пералескі вядомыя тут пад назвай аколкаў. Акол-
кі ў кірунку поўначы збіраюцца ў большыя масівы і паступова пераходзяць у 
велізарныя лясы і недаступную тайгу Сібіры. На поўдзень, ужо ў суседнім ра-
ёне Савецкім паступова знікаюць і пераходзяць у чысты стэп. Аколкі і наогул 
пералескі ў Палудзінскім раёне параслі дрэвамі выключна лісцевымі. Дрэваў 
хвойных тут зусім няма. Тутэйшыя дзеці ніколі не бачылі ў прыродзе елкі. 
«Ёлка», якую ставілі на Новы год, была з вярхушкі бярозы з голымі галінкамі, 
на якія навешваліся бедныя цацкі з бліскаўкамі і сякія-такія кветкі з каляро-
вых папяровых абрэзкаў. Свечак не запальваюць, бо іх няма.

Сапраўды выключным гатункам дрэва ў тым раёне ёсць бяроза, асабліва 
і выключна тутэйшая, сібірская. Вызначаецца белым ад нізу да верху ствалом 
і цалкам белымі галінамі, якія растуць пучкамі. Расце ў хуткім тэмпе: 30-га-
довая мае таўшчыню 30 і болей см у папярэчніку. Ссечаная і не ачышчаная 
ад кары на працягу аднаго года цалкам парахнее. Ачышчаная ад кары і вы-
сушаная нацвёрда ў будынку або ў іншым начынні служыць доўгія гады. До-
бра гарыць, свежая, нядаўна ссечаная, як і сухая. Нярэдка цэлыя аколкі за-
марожаныя высыхаюць і такія сухія і белыя робяць гнятлівае ўражанне лесу 
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шкілетаў. Сяды-тады сярод аколка сустракаецца дзікая, з шэра-зелянцавай 
карой і вельмі рэдкая вярба. Падлескам ёсць амаль выключна вербалоз. Велі-
зарныя яго кусты не толькі ў лесе, але вырастаюць і на адкрытых мясцінах. 
Летам 1940 г. у аколку ўжо на тэрыторыі Сладкоўскага раёна сустрэў пару эк-
зэмпляраў цісу (taxus).

У былых фальварках, як Фрызан, Янсан, Грынёўка, Гамрына, занятых 
цяпер Такушынскім саўгасам, а таксама ў вёсцы Фурманаўцы, калгас Найтэла 
і інш. ёсць алеі або адзінкавыя экзэмпляры белай таполі. Значная частка тых 
дрэў ва ўзросце 40 гадоў відавочна была вымаражана на працягу апошняй ма-
рознай зімы 1939/40 гг. У вёсцы Шалухіна стары ўкраінец, бежанец з 1914 г. 
з-пад Берасця, звярніце ўвагу, у сваім маленькім агародзіку, пад вокнамі сва-
ёй хаткі пасадзіў яблыні, некалькі вішанек, бэз, маліны. У 1940–42 гг. усё гэта 
цвіло ў чэрвені. Закутванае на зіму ў саламяныя чахлы пераносіла тутэйшыя 
марозы. У вёсцы Фурманаўцы калгаснік Сцепчанка на некалькіх сотнях ква-
дратных метраў заклаў калгасны сад – вішанькі і маліны, якія шчасліва пе-
разімавалі на 1941 год.

У Такушынскім саўгасе ў 1942 г. заклалі пладовы сад на 1 га. Не ведаю, 
як ён перазімаваў.

У лясных аколках ёсць звычайна тут грыбы – лісічкі, сыраежкі, груздзі, 
чашчэвікі, баравікі, а па стэпе на пашах жывёлы, а таксама і ў асадах, у мес-
цах скідвання жывёльнага гною растуць пячаркі (шампіньёны). Мясцовая люд-
насць грыбоў не ўжывае, лічачы ўсе іхнія гатункі небяспечнымі для здароўя.

2. Жывёлы
а) Насякомыя
У цёплы перыяд года перажываюць людзі і свойская жывёла нашэсце 

камароў. Вылупліваюцца як на абшарах цалінных, травяністых, так і ў лясах, 
а асабліва на абшарах азёр, як Шалегінскае, Раўкінскае і інш. Кусаюць ба-
люча. Дыму амаль што не баяцца. Від малярыйных камароў выклікае вельмі 
распаўсюджанае захворванне на малярыю, якая тут не прызнаецца нават за 
хваробу, з-за якой вызваляюць ад працы. Дробнае насякомае – мошка, назой-
лівая і кусае не менш балюча, выклікае апуханне і дробныя нарывы. На мес-
цы старых абораў для жывёлы размнажаліся вялізныя хрушчы шакаладнага 
колеру, якія даходзілі да 5 см даўжыні. Просты хрушч, травеньскі. Лугі, палі 
і стэпы раяцца тут ад мноства іншых насякомых – матылёў, хрушчоў, мух – 
рознай велічыні, розных колераў і формы. Паміж іншымі небяспечным ёсць 
круглы клешч у цвёрдым панцыры да 5 мм велічыні, распаўсюджаны ў травах 
і лясах. Упіваючыся незаўважна ў мяккія, з далікатнай скурай месцы цела, на-
піваецца крывёй, набухае да велічыні 1 см – пакідае на целе больку, напухлую 
рану, якая часам не гоіцца цэлымі месяцамі. 18 чэрвеня 1940 г. бачыў у стэ-
пе каля Ганькіна некалькі велізарных чорна-жоўтых чмялёў. Кожны жыхар 
дае на зіму прытулак цвіркунам. Мясцовая люднасць мае перакананне, што 
сталы побыт і цвірканне цвіркуна прадказвае праяўленне каго-небудзь з гэ-
тага дома – як памерлага або адсутнага праз іншы спосаб. Нягледзячы на тое, 
што ў рэчаіснасці спраўджваецца гэта не абавязкова, бо ў раёне, мабыць, няма 
дома ані наогул жылля і сям’і, у якой бы не чулася цвірканне адной, а часам і 
некалькіх асобін... У раёне да 1941 г. не бачылі пчол. Пасля ўдару ў тым годзе 
немцаў, пры эвакуацыі заходніх і паўднёвых тэрыторый СССР, даставілі ў Та-
кушынскі саўгас да 100 раёў пчол у вуллях, якія памясцілі ў піўніцы. На пра-
цягу зімы 1941/42 гг. загінулі з 20 раёў. Летам 1942 г. раі далі новыя сем’і, але 
такія слабыя і так аслабленыя, што мусілі іх злучаць. Зімой на 1943 год ужо 
падрыхтаваліся да ліквідацыі наступных 20 раёў. Далейшых звестак пра гэта 
не маю. Паведамілі пра гэта ў цэнтр пчалаводства. Алма-Ата выслала ў саў-
гас спецыяліста. Але вынік яго мер і сродкаў мне не вядомы.
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Павукоў тут некалькі відаў, паміж імі павук крыжовы. Павука таранту-
ла і скарпіёнаў тут няма. Тарантула бачыў у Карлагу на МПУ (Плоліна) летам 
1947 г. Казахі, убачыўшы таго ворага, зрабілі велізарны рух і гвалт, злавілі яго 
ў траве, на якой звычайна грэліся на сонцы, і знішчылі.

b) Рыбы
Раён амаль што не мае рыб. У шматлікіх і вялікіх азёрах ловіцца толь-

кі карась, і то вельмі малы – не большы як 10–15 см. 27 ліпеня 1940 г. раннім 
ранкам калгаснік з вёскі Шалегіна прывёз у Гамрына конна (6 км) вядро ка-
расёў і прапанаваў «палякам» купіць іх за 2 пачкі махоркі па 100 гр. Ніхто не 
купіў: баяліся падступу, такі незвычайны быў той учынак. У Нікалаеўцы наш 
лідзянін Міхал Чайка сплёў з вербалозу веш (буч, нерат) і паставіў яе ў возе-
ры, але калгасніцы веш тую выкінулі з возера і знішчылі. У Такушах 20 траў-
ня 1941 г. паселеныя тут нашы яўрэі гатавалі на абед плотак, але не казалі, ад-
куль яны былі і якім спосабам злоўленыя. Часам патаемна дзеці Урбановічавай 
у Сяргееўцы лавілі ў тамтэйшым возеры некалькі ці за дзясятак штук карасёў.

с) Земнаводныя
Змеяў і вужоў у тым раёне не сустракаў, казалі, што тут іх няма з-за су-

ровых зім. Ёсць яшчаркі нашы звычайныя – шэра-зялёныя і вялікія, з акру-
глымі галоўкамі. Такая чорная, даўжынёй нейкія 25 см, з цікавым пахілым 
акругленнем на галоўцы пасялілася ў сцяне нашага жылля – жардзянкі ў 
Гамрыне. Днём выходзіла на двор і выгравалася на сонцы, ноччу шпацы-
равала да нашага жахлівага жылля. 20 траўня 1941 г. сыны нашага гаспа-
дара Асельборна ў Фурманаўцы злавілі нашу звычайную шэра-зялёную на                                                       
агародзе, якая мела нейкія 12 см даўжыні, і аднеслі ў школу на ўрок прыроды. 
Жабаў тут некалькі відаў.

d) Птушкі
З птушак ёсць, мабыць, усе роды і віды, уласцівыя гэтай шыраце і лакаль-

ным раслінным умовам. Адзін раз летам 1942 г. бачыў пару вялікіх бура-рудых 
арлоў, якія кружыліся над стэпам, але гнязда іх ніхто ў Палудзінскім раёне не 
бачыў. Ястрабаў тут шмат. 25 ліпеня 1940 г. у Гамрыне каля нашага жылля 
вялікі ястраб схапіў з вуліцы вялікае кураня. Выпадкі хапання куранят, а на-
ват і кур не былі рэдкімі. Ёсць ястрабы і меншыя. 20 ліпеня 1940 г. на дарозе з 
Гамрына да Шалегіна бачыў у стэпе вялікую чараду крукоў (крумкачоў) 100–
150 штук. Трымаліся спакойна. Вароны і галкі ў цёплую пару года былі вель-
мі шматлікія, гняздзіліся на дрэвах. У Гамрыне назіраў мышалова, які пас-
ля дзённай выправы роўна з захадам сонца вяртаўся да сям’і на гняздо, якое 
знаходзілася каля нашай жардзярні ў бярозавым гаі. Усе гэтыя птушкі перад 
зімой адлятаюць на поўдзень, нават вароны і галкі, паколькі не могуць мець 
дастаткова спажывы з-за марозаў і глыбокіх снягоў. 5 жніўня 1940 г., едучы з 
лесніком з Гамрына ў Шалегіна, мы сустрэлі ў стэпе светла-шэрую саву, якая 
паднялася і ціха адляцела. На большых незаселеных абшарах гняздзяцца жо-
равы. На весну кожнага года над раёнам працягваюцца велізарныя жураўлі-
ныя ключы па 200–300 штук. У палове ліпеня 1940 г. касцы Талкушынскага 
саўгаса злавілі маладога жорава, які хутка асвоіўся з людзьмі. Вечарамі, пасля 
заканчэння працы мелі забаву, і адзін з работнікаў граў на гармоніку, трапля-
ючы за жоравам, які пацешна танчыў, вырабляючы смешныя па, паварочва-
ючы галоўку з вялікай дзюбай і размахваючы крыламі, а за танцорам і музы-
кам выступаў развяселены натоўп. 20 ліпеня 1940 г. быў у сяле Нікалаеўцы і 
тут бачыў на падворку аднаго гаспадара двух маладых жораваў. Неяк па да-
розе з Гамрына да Шалегіна пачуў як за 1/4 км ад мяне падняліся і адляцелі 
некалькі жораваў. Жаваранак, першы звястун вясны, сталы жыхар апраца-
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ваных палёў, за ім шпак, жыхар дуплаў у старых бярозах, земба, пліска шэрая 
і жоўтая, перапёлка, якае падае свой голас у збожжы, лайдачка зязюля, якая 
журботным сваім «ку-ку» ажыўляе ўсе бярозавыя гаі з маладой, пахучай лісто-
тай, яна тут простая і ў вялікай колькасці. Зімой, перад наступленнем суровых 
маразоў паказваюцца тут у мностве жыхары паўночных лясоў сінічкі, снегіры, 
чыжы, шчыглы, гілі і інш. 1 красавіка 1941 г. у ясны, сонечны і раптам цёплы 
дзень, які выпаў пасярод снягоў і маразоў, бачыў, як у лужыне расталага сне-
гу пад нашым акном у Фурманаўцы купалася сінічка. Было гэта беспамылко-
вым прадказаннем змены надвор’я на горшае, што і сталася: праз пару дзён 
надышлі снегапады, дажджы і маразы.

Вернымі таму краю і заўсёды сталымі яго жыхарамі ёсць – верабей, са-
рока, цецярук. Тутэйшы верабей цалкам падобны да нашага, толькі што голас 
самца ніжэйшы, чым у нашага. Гняздуецца пад апекай людзей, асабліва пад 
дахамі будынкаў. Зімой падчас суровых маразоў вераб’і гінуць масамі ад го-
ладу. Сарока масава водзіцца ў лясах. У бярозавых аколках, заліваных вадой 
з расталых снягоў на весну, звычайна відно мноства іхніх гнёздаў. З-за вады 
не латва ані чалавеку, ані зверу забрацца на бярозу, на якой тое гняздо – куп-
ка галінак, травы і пер’я – звітае. Аднак школьныя хлопцы, часам па калена ў 
ледзяной вадзе, даходзяць да дрэў, узлазяць на гняздо і забіраюць сарочыныя 
яйкі. Сарочыныя яйкі маюць уласцівасць узмацнення памяці. Некалькі штук 
іх і я там з’еў. Гэтыя вясёлыя і рухавыя птушкі ў кожную пару года чародамі 
па некалькі дзясяткаў штук лунаюць над сваімі бярозавымі гаямі, а перад ма-
разамі і непагодай пры людскіх паселішчах. Нярэдкай ёсць тут шэрая кура-
патка, якая на зіму бялее. Здаралася мне некалькі разоў у 1940–42 гг., едучы 
роварам у пачатку звычайна жніўня, сустракаць чародкі іх – па больш за дзе-
сяць штук маладых. 19 лістапада 1941 г. пры -30° марозу ідучы з санкамі ў лес 
па дровы, за ½ км на ўсход ад вёскі Фурманаўкі на краі бярозавага лесу сустрэў 
чародку – 5 шт. ужо дарослых белых курапатак. Дзяцел таксама сталы тутэйшы 
жыхар, падобны да нашага простага, толькі што апярэнне мае больш яскравае 
і прыгажэйшае. Вельмі распаўсюджанай тут вялікай птушкай ёсць цецярук. 
У палове лютага 1943 г., ідучы пехатой з Такушынскага саўгаса ў вёску Мя-
тужына, пры тэмпературы -15°, бачыў велізарную чараду, можа каля тысячы 
штук цецерукоў, якія пераляталі з аднаго аколка на другі. Спачатку падумаў, 
што гэта чарада варон. Але, калі наблізіўся, сцяміў па велічыні і апярэнні, а 
таксама па маўчанні той чарады, што гэта цецерукі. У той час варон тут яшчэ 
не бывае. Гняздуецца на зямлі, сярод зараснікаў у густых травах. 10 жніўня 
1940 г., ідучы пешшу з Міхайлаўкі ў Гамрына (12 км), сустрэў двух старых, як 
свойская кура, вялікіх цецярукоў і некалькі маладых, якія жыравалі ў густой 
траве. Па дарозе на заімцы хлопец смаліў маладых, злоўленых у сетку цецеру-
коў. За 3 руб. набыў у яго дзве штукі. У час жніва вельмі часта выпырхваюць 
цэлыя іх чародкі маладых і старых на полі і ў лесе проста з-пад ног. У 1940 г. 
падчас паездкі машынай электраразведкі амаль штодзень, а то і нават па не-
калькі разоў на дзень зрываліся ў палёт цяжкія цецерукі проста з-пад колаў 
машыны і, адляцеўшы некалькі дзясяткаў метраў, зноў асядалі ў травах. Ін-
жынеры і рабочыя тлумна высыпаліся з грузавіка, які звычайна, убачыўшы 
птушак, шафёр затрымліваў, і ганялі іх, кідаючы ў іх меднымі прутамі (80 см 
даўжыні, тоўсты палец, які ўжываецца ў якасці штэмпеля, убіваецца ў зямлю 
пры электрычных кабелях). Не было выпадку, каб калі цецерука такім споса-
бам упалявалі, але прутоў тых у травах прапала нямала. Мелі некалькі разоў 
зімой цецерука на пажытак. Пры патрашэнні ў страўніку знаходзілі пупышкі 
бярозавыя і каменчыкі буйнога жвіру. Паколькі ў Палудзінскім раёне на па-
верхні зямлі нідзе не знойдзеш гэтага жвіру, магу дапусціць, што для напаў-
нення ім сваіх страўнікаў цецерукі мусілі адлятаць адсюль найменей за 40–
50 км на берагі ракі Ішыма, дзе толькі той жвір знаходзіцца. На азёрах раёна 
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сярод аераў і трыснягоў гняздуюцца тысячамі дзікія гусі, качкі і гагары. Вяс-
ной навакольныя жыхары лазяць па азёрах і пляндруюць тысячы гнёздаў гэ-
тых птушак, набіраючы кашы яек – не як прыемны дадатак да яды, яле як пер-
шы, лепшы за хоць які харч для заспакаення голаду. Куры выседжваюць яйкі 
дзікіх качак, але тыя, калі стануць на крыло, то ўцякаюць ад прыёмнай маці 
на родныя воды. Гагара трохі меншая за качку, мае апярэнне цёмна-попель-
нае і даўжэйшую дзюбу. Смажаная смачная. 3 жніўня 1940 г., ідучы з Шале-
гіна ў Гамрына, за пачак папяросаў набыў адну ад прынагоднага патаемнага 
паляўнічага. У ліпені, калі падрастаюць маладыя качкі і гагары, над азёрамі 
падымаюцца іхнія тысячныя чароды. Жывуць, нікім не чапаныя, адлятаюць 
у канцы лета на поўдзень, каб пасля зімы вясной вярнуцца з маладым пака-
леннем на новы вывад на радзімых азёрах. У Такушах, Бугровым і інш. мес-
цах бачыў неаднаразова на азёрах чаек. 

е) Сысуны (млекакормячыя)
Шчуроў (пацукоў) тут незлічонае мноства. У Гамрыне летам 1940 г. неад-

наразова быў сведкам, як у белы дзень велізарныя пацукі цэлымі кампаніямі 
вылазілі са свірана – тады яшчэ пустога – і выграваліся на сонцы, зусім не зва-
жаючы на прысутных за пару крокаў людзей. Уцякалі, калі хто-небудзь хацеў 
дастаць да іх рукой. Але іх, наогул, там не пераследавалі. Нават дзеці, як звык-
ла, не аказвалі ніякай агрэсіўнасці да пацукоў; як гаварылі, са страху, каб па-
цукі не кінуліся для ўласнай абароны на нападніка.

Мышы ёсць у памяшканнях, але мноства іх гняздуецца на палях. Ідучы 
з Фурманаўкі ў Ганькіна 14 сакавіка 1941 г. пры -12° марозу, бачыў мыш, якая 
прабягала па снезе.

Суслік. Едучы валамі з Гамрына ў Шалегіна ў траўні 1940 г., сустрэў у 
дарозе звярка пясчанага колеру з тоўстай мордачкай і кароценькім хвосцікам 
з добрага коцінка (так, «коцінка» – бо я з Ліды!). Бягом размінуўся са мной, а 
калі я аглянуўся, то ўбачыў, што, адбегшыся за дзесяць крокаў, усеўся на за-
дніх лапках на кучцы зямлі і павярнуўшыся ў мой бок, здзекліва свіснуў раз і 
другі. Жывога сусліка бачыў я першы раз у жыцці. І мілае і смешнае стварэн-
не, але шкоднае. У Палудзінскім раёне не распаўсюджаны, можа быць, з-за 
вельмі цвёрдага грунту – гліны, у якой не так латва рыць норы.

Заяц бяляк – летам пясчанага колеру з белым жывоцікам, зімой цалкам 
белы. Іх тут мноства. Падчас працы ў электраразведцы амаль штодзень вы-
рываліся перапужаныя проста з-пад ног. 9 жніўня 1940 г. такога спалохана-
га зайчыка, яшчэ маладога, рабочы забіў ударам сякеры ў хвілю, калі ён з-пад 
ног скочыў уверх. Прынесены ў той дзень у Тавалжан, там выпатрашаны і за-
смажаны, пайшоў на закуску да шчасліва адшуканых пары літраў манаполь-
кі (гарэлкі). 19 лістапада 1941 г. у загайніку каля вёскі Фурманаўкі я спужаў 
белага зайца.

Сарна таксама тут вельмі распаўсюджана. І летам і зімой служыць мэ-
тай воўчых паляванняў. Нават робяць выправы на сарн і сабакі, арганізую-
чыся ў грамады па некалькі і больш дзясятка штук. Не адзін раз сустракаў 
гэтых мілых звяркоў: і козак, і козлікаў у сваіх вандроўках па раёне. Неяк ле-
там 1942 г. быў сведкам, як такога беднага козліка гнаў воўк у вёсцы Фурма-
наўцы паміж дзвюх паралельных вуліц, папярок агародаў калгаснікаў. У тым 
бегу козлік, а за ім воўк пераскаквалі адзін за другім платы. Дарослыя і дзеці 
лямантам хацелі перашкодзіць гэтаму паляванню, але воўк не звяртаў на тое 
ўвагі. Абое зніклі недзе ў канцы вёскі.

Ліса таксама не чужая тутэйшым мясцінам, але мне не здарылася яе 
спаткаць.

Бурундук – від нашага барсука. Адзін раз бачыў яго, перабягаўшага це-
раз дарогу ў святле фар грузавіка. Звычайна падчас язды на грузавіку ноччу 
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ў святле фар заўсёды, асабліва летам, штохвілю былі відныя перабягаўшыя 
цераз дарогу сарны і зайцы. Часам зайчык імчаўся перад машынай некалькі 
дзясяткаў – некалькі соцень метраў, часам гінуў пад коламі.

Таго ж 13 снежня 1941 г. каля 7-й гадзіны на тэрыторыі нашага жылля ў 
Фурманаўцы бачыў хутка прабягаўшага па снезе досыць вялікага тхара. Тут, 
як і ў іншых вёсках раёна, частыя напады тхароў на курнікі.

Воўк – найбольшае і найшкадлівае стварэнне ў раёне. Вельмі размножа-
ны, хаваецца ў большых лясных масівах, у аерах азёр і ў велізарных зарас-
ніках палыну. Ёсць двух відаў – просты, меншы ростам і больш рэдкі, вялікі, 
цёмнай масці, які ў тым раёне бывае толькі як госць і нападае на коней – так 
званы конюх. Тутэйшы просты нападае на авечак, на птушак, на сарнаў, рады 
падалі. Называюць яго аўчаром. Ноччу 24 ліпеня 1940 г. у Гамарыне з неага-
роджанага падворка начнога вартаўніка Ярэмчанкі воўк украў авечку, адвёў яе 
на некалькі дзясяткаў метраў на выган, тут забіў і спакойна з’еў. Той жа ноч-
чу на другім канцы Гамрына відочна два або болей ваўкоў ускочылі на такса-
ма неагароджаны падворак Сенькіна і тут пакалечылі 12 гусей. Некалькі штук 
ваўкі схапілі і знеслі. У лістападзе 1940 г. два ваўкі падкапаліся пад абору з 
галля, у якой на канцы Фурманаўкі немец калгаснік трымаў авечак, некаль-
кі авечак пакалечылі тут, а адну вывалаклі праз той жа падкоп у лес, дзе яе                              
разарвалі. Неяк у палове студзеня 1941 г. у Фурманаўцы вечарам гаспадыня 
нашага жылля Арсельборн, выйшаўшы на падворак, наскочыла пры дзвярах 
на воўка. Перапужаны воўк кінуўся на агарод, а гаспадыня ў сені. Сабака Нера 
ў кухні ўсчаў страшны гвалт, а за ім і сабакі на суседніх падворках. Праз пару 
тыдняў з падворка на другім баку вуліцы воўк украў сабачку, а другі напаў 
на нашага дваровага вялікага рудога Неру. Нера не паддаўся, у барацьбе вы-
вернулі тачыла, якое стаяла пад сцяной дома. 4 траўня 1941 г. ноччу, падчас 
абрыдлага надвор’я – халоднага ветру са снегам – зноў прыйшоў воўк па на-
шага Неру. Нера прыскочыў пад акно, пад якім спаў гаспадар Арсельборн, на-
рабіў гвалту і ляманту аб ратунку. Гаспадар выскачыў на падворак са стрэль-
бай у руках, і воўк уцёк. Нера паказваў, бедны, пагрызеную лапу, якую пасля 
залівання ёдам забінтавалі. На ранку бінту ўжо не было. Нера яго сарваў зу-
бамі і рану лячыў лізаннем. 23 траўня 1941 г. некалькі ваўкоў схапіла і забіла 
двух маладых коней на пашы за пару кіламетраў ад вёскі Нікалаеўкі. 1 чэрве-
ня 1941 г. у той жа вёсцы Нікалаеўцы ў стэпе больш за дзесяць ваўкоў адбіла 
ад атары пасвіўшыхся авечак 30 штук і пагнала ў кірунку возера Камышлова, 
дзе мелі свае логавы з маладымі ваўчанятамі. Па дарозе забілі і з’елі аж 12 аве-
чак. 9 студзеня 1942 г. ужо на змярканні жанчына і мужчына набіралі на дзве 
фуры сена за пару кіламетраў ад Фурманаўкі. У гэты час з лесу выскачылі ча-
тыры ваўкі і з яўным намерам накіраваліся да людзей. Работнікі не доўга ду-
маючы, выпраглі аднаго каня і, маючы яго на прывязі, на другой, яшчэ пустой 
фуры пагналі ў вёску. Ваўкі гналіся за імі амаль да самай вёскі.

Асвоеныя з сённяшняй культурай і яе элементамі ваўкі адважна перахо- 
дзяць цераз чыгунку. Да 1930 года страшыў іх трактар і від трактара, аўтама-
біля, камбайна. Потым паволі да гэтага прызвычаіліся і нават у час ворыва сме-
ла ішлі за плугам, які цягнуў трактар, і вылоўлівалі выараных з зямлі мышэй. 
12 студзеня 1942 г. за 6 км ад Фурманаўкі калгаснікі ў колькасці 16 чалавек, 
якія працавалі пры камбайне на жніве, малацьбе і транспартаванні (так, так, 
зімой па снезе, бо не мелі ані сіл, ані часу на гэта летам) пшаніцы, убачылі аж 
дзевяцярых ваўкоў, якія гналі няшчасную саранку. Адзін з ваўкоў адбегся ад 
астатніх убок і схаваўся за кучкай саломы. Загонныя ваўкі скіравалі сарну за 
засадніка, той выскачыў са схованкі і адным махам забіў яе. Людзі з палкамі, 
з крыкам кінуліся на ваўкоў, схапілі ў іх з-пад носа саранку і аднеслі яе пад 
камбайн. Разгубленыя на хвілю ваўкі зноў зарганізаваліся, абселі наўкола за 
некалькі дзясяткаў крокаў камбайн і работнікаў і рыкам і выццём дамагалі-
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ся вяртання ўпаляванай імі і несправядліва адабранай у іх здабычы. Некато-
рыя, больш адважныя, набліжаліся да дзесяці крокаў да людзей з яўным наме-
рам забраць сваю ахвяру сілай. Толькі з высілкамі людзям удалося разагнаць 
і адагнаць нахабнікаў. Хлопец, які адвозіў збожжа ў свіран у калгасе, усю да-
рогу меў за сабой некалькі ваўкоў, якія беглі за фурай ледзьве за некалькі ме-
траў. Пасля гэтага выпадку ні адзін хлопец у адзіночку ўжо не меў ахвоты ад-
возіць зерне з-пад камбайна.

Ноччу 26 лістапада 1942 г., едучы з Вацяй Андруцовіч парай валоў на 
возе, поўным тавараў для вывезеных палякаў з Петрапаўлаўска да Такушын-
скага саўгаса, перад вёскай Найфэльд мелі то з аднаго, то з другога боку пару 
свецячыхся жоўта-зялёных воўчых вачэй. Прыбылі ў саўгас бяспечна а 2-гой 
гадзіне ночы. 6 снежня таго ж года перад змярканнем ад’ехаў з Сабэяй Север-
най на адзіночных санках з Гамрына ў Савецкі. У дарозе цераз абшырныя 
лясы вазніца Мікалай Асцілка (з Моўчадзі) заблудзіўся. На адлегласці ў 12 км 
блукалі аж да паўночы. То з аднаго, то з другога боку даходзіла да нас скавы-
танне ваўкоў, а праз дрэвы ў цемнаце прасвечваліся пары рухомых аганькоў – 
воўчых вачэй. Конь хроп. Мы палілі салому з сенам і кавалкі паперы, якія 
знайходзілі ў кішэнях. Каля поўначы праз незнаёмыя зараслі і стэпы на ага-
нёк выехалі мы да Дзетдома – аднекуль з зусім супрацьлеглага боку. Пад ра-
нак у кампаніі вяртаўшыхся з забавы дадому музыкаў Маркевічаў і танцораў 
прыбылі ў Савецкі. 9 снежня таго ж года, едучы з Савецкага цераз Шалухі-
на ў Бугровае, сустрэў ехаўшага калгасніка Губіна, які перасцярог мяне, што 
хвілю таму назад выйшлі яму на дарогу з лесу два ваўкі з яўным намерам на-
пасці на каня. Выстраліў два разы са стрэльбы – і ваўкі з годнасцю адступілі. 
У той раз я іх не сустрэў.

Крот тут таксама сталы жыхар. Такой звычайнай для нашых лясоў мілай 
і вясёлай вавёркі, як і дзікіх свіней, тут не водзіцца. Ані дубоў з жалудамі, ані 
ляшчыны з арэшкамі, нават нашай звычайнай сасны з насеннымі шышкамі 
тут не расце. 

Насельніцтва
Да паловы XVIII ст. Ішымскі стэп, а таксама і тэрыторыя цяперашняга 

Палудзінскага раёна, быў выключна абшарам, на якім пасвілі свае атары авец 
і іншага быдла кіргізы-кайсакі, продкі сённяшніх казахаў. Роўна з пасоўван-
нем сюды ад поўначы расійскай мяжы ў выглядзе Горкай лініі на тэрыторыі 
гэтага краю паказаўся расійскі элемент у асобах расійскіх салдат, гандляроў і 
да т. п. Ад часу ўстанаўлення ў 1808 г. казакоў войска Сібірскага расійскі эле-
мент распачаў рассяленне на той тэрыторыі на стала. Расейскі ўрад, зусім не 
лічачыся з мясцовым кіргізска-казахскім насельніцтвам і яго правам на землі, 
велізарныя абшары тых зямель надаў ва ўласнасць гэтаму войску, а таксама 
асабіста выключна афіцэрам войска, адкуль паўстала пазнейшая прыватная 
ўласнасць. Адначасова з тым урадавым засяленнем стэпу расійскім элемен-
там адбывалася яго няўрадавае засяленне. Прыгонныя мужыкі пасля здзяйс-
нення якой-небудзь авантуры, ратуючыся ад шыбеніцы, плахі або вайсковай 
службы, міма ўсялякіх застаў кідаліся ва ўцёкі на ўсход цераз Уральскія горы 
і тут паціху гняздзіліся ў бязлюдным стэпе, заводзячы ўласную сваю гаспа-
дарку, вольную, нікому не падлеглую, а таксама сем’і. Урад не меў нічога су-
праць засялення расійскім элементам таго краю, а нават і сам клапаціўся аб 
павышэнні тут таго элементу праз высыланне за Урал злачыннага і непажа-
данага элементу – што трывала няспынна да рэвалюцыі 1917 г. і мае далей-
шы працяг аж да сённяшняга дня. У сілу судовых выракаў альбо нават у сілу 
ўхвал сялянскіх і мяшчанскіх сходаў год за годам тлумы ссыльных ішлі на па-
сяленне «в не столь отдалённые губернии Сибири». У сілу розных распараджэн-
няў урада, пачынаючы ад паловы ХІХ ст. тым пасяленцам прызнавалі за ўлас- 
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насць заселеныя імі землі. Клас тых уласнікаў быў вядомы пад урадавай на-
звай «старажылаў», меў папулярную назву «чалдонаў». Паколькі рэкрутаваў-
ся той клас з элементаў авантурных і злачынных, дык і нашчадкі іх вызна-
чаліся і да сённяшніх дзён вызначаюцца тымі рысамі.

Першаразрадныя ўраджайныя землі, маса залесеных абшараў, рэшта 
вольных прастораў стваралі ўсялякія ўмовы для вядзення ворнай і жывёла-
гадоўчай гаспадаркі. Прыбышы, калі не мелі магчымасці пасяліцца на воль-
ных, нікім не занятых землях, каб потым ад урада атрымаць прызнанне тых 
зямель сабе на вечна – ва ўласнасць, куплялі ў адзіночку і цэлымі супольнасцямі 
ад намінальных уладальнікаў так зв. «афіцэрскіх» абшараў. Марныя ашчэп-
кі даўніх качэўнікаў-пастухоў, нярэдка захліснутыя пратэктаванымі прыбы-
шамі, перабіраліся недзе далей на поўдзень або, у лепшым выпадку, не супра-
ціўляліся брутальным захопам пашаў больш шматлікім, а нават і збройным 
прышлым элементам. Такім чынам ствараліся гаспадаркі па некалькі дзясят-
каў гектараў. Зямля давала багатыя ўраджаі пшаніцы і карміла шматлікія ча-
роды быдла. На тыя прывабныя ўмовы ішлі сюды ўжо не толькі самі маскалі, 
але і ўкраінцы, і немцы – перасяленцы з Германіі, або з Украіны, Крыма, Ку-
бані і з ніжняй Волгі. Жыццё было вельмі добрым, паколькі на перасяленне 
ў той край латва паквапілася пэўная колькасць перасяленцаў з-над Буга, «ад 
Берасця», якіх сюды «для ратунку» ад немцаў вывезлі ў 1915 г. Пасля вайны 
1914–1918 гг. нават чэхі, славакі і немцы, узятыя ў палон расейскім войскам, 
якія знаходзіліся тут «на палявых работах», адмовіліся ад вяртання ў радзімыя 
краі і прынаджаныя рэвалюцыяй і латвым спосабам узбагачэння пажаніліся 
тут і пазаставаліся назаўсёды, не падаючы прызнакаў жыцця на радзіму. А 
пасля рэвалюцыйны ўрад, не прызнаючы ніякіх фармальнасцей і правіл до-
брага тону да капіталістычных урадаў рэшты зямнога шара, кожнага, хто во-
ляй або няволяй апынуўся на савецкай зямлі, прызнаваў за «мілых» уласных 
грамадзян. Такім чынам назбіралася ў раёне і «старажылаў-чалдонаў» і «на-
важылаў» як з перадваенных 1914 г. часоў, так і на працягу некалькіх гадоў 
пасля рэвалюцыі досыць шмат, і ўсе мелі добрае жыццё, абраблялі столькі зям-
лі, хто колькі меў ахвоты і сілы, багацелі. Рэвалюцыя пакуль дапамагала таму, 
бо выгнала з сямейных фальваркаў уладальнікаў большых абшараў.

Але прыйшоў 1929 г. – «раскулачванне». Патаемна складзеныя самым 
злачынным элементам спісы вясковых багацееў – «кулакоў» – і потым выка-
нанне самога працэсу раскулачвання ёсць адным з найстрашнейшых злачын-
стваў, якое павінна ляжаць на расійскім народзе чорнай плямай на ўсе часы. 
Сярод ночы, зімой урываліся ў жыллё такой няшчаснай кулацкай сям’і з дзя-
сятак рабаўнікоў і выкідалі яе з жылля, пазбаўлялі права на ўсё, што было ў 
доме і па-за домам. Нехта з міласэрнасці адвозіў такую сям’ю на бліжнюю чы-
гуначную станцыю, у горад, дзе выкідваў на брук, часам да некага з крэўных. 
Але найчасцей людзі – дарослыя і малыя – гінулі ў снягах на марозе. Маёмасць 
раскулачаных намінальна ішла на карысць грамадства-калгаса, а фактычна 
расцягвалася суседзямі.

Пасля той цалкам «прававой» аперацыі склад насельніцтва цалкам пера-
мяшаўся. У Палудзінскі раён прывезлі з іншых мясцовасцей гэтага краю па-
сяленцаў маскалёў, украінцаў, немцаў, нават казахаў.

На 1940 г. у Палудзінскім раёне налічваўся 26 571 чалавек жыхароў 
абодвух палоў. 

У 1940–1941 гг. пачалася вывазка польскага элементу з занятых савец-
кім войскам тэрыторый Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны. З красавіка 
1940 г., цягам 1941 г. і ў іншыя часы прымусова вывезены на работы, завер-
баваны добраахвотна на свабоднае жыццё было не меней за 3 000 000 адных 
толькі польскіх грамадзян.

13 красавіка 1940 г. у Лідскім, Шчучынскім і Баранавіцкім паветах 
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арыштавана і вывезена з тэрыторыі Рэчы Паспалітай Польскай некалькі ты-
сяч польскіх грамадзян абодвух палоў рознага веку, усялякіх нацыянальнас-
цей, веравызнанняў і стану – наогул непрыхільных да савецкага ўрада, і з той 
колькасці вывезеных тых няшчасных у Паўночна-Казахстанскую вобласць 
было 1 500 душ. З гэтага ліку каля 600 чалавек выкінуты «на пасяленне» як 
«спецперасяленцы» ў Сакалоўскім і Кастрычніцкім (Акцябрскім, Мар’ёўка) ра-
ёнах і каля 900 чалавек – у Палудзінскім раёне. З той колькасці каля 450 чала-
век 23 чэрвеня 1941 г. вывезлі ў Кустанайскую і Акцюбінскую вобласці ў стэ-
пы на будоўлю чыгункі Акцюбінск – Карталы. У верасні – кастрычніку 1941 г. 
частка гэтых прымусовых работнікаў вярнулася ў Палудзінскі раён, частка тут 
(каля 100 чалавек) памерла, паўсотні асоб ад’ехала ў польскую армію і разам 
з той арміяй на поўдзень, а таксама ў іншыя раёны СССР, некалькі дзясяткаў 
чалавек не выпусцілі адсюль або яны засталіся добраахвотна, і рэшту – 250 ча-
лавек старых-малых – рэпатрыявалі ў 1946 г. у новую абрэзаную Польшчу.

Тагачаснае насельніцтва Палудзінскага раёна складалі: маскалі і ўкраін-
цы – 63 %, немцы – 22 %, казахі – 11 % і іншыя – 4 %.

Насельніцтва раёна паселена на трох фермах – № 1, 2 і 3 – Фрызен-Ян-
сан, Гамрына і Шпілярскі, або Паўночная (Северная) ферма, з прылеглымі да 
іх землямі: ферма № 1 – Крутое, № 2 – Гурт, № 3 – Кальцоўка – Такушынска-
га малочна-мяснога саўгаса (савецкая гаспадарка) № 299, у трох дзяржаўных 
надлясніцтвах «лясгасах» – Малінава, Кардон і Доўгія Разрэзы, на чыгунач-
най станцыі Такушы і прыстанках Ясны і Асанава, а таксама ў будках чыгу-
начных вартаўнікоў, тут жа ў 41 калгасе (калектыўных гаспадарках). Гэтыя 
калектыўныя гаспадаркі былі сфармаваны з насельніцтва, аседлага перад тым 
на тэрыторыі раёна пасля ліквідацыі «кулакоў» у 1929–1940 гг., прычым былі 
зліквідаваны адзіночныя пасяленні і знесены некаторыя вёскі, іншыя вёскі 
былі разбудаваны і павялічаны, а яшчэ іншыя заснаваны нанава. Пасля зне-
сеных адзіночных паселішчаў і вёсак часам можна і сёння яшчэ бачыць рэшткі 
ў стэпах – руіны ад знішчаных сцен, печаў і студняў. Кожны калгас як суполь-
насць мае нададзеную яму назву па імені нейкага выдатнага і слаўнага баль-
шавіка, нейкага папулярнага лозунга і інш. Адначасова калгасы мелі і даўнія 
назвы вёсак, але тыя назвы афіцыйна ўжо знікаюць. Некаторыя новапаўста-
лыя вёскі носяць ужо толькі назвы калектыву – калгаса.

Калгасы ў Палудзінскім раёне былі прыпісаны да двух машынна-трак-
тарных станцый, а менавіта:

Станцыя ў Палудзіне:
1. Палудзіна І – імя Сталіна;
2. Палудзіна ІІ – імя Калініна;
3. Якаўлеўка – імя Молатава;
4. Самарка і Мальцаўка – імя Тэльмана;
5. Фурманаўка – «Rote Fahne» («Чырвоны Сцяг»);
6. Раўкіна – «Злёт» («Злёт добраахвотнікаў»);
7. Ганькіна – імя Чкалава;
8. – імя Варашылава;
9. Такушы – «Пятнаццаць гадоў Казахстана»;
10. – «Nouefeld» («Новае поле»); 
11. – імя Экпендзі;
12. Аляксандраўка – «Іскра»;
13. – імя Чапаева;
14. Нахалаўка – «Чырвоная Зорка» («Красная Звезда»);
15. Ак Куль – Ак Куль;
16. – «Шлях Ільіча»
17. Новы Быт – «Колас»;
18. Сяргееўка – «Чырвоны Кастрычнік І»;
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19. Літвінаўка – імя Кірава;
20. Скварцоўка – імя Макса Гэльца;
21. Заматаеўка – «Neues Leben» («Новае Жыццё»);
22. Раеўка – «Парыжскай Камуны»;
23. Давітоўка – «Трэцяя Пяцігодка»;
24. Хутар № 75 – імя Свярдлова.

Станцыя ў Бугровым:
25. Бугровае – «Прагрэс І»;
26. Мятлішына – «Прагрэс ІІ»
27. – «Элтай»;
28. – «Другая Пяцігодка»;
29. – «Другі Вялікі Сеў»;
30. – «Верны»;
31. – «Казахстан І»;
32. Шалухіна – імя Сценькі Разіна;
33. Савецкае – «Перамога»;
34. Ленінка – «Перадавік»;
35. Шалегіна – «Чырвоны Баец»;
36. Нікалаеўка – «Чырвоны Кастрычнік ІІ»;
37. Самадураўка або Новагеоргіеўка – «Шлях Сацыялізму»;
38. Масолаўка – «Чырвоны Араты»;
39. – «Казахстан ІІ»;
40. Мірашнічэнка – «Стаханавец»;
41. Краснапёраўка – «Полымя Рэвалюцыі».

Кожная такая вёска носіць назву «пасёлак». Супольна вёскі і іншыя па-
селішчы раёна падзелены паміж 16 сельскімі саветамі, гэта значыць – гмін-
нымі радамі.

Амаль кожная вёска забудавана планава: звыклую аснову вёскі – яе план – 
складаюць дзве або тры паралельныя вуліцы даўжынёй па 1–2, нават 3 кіла-
метры з некалькімі папярэчнымі вуліцамі. Гэтыя паралельныя вуліцы маюць 
паміж сабой адлегласць 100–200 метраў і з абодвух бакоў – сядзібныя дзялкі. 
У некаторых вёсках 25 % сядзібных дзялак пазарасталі пасля раскулачаных 
уладальнікаў, відны рэшткі збудаванняў былых уладальнікаў, пазарасталыя 
цяпер пустазеллем. Вуліцы звыкла забудаваны з двух бакоў.

Тутэйшае будаўніцтва мае наступныя віды свайго паходжання: мясцовае 
даўняе, мясцовае пазнейшае, паўднёвае казахскае, заходне-расійскае (заўраль-
скае) і сучаснае еўрапейскае.

Першым мясцовым сховішчам людзей, зрэшты, як і ва ўсім свеце, была 
з-за адсутнасці пячор выкапаная ў цвёрдай гліне яма-зямлянка, прыкрытая 
зверху галлём на некалькіх жэрдках, і прысыпаная зямлёй. Бачыў некалькі 
такіх зямлянак са страхой, якая спадала на два бакі, была абложана дзёрнам, 
з уваходам у пярэдняй «сцяне» і акенцам у супрацьлеглай, з глінянай печчу 
пасярэдзіне.

Мясцовае пазнейшае жыллё будавалася ўжо на паверхні зямлі. Мае яно 
некалькі метраў даўжыні і некалькі, а часам болей, шырыні. Для чатырох сцен 
укладваюцца проста на зямлю нятоўстыя бярозавыя жэрдкі, зрубленыя ў звы-
чайны зруб, у два рады, на вышыню двух і двух з паловай метраў. Паміж жэрд-
камі набіваўся памёт жывёлы, змешаны з глінай, зямлёй, саломай, і такім споса-
бам рабіліся сцены таўшчынёй у паўметра, можа і болей. У сценах – уваходныя 
дзверы і адно-два акенцы. На сцены абапіраецца плоскі дах, які трымаецца на 
тоўстых бярозавых лагах, складаецца з галля і саломы, прысыпаных зямлёй і 
пакрытых дзёрнам. Такі будынак звыкла называецца «жардзянкай». Унутры 
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жардзянкі сцены і столь абмазваюцца (тынкуюцца ўручную) белай глінай. У 
куце жардзянкі пры ўваходзе б’ецца печ з гліны з комінам, сплеценым з вер-
балозу і абмазаным (аблепленым) знутры і знадворку глінай.

Паўднёва-казахскае жыллё прынесена сюды з ваколіц, пазбаўленых ля-
соў. Будуецца яно цалкам з зямлі. Дзе-небудзь каля возера альбо вялікай лужы-
ны, узніклай ад расталага ўвесну снегу, капаецца вялікая яма ў гліністым грун-
це, якая мае ў шырыню нейкія пяць-шэсць метраў, глыбінёй 30 см, прычым 
гліна ў яме разбівалася лапатай і не выкідвалася, а заставалася на месцы. У 
тую гліну дасыпаецца нейкая пятая-дзясятая частка гною з-пад жывёлы, а 
таксама сцёртая на мякіну старая ўжываная салома, а часам салома, парэза-
ная на сечку. Усё гэта паліваецца вадой, каб уся тая заправа магла быць заме-
шана на густую кашу. Два валы, прывязаныя на шнур «малыгу» або «налы-
гу», «налыгач», які трымае стаячая пасярэдзіне жанчына, а часам і мужчына, 
і пастаянна паганяныя, кружацца павольна па заправе і шырокімі капытамі 
мяшаюць тое цеста. Пасля некалькіх гадзін, калі цеста будзе ўжо добра пера-
мешана, бярэцца «форма» – скрынка без дна 40х20х20 см, змочваецца вадой, 
напаўняецца зробленай заправай, пераносіцца на гладкі, чыста падмецены 
пляц і вытрасаецца тут вялікая мяккая цэгла. Гэтыя цагліны сушацца тут на 
сонцы і праз некалькі пагодных дзён могуць ужывацца як будаўнічы матэры-
ял. Цагліны тыя паўсюль называюць «саман». Выраб тых цаглін – найбольш 
цяжкая і абрыдлая работа, таму, калі прывезлі сюды ў 1940 г. палякаў, то нека-
торыя сем’і вымушаны былі, ратуючыся ад галоднай смерці, пайсці на працу, 
якой нават тутэйшае насельніцтва брыдзілася, а менавіта на выраб саману за 
малую аплату. Між іншымі бачыў на той рабоце сям’ю Юзафа Доўнар-Заполь-
скага, паліцыянта-пенсіянера і ўладальніка дамка ў Лідзе на вуліцы Лідскай, 
арыштаванага бальшавікамі і загінуўшага, а менавіта Элеанору з дзецьмі – у 
вёсцы Раўкіне. З саману будаваліся амаль усе жылыя дамы і нават гаспадар-
чыя будынкі. На саманных будынках дах таксама плоскі, часам спадзісты на 
два бакі. Саманныя будынкі нямецкай работы нават прыгожа аздобленыя – 
досыць светлыя, цёплыя і чыстыя. 

Расейскія (заўральскія) хаты будаваліся па расійскай мадэлі – з сасно-
вых бярвенняў, пагабляваных на кругла і зрубленых на звычайны вугал. Усе 
пакрытыя бляхай або дошкамі «цёсам», маюць унутры столь, печы з абпале-
най цэглы з комінам, устаноўленую пры дзвярах збоку і пад столлю шырокую, 
у рост чалавека полку – «палаткі», на якіх спяць цэлымі сем’ямі дарослыя і 
дзеці, старэйшыя і маладыя, жанатыя і халастыя разам, адзін каля другога. 
Амаль у кожным такім доміку падлога з габляваных дошак, маляваных алей-
най фарбай. Драўляны матэрыял на гэтыя домікі сцягалі «талакой» – з дапа-
могай усёй вёскі – з поўначы з Омскай вобласці, даўней з сасновых лясоў Та-
больскай губерні за 100–200 км. Бляху на дах, шкло на вокны, цэглу на печы 
прывозілі з горада Петрапаўлаўска. Сёння такіх раскошных будынкаў не бу-
дуюць. Захаваліся толькі перадрэвалюцыйныя.

Сучасныя агульнаеўрапейскія пабудовы, як мураваныя з цэглы, так і 
драўляныя, засталіся ў горадзе Петрапаўлаўску пасля багатых купцоў, чы-
ноўнікаў і іншых буржуяў, неміласэрна вымардаваных пасля рэвалюцыі і пры 
раскулачванні.

Даўней кожны гаспадар меў у сваім двары свіран, абору, гумно і інш. бу-
дынкі, якія будаваліся як свірны з дрэва, а іншыя з галля, галін, заплеценых 
на забітых у зямлю калах і абмазаных і ўнутры і знадворку глінай, крытых 
нават саломай, або чаротам. Пасля калектывізацыі ўсе свірны ад гаспадароў 
адабралі і перанеслі на калгасны фальварак, а аборы знеслі таксама як і гум-
ны, паколькі кожная сям’я мела права мець тут толькі адну карову і некалькі 
авечак, таму трыманне вялікіх, як даўней, памяшканняў для жывёлы было не-
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патрэбнае, забароненае і нават як довад «чакання гаспадара на вяртанне ка-
піталізму» пераследавалася.

Пасля 1929 г. пры кожным калгасе пабудавалі фальваркі-аборы, гумны, 
склады і іншыя будынкі, патрэбныя ў развітай сельскагаспадарчай вытвор-
часці. У саўгасе амаль нічога пасля рэвалюцыі не пабудавалі. Выкарыстоўвалі 
тыя будынкі, як жыллё, так і гаспадарчыя пасля даўніх гаспадароў. Усё гэта і ў 
калгасах і ў саўгасе запушчанае, занядбанае. Пад 7 красавіком 1942 г. маю за-
пісанае: «У Фурманаўцы ўпала абора і забіла 11 кароў, акрамя таго прыдушы-
ла і скалечыла 4 каровы. Сцены размоклі, а цяжкі, насыпаны глінай дах не 
вытрымаў, абсунуўся і распёр сцены. З Палудзіна ўсё начальства выехала ў 
Фурманаўку». Другі запіс пад 28 ліпенем таго ж года гаворыць: «(Еду) проста 
да Фермы № 3, мінаючы Такушы. У Вамперскіх няма хлеба. Нэндза. А 5 (17) 
гадзіне пачалася залева з бурай. Ускочылі ў нейкае памяшканне, даху няма. 
Вада лілася з жардзяной столі, заліла ўсю пячору, пасцелі, вопратку. Гліна 
пачала з грукатам ападаць цэлымі метрамі са столі на стол, на ложка, на печ. 
Гразь, мокра. Усперліся на печ. Бура не пераставала цэлую ноч».

У падобных будынках даўней зімавалі качэўнікі-казахі. Жывуць яны і ця-
пер у такіх самых саманных норах або жардзянках. Лепшыя будынкі маскалі, 
украінцы і немцы пазаймалі для сябе. У казахскім жытле звычайна палова 
хаты або нават больш мае драўляную падлогу, паднятую на ½ м над зямлёй. 
Збоку гліняная печка, дымаход з яе, плецены як звычайна, і ўстаноўлены, і аб-
мазаны глінай, пракладзены пад той падлогай і абагравае яе падобным споса-
бам. У такім жытле звычайна гняздзіцца некалькі сямей – звыш дзясятка ча-
лавек, якія ў халодную пару года праводзяць час, грэючыся на гэтай падлозе, 
якая служыць адразу і ложкам для сумеснага спання.

У сённяшнія часы калгасная вёска ў Палудзінскім раёне складаецца звы-
чайна з некалькіх дзясяткаў – да пары соцень бедных дамкоў разнароднай кан-
струкцыі і знешняга выгляду, найчасцей не агароджаных, з вокнамі рэдка цэ-
лымі, а часта густа заміж шыб маючымі шмат кавалкаў, рэдка атуленых хоць 
якімі драўлянымі рамамі.

Праўны стан
Зямля і людзі, якія на ёй жывуць, з’яўляюцца ўласнасцю дзяржавы – 

СССР. Ніхто не можа мець нерухомай уласнасці ў гэтай дзяржаве. Нават і 
дом, пра які гаворыцца, што складае прыватную ўласнасць, як рухомая маё-
масць, у аснове не мае прывязаных да сябе ніякіх рысаў уласнасці, прызнанай 
як адна з праўных нормаў у астатнім цывілізаваным свеце. Усё, што чалавек 
створыць і што ён мае, не робячы ніякага выключэння, нават што тычыцца яго 
кашулі, старога кажушка альбо парваных пімаў (валёнкаў), складае ўласнасць 
дзяржавы, бо дзяржава можа ў кожную хвілю адабраць у яго кожную рэч, якая 
яму патрэбная. Чалавек, як уласнасць дзяржавы, не можа належаць або слу- 
жыць камусьці іншаму, а значыць не можа быць нанятым на працу, каб зрабі-
ць што-небудзь для другога чалавека.

Дзеці ад хвілі свайго нараджэння становяцца ўласнасцю дзяржавы. Жан-
чына прызнаецца за вытворцу новага пакалення, разглядаюць яе нараўне з ка-
былай, каровай, курай паводле яе пладавітасці з адзначэннем кожнага шмат-
дзетнага домаўладання ўзнагародамі медалямі, заахвочваннямі за падтрымку 
акцыі дзетанараджэння. 

У 1929–30 гг. дзяржава арганізавала супольнасці – рабоча-калектыўныя гас-
падаркі «калгасы», для кожнага калгаса выдзелілі навечна ў яго карыстанне, але 
не ва ўласнасць, па некалькі тысяч гектараў зямлі і аддалі тыя абшары ў кіра-
ванне тым супольным работнікам. Калгас мае кіраўніцтва, якое складаецца са 
старшыні і чальцоў «праўлення» ды рэвізійнай камісіі, якіх выбіраюць на агуль-
ным сходзе ўсіх здольных да працы работнікаў калгаса. Усе работнікі, мужчы-
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ны і жанчыны ў веку звыш 16 гадоў павінны, пад пагрозай судовай адказна-
сці, адбыць на працягу года не менш, як столькі і столькі дзён (звычайна 300) 
працы. За сваю працу маюць права жыць у домаўладанні на калгаснай зям-
лі і апрацоўваць некалькі дзясяткаў сотак (да 50) агароднай зямлі (звычайна 
нашмат менш), трымаць на кожную сям’ю адну карову з цялём, некалькі авец, 
выкормліваць дастатковую колькасць свіней і птушкі. Кожны калгас мае не-
калькі соцень штук жывёлы: кароў, валоў, коней, сотні авечак, птушкі, робіць 
пасевы збожжа, бульбы і г. д., іначай гаворачы – вядзе таварную ферму. Для 
апрацоўкі зямлі калгасы маюць трактары, плугі, жняяркі, грузавыя аўтама-
білі. Паколькі не кожны калгас можа мець пад дастаткам патрэбныя машы-
ны, таму ў раёне арганізавалі машынна-трактарныя станцыі ў Палудзіне і Бу-
гровым, забяспечаныя мноствам начыння і машын, прыдатных у ворыўнай 
гаспадарцы, самых рэдкіх і дарагіх – як камбайны і трактары. Тыя машыны 
і начынне пазычаліся за ўзнагароджанне разам з тэхнічным наглядам калга-
сам і саўгасам. Нагляд і кіраўніцтва гаспадаркай калгасаў належыць раённа-
му зямельнаму аддзелу, які складаецца з аграномаў і спецыялістаў тэхнікаў. Гэ-
тыя чыноўнікі пільна назіраюць за ўсякімі рухамі гаспадаркі – як і што рабіць, 
сеяць, збіраць і г. д. Шматразова ўдакладняецца і лічыцца, колькі чаго засе-
яна і як шмат будзе сабрана. Калі хлеб даспявае, ужо зверху палічана, колькі 
маюць калгасы даць таго хлеба на карысць дзяржавы і МТС. На полі камбайн 
або жняярка жне, там жа малоціцца, і зерне, насыпанае ў скрыні, запрэжаныя 
валамі або коньмі, ці ў грузавікі плыве на элеватары ў Такушах або на скла-
ды на паўстанках Ярмы і Ганькіна. Адбіраецца насенне. Аддаецца ў млячар-
ню і маслярню ў Бугровым малако на сыры або смятана на масла, адсылаюць 
у Петрапаўлаўск на забой у мясакамбінаце авечак, рагатую жывёлу, свіней, 
птушку, і гэта ўсё па сілай устаноўленым паводле даўно памерлых норм цэнзе. 
Усё гэта: і крэдыт, і дэбет – на 1 студзеня балансуецца і пасля адлічэння ўсякіх 
падаткаў і выдаткаў разам з хлебам, які застаўся ў сховах калгасаў, дзеліцца 
паміж калгаснікамі паводле колькасці выпрацаваных імі дзён. Для ўтрыман-
ня калгаснай жывёлы калгаснікі косяць сена на неапрацаваных абшарах стэ-
пу. І калі накосяць столькі, што паводле падлікаў хопіць на пракорм калгас-
най жывёлы аж да наступнай пашы, то таксама лішкі дзеляцца прапарцыйна 
колькасці дзён працы паміж калгаснікамі на пракорм асабіста трыманых імі 
кароў і авец. Звыкла і пастаянна ні адзін калгас не можа прадбачыць і даклад-
на ўстанавіць, колькі яму будзе трэба таго сена да новай травы, а зрэшты не 
мае столькі сіл, каб пры фарсаванай зерневай гаспадарцы магчы накласці па-
трэбную колькасць сена з лішкам. Сена звычайна заставалася на зіму ў стэпе, 
высушанае і складзенае ў доўгія, звыш дзесяці метраў, сцірты. Зімой возяць 
тое сена ў аборы. А калі нейкаму калгасу ўласнага сена забракне, тады ездзя-
ць калгаснікі па раёне ў пошуку ў іншых калгасах сена на продаж, на заме-
ну або пазычыць. Нярэдкія выпадкі, калі калгасы такое сена са складзеных у 
стэпе сціртаў крадуць. З-за гэтага даходзіць да боек у абарону сена і да дзяр-
жаўнага разбору скарг і спрэчак. Калгаснікі амаль ніколі не атрымоўваюць 
за свае дні працы – «працадні» – столькі сена, каб хапіла на ўтрыманне жы-
вёлы, якая ёсць у іхнім асабістым уладанні. Таму патаемна наймаюць каго-не-
будзь на касьбу для іх сена. Некаторыя сасланыя ў 1940 г. палякі і полькі мелі 
сякі-такі заробак на той працы. Асабістая жывёла калгаснікаў пасецца асоб-
на ад калгаснай. Асобна калгас павінен даваць начынне – плуг, напрыклад, і 
цяглавую сілу для апрацоўкі калгаснікамі агародных дзялак, якія знаходзяц-
ца ў іх карыстанні. Звычайна ў адзін час немажліва, напрыклад, на вясну за- 
араць сто і болей дзялак для пасадкі бульбы, таму нярэдкія выпадкі, калі буль-
бу садзяць «пад рыдлёўку» – уручную, альбо нават аруць нейкім прымітыўна 
зробленым падабенствам сахі або плуга, прычым цяглавай сілай ёсць жонка, а 
аратым муж. Маскалі і бальшавікі вельмі не любяць успамінаў і апавяданняў 
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пра гэта, як пра тое, што ганьбіць савецкі народ і яго лад, аспрэчваюць праўд-
зівасць падобных выпадкаў, але гэта праўда, і мне неаднаразова здаралася на-
зіраць яе. Кожны калгаснік ад каровы, якую ён трымае, павінен здаць столькі і 
столькі малака – «план», ад авечкі – столькі і столькі кілаграмаў воўны, ад куры-
цы – яек і г. д. і звыш таго ад свінні – шкуру са шчацінай і ад усіх жывых істот – 
столькі і столькі кілаграмаў (вырастае справа ў цэнтнеры) мяса. Ёсць акрэсле-
ны мінімум, што мусіць даваць на таго роду павіннасцях кожны калгаснік. У 
1940, 1941 гг. калгасныя праўленні вылічылі і аблажылі тымі павіннасцямі – 
сотня літраў малака, некалькі кілаграмаў смятаны, сотні яек і дзясяткі кіла-
грамаў мяса – выкінутыя сюды на галодную смерць сем’і польскіх жыхароў – 
жанчын з малымі дзецьмі. Калі тлумачылі, што ніхто нічога не мае (адна сям’я 
мела казу, а дзве – па адной карове), адказвалі: «Няхай завядуць!», што няма 
дзе і чым карміць – «Няхай працуюць, няхай ідуць у калгас...». Звыш таго кож-
ны калгаснік мусіў аплаціць падаходны падатак, складкі на культурна-асвет-
ныя мэты, на міжнародную арганізацыю рэвалюцыі (МАПР), купляць з году ў 
год на колькі соцень рублёў дзяржаўных аблігацый і г. д. У 1942 г. «вобласць» 
па хадатайніцтву дэлегата п. д-ра Проскага згадзілася на выдзяленне ў калга-
сах для польскіх выгнаннікаў па звыш 10 сотак (да 15 араў) зямлі на пасадку 
бульбы. Пасадзіў і я з жонкай для сябе 5 араў (500 кв. метраў), а восенню мусіў 
заплаціць за гэта пад рознымі назвамі 200 рублёў і здаць 11/2 цэнтнера бульбы.

У сярэдзіне вёскі, «калгаса», у найлепш падыходзячым будынку размяш-
чаецца праўленне калгаса – зала сходаў, кабінет старшыні, кантора, занятая 
рахункаводамі і бухгалтарамі, кнігі, машынка і машыністка, стук машынкі і 
лічыльнікаў. Перад праўленнем на пляцоўцы слуп з пасам у форме шыбені-
цы, якую рысуюць на малюнках Варшаўскай цытадэлі і на тым пасе – падве-
шаны кавалак чыгуначнай рэйкі, старое жалезнае аўтамабільнае кола або ва-
гонны буфер.

Роўна а 6-й гадзіне раніцы кожнага дня, зімой і летам, без розніцы на 
стан надвор’я, канторскі вартаўнік жалезным молатам б’е ў тую жалязяку, што 
вісіць на шыбеніцы, звоніць доўга, настойліва «пад’ём». Усе спешна падыма-
юцца са сваіх логаваў і пасля некалькіх лыжак гарачай вады без цукру, толь-
кі з прыгатаванымі загадзя бульбінамі, а нават часам з кавалкам хлеба тлум-
на спяшаюцца пад праўлене калгаса. Усе ўжо аддаўна сфармаваліся як групы 
ці так званыя брыгады па дзясятку з лішнім ці па некалькі дзясяткаў чалавек 
у кожнай. Але брыгады не ўтвараюць сваім складам і спецыяльнасцю нечага 
сталага. Пастаяннымі ёсць кіраўнікі брыгад – брыгадзіры, якія па меры па-
трэбы змяняюць або павялічваюць за кожным разам асабовы склад брыгады. 
Тут палявод, той самы наш старажытны эканом, але нашмат гразнейшы і па-
трабавальнейшы, дае свае загады і накіраванні брыгадзірам, і брыгады пад 
кіраўніцтвам брыгадзіраў з рыдлёўкамі, матыкамі, граблямі і іншым начын-
нем на плячах расходзяцца ў вызначаных кірунках.

Калі пэўная праца, напр., касьба сена, жніво і малацьба і г. д., мае тры-
ваць доўгі час недзе ў аддаленай ад калгаса мясцовасці, то для аблягчэння па-
дарожжа і знаходжання на працы ў кожным калгасе ёсць збудаваная адна, а 
то і болей так званых «брыгад» – вагон з дзвярыма, акенцамі і лаўкамі нава-
кол пры сценах унутры на два ярусы. Тую брыгаду, напоўненую работнікамі, 
адвозяць валамі або трактарам на месца працы, і там яна служыць за жыл-
лё і схованку для работнікаў. Там яны спяць – разам і мужчыны, і жанчыны... 
Пры брыгадзе ёсць кацёл і пэўны запасік прадуктаў для кармлення работнікаў.

Работнікі, якія працуюць бліжэй да вёскі, каля 12 гадзіны ідуць дадому 
на абед, а потым а гадзіне 14-й зноў, як вышэй адзначана, на працу. Калі пра-
цуюць недзе далей, але толькі адзін дзень, абед для іх рыхтуецца ў вёсцы пры 
праўленні калгаса і адвозіцца на месца працы. А гадзіне 18-й праца спыняец-
ца, і работнікі вяртаюцца да сваіх логаваў. І так дзень у дзень, і зімой і летам... 
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Некалі ўстаноўлены былі дні адпачынку праз кожныя дзесяць дзён, по-
тым праз пяць дзён, нарэшце ў 1940 г. вярнулі шэсць дзён у тыдзень рабочых з 
адпачынкам у нядзелю. Але не трымаліся «той нядзелі», бо то ці сход які пры-
значаць на гэты дзень, ці агляд, ці нарэшце «нядзельнік» – гэта значыць «добра-
ахвотны» бясплатны рабочы дзень. Адзінымі святочнымі днямі былі «Першае 
мая» і «Кастрычніцкая рэвалюцыя» – 7 лістапада, угодкі рэвалюцыі. Астатнія 
дні адпачынку носяць назву «выхадных дзён» – гэта значыць дзён, калі ра-
ботнік вольны (калі ён там бывае вольны?) ад працы і можа пайсці «выйсці» 
ў сваіх інтарэсах з працы. 

Што да так званых саўгасаў, то ўладкаванне іх ёсць трохі іншае. У Па-
лудзінскім раёне ёсць адзін саўгас Такушынскі, малочна-мясны № 299, з тры-
ма аддзеламі – фермамі № 1, 2 і 3 (як вышэй). На чале саўгаса стаіць дырэк-
тар, прызначаны вышэйшымі ўладамі (Трэст саўгасаў), а на кожнай ферме 
ўпраўляючы таксама па прызначэнні. Зрэшты, тыя самыя брыгады, канцыля-
рыя, шыбеніца са званком і да т. п. Што да работнікаў, то рэкрутуюцца яны ў 
асноўным нібыта «на грунце вольнага найму» з розных элементаў, якія па той 
ці іншай прычыне не трапілі ў калгасы або на іншую працу. Работнікам гэтым 
плацілі наяўнымі грашыма. Яшчэ ў 1940–41 гг. работнікі саўгаса, атрымліва-
ючы заработную плату ад саўгаса, нічога натурай ад саўгаса не мелі і мусілі 
вандраваць па суседніх калгасах у пошуках купіць хлеба, малака і іншых пра-
дуктаў. Гэтую дзейнасць яны праводзілі самі ў выхадныя дні або іхнія жонкі, 
якія, аднак, таксама былі вымушаны працаваць. У 1942 г. у такушынскіх саў-
гасных фермах была ўжо арганізавана выпечка хлеба, які па нормах вагі пра-
давалі работнікам і іхнім сем’ям.

У Палудзіна была «арцель» – нешта роду рамесніцкай суполкі – «Зара». 
Сталяры свае гэблі і пілы, кавалі свае клешчы, молаты, мяхі і кавадлы і іншыя 
інструменты, нават цырульнікі – брытвы, машынкі для стрыжкі ўлажылі ў тую 
арцель і арганізавалі майстэрню і цырульню. Працоўныя там атрымоўвалі ста-
лае ўзнагароджанне, а таксама права на прадукты, купленыя за грошы. Хто 
лепш працуе – таму павышаецца на 50 гр. пайка хлеба.

 Акрамя тых арганізацый працы (зразумела, ёсць і іншыя: чыгунка, вай-
сковасць, элеватар і да т. п.) ніхто не мае права займацца чым-небудзь, хоць 
бы самым паважным і бязвінным. Ніхто не мае права пасеяць на «сваім» – 
гэта зн. на будучым у яго ўтрыманні кавалачку зямлі пшаніцы, жыта, льну і 
да т. п. Не можа, седзячы дома, залатаць каму-небудзь порткі, пашыць бялізну,  
памыць бялізну, гандляваць. Калі некаму трэба падбіць жалезку, нават на-
лажыць латку на бот, пашыць блюзку, зрабіць сабе які-небудзь прадмет хат-
няга ўжытку, напрыклад, шафку, – мусіць ісці ў арцель «Зара» або ў які-не-
будзь з яе двух ці трох аддзелаў у раёне. Спачатку кожны калгас меў у сябе 
ў вёсцы сваіх рамеснікаў – краўцоў, шаўцоў і іншых майстроў, якія забяспе-
чвалі ўсе асабістыя патрэбы калгаснікаў і мелі ўстаноўленае ўзнагароджан-
не за кожную дзейнасць у выглядзе «працадзён», якія аплачваліся са сродкаў 
калгаса на тых жа падставах, як і за працу ў калгасе. Але ў 1941 г. пачалі вы-
даткі ў тым кірунку змяншаць, рамеснікаў тых абмяжоўваць, і нарэшце цал-
кам забаранілі тую практыку.

Калгаснікі, як і арцельшчыкі, мусяць на працягу года выканаць высокі 
мінімум дзён творчай (вытворчай працы), таму на залатвенне сваіх асабістых 
патрэб і інтарэсаў, так як і саўгасныя работнікі, не маюць ані часу, ані маж-
лівасці.

Гандлю тут няма. У раёне ёсць раённы кааператыўны саюз – райспажыў-
саюз, а ў кожным сельсавеце – сельскі кааператыў – сельпо (сельское потреби-
тельское общество), якое ў кожнай вёсцы ўтрымоўвае сельскую краму – сельмаг 
(сельскі магазін). Усе прамысловыя тавары вобласць дзеліць і размяркоўвае 
на раёны, раённы райспажыўсаюз – на сельсавецкае сельпо, тое – на сельмагі. 
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Толькі з сельмага можна атрымаць за грошы тое, што там ёсць. Тэарэтычна ў 
такім сельмагу павінна быць усё, тым часам апрача гузікаў найразнастайней-
шай фантастычнай формы, апроч гітар, балалаек, кучы вяровак і іншых ніко-
му не патрэбных рэчаў, нічога там няма. За тры гады знаходжання на волі ў 
Палудзінскім раёне дастаў у чарзе ў сельмазе два разы цукру, раз – 5 кг, дру-
гі раз – 1,5 кг, разы тры – па ½ кг цукерак, адзін раз – літр газы, некалькі ра-
зоў – па 50 гр. тытуню, махоркі, запалак і, можа, яшчэ нешта. Гэта за тры гады. 
Мукі, крупаў – ані разу, солі – пару раз, гарбаты, кавы ад патрэбнай колькасці 
нават адной дзясятай – адной дваццатай часткі не атрымаў ніколі.

Часам давалі для продажу ў сельмазе нейкі дзясятак ці трохі больш пар 
абутку, галёшаў, плашчоў, гарнітураў і сукенак мужчынскіх, жаночых і дзі-
цячых, давалі дзве-тры штукі тканіны, але гэта было так рэдка і так патрэбна, 
што кіраўніцтва сельпо патаемна вырашала, каму і што даць. Галеча была та-
кая вялікая, патрэба такая рэзкая, а тавару так мала, што тое вызначэнне асоб 
найперш годных падтрымкі выклікала нямое абурэнне астатніх, зайздрасць, 
слёзы, скаргі і цэлыя трагедыі.

Калі нас вывозілі з Ліды 13 красавіка 1940 г., мы не ўзялі з сабой нека-
торых найпатрэбнейшых рэчаў, напрыклад лямпы. Ужо на месцы летам, калі 
неяк асвоіліся з варункамі тамтэйшага выжывання, дамовіліся набыць на зіму 
лямпу. Працуючы ў электраразведцы, мы падарожнічалі па двух раёнах: Па-
лудзінскім і Сладкоўскім. У кожным калгасе, а бачыў іх больш за паўсотні, за-
скаквалі ў сельмаг у пошуку патрэбнай нам рэчы. Шукаў лямпы, лямпачкі... 
Няма... няма... няма... Раптам у нейкім сельмагу ёсць шкляныя рэзервуары, 
але без латуневых аправак. А дзе апраўкі? Гавораць – так прыслалі рэзервуа-
ры з раёна, таму апраўкі трапілі недзе ў іншы сельмаг, а можа, і ў іншы раён... 
Далей шукаю. Недзе ўжо, можа, у дзясятым па чарзе сельмагу – знаходжу ла-
тунныя машынкі. Далей зноў знайшоў кноты, але для вялікіх лямп, шырокія.  
Гавораць – ляжаць даўно, ніхто не купляе. Шкла для лямп нідзе не было. У Па-
лудзіна на складах райспажыўсаюза таксама не было. Шукаў у Петрапаўлаў-
ску – таксама нічога не знайшоў. Паведаміў пра свае клопаты Любенцам, 
сястры маёй каханай Зосі – але таксама і там нічога. Можа быць, нешта знай-
шлося б у Маскве, але высыланне пасылак з Маскоўскай вобласці забароне-
на. Сястра напісала да сястры мужа ў Чарапавец і да дачкі Ліды ў Чалябінск. 
Тым часам я напісаў у Ліду, і Ян Сегень выслаў нам нашу кухонную лямпу, а 
п. Васільева недзе купіла навюсенькую, але яшчэ польскай вытворчасці такую 
самую другую. Адначасова атрымалі і стаячую лямпу з Чалябінска. Дзве – ча-
лябінскую і ад п. Васільевай – мы падаравалі сутаварышам нашай нядолі, а 
сваю ўласную пакінулі сабе. На зіму 1940–41 гг. я меў аж 10 літраў газы як ра-
ботнік на «бурвышцы» – свідравальнай вышцы ў Санкіне. Хапіла і нам, і на-
шым гаспадарам Азельборнам.

Такое непрадуманае, аўтаматычнае кіраванне таварамі зверху да нізу, 
да сельмагаў выклікае вельмі часта нават у савецкіх газетах артыкулы ў па-
радку крытыкі. Не навіна, што ў адзін раён прыслалі цюк з галёшамі на ле-
вую нагу, а ў нейкі іншы – за тысячу кіламетраў – на правую. У парадку рэчаў 
ёсць, што людзі носяць абодва левыя галёшы на абедзвюх нагах.

Партыйцы, актывісты, а асабліва работнікі, якія, дзякуючы сваёй фізіч-
най сіле, выконваюць надбаўкі па-над устаноўленымі вялізарнымі нормамі, 
карыстаюцца асаблівай апекай улад, ходзяць цёпла апранутыя ў непадра-
нае і накормленыя. Рэшта насельніцтва – маса яго – свеціць латамі, дзіркамі 
і шматкамі сваёй вопраткі, ходзіць без кашуль у падраным абутку, найчасцей 
і зімой, і летам у валёнках або ў абвязаных на нагах брудных анучах, заўсёды 
галодная або недакормленая, худая, кашляе з нездаровым бляскам у вачах, 
праклінае і начальства, і парадкі, і ўласнае жыццё. У жыллі, звычайна поў-
ным клапоў, халодным, вільготным, пуста. На палатках, дзе спяць, поўна ста-
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рых ануч. У саўгасных памяшканнях, лепшых, чысцейшых, жывуць саўгас-
ныя чыноўнікі і кіраўнікі. Работнікі з сем’ямі жывуць у пячорах без ложкаў, 
без сталоў, спяць на падлозе ў той самай вопратцы або на пасцелі з той жа во-
праткі – лахманоў, у якіх праводзяць дзень. Гоняць на работу і бацькоў, і ма-
цярок. Дзяцей адводзяць у яслі. Тут ад немаўляцтва ўпайваецца ім нянавісць 
да ўсяго на свеце, што не бальшавіцкае. Дужаючыся і б’ючыся паміж сабой за 
які-небудзь мячык ці іншую цацку: «Гэта – маё; не, гэта – маё», – і ледзве ўме-
юць нешта назваць па імені, ужо выгаворваюць ад «бл..ь», «туды тваю маць», 
ужо даносяць на 3–4-гадовых таварышаў: «Ён богу моліцца...».

Дзеці, як і дарослыя, ёсць уласнасць дзяржавы. Карміць іх, адзяваць,  
абуваць і даглядаць павінны бацькі. Бацькі павінны выхоўваць дзяцей у духу 
«бальшавіцкага выхавання», а паколькі яны не ёсць да таго як звычайна здат-
ныя і ахвотныя, то выхоўвае дзяцей дзяржава. Калі дзіця супраціўляецца, б’ец-
ца з іншымі, крадзе, ухіляецца ад навукі і да т. п., бацькі павінны «ўразумляць» 
словам і прыкладам. Біць – барані Божа! За ўдар уласнага дзіцяці, за пакідан-
не яго ў парадку пакарання без яды і да т.п. – турма! У двух суседніх пакойчы-
ках у Асельборна ў Фурманаўцы жылі мы і побач жонка прызванага на вай-
ну інжынера-геолага Яўсюкова. Мела двух хлопцаў: Эдзіка гадоў 11 і другога, 
3-гадовага. Эдзік быў нягоднік з-пад цёмнай зоркі: краў грошы ў маці і, што 
ўдавалася, у іншых і са сваімі школьнымі таварышамі здабываў гарэлку, цу-
керкі, папяросы, бадзяўся, не любіў школы, біўся з іншымі дзецьмі. Знервава-
ная маці плакала, ганялася за нягоднікам, не магла даць яму рады. Але неяк 
там удалося ёй зграбці яго, схапіць у памяшканні і парадачна збіць нейкім па-
лыном. Вішчаў, як засеўшае ў плоце парася, але як вырваўся з рук маці, то з 
крыкам: «Постой, бл...ь, я тебе этого не прощу», – і як быў у блюзцы, без шап-
кі (навесну 1942 г.) як з рагаткі вырваўся на вуліцу: «Ты будешь знать меня, 
бл...ь!» Адным махам прамчаўся за 9 км да Палудзіна. Пад вечар прыехаў у 
вазку ў Фурманаўку намеснік начальніка раённага НКВД, прывёз маці Эдзіка, 
доўга з ёй гаварыў у яе пакойчыку, плакала. На раніцу пабегла маці ў Палу- 
дзіна. Апавядала потым, што была і ў міліцыі, і ў начальніка раёна, і ў праку-
рора. Плакала і праклінала сына. На гэты раз неяк удалося ёй выкруціцца, але 
ніколі пасля гэтага да нягодніка больш не датыкалася. А ён буяніў яшчэ больш.

На выбары мясцовыя, рэспубліканскія, агульнасаюзныя ішлі ўсе, як адзін 
чалавек. Кандыдатаў выстаўляе камуністычны актыў раёна: праектуе з вель-
мі дэтальнай біяграфіяй і характарыстыкай, гэта правярае абласная партый-
ная арганізацыя, выкідае сумнеўных, пакідае найвярнейшых, без выключэн-
ня партыйных і тых, хто па перакананнях і дзейнасці ёсць ужо найлепшымі і 
найвярнейшымі бальшавікамі, але яшчэ не маюць партыйных білетаў і таму 
называюцца беспартыйнымі. Пры галасаванні кожнаму выбаршчыку выда-
ецца друкаваная картка са спісам кандыдатаў – звычайна двух. Выбаршчык 
мае права зайсці за шырму і выкрасліць аднаго з кандыдатаў, але ніхто гэтага 
не робіць і ў прысутнасці камісіі дэманстрацыйна ўкладае выбарчую картку ў 
канверт і апускае ў скрынку. Калі б хто не прыйшоў на галасаванне, то, напэў-
на, ужо праз пару дзён начаваў бы ўжо недзе ў раённым КПЗ (камера папярэд-
няга зняволення) і ўжо больш ніколі б сям’і не ўбачыў: быў бы прызнаны віна-
ватым, напр., у сабатажы – падпале калгаснага свірана, атручванні калгаснай 
жывёлы, псаванні камбайна і да т. п. І корпус даносчыкаў і сведкаў быў бы на 
выкліку, на пачаканні. Ніхто б не рызыкнуў бараніць абвінавачанага, хаця б 
у ролі сведкі абароны, у апасенні, каб і «абаронцу» не трапіць разам з абвіна-
вачаным на лаву падсудных. Таму на галасаванне ідуць усе. 

У студзені 1941 г. адбываліся выбары ў нейкі вышэйшы (не памятаю які) 
савет. У нашае жыллё раптам пакуюць двух камсамольцаў. Для чаго? Прапа-
гандаваць выбары і дазнацца, як маем галасаваць. Я, не чакаючы далейшых 
выясненняў, паслаў іх да д’ябла. Сказаў, што не трэба мне той прапаганды 
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ані панюшкі, буду галасаваць і ведаю, як. Змыленыя агітатары зніклі. У сям’і 
Асельборнаў паўстала замяшальніцтва: данясуць камсамольцы і мяне арышту-
юць. На табе! Пайшла вестка па вёсцы... Мусіў як ні ў чым не бывала тлума- 
чыць, што гэта быў жарт. А што да дня выбараў-галасавання, якія там звыкла 
называюцца «перавыбары» (бо сапраўдныя выбары ўжо зрабіла партыя), ішлі 
камсамольцы па чарзе ад дома да дома, выганялі ўсіх правадзейных паводле 
спіса, саджалі на сані і везлі за 10 км у вёску Раўкіна, дзе ў сельсавеце адбыва-
лася галасаванне. Быў мароз і снежная замяць. З нагоды выбараў у вясковым 
клубе танцы. Нашыя бедныя дзве полькі Элеанора Рытар, жонка паліцыян-
та, і Зофія Лярох, жонка сяржанта 77-га п. п., абедзве з Ліды, былі дэлегава-
ныя калгасам імя Тэльмана для кіраўніцтва той забавай як абедзве маладыя, 
прыгожыя, добра апранутыя і навучаныя розным «культурным» танцам. Бя-
дачкі, нагружаныя тым абавязкам, плакалі праз смех ці смяяліся праз слёзы. 
Бо што ж можна было зрабіць бедным нявольніцам, мужы якіх пагінулі недзе 
ў бальшавіцкіх падзямеллях інстытуцыі свабоды, або на палях Катыні! 
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Пасляслоўе:  
гісторык у высылцы

У 1940 г. Міхал Шымялевіч быў вывезены ў Казахстан, ягоны дом пло-
шчай 71,41 м2 у Лідзе быў канфіскаваны. 13 красавіка 1940 г. сем’і «ворагаў 
народа» з Заходняй Беларусі, каля 130 тысяч чалавек, у асноўным жанчыны 
і дзеці, былі дэпартаваны ў неабжытыя раёны паўночнага ўсходу СССР. Гэта 
была не першая і не апошняя высылка – вывозіць людзей пачалі яшчэ восен-
ню 1939 г.

Насельніцтва не разумела, што адбываецца. Як гэта можна хапаць  люд-
зей і вывозіць невядома куды? Сяргей Пясецкі, сам відавочца тых падзей, у 
рамане «Чалавек, перамянёны ў ваўка» перадаваў размовы насельніцтва За-
ходняй Беларусі на гэты конт:

– Калі б так за польскім часам людзей хапалі халера ведае за што і 
везлі на смерць, дык што б пісалі тады газеты? Сабраліся б бабы з усяго го-
рада і венікамі такую паліцыю ў туалет загналі б! А зараз трэба маўчаць, 
бо заб’юць! […]

– Як спраўна яны гэта робяць! – здзіўляўся сусед Юзафа.
– Мелі дваццаць два гады практыкі.
– Нашто ім забіраць людзей адсюль? У саміх няма чаго есці!
– Не ведаеш нашто? – тлумачыў мужчына ў шэрым паліто. – У іх ча-

лавек таннейшы за каня. Дадуць яму суп з бручкі – і ён будзе секчы лес. За-
робяць на кожным, пакуль не памрэ»1.

13 красавіка 1940 г. у Лідскім, Шчучынскім і Баранавіцкім паветах 
арыштавана і вывезена з тэрыторыі Рэчы Паспалітай Польскай некалькі ты-
сяч польскіх грамадзян абодвух палоў рознага веку, усялякіх нацыянальнас-
цей, веравызнанняў і стану – наогул непрыхільных да савецкага ўрада, і з той 
колькасці вывезеных тых няшчасных у Паўночна-Казахстанскую вобласць 
было 1 500 душ. З гэтага ліку каля 600 чалавек выкінуты «на пасяленне» як 
«спецперасяленцы» ў Сакалоўскім і Кастрычніцкім (Акцябрскім, Мар’ёўка) ра-
ёнах і каля 900 чалавек – у Палудзінскім раёне. З той колькасці каля 450 чала-
век 23 чэрвеня 1941 г. вывезлі ў Кустанайскую і Акцюбінскую вобласці ў стэ-
пы на будоўлю чыгункі Акцюбінск – Карталы. У верасні – кастрычніку 1941 г. 
частка гэтых прымусовых работнікаў вярнулася ў Палудзінскі раён, частка тут 
(каля 100 чалавек) памерла, паўсотні асоб ад’ехала ў Польскую Армію і раз-
ам з той арміяй на поўдзень, а таксама ў іншыя раёны СССР, некалькі дзясят-
каў чалавек не выпусцілі адсюль або яны засталіся добраахвотна, і рэшта 250 
чалавек старых-малых рэпатрыявалі ў 1946 г. у новую абрэзаную Польшчу2.

У 1950 -я гг. Міхал Шымялевіч апісваў высылку ў лісце да былога суседа 
па Лідзе Вітольда Драмовіча. Інфармацыя гэтага ліста дадае шмат важкага да 
надрукаванай тут працы, і таму я дазволю сабе яшчэ раз працытаваць вялікую 
частку:

«Я 13 красавіка 1940 года быў вывезены разам з сваёй жонкай i малодшай 
дачкой, жонкай польскага афiцэра на ўсход.

Разам з намi было вывезена з Лiды i павета некалькі тысяч душ. 
1  Piasecki, S. Człowiek przemieniony w wilka. Warszawa, 2000. S. 14, 16.
2  Michał Szymielewicz. Step Iszymski i jego przeszłość // Fundacja Zakład narodowy im. Ossolń-
skich. Katalog Rękopisów akcesyjnych Akc. 18/56. S. 143.
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Вывезеных раскiдалi па некалькiх раёнах Паўночнага Казахстана. Каля 
тысячы нашых людзей яны пасялiлi ў Палудзiнскiм раёне Паўночна-
Казахстанскай вобласцi, за 40 кiламетраў ад Петрапаўлаўска. Тут 
няшчасныя людзi рассялiлiся па вёсках у жабрацкiх хатках, збудаваных з 
вялiкiх неабпаленых цаглiн з глiны, гною i саломы. Тыя бедныя хаткi мелi 
дахi з плеценых лазовых матаў, змазаных глiнай. У хатках крайняя беднасць, 
i мы, колькi там жылi, жылi толькi з таго, што прадавалi сваю вопратку 
за бульбу, малако i вельмi рэдка за нейкi кiлаграм мукi. Нашы людзi, а гэта 
былi практычна ўсе жанчыны з дзецьмi, жонкi палiцыянтаў, афiцэраў, 
сяржантаў, урадоўцаў, якiя на вайне з Гiтлерам былi забiтыя, забраныя 
да няволi нямецкай або забраныя Саветамi, сядзелi ў вязнiцах цi лагерах у 
Катынi, Казельску, Старабельску i iншых месцах. Мужчын было вельмi 
мала, i тое – адны дзяды. Хто мог, пайшоў на працу. Хто рабiў у гразi i вадзе 
цэглу, хто запiсаўся ў калгасы або саўгасы. Я атрымаў працу пры iнжынерах, 
якiя шукалi нафту ў стэпах Казахстана. Хадзiў з усёй партыяй па стэпах, 
начаваў у палатках. Што чалавек зарабляў, тое з’ядаў i не наядаўся. Лета 
было гарачае. 40 гр. цяпла.

Прыйшла зiма, снежная, марозная i доўгая. Мароз трымаўся 30–40 гр. 
Нашы людзi вымушаны былi разам з усiмi iсцi на цяжкiя работы: ачышчэнне 
снегу з чыгуначнай каляi, на будоўлi нафтавых вышак, i ўсё гэта ў холадзе, 
у голадзе i практычна задарма. Прыйшла вясна 1941 г., толькi распачалiся 
летнiя работы, як выбухнула вайна Сталiна з Гiтлерам. Рускiх людзей 
пабралi ў войска, а нас, не пытаючыся, цi хочам, цi жадаем, запакавалi на 
цягнiкi i вывезлi за паўтары тысячы кiламетраў у Кустанайскую вобласць 
i пасялiлi ў палатках над рэчкай Таболам ды пагналi на работы – капаць 
i ўкладваць баласт на будоўлi новай чыгункi. Там зноў у гразi, у голадзе, у 
вошах правялi некалькi месяцаў.

Напалi на нас розныя азiяцкiя хваробы, язвы, сверб i лiха ведае што. Ледзь 
восенню вырвалiся з таго пекла i па вялiкiх муках жменька нас вярнулася 
ў Паўночны Казахстан. Там мы пагiнулi б, бо за першы год толькi з нашай 
групы палякаў памерла 50 чалавек, пераважна з голаду. Але Пан Бог усё ж 
 такi выказаў сваю мiласэрнасць. Генерал Сiкорскi дамовiўся са Сталiным, 
выпусцiлi польскiх вязняў, генерал Андэрс пачаў фармаваць там польскую 
армiю, а нас, палякаў, Амерыка i Англiя ўзялi пад сваю апеку. Далi нам сякую-
такую дапамогу, i мы пачалi аджываць. Але калi наша польскае войска 
аказалася выпраўленым у Iран за Каспiйскае мора, то Саветы ўсiх тых, 
хто не пайшоў у войска (жанчын, дзяцей, старых) затрымалi ў сябе ў якасцi 
закладнiкаў. Абвясцiлi сваiмi падданымi i загадалi выдаць нам савецкiя 
пашпарты, як iх падданым. Плач, енк, што ўжо нiколi не вернемся да сваёй 
Айчыны. Сам я проста не хацеў гэтага прымаць i падгаворваў iншых, каб 
супрацiўлялiся i не бралi. Дзяўбаў усіх усiм, што над намi апякуецца Англiя 
i Амерыка i наш урад у Лондане. I нам не дадуць згiнуць у Саветах. Суцяшаў, 
што ўсе вернемся ў Польшчу. За гэта мяне пасадзiлi ў вязнiцу на дзесяць 
гадоў. Цягалi мяне па вязнiцах i следствах практычна ўвесь 1943 год i ў канцы 
вывезлi ў лагер на поўдзень ад Караганды. Зiмой, пры 30 гр. марозу, вязлi нас 
пяць сутак у вагонах для жывёлы на кавалку сухога хлеба i вядры халоднай 
вады з лёдам. У тым падарожжы адмарозiў сабе ногi. Потым сядзеў пару 
месяцаў на раздзельным пункце ў Карабасе, адкуль мяне з чорнымi гнiлымi 
пальцамi на нагах перавезлi ў шпiталь у Далiнцы. Там мне ампутавалi 
вялiкiя пальцы на нагах, а астатнiя палячылi, але i цяпер заўсёды мне 
баляць ногi, асаблiва на халоднае надвор’е. Пяць гадоў ганялi мяне там з 
лагера ў лагер, жыў тыя пяць гадоў без кашулi, у падранай, смярдзючай 
ватоўцы i ў такiх жа портках. У канцы 20 сакавiка 1948 г., роўна праз пяць 
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гадоў вывезлi мяне разам з iншымi, не здольнымi да працы (па амнiстыi), у 
Польшчу»3.

Пасля нармалізацыі адносін паміж урадам Польшчы ў Лондане і Сталіным 
Шымялевіч быў прызначаны польскай амбасадай сваім прадстаўніком у 
Палудзінскім раёне і надрукаваны ніжэй спісы ссыльных лідзян паходзяць ад 
спісаў, якія ён рыхтаваў для польскага ўрада. Адсюль і стандартнае для Другой 
Рэчы Паспалітай вызначэнне: паляк – рымакатолік, беларус – праваслаўны.

З’яўляецца загадкай, як Шымялевіч захаваў гэты тэкст пасля таго, як 
быў арыштаваны і пасаджаны ў лагер, і як ён вывез яго з сабой у 1948 г. Але 
на волі ён прывёў свае запісы ў парадак і перадаў іх у Фонд Асалінскіх, які 
знаходзіўся тады ў Вроцлаве – горадзе, дзе разам са сваёй сям’ёй жыла яго 
сярэдняя дачка Зоф’я Багаткоўская.

Зразумела, што ў тыя часы, калі лідзянін пісаў і перадаваў свой тэкст, 
ён павінен быў улічваць, што ў Польшчы таксама панавала камуністычная 
дыктатура.

Па маіх падліках, Шымялевіч дае звесткі пра не меней як 708 чалавек, 
высланых у Палудзінскі раён. Дакладную колькасць ссыльных падлічыць 
немагчыма, бо аўтар часта піша прозвішча сасланага «з сям’ёй». Колькі чалавек 
было ў такой сям’і – невядома. Акрамя сасланых, Шымялевіч дае звесткі пра 
некалькі сотняў арыштаваных чальцоў сямей тых, каго саслалі, і, такім чынам, 
з ягонага тэксту мы даведваемся пра лёс каля тысячы чалавек. Абсалютная 
большасць ссыльных Палудзінскага раёна Казахстана з Лідчыны, але былі 
людзі з суседніх паветаў і Украіны. 

Нацыянальны склад сасланых:
палякаў- католікаў – 511;
беларусаў -праваслаўных – 111;
яўрэяў – 76;
мясцовых татар – 5;
украінцаў (грэка католікаў і праваслаўных) – 5.
Шымялевіч піша і пра ссыльных, якія вызначылі сябе: «праваслаўны, 

але паляк» ці «рымакатолік, але беларус». Напрыклад, Аляксандр Кунцэвіч, 
настаўнік, падпаручнік рэзерву, «выражаў нежаданне служыць у польскай 
арміі, бо лічыў сябе беларусам, а жонка лічыла сябе тутэйшай». А сям’я 
Крыпцаў лічыла сябе і беларусамі, і палякамі адначасова.

Сярод арыштаваных сваякоў тых, каго выслалі, у асноўным мужчыны. 
Гэта – афіцэры, паліцыянты, чыноўнікі, леснікі, шмат звычайных земляробаў. 
Зразумела, што ў сваёй большасці сем’і паліцыянтаў ды чыноўнікаў – 
палякі, рымакатолікі, але ў спісе ёсць і беларуская сям’я паліцыянта Фёдара 
Баркоўскага.

Савецкая ўлада не прызнавала за палякаў тых, хто нарадзіўся ў Расіі, 
напрыклад: «Болтуц Клара (Клаўдзія), нарадзілася ў Расіі, пасля замуства 
прыняла рымакаталіцтва, аднак выехаць у Польшчу ёй не дазволілі».

Самая старая ссыльная Стэфанія Шалевіч з Юндзілаў, дачка Юзафа 
і Ганны, 1853 г. н., самыя маладыя нарадзіліся ўжо ў цягніку: «падчас 
транспартавання ў Палудзінскі раён у 1940 г. у Вольгі нарадзіўся сын 
Аляксандр, які памёр 17 красавіка 1941 г., – беларуска».

Сярод сасланых былі і вядомыя ў горадзе людзі, напішу толькі пра 
некаторых з іх.

Так, менавіта з працы Шымялевіча мы даведваемся пра лёс роднай сястры 
і брата Алаізы Пашкевіч (Цёткі). Добра абазнаны ў беларускай культуры, ён 
піша, што Стэфанія Сапоцька (1860 г. н.) – гэта старэйшая сястра Алаізы 
Пашкевіч: «Стэфанія паходзіць з ваколіцы Пешчын Васілішскай гміны, з 
дому Пашкевіч. Была замужам за Сапоцькам у фальварку Шымкаўшчына 
3  Цалкам тэкст пісьма гл. у папярэдняй частцы кнігі.
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-Сабакінскай гміны. Удава. Яе малодшая сястра – Алаіза Пашкевіч, у 
замустве Кайрыс, знаная беларуская паэтка з псеўданімам Цётка з віленскіх 
«Нашай Долі» і «Нашай Нівы», якая памерла ў часы Першай сусветнай 
вайны». Маючы больш за 80 гадоў, Стэфанія Сапоцька ў ссылцы, тым не менш, 
працавала вартаўніком у калгасе. У 1946 г. выехала ў Польшчу. Інфармацыю 
пра Войцаха Пашкевіча Шымялевіч падае, верагодна, са слоў сястры, бо яго не 
было ў Казахстане: «Войцах Пашкевіч, 1872 г. н., падпаручнік рускага войска, 
жыў у Катлове пад Вільняй, у Рудамінскай гміне. Арыштаваны ў 1939 г., 
загінуў». Лёс сястры і брата класіка беларускай літаратуры стаў вядомы толькі 
дзякуючы працы Міхала Шымялевіча4.

Патрапіла ў ссылку і сям’я вядомага лідскага сябра КПЗБ Антона 
Перавознага (сам ён загінуў у лагеры). Антон Перавозны – адзін з арганізатараў 
вялікага лідскага страйку 1936 г. Калі лідараў гэтага страйку пачалі судзіць, 
рабочы Перавозны хацеў уцячы ў СССР, каб потым ваяваць у Іспаніі, але 
быў арыштаваны каля польска– савецкай мяжы. Польскі суд тады апраўдаў 
Перавознага, але хутка Саветы самі прыйшлі ў Ліду і камуністы атрымалі ад 
іх тое самае, што і паліцыянты з суддзямі: ужо 30 кастрычніка 1939 г. камуніст 
Заходняй Беларусі Перавозны быў арыштаваны і пазней загінуў у лагерах. 
Дарэчы, нацыянальнасць беларускага актывіста і яго сям’і ў спісах таксама 
вызначаецца як «палякі рыма –каталіцкага вызнання».

Са спіса даведваемся пра вываз у Казахстан Сабіны Шкоп – уладальніцы 
вядомай у Лідзе кніжнай крамы, якая знаходзілася недалёка ад Фарнага 
касцёла.

Узгадваюцца браты Прыбыткі – суддзя Юльян і краязнавец Антон.
Антон Прыбытка, сын генерал– маёра рускай арміі Аляксандра Прыбыткі. 

У 1920–1930 -я гг. неаднаразова выбіраўся ў Лідскую гарадскую раду, быў 
лаўнікам Лідскага магістрата і выдатным лідскім краязнаўцам, старшынёй 
Лідскага краязнаўчага таварыства. Аўтар шэрагу артыкулаў і кнігі «Кароткі 
турыстычны даведнік па Лідскім і Шчучынскім паветах» (1936). Пры канцы 
1930 -х гг. працаваў над вялікай манаграфіяй аб Лідскім і Шчучынскім паветах. 
20 чэрвеня 1941 г. вывезены ў Мінусінскі край. Далейшы лёс невядомы.

З тэксту Шымялевіча даведваемся пра лёс сям’і лідскага пасла ў апошні 
польскі сейм Брыльскага: «Муж Брыльскай – настаўнік гандлёвай гімназіі 
ў Лідзе ксяндзоў піяраў, пасол у апошні сейм, арыштаваны восенню 1939 г., 
з лагера прыбыў да сям’і на будаўніцтва чыгункі Акмолінск – Карталы ў 
вёску Гарадзішча... Чалябінскай вобласці».

Працы Шымялевіча ў польскіх архівах мною шукаліся мэтанакіравана і 
дастаткова працяглы час. Я ўдзячны свайму сябру з Варшавы Янушу Сегеню, 
без якога немагчыма было б атрымаць копіі тэкстаў лідскага гісторыка. Дарэчы, 
дзед Януша Сегеня – сусед і блізкі сябра Міхала Шымялевіча.

Напісанне і захаванне гэтай працы – сапраўдны навуковы подзвіг 
найлепшага лідскага гісторыка ХХ ст. Менавіта з такім вызначэннем Міхал 
Іванавіч Шымялевіч назаўжды ўвайшоў у гісторыю нашага горада.

Л. Л. Лаўрэш

4  Гл: Лаўрэш, Леанід. Лёсы родных Алаізы Пашкевіч // Лідскі Летапісец. 2016. № 3(75). С. 
15–16.
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архіва Януша Сегеня. Пераклад Леаніда Лаўрэша.
Частка 13. Рукапісы
40. Высяленне ў Казахстан у 1940 г. значнай часткі жыхароў Лідскага павета. Рукапіс за-

хоўваецца: Michał Szymielewicz. Wysiedlenie do Kazachstanu w r. 1940 znacznej części mieszkańców 
powiatu lidzkiego // Fundacja Zakład narodowy im. Ossolńskich. Katalog Rękopisów akcesyjnych Akc. 
26/56. S. 9–89. Пераклад Леаніда Лаўрэша.

41. Ішымскі стэп і яго мінулае. Рукапіс захоўваецца: Michał Szymielewicz. Step Iszymski i jego 
przeszłość // Fundacja Zakład narodowy im. Ossolńskich. Katalog Rękopisów akcesyjnych Akc. 18/56.  
S. 95–163. Пераклад Станіслава Судніка.
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Змест
Прадмова да серыі (С.Суднік) 5
МIХАЛ ШЫМЯЛЕВIЧ. Крэскi да бiяграфii найлепшага  
гiсторыка горада Лiды (Л. Лаўрэш) 6

Частка 1. Ліда і мястэчкі Лідчыны 19
Горад Ліда і Лідскі замак 20
Горад Ліда ў 1938 г. 32
Белагруд 38
Борці і Барцянская воласць 46
Нататкі да манаграфіі Жалудка 57
Тры вёскі ў паўстанні 1863 г.: Дубічы, Шаўры, Нача 73
1863 год 75
Яўрэі Шчучына 77
Спроба класіфікацыі зямель 80

Частка 2. Даўнейшае Наваградскае ваяводства 83

Частка 3. Адукацыя  на Лідчыне 97
Пра гімназію, якая раней існавала ў Лідзе 98
Гісторыя лідскіх піяраў 100

Частка 4.Людзі Лідчыны 119
Адкуль паходзіць род Адама Міцкевіча 120
Алхімік з Шайбакполя 126
Стары дакумент 128
Са старой кніжкі 131

Частка 5. Дарогі і пошта Лідчыны 135
Каралеўскі тракт 136
Польскі тракт 139
Даўняя пошта і тэлеграф на Лідчыне 142
Ангарыя на Лідчыне 153

Частка 6. Нашы р э к і  1 5 9
Нёман 160
Рака Лебяда і яе прытокі 167
Рэкі Гаўя і Жыжма 171
Рака Дзітва 173

Частка 7.Нашы дрэвы 175
Сасна 176
Дуб 179
Бярозавы сок 181

Частка 8. Этнаграфія 183
Літоўскія татары 184
Этнаграфічны нарыс 184
Народная варажба 193
Юр’я 196
Вяселле 202
Зараз субота, заўтра нядзеля, шлюб  
і аман па хлопцу!.. 203
Вясельныя звычаі 207
Артыкул напісаны пры дапамозе Міхала Шымялевіча 207
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Частка 9. Гістарычныя камяні Лідчыны 209

Частка 10. Лідскія могілкі 215
У цiшы могiлак... 216
З таго свету 222

Частка 11. Мовазнаўства 227
Трохі пра пакрыўджаны J 228

Частка 12. Успаміны, лісты,  успаміны  пра Шымялевіча 231
Лiда ў гады Вялiкай вайны 232
 Лiст Мiхала Шымялевiча Драмовiчу, дасланы ў рэдакцыю 
«Лiдскай зямлi» Вiтольдам Драмовiчам 241
Лiст, напiсаны ў 1963 г. Мiхалам Шымялевiчам  
сябру Яну Сегеню ў Варшаву 243
Успамiны Яна Сегеня пра блiзкага сябра свайго  
бацькi Мiхала Шымялевiча 244

Частка 13. Рукапісы 245
Высяленне ў Казахстан у 1940 г.  
значнай часткі жыхароў Лідскага павета 246
Ішымскі стэп і яго мінулае 288

Пасляслоўе: гісторык у высылцы 318
Спіс прац, якія ўваходзяць у кнігу 322



Навукова-папулярнае выданне

Укладальнік Леанід Лаўрэш
Рэдактар Станіслаў Суднік

Вёрстка Аляксандр Рыжы, Ілья Рыжы
Карэктары Аксана Данілевіч, Васіль Герасімчык

Вокладка, лагатып серыі Марыя Чырык

Падпісана да друку 6.04.2019 г. Фармат 90х80/16. 
Папера афсетная. Рызаграфія.

Ум.друк.арк. 23,8. Ул.-выд.арк 17,4. 
Наклад 110 экз. Замова 68-7/2019.

Выдавец і паліграфічнае выкананне: 
таварыства з абмежаванай адказнасцю «ЮрСаПрынт».

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца,  
вытворцы, распаўсюджвальніка друкаваных выданняў 

№ 1/388 ад 01.07.2014 г. 
Вул. Карла Маркса,11. 230015, г. Гродна. 

+375 152 77 18 20
+375 295 87 84 11 

www.usp.by     info@usp.by

Міхал Шымялевіч

Збор твораў

Серыя «Лідскі кнігазбор. Выпуск 1 


