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САБАЧЫЯ ГАДЫ
Успамiны лiдзянiна 50-гадовай даўнiны1
Ад перакладчыцы
Пра Караля Ёдку нiчога не вядома. Даваенная «Лiдская зямля» ў двух нумарах надрукавала ягоныя мемуары i нiчога не паведамiла пра аўтара. Даведацца пра яго мы можам
толькi з ягоных мемуараў. З iх бачна, што аўтар скончыў Лiдскую павятовую вучэльню — сапраўдны вырай знакамiтых лiдзян таго часу. Дастаткова сказаць, што вучэльню скончылi такiя людзi, як паўстанец Людвiк Нарбут, генерал i мiнiстр абароны БНР
Кiпрыян Кандратовiч, найлепшы знаўца гiсторыі Лiдчыны ў ХХ ст. Мiхал Шымялевiч
i дзясяткi iншых людзей, пакiнуўшых свой след у гiсторыi Лiдчыны i ўсяго краю. Верагодна, Караль Ёдка праз вучобу ў павятовай вучэльнi быў добра знаёмы з Мiхалам
Шымялевiчам i менавiта Шымялевiч спрыяў друкаванню яго ўспамiнаў.
Мемуары Караля Ёдкi праўдзiва апiсваюць жыццё шараговых лiдзян пры канцы
XIX ст. i таму надзвычай цiкавыя для ўсiх неабыякавых да гiсторыi людзей.

I
Калiсьцi быў звычай: кожны губернскi камiтэт статыстыкi штогод выдаваў так званыя «Памятныя кнiжкi» — штосьцi падобнае на адрасныя календары. На пачатку такой кнiжкi быў размешчаны каляндар, далей iшлi спiсы ўстаноў, губернскiх i павятовых службоўцаў, спiсы асоб, якiя выконвалi розныя публiчныя i дзяржаўныя функцыi:
чыноўнiкаў, духавенства, земскiх начальнiкаў, валасных пiсараў, адвакатаў, вайскоўцаў,
лекараў i г. д. Падавалiся ў такiх кнiжках расклады руху цягнiкоў, параходаў, работы
пошты, спiсы аптэк, адмiнiстрацыйны падзел губернi i паветаў на палiцэйскiя участкi,
судовыя, лекарскiя, акцызныя i iншыя акругi. Змяшчалiся новыя статыстычныя дадзеныя, губернскiя хронiкi. Вельмi цiкавыя арыгiнальныя звесткi з археалогii, гiсторыi,
манаграфii гарадоў i мястэчак i г. д. Гэтыя кнiжкi былi сапраўднымi адлюстраваннямi
стану губернi, вельмi багатым i надзвычай цiкавым зборам розных звестак з гiсторыi,
статыстыкi, эканомiкi i першасным iнфармацыйным даведнiкам.
У спiсах падаваўся стан чыноўнiкаў: iмя, iмя па бацьку, прозвiшча, чын, пасада, узнагароды i iншыя адзнакi, узровень адукацыi, час знаходжання на пасадзе i хатнi адрас.
Калiсьцi былi спробы паведамляць i аб сямейным стане кожнага чыноўнiка, аднак гэтыя
спробы па зразумелых прычынах не ўтрымалiся.
Калекцыя гэтых кнiжак па Вiленскай губернi складае 65 тамоў ад 1850 да 1915 года
ўключна2. Божа мой, якая гэта цiкавая калекцыя! А колькi ў iм даследчык знойдзе iдылii
i падману, крывi i жалеза, вернасцi i здрады, радасцi i смутку! Калi перагортваеш аркушы такога штогадовiка памерам 500–600 старонак, дык успамiнаюцца iмёны, усплываюць у памяцi малюнкi страшных падзей нядаўняга мiнулага.
Чытаючы спiсы чыноўнiкаў, дзе-нiдзе можна даведацца пра ўзровень адукацыі канкрэтных асоб, якiя калiсьцi займалi важныя пасады ва ўрадавай iерархii, напрыклад:
1

Успамiны надрукаваны ў 1937 г. Гл.: Psie lata // Ziemia Lidzka. 1937. № 10. S. 113–114.; 1937. № 12.
S. 138–139.
2
Кнiжкi пачалi выдаваць як мiнiмум у 1845 г. першапачаткова, з 1845 г., кнiжка ўяўляла з сябе
адрас-каляндар, г. зн. спiс чыноўнiкаў губернi, а пачынаючы з 1850 г. звесткi пачалi iстотна дапаўняцца
матэрыяламi навуковага характару, прадстаўленымi карэспандэнтамi Вiленскага статыстычнага камi
тэта з лiку мясцовай iнтэлiгенцыi.
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«хатняе выхаванне» альбо «хатняя адукацыя», гэта азначае, што гэты чыноўнiк не скон
чыў анiякай школы. Зразумела, што хатняе выхаванне альбо адукацыя, напрыклад, губернскага маршалка шляхты, канюшага царскага двара, графа Адама де Броель-Плятара, поўнага кавалера ордэнаў Св. Ганны i Св. Станiслава (у кнiжцы 1878 г.), адрознiваецца
ад хатняй адукацыi i выхавання, якую атрымаў якi-небудзь паштовы чыноўнiк VI, якi
паходзiў з бедных сялян цi месцiчаў — напрыклад, сын нейкага вартаўнiка!
Мiнiмальная адукацыя для атрымання першага цывiльнага чыну — калежскага
рэгiстратара — 2-класная павятовая школа. Хто меў пасведчанне аб заканчэннi такой
школы, мог смела лiчыць, што носiць у ранцы маршальскую булаву. Так, нядаўна памерлы ў Гародне (Лiдскага павета) генерал ад iнфатэрыi Кiпрыян Кандратовiч, былы
намеснiк камандуючага Туркестанскай акругi, былы камандзiр грэнадзёрскага корпуса
на Каўказе i г. д., як i шмат хто з iншых штаб- i обер-афiцэраў розных радоў войск, меў за
пачатковую кропку адлiку павятовую школу ў Лiдзе3. А Мiкалай Львоў, сапраўдны стацкi
саветнiк, намеснiк дырэктара маёмаснай дырэкцыi Вiленскай i Ковенскай губерняў, як
i шмат хто з iншых цывiльных чыноўнiкаў, скончыўшы павятовую вучэльню, адчынiў
для сябе дзверы ў чыноўнiцкую службу, атрымлiваў ордэны, грошы i пенсii. Павятовая
школа штогод выпускала некалькi дзясяткаў выпускнiкоў, але пасведчанне нашай школы для большасцi «белых каўнерыкаў» было недасяжнай марай.
Святой памяцi графiня Зоф’я Красiнская4 (уладальнiца маёнтка Вялiкi Ольжаў) на
хатнюю адукацыю свайго адзiнага сына выдаткавала, як калiсьцi яна сама гаварыла,
сто тысяч рублёў — палову мiльёна злотых! Мая ж «хатняя адукацыя» каштавала маiм
бацькам, далібог, добра, калі пяцьдзясят капеек.

II
Мой бацька, свяцi Пан яго душу, Юзаф Ёдка паходзiў з ваколiцы Ёдкi, што пад Лiдай,
дзе меў худую спадчыну — чацвёртую цi нават пятую частку з 3-гектарнай нерухомас
цi, раскiданай на 54 кавалкi — вузкiя шнурочкi неўрадлiвай зямлi i марнага лугу. Жыць
было не з чаго, ажанiўся, узяў у пасаг карову, прадаў братам сваю частку за 50 рублёў
i пайшоў у свет. Завандраваў далёка, ажно за дзве мiлi ад Лiды, у Левашы, i ўладкаваўся
работнiкам на млыне. Праз некалькi гадоў перайшоў на такую самую працу на млын
у Лiдзе.
Калiсьцi ў Лiдзе, па вулiцы Гражыны5, насупраць вулiцы Гарыстай, стаяў млын горада Лiда. А па другой старане быў зарослы балоцiсты стаў, аточаны хмызам, аерам
i альшынай. За некалькi гадоў да Сусветнай вайны млын быў зачынены, а возера спу
шчана. У 1915 г. будынак млына спалены адступаючымi расiйскiмi войскамi. Каля
50 гадоў гэтым млынам кiраваў блаславёнай памяцi Гiрш Палячак, шляхетны чалавек, бацька вялiкай сям’i, у якога мой бацька знайшоў працу за 30 рублёў заробку
i 30 пудоў мукi штогод з памяшканнем для жытла, якое мела такое-сякое асвятленне
i абагрэў. Мацi мая штосьцi зарабляла тым, што прала на калаўроце i мыла бялiзну
для лепшых дамоў. I на гэтыя сродкi неяк жылi. Сям’я наша была дастаткова вялiкая:
бацька, мацi, старшы брат Тамаш, сёстры Эмiлiя i Мiхалiна, я i малодшы брацiк Герусь, якi памёр яшчэ малым.
3

Генерал Кiпрыян Кандратовiч (1859–1932) — мiнiстр абароны БНР, пасля лiдскай павятовай
вучэльнi скончыў 2-ю Канстанцiнаўскую вайсковую вучэльню i Акадэмiю генеральнага штаба.
4
Графiня Зоф’я Красiцкая з дома Кашыц (28.02.1852–25.01.1933). Нарадзiлася ў Тарнова, дачка
Канстанціна Кашыца (1828–1881) i Юлii з Несiлоўскiх (1830–?). Муж — Раман Станiслаў Красiцкi
(1844–1878). Мела сына Алексы Яна Мар’яна (1878–1935). Памерла ў Лiдзе, пахавана на Росах
ў Вiльнi.
5
Такая назва вулiцы з’явiлася ў 1920-я гг. Пры канцы ХІХ ст. раён горада Вiсманты.
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Здаўна славiцца ў Лiдзе кiрмаш 40-гадзiннага набажэнства, якi называецца звычайна «чтэрдзестова» i прывязаны да 14 верасня. Калi ў Лiдзе яшчэ не было чыгункi,
з’язджалiся на кiрмаш фурманкамi ажно з-пад Вiльнi «галантарэйнiкi», а з Смаргонi —
пекары з смаргонскiмi абаранкамi. «Галантарэйнiкi» ставiлi свае палатняныя буды
на могiлках пры касцельнай агароджы, развешвалi ружанцы, скапуляры, белыя паскi
кутасамі, раскладвалi кнiжкi для набажэнства, абразы i абразкi святых i розныя зiхоткiя
золатам, серабром цi дыяментамi рэчы, пеўняў з волава, гусiныя трубкi з сядзячымi на
iх хлопчыкам i г. д. Усё гэта зiхацела, грала, трубiла, зазывала i вабiла, але, халера,
нядоўга. Ужо на другi дзень усё гэта псавалася. На гэтыя кiрмашы збiралiся тысячы
людзей са сваёй цi суседнiх парафiй. Касцёл i касцельныя могiлкi шчыльна запаўнялiся
«публiкай» — зразумела, болей «пра цiкавасць» i «дзеля знаёмства», чым «для малiт
вы». Усе людзi пхалiся каля радоў «галантарэйнiкаў», гаманiлi або прыслухоўвалiся да
спеваў, гукаў лiраў, скрыпак цi гармонiкаў ста калматых дзядоў i баб, якiя тут сядзелi на
ўласных вазах з дзецьмi, сабакамi, баранамi i нават парасятамi.
У тыя часы Лiда была малым цiхiм i невялiкiм павятовым горадам, у якiм не
было нi адной кнiжнай крамкi, а паперу для пiсьма можна было адшукаць толькi
ў некалькiх гандэлках, а фарбы да малявання — толькi ў аптэцы Эпштэйна6.
Вучнi некалькiх школ, якiя тады мелiся ў Лiдзе, набывалi патрэбныя кнiжкi ў самой школе. Мiж тым падручнiкi, такiя як «Детский мир», «Родное слово», заўжды
выкарыстоўваліся на працягу некалькiх гадоў i служылi ажно да поўнага знiшчэння
некалькiм пакаленням вучняў, пераходзячы ад старэйшага брата да малодшага або
да малодшага школьнага сябра.
У кожнай установе, у кожным школьным класе на сцяне вiсеў партрэт цара Аляксандра III i таблiчка з надпiсам тоўстымi лiтарамi: «Говорить по-польски строго воспрещается». Ксёндз у касцёле зрэдку зачытваў якi-небудзь царскi манiфест па-руску,
штогод па-руску даваў прысягу рэкрутам-католiкам, у школах па-руску вучыў рэлiгii.
Анiводнай польскай кнiжкi, анi календара, анi буквара ў Лiдзе дастаць было нельга.
Анi за якiя грошы! Толькi раз у год «галантарэйнiкi» з Вiльнi прывозiлi «Афiцыйкi»
цi «Службы Божыя». Календары i буквары польскiя мелi жнiво! Iх хапалi i неслi дахаты. Не ведаю, цi быў продаж легальным цi «з-пад крыса», але навучанне чытання
па-польску «чужих детей» было забароненае пад страхам суровай кары. За такую «забарону» св. пам. Мiхала Ёдку, далёкага сваяка майго бацькi, генерал-губернатар вiленскi
Каханаў7 у 1886 г. без суду, толькi з прычыны тайнага даносу ў палiцыю выслалi ў Сiбiр
на вечныя часы. З гэтым, браце, не цацкалiся!
Будучы на набажэнстве ў касцёле, нябожчыца матуля, не ведаю — яўна цi патаемна, купiла за 3 капейкi ў «галантарэйнiка» танюсенькi «Буквар польскi», надрукаваны ў друкарнi Блюмовiча ў Вiльнi8 (як сёння, бачу перад сваiмi вачамi, як пад хусткай, бо iшоў дождж, прынесла яго ў нашу цёмную хатку пры млыне). Мацi мая была
жанчына «вучоная»: магла знайсцi патрэбную малiтву паводле рэестру, бо ведала
лiчбы i ўмела лiчыць да тысячы! Таму навучыла ўсiх нас па буквары i па рэлiгiйным
кнiжкам чытаць i знаходзiць у кнiжцы неабходныя рэчы паводле нумарацыi старонак са зместу.

6

Аптэка Эпштэйна Кейля Хаiмавiча знаходзiлася на вулiцы Вiленскай.
Каханаў Iван Сямёнавiч (1825–1909), генерал ад артылерыi, з 1884 г. вiленскi, ковенскi i гродзен
скi генерал-губернатар, член Дзяржаўнага савета.
8
У друкарнi Блюмовiча ў 1907 г. нейкi час друкавалася «Наша Нiва».
7
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III
У нашым атачэннi дзiцячая навука пачынаецца праз некалькi месяцаў пасля прыходу
дзiцяцi ў свет. Мацi кармiць дзiцятка грудзьмi год, а то i два гады. Калiсьцi я меў сябра,
якi выбягаў з дому на поле, адшукваў там працуючую мацi i, азiраючыся вакол, каб хтонебудзь не высмеяў, патайкам звяртаўся да мацi:
— Мамы, дай цыцы…
Чуў аповед, што нейкая мацi кармiла так хлопца да сямi гадоў.
Першая практычная i прыдатная ў дзiцячым жыццi навука — гэта ўменне трымаць
скарынку хлеба. Мацi ўтыкае яму да кулачка скарынку i накiроўвае руку дзiцяцi да
вуснаў, каб смактала i не плакала. Дзiцятка спярша спрабуе торкнуць скарынку ў вочкi,
носiк. А потым нарэшце патрапляе да вуснаў i тады, ужо задаволены, есць. Смяецца,
укладае гэтую ж скарынку ў вока мацi i скача на яе каленях. Пасля такой практыкi
дзiцятка вучыцца браць скарынку адразу са стала. Першапачаткова ручка яго непаслухмяная i цягнецца не туды, дзе ляжыць скарынка. Спатрэбяцца немалыя высiлкi, часам
i са стогнам, каб дасягнуць мэты i ўзяць скарынку ў ручкi. Падобныя рэчы адбываюцца i з драўлянаю лыжкай, але ж колькi гэта прыносiць радасцi i шчасце ўсiм, хто
знаходзiцца за сталом, калi такi «жук» ужо трымае лыжку ў руцэ i, узняўшы яе дагары,
пхне разам з дарослымi да агульнай мiсы. Якая ж пацеха напаўняе ўсiх, калi такi малы
стукне гэтай лыжкай камусьцi па iлбе.
Навука сяброўства для дзiцяцi пачынаецца з умення падаваць руку. Зусiм малыя
дзяўчаткi вучацца звычайна так званай фiгi. Калi бацька альбо старэйшы брацiк просiць
падаць ручку, дык мацi вучыць яе:
— Дай яму фiгу.
Дачурка, не ўмеючы яшчэ злажыць пальчыкi анi ў якую фiгуру, выстаўляе толькi кулачок.
Уважлiва сочаць, каб усе дзеяннi выконвалiся правай ручкай, а толькi фiгi дазваляецца паказваць «з дзвюх рук».
Дзецi найчасцей спяць разам з матуляй у адным ложку. Трое, а калi i чацвёра дзяцей
аблягаюць мацi. Доўжыцца такое некалькi гадоў. Калi ў ложку зробiцца зусiм цесна,
тады старэйшым дзецям пераносяць пасцель на печ. Па меры падрастання ўсе дзецi
пачынаюць спаць на печы.
Дзiця трохгадовага ўзросту, седзячы побач з мацi з ручкамi, зложанымi для малiтвы,
вучыцца прамаўляць:
— Ацю Божанька.
Потым вучыцца жагнацца, а потым прамаўляць пацеры: «Ойча наш», «Верую ў Бога
Айца» i «Дзесяць прыказань». Звычайна мацi павольна дэкламуе кожны выраз малiтвы,
а дзiцятка паўтарае за ёй. Тое самае адбываецца i ранiцай, калi дзецi прачынаюцца, i гэтак
нязменна, дзень за днём, ажно пакуль дзiцятка не вывучыць пацеры на памяць. Зрэдку ў гэ
тым нудным раскладзе мацi замяняе бацька цi хто-небудзь з сям’i: дзед, бабуля i г. д.
Пяцiгадовыя дзецi ўжо ведаюць на памяць ружанец. Iншыя малiтвы i спевы пабожныя пазнаюць потым — на пахаваннях, у касцёле i г. д. Аднак я ведаў многа такiх, якiя
не ведалi цалкам малiтвы на ружанцы, а толькi невялiкую частку.
— Мацi не навучыла, — так тлумачылi прычыну свайго няведання.
Такiя, больш-менш, пачаткi хатняга выхавання атрымаў я i мае родныя. Пачувалiся
мы не горш за iншых на Зарэччы9. Мелi дасыта чорнага хлеба, штогод садзiлi пад
гной некалькi загонаў бульбы, трымалi карову i свiнню. Як кажуць, ва млыне i шчуры
сытыя. Бацька на гадавую выплату за работу на млыне купляў сабе боты цi кажух,
9

Зарэчча — раён горада за ракой Лiдзеяй.
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штаны для брата Тамаша i для мацi боцiкi. Мацi за грошы, заробленыя прадзеннем
кужэлi i мыццём бялiзны, купляла сабе блузку, хустачку на галаву, а для дзяцей брала
тканiну на сукенкi. Кашулi насiлi мы з хатняга, грубага палатна, а сукенкi — з крамнага мультану10.
Брат Тамаш меў ужо 12 гадоў i ва ўсiм памагаў бацьку. Заўжды стругаў з цвёрда
га белага грабу «кулакi» для млынарскiх колаў i ляскi для шасцерняў. Каменні «вас
трыў» сталёвым молатам сам бацька. Мае сёстры ўжо ўмелi чытаць, адна па «Залатым алтарыку»11, другая па больш малой кнiзе для набажэнства. Я ж ведаў на памяць
цэлы ружанец. Меў тады 5 гадоў. Мы, дзецi, спалi тады ўтрох на печы. На ёй кожную ранiцу i ўвечары гаварылi ружанец. Спаць на печы было ўтульна i цёпла. Толькi
перашкаджалi нам у сне мноства блох, якiя гняздзiлiся ў швах сцен, уначы тысячамi
поўзалi па нашых дробных целах i смакталi кроў. Аднак на iх не звярталi ўвагi. Горай
было з вошамi, бо яны любяць гнездавацца ў палатняных кашулях i праз тыдзень вырастаюць да памераў жытняга зерня. Вошы грызуць i ўдзень, i ўночы i прымушаюць
да нястаннага чмохання.
Кашулi змяняюцца раз на тыдзень, у нядзелю рана. Час ад часу кожнаму з нас мацi
рабiла пошукі ў галаве. Летам да мацi прыходзiла адна з суседак, каб потым выйсцi ра
зам пад стадолу на сонца i распачаць паляванне. Адна лажыла галаву з распушчанымi
валасамi на калены другой, i тая, перабiраючы валасы на галаве, лавiла «жывёлiн». Потым першая рабiла тое самае для другой.
Дзень i ноч узiмку i ўлетку шумела вада на млынарскiх колах, гучалi агромнiстыя
каменныя жарнавы i ўвесь млын дрыжаў, як жывы. Знутры млына заўсёды вiсеў туман
з белага пылу. Стары Гiрш Палячак, сын яго Ёсель — вазнiца, мой бацька i наш Тамаш
заўсёды мелi акураныя белым шапкi, твары, вопратку i нават боты. Жыхары блiзшых
i дальшых ваколiц штодня прывозiлi жыта на памол. Калi вады ў ставе было многа,
а завоз жыта невялiкi, заказчыкi звычайна праз некалькi гадзiн ладавалi на вазы свае
мяхi з мукой i ехалi дахаты. Калi ж здаралася так, што вады ў ставе было мала, а завоз выпадаў вялiкi, стваралася чарга. Коней выпрагалi, ставiлi пры вазах каля млына цi
ў стадоле каля дзвярэй нашага дома. Усе сяляне сходзiлiся тады да нас. Звычайна ўсе
разам сядалi на лаву i сталёвым крэсiвам высякалi са скалкi агонь для люлькi, якая смачна пахла дымам, смалiлi свае люлькi са смярдзючым тытунём уласнай гадоўлi i доўга
вялi гаворкi. Часам некаторы з iх драмаў i хроп, а калi-некалi падпускаў яшчэ горшы
смурод, чым ягоная файка.
Да нас, дзяцей, прыбягалi суседскiя дзецi. Мы, хлопчыкi, седзячы на печы, майстра
валi з лучынак млыны ветраныя i водныя, пiльшчыкаў з уваткнутай за пас пiлой i наколатай на другi канец бульбiнай, акрабатаў, бурчалак з малых костак прыгатаванай для
засольванне свiной нагi i iншыя цацкi. Дзяўчаткi скручвалi лялькi з лапікаў тканiны цi
лахманоў, калыхалi iх, як сапраўдныя мацi, i прыпявалi:
— Люлi, люлi, прыляцелi куры, селi на варотах у чароўных ботах.
Цi так:
— Пайшоў каток па ляску ў зялёным паяску, пайшоў каток пад масток, злавiў рыбку за
хвасток12.
А потым пачыналi клясцi:
— Ах ты, бурыла, ужо засцалася.
Дзяўчынкі кармiлi лялькi малаком з ражка, як бы з лыжачкi, i вялi бяседу памiж сабой, нiбы дарослыя:
10
11
12
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Мультан — тканiна з бавоўны.
Верагодна, маецца на ўвазе малiтоўнiк «Złoty ołtarzyk, drukarnia Zawadzkiego. Wilno 1896».
У польскiм тэксце гэтыя дзiцячыя спевы запiсаны па-беларуску — на роднай мове лiдзян.

— А твая ж курачка, куманька, нясецца?..
— Не, мая рыбанька, не нясецца, калi ж пятушок штось не грае13.
Улетку кожнага з нас, як толькi пачыналi хадзiць на ўласных нагах, запрагалi да працы. Пiльнаваць градкi ў гародчыку ад курэй панi Красоткавай, а таксама самых кур
з куранятамi ад халерных варонаў. Збiралi зелянiну каля платоў для парсючка i каровы,
пасвiлi яе на горцы зарачанскай i ў замку, заганялi на пашу нашу карову Маргулю, а вечарам, калi яна вярталася з малаком, сустракалi.
Адным словам, чалавек ад дзяцiнства прывыкаў да пацераў, кармлення вошаў сваёю
крывёю, розных пахаў i да чорнай, няўдзячнай, але непазбежнай для бедняка работы.
Доўгiмi восеньскiмi вечарамi да нас часам на падвячорак прыходзiла старая панi Красоткава. Прыйдзе, пасядзiць, нагаворыць казак i пойдзе. Насамрэч умела баяць байкi
пра мядзведзяў, ваўкоў i iншых жывёлаў. А потым уначы снiлiся нам тыя смешныя цi
страшныя гiсторыi.
Улетку, калi здаралася, што праз нас праходзiла жалобная працэсiя14, сёстры хваталi
мяне за рукi i мы ўсе разам выбягалi на могiлкi за нябожчыкам, каб паглядзець, як
хаваюць людзей у зямлю. На могiлках галосна заводзiлi бабы. Дзецi часамi таксама
плакалi i нават некаторыя скакалi ў дол, да труны. Так моцна плакалi, што было iх
шкада, вядома ж — страчвалi мацi цi бацьку i заставалiся сiротамi.
Бегалi i да касцёла. Тут каля самых дзвярэй трэба было кленчыць, жагнацца, бiць
у грудзi i паводзiць сябе цiха, без слоў. У касцёле было хораша, але разам з тым страшна. З крыжа ў вялiкiм алтары звiсаў у страшных пакутах, распрануты, пакалечаны Пан
Езус, а чырвоная кроў лiлася з яго iлба, ног i бока. На iншым алтары св. Станiслаў
выклiкаў з труны худога, страшнага мерцвяка, а на сцяне, збоку, быў стары, ужо невыразны абраз святога з убiтай яму ў галаву сякерай i з тварам, залiтым крывёй. Навокал
кроў i смерць, кроў i смерць…
Мацi нам тлумачыла, што ў касцёле так страшна, каб людзi не гнявiлi Божаньку.
Караль ЁДКА
Пераклад Галiны Лаўрэш

13
14

Гэтыя словы таксама па-беларуску.
Каля млына iшоў шлях да гарадскiх могiлак. Пра гэтыя могiлкi гл. успамiны М. Шымялевiча.
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ЛЮДВIК НАРБУТ
Будучая галоўная дзейная асоба паўстання 1863 г. на Лiдчыне Людвiк Нарбут нара
дзiўся 26 жнiўня 1832 г. у бацькоўскiм маёнтку Шаўры Лiдскага павета, яго бацька —
знакамiты гiсторык Тэадор Нарбут, мацi — Крысціна Садоўская. Тэадор, сын Яўхiма
i Iзабелы з Наневiчаў, нарадзiўся ў Шаўрах 8 кастрычнiка 1784 г. i паходзiў са старажытнага лiцвiнскага роду. У той час маёнтак Нарбутаў Шаўры складаўся з ворнага
ўчастка i двара, меў 75 прыгонных. Гэты маёнтак перайшоў да Нарбутаў як пасаг
Iзабэлы з Наневiчаў. Сусветна вядомы гiсторык быў яшчэ i руплiвым гаспадаром, пад
яго кiраваннем маёнтак Шаўры заквiтнеў сапраўдным дабрабытам. Тэадор меў навуковы падыход да сельскай гаспадаркі i быў у курсе ўсiх сусветных навiнак. Мала таго, ён
з’яўляўся аўтарам шэрагу артыкулаў, у якiх пiсаў пра рацыянальнае вядзенне сельскай
гаспадаркi i пра апошнiя дасягненнi прыродазнаўчых навук.
Мацi Людвiка — Крысціна Кацярына з Садоўскiх, была дачкой шарачковага шлях
цiца, былога жаўнера Касцюшкi. Першапачаткова ў хаце Нарбута яна працавала як
прыслуга i толькi пасля нараджэння некалькiх дзяцей Тэадор узаконiў свае адносiны
з ёй. Людзi, якiя ведалi Крысціну, пiсалi пра яе як пра добрую, сардэчную i богабаязную жанчыну, якая дала Тэадору сямейнае шчасце: «Была маладой, вясёлай, чарнавокай i прыгожай, хоць была малаадукаванай, але прыродны розум i тонкасць душы
кампенсавалi гэты недахоп… Пакуль думы першага гiсторыка Лiтвы былi ў мiнулым,
яна кiравала хатай i маёнткам»1.
Запiс пра нараджэнне Людвiка зроблены ў метрычных кнiгах парафiяльнага касцёла ў Начы. У паперах Вандалiна Шукевiча2 захаваўся выпiс з метрычнай кнiгi пра
нараджэнне i хрышчэнне старэйшага сына: «№ 166. Гасподняга году тысяча васямсот
трыццаць другога, месяца верасня, чацвёртага дня, у касцёле рыма-каталiцкiм па
рафiяльным Нацкiм ксяндзом Адамам Страповiчам, аўгустынам, вiкарыем гэтага ж
касцёла, хрышчоны вадой i св. алеем немаўля, названы Людвiк. Работнiцы Крысцiны
Падэўскай няправага ложы сын — 1832 г., месяца жнiўня 26 дня ў двары Шаўры
народжаны. Падчас хросту трымалi (хросныя. — Л. Л.) Юзаф Сегень i Петранэла Драздоўская, панна». Пасля таго як Тэадор Нарбут ажанiўся з Крысцiнай (каля
1840 г.), метрычны запiс перапiсалi, а прозвiшча мацi з Падэўскай змянiлi на Садоўскую
(сапраўднае дзявочае прозвiшча Крысцiны застаецца пад пытаннем, бо ў некаторых
аўтараў да замуства яна — Падэўская3).
Таксама перапiсаны былi i метрычныя запiсы iншых пазашлюбных дзяцей Нарбутаў:
Аляксандры, Францiшка i Тэадоры. Станiслаў i Амеля нарадзiлiся ўжо ў шлюбе.
Першыя шчаслiвыя гады дзяцiнства Людвiк правёў у бацькоўскiм маёнтку. Бацька
выхоўваў дзяцей у старашляхецкiх традыцыях, вучыў паважаць звычаi свайго краю,
распавядаў дзецям пра гiсторыю i герояў старажытнай Лiтвы. Экспанаты яго шматлiкай
калекцыi месцiлiся ў маёнтку i былi звыклым асяроддзем для малога Людвiка, узбу
джаючы дзiцячыя мары i цiкаўнасць да гiсторыi. Людвiк меў 4 братоў — Аляксандра, Францiшка, Баляслава, Станiслава — i 3 сясцёр — Яну, Амелю i Теадору, гэта не
лiчачы дзяцей, памерлых у дзяцiнстве. Ён быў старэйшым сынам i лiдарам для Баля
слава, Францiшка i Теадоры, гэтыя чацвёра дзяцей падыходзiлi адно аднаму па ўзросце
i раслi разам. З 1831 г. у Шаўрах увесь час жыў стары чалавек па прозвiшчы Гератоўскi.
1

Karbowski W. Ludwik Narbutt. Życiorys wodza w powstaniu styczniowem na Litwie. 1935. S. 31–34.
Тамсама. S. 182.
3
Гл. напрыклад: Komorowski Paweł, Kołyszko Aleksander. Ludwik Narbutt. Warszawa — Lida,
1999. S. 9.
2
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Хто ён такі i чаму жыў у Шаўрах — невядома, але ён вельмi любіў дзяцей i шмат
часу праводзiў з iмi. Стары ведаў шмат цiкавых гiсторый, распавядаў пра паўстанне
1831 г., удзельнiкам якога быў, дзецi разам з iм гулялi ў вайну, прычым Касцюшкам
звычайна быў Людвiк, Баляслаў — яго ад’ютантам, а Тэадора — Эмiлiяй Плятэр, хоць
Плятэр была гераiняй iншай вайны. Аднойчы, калi недалёка ад Шаўроў праязджаў
эскадрон расiйскай кавалерыi, дзецi з кустоў пракрычалi патрыятычныя лозунгi i нават
пакрыўдзiлiся, што кавалерысты нiчога не пачулi.
Людвiк Нарбут пачаў вучыцца ў Лiдскай павятовай вучэльнi, а каля 1846 г. паступiў
у вiленскую гiмназiю. Прыязджаць дахаты даводзілася толькi на святы ды ўлетку.
Падчас вакацый ён вучыў малодшых братоў i сясцёр, пiсаў вершы, чытаў кнiгi па
гiсторыi. Мацi ўспамiнала, як 12-гадовы хлопчык, гледзячы ў люстэрка, казаў: «Мацi,
супакой цi зганьбуй, бо дзве будучынi для сабе бачу, будзе з мяне цi вялiкi чалавек,
цi вялiкi злодзей». Назад на вучобу ў Вiльню яго звычайна адвозiла мацi, па дарозе
спынялiся ў Бутрыманцах, дзе на мясцовых могiлках разам адведвалi магiлы дзеда
i бабулi (недалёка ад каплiцы) i хатку, якая стаяла побач з могiлкамi, у гэтай хатцы
гадавалася Крысцiна.
Людвiк добра вучыўся, але яго знаходжанне ў гiмназii (1846–1850) супала з рэвалюцыйным уздымам у Еўропе, атрымаўшым назву «Вясны народаў». Водгаласы еўра
пейскiх падзей даходзiлi да Вiльнi, у Лiтву таемна прыязджалi эмiсары эмiграцыi, рас
паўсюджвалася забароненая лiтаратура, якую гiмназiсты чыталi з вялiкiм уздымам.
У 1846 г. вiленская турма напоўнiлася арыштантамi з так званага спiса Рэра. Турмаў бракавала, i таму нават вокны дамiнiканскага кляштара былi зафарбаваныя белай фарбай,
яго на час таксама ператварылi ў турму, каля кляштара стаялi кiбiткi жандараў — з усяго краю звозiлi арыштантаў. У лютым 1848 г. эмiсара Рэра разам з iншымi датычнымi
да справы публiчна пакаралi палкамi, а пасля, прывязаўшы да воза, правялi па вулiцах
Вiльнi i саслалi на катаргу. Гэта ўсё назiралi i абмяркоўвалi гiмназiсты.
Падчас вакацый у Шаўрах у 1850 г. уся сям’я заўважыла змену ў паводзiнах Людвiка,
малады чалавек стаў сур’ёзным, паважным i задуменным.
Падчас вучобы ў апошнiм класе гiмназii, пасля дыспутаў з гiмназiчнымi таварышамi
пра справы ў краi, у лiстападзе 1851 г. Людвiк вырашыў стварыць сярод гiмназiстаў патрыятычнае таварыства, якое мела за мэту рыхтаваць ўзброенае паўстанне. У снежнi на
кватэры Людвiка адбылося першае паседжанне таварыства. З прычыны ўласнай легка
думнасцi чальцы таварыства Гаварчэўскi i Падхарэцкi распавялi пра сустрэчы iнспектару
гiмназii, пасля чаго ўначы перад Калядамi палiцыя арыштавала Нарбута. На яго кватэры
была знойдзеная картка з надпiсам «Арол i крыж», гэтыя словы ў таварыстве былi паролем. Людвiк потым распавядаў, што пасля арышту ён адразу быў пасаджаны ў цёмную
i цесную камеру. Праз некалькi дзён у камеру прыйшоў сам генерал-губернатар Бiбiкаў4
i параiў раскаяцца i дапамагаць следству. Тое самае ён казаў i праз некалькi дзён, калi
юнага арыштанта прывялi да яго ў кабiнет. Бiбiкаў зноў пераконваў арыштанта, што i так
усё вядома i толькi дзеля формы трэба ўсё распавесцi следству i падпiсаць пратаколы,
ён даваў генеральскае слова, што не кране яго сяброў. Дастаткова доўгi час Нарбут не
згаджаўся, але нарэшце сазнаўся ў тым, што гэта ён аўтар надпiсу на картцы. Пасля чаго
Людвiка перавялi ў сухую i светлую камеру, а ў Пецярбург паслалi падрабязны даклад.
Фактычна гульня ў канспiрацыю сталася чарговай паспяхова выкрытай «крамолай»5.
З надрукаваных архiўных матэрыялаў справы юнага Нарбута можна зразумець, як
iшло следства. Справа № 4 ад 1851 г. «Ученика виленской гимназии Людвика Нарбута» пачата 11 студзеня i скончана 19 сакавiка 1851 г. У данясеннi генерал-маёру
4
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Кучынскаму ад 11 студзеня 1851 г. паведамляюцца агульныя папярэднiя вынiкi справы
пра антыўрадавыя дзеяннi Людвiка Нарбута сярод вучняў вiленскай гiмназii: пра прызнанне яго саўдзельнiкаў Мельхiёра Бакшанскага i Казiмiра Нарвойша i пра адмову Нарбута прызнацца нават пасля прызнання яго былых сяброў. На вочнай стаўцы Бакшанскi
катэгарычна сцвярджаў, што не браў удзелу ў злачынных справах Нарбута, на што Нарбут адказаў, што ёсць сведкi, якiя могуць пацвердзiць адваротнае, бо Бакшанскi некалькi
разоў удзельнiчаў у нарадах арганiзацыi. Жандар, якi склаў дакумент, канстатуе, што
ў цэлым сведчаннi Бакшанскага i Нарвойша не вымусiлi Нарбута да дачы сведчанняў
па справе. З рапарта падпалкоўнiка корпуса жандараў Данiлава да выканаўцы абавязкаў
начальнiка 4-й акругi корпуса жандараў генерал-маёра Кучынскага ад 12 лютага 1851 г.:
«…з 8 снежня бягучага года… вядзецца следства па справе вучня мясцовай губернскай
гiмназii Людвiка Нарбута, якi абвiнавачваецца ў распаўсюдзе сярод сваiх калегаў шкодных пагалосак i замове iх да ўзброенага выступу.
Справа скончана… стала вядома наступнае:
На пачатку мiнулага снежня вучнi Гаварчэўскi i Падхарэцкi данеслi класнаму iнспек
тару, што вышэй названы Нарбут падчас гутаркi з iмi i некаторымi iншымi пытаўся
ў iх, цi любяць яны сваю Айчыну, а пасля пачаў iм распавядаць, што вучнi варшаўскай
гiмназii рыхтуюцца да паўстання, што ў Лiдскiм павеце ўся шляхта да яго ўжо гатовая i той, якi не пагодзiцца далучыцца да паўстанцаў, будзе пiць горкае пiва… На наступны дзень для адмысловай гутаркi Нарбут запрасiў iх да сябе на кватэру. Потым,
нагадваючы Гаварчэўскаму пра сваё запрашэнне, даслаў яму картку, у якой прасiў
запомнiць пароль “Арол i крыж”.
…арыштаваны Нарбут (гадоў 19, са шляхты) прызнаўся, што ў канцы мiнулага
месяца лiстапада меў намер стварыць разам са сваiмi калегамi патрыятычнае таварыства, якое мела за мэту падняць паўстанне. Гэтая думка з’явiлася ў яго падчас
спрэчкi з вучнем Нарвойшам на яго кватэры… Паводле сведчанняў Нарбута, галоўнымi
саўдзельнiкамi яго злачынных намераў былi: вышэй згаданы Нарвойш i Мельхiёр
Бакшанскi, з якiх апошнi прапанаваў прыняць для iх таварыства пароль “Арол i крыж”
i прапанаваў напiсаць статут таварыства. Акрамя таго, Нарбут прызнаўся, што пра
свой намер ён паведамiў вучню Казлоўскаму, якi як бы пагадзiўся ўзяць удзел у гэтай
справе i збiраўся ўгаварыць сваiх калегаў Кублiцкага, Прэкера i Тышкевiча, з якiмi пачаў
перамовы, але не паспеў схiлiць iх да ўдзелу ў арганiзацыi, бо быў арыштаваны… для
змовы запрашаў да сябе на кватэру вучняў Пабаеўскага i Пашкевiча… i нарэшце пiсаў…
картку да Гаварчэўскага, у якой прасiў не забываць пароль “Арол i крыж”. Нарбут
катэгарычна сцвярджаў, што да моманту яго арышту былi толькi гутаркi i моцныя
спрэчкi, але не рабiлася анiякiх дзеянняў… угаворваючы сваiх калегаў, нiякiх пагроз не
прамаўляў, i адзiным дзеяннем у гэтай справе было прыняцце разам з Бакшанскiм пароля “Арол i крыж”, яны толькi жадалi даведацца, як будзе прыняты такi пароль сярод
калегаў. Пра гатовасць шляхты Лiдскага павета да паўстання Нарбут казаў таму,
што падслухаў у месяцы лiпенi… у мястэчку Дубiчы, на выхадзе з касцёла гутарку
землеўладальнiка Ваўка з незнаёмым чалавекам, якому Воўк паведамiў, што неабходна
было б прыгатаваць спiс, што ён, Воўк, выставiў бы 2000 шляхты.
Выклiканыя для допыту Казiмiр Нарвойш i Мельхiёр Бакшанскi прызналi, што Нарбут у канцы мiнулага года паведамiў iм пра свае намеры, а яны… не пагадзiлiся прыняць у iх удзел… нiчым яму не дапамагалi i самi жадалi данесцi пра яго ўладам, што
i зрабiлi праз сваiх калегаў Гаварчэўскага i Падхарэцкага… На вочнай стаўцы Нарбут
не пярэчыў супраць довадаў Нарвойша i Бакшанскага. <…> Што да землеўладальнiка
Ваўка, то па распараджэннi… генерал-губернатара ў яго хаце быў праведзены ператрус, але не знойдзена нiчога, што магло б пацвердзiць яго вiну. <…>
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Прымаючы да ўвагi ўсё вышэйпададзенае, следчая камiсiя прыйшла да пераканання,
што ў дадзенай справе вiнаваты вучань Людвiк Нарбут… таму… ён за такiя ўчынкi
падлягае суровай кары…».
З рапарта… падпалкоўнiка Данiлава да выканаўцы абавязкаў начальнiка корпуса жан
дараў 4-й акругi… генерал-маёра… Кучынскага, дня 14 сакавiка 1851 г. № 31:
«У якасцi дадатку да рапарта ад 12 лютага… № 21 у справе палiтычнага зняволенага Людвiка Нарбута маю гонар дакласцi Вашаму Высокаправасхадзiцельству,
што падчас знаходжання генерал-ад’ютанта Бiбiкава 2-га ў Пецярбургу, на… дакла
дзе Яго Iмператарскай Вялiкасцi, насупраць параграфа… пра справу вучня вiленскай
гiмназii Людвiка Нарбута… з прапановай вылупцаваць розгамi i аддаць яго на службу
шарагоўцам, не пазбаўляючы, аднак, дваранскага звання, Яго Iмператарская вялiкасць
зрабiў надпiс “згодны”. …Нарбут будзе аддадзены на службу ў адзiн з палкоў 6 корпуса
пяхоты пры ўмове строгага нагляду за iм…
Падпiсаў пплк. Данiлаў»6.
Экзекуцыя адбылася ў будынку гiмназii, Нарбут атрымаў 25 удараў розгамi. Пасля
экзекуцыi яму дазволiлi развiтацца з бацькамi i назаўтра, 30 сакавiка, да ўзыходу сонца
адправiлi ў Калугу да месца службы7.
Абставiны вайсковай службы Людвiка добра адлюстроўвае паслужны спiс:
«…падпаручнiк Людвiг Фёдаравiч Нарбут, паводле фармуляра пра яго службу… ад
нараджэння 29 гадоў, з дваран Вiленскай губернi, рыма-каталiцкага веравызнання, кавалер ордэна Св. Ганны IV ступенi, узнагароджаны… медалямi за вайну 1853–56 гг.
i медалём Св. Георгiя з надпiсам “За мужнасць”.
На службу паступiў па… распараджэннi за палiтычны выступ… 19 красавiка 1850 г.
шарагоўцам… за заслугi ў баях з туркамi 8.IX.1855 г. стаў унтэр-афiцэрам, за заслугi
ў службе 29.IX.1857 г. ва ўзросце 25 гадоў атрымаў першае афiцэрскае званне — прапаршчыка. Пераведзены ў Рэвельскi полк пяхоты 18 красавiка 1859 г., але ў сувязi са
звальненнем са службы ў полк не прыбыў.
Браў удзел у дзеяннях супраць непрыяцеля:
У вайне з туркамi ў 1854 г. з 24.VII. да 20.XI. у Александропальскай i Ахалкалакскай кампанiях i за заслугi ў бiтве 24.VII. пад Курук-Дарункай праiзведзены ў унтэрафiцэры i ўзнагароджаны трыма срэбнымi рублямi, у 1855 г. з 6.V да 3.XII у Александропальскай кампанii, за штурм 17.XI. Карскiх фартоў узнагароджаны 1 срэбным
рублём, з 13.XII.1856 г. да 1.I.1857 г. супраць горцаў на Лезгiнскай дэмаркацыйнай лiнii,
з 1.IV.1857 г. да 1.I.1858 г. i ў 1858 г. з 1.I. да 1.IX. абодва разы на той жа лiнii, прычым
браў удзел: 27.VIII. — ва ўзяццi штурмам аула Цыбаро, 29.VIII. — у акцыi пры форце
Купрыс-Шаво i за высокую мужнасць, выяўленую ў той экспедыцыi ўзнагароджаны
ордэнам Св. Ганны 4 ступенi з надпiсам: “За мужнасць”, у тым жа годзе ў складзе
войскаў левага крыла каўказкага войска, з 25.X. па 18.XII. бярэ ўдзел у дзеяннях у ва
колiцах Уладзiкаўказа, Назранi, Несцераўскага паста i ў Чорных горах Малой Чачнi…
прычым: 2.XI пры злучэннi аддзелаў пры Акпортаўскiм перавале, у справе пры МутычАнкунь каля перавалу Асы, а адтуль… для ўзяцця апошнiх непакорных аулаў Малай
Чачнi, Акiнсаў i Мерадзiнаў… 28.XII. пры ўзяццi варожых пазiцый каля аула Агашты,
29 — пры адбiццi нападу непрыяцеля на войскi, якiя ўдзельнiчалi ў работах на дарозе
каля аула Агашты, 31 — пры ўзяццi гэтага аула. У 1859 г. у складзе галоўнага аддзела браў удзел у экспедыцыi супраць горцаў: 1.I у наступе… у кiрунку аула Агашты,
6
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11.I — у бамбардаваннi, 14 — ва ўзяццi пазiцый, пабудаваных супраць непрыяцеля каля
ракi Баль i ўзяццi аула Тнузень.
Раненняў не мае i ў палоне не быў. Спагнанняў… не меў.
У 1858 г. заслужыў Найвышэйшую Пахвалу за ваенныя дзеяннi ў складзе… войскаў
лезгiнскага аддзела…
Выхоўваўся ў Вiленскай гiмназii, ведае: рэлiгiю, граматыку, арыфметыку, гiсторыю
ўсеагульную, геаграфiю Расii i ўсеагульную, мову французскую.
Падчас службы пакаранняў судовых, несудовых не меў i пад следствам не быў.
У 1859 г. найвышэйшым Яго Iмператарскай Вялiкасцi ўказам, выдадзеным 26.VII,
звольнены са службы, з прычыны сямейных акалiчнасцяў у чыне падпаручнiка. …з правам нашэння ваеннага мундзiра, хоць i не выслужыў неабходны для гэтага тэрмiн. <…>
Генерал-маёр Лiдэрс»8.
Да такога дакумента цяжка яшчэ нешта дадаць, такому паслужному спiсу пазай
здросцiў бы любы афiцэр, але цiкава, што жаўнерская служба Нарбута пачалася з таго, што
камандзiру роты, якi абазваў яго «палякам-бунтаром», Нарбут адказаў аплявухай. Ён быў
аддадзены пад ваенны суд, але, на шчасце, нейкi з указаў цара Мiкалая I забараняў такiмi
словамi зневажаць салдат, таму Людвiк адкараскаўся толькi арыштам i пераводам 05.08.
1854 г. у полк, якi адпраўляўся на Каўказскi фронт. Потым у лiстах з Каўказа ён прасiў
сястру Тадору прыслаць хоць бы засушаную кветку або жытнi каласок з родных палёў.
Падчас службы ў войску Нарбут адбыўся як прафесiйны вайсковец высокага класа,
удзельнiчаючы ў супрацьпартызанскiх дзеяннях рускага войска, да тонкасцяў спасцiг
мастацтва партызанскай вайны. Усё гэта яму хутка спатрэбiцца.
У 1859 г. у чыне падпаручнiка Нарбут звальняецца са службы з прычыны «хатнiх ака
лiчнасцяў», i на пачатку красавiка 1860 г. ён ужо ў родных Шаўрах. За час яго адсутнасцi
ў сядзiбе нiчога не змянiлася – тая ж шляхочая хата з ганкам на падмурку, тыя ж гаспадарчыя пабудовы, той жа лес навакол. Моцна пастарэў бацька, ён амаль аглух, пастарэла мацi, вырасла i стала прыгожай паненкай сястра Тэся. Людвiк заняўся гаспадарскiмi
справамi, занава, як сталы чалавек, перазнаёмiўся з суседзямi, а праз некаторы час на
паўгода паехаў у Варшаву i Кракаў.
У самым блiзкiм суседстве з Шаўрамi знаходзiўся маёнтак Сербянiшкi, якi належаў
маладой удаве Амелi Седлiкоўскай (з Кунцэвiчаў). Амеля вылучалася сярод жанчын
свайго кола добрай адукацыяй. Яшчэ раней яна сябравала з сям’ёй Нарбутаў i часта бывала ў Шаўрах, таму пасля вяртання Людвiка маладыя людзi хутка зблiзiлiся i ў 1861 г.
пабралiся шлюбам, пасля чаго маладая сям’я пасялiлася ў маёнтку Сербянiшкi. Iх адзi
нае дзiця — дачка Марыя — памерла немаўлём.
Гэтыя некалькi гадоў, калi Людвiк вёў жыццё жанатага чалавека, займаўся гаспадаркай, чытаў кнiгi i газеты, вёў перапiску з сябрамi, паляваў, праляцелi вельмi хутка. Кiм
бы ён мог стаць, калi б не паўстанне?
Невядома.
Але менавiта ў гэты кароткi перыяд свайго жыцця ён пачаў пiсаць вершы i артыкулы для прэсы i, хто ведае, можа быць, з часам атрымаў бы вядомасць не меншую,
чым яго бацька? Але толькi досвед аднаго занятку гэтага перыяду — палявання — хутка спатрэбiўся баявому афiцэру. Менавiта падчас палявання Нарбут вывучыў кожную
сцежку на Лiдчыне i пазнаёмiўся з многiмi людзьмi.
Мiрон Бранiслаў Нарбут у нявыдадзенай частцы сваiх мемуараў так апiсваў Людвiка:
«Бачыў яго, здаецца, у 1860 г. у Лiдзе на кантрактах, быў ён невялiкага росту, худы,
лысаваты бландзін, з меланхалiчным выразам на твары, прычым вылучаўся вялiкай
8
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разважлiвасцю, пачцiвасцю i павагай да людзей — гэта былi яго галоўныя якасцi. Не
гаманлiвы, сцiплы, гатовы дапамагчы кожнаму, быў ён усiмi паважаны гэтак жа, як
i яго бацька». Падчас паўстання стаў ён «як бы iншым чалавекам, знiкла меланхолiя,
а ўсё яго аблiчча выяўляла… радасць ад таго, што ён дачакаўся горача жаданага часу,
пра якi марыў раней»9.
У 1862 г. да яго з Вiльнi прыехаў брат Баляслаў, каб перадаць адозву варшаўскага Цэнт
ральнага Нацыянальнага Камiтэта. На наступны ж дзень Людвiк паехаў у Вiльню, сустрэў
ся з сябрамi рэвалюцыйнага камiтэта i выказаў iм сваё жаданне ўзяць удзел у будучым выступе, пасля чаго вярнуўся дахаты i пачаў чакаць загаду пра ўзброенае паўстанне10.

Паўстанне на Лiдчыне
Лiдскi павет быў гатовы да паўстання, яго рыхтаваў павятовы рэвалюцыйны камiтэт.
Камiтэт вербаваў прыхiльнiкаў, збiраў грошы, зброю, адзенне, правiянт i iншае, неабходнае для вядзення баявых дзеянняў. Камiтэт працаваў вельмi энергiчна, i была сабраная дастатковая колькасць грошай, але ўзнiкалi праблемы з закупам узбраення i рыштунку, i тым не менш зброя таемна паступала з Прусii.
На пачатку лютага 1863 г. практычна ва ўсiх парафiях ксяндзы з амбона ўрачыста
прачыталi манiфест Народнага Камiтэта пра паўстанне, у цэлым манiфест быў прыняты
з запалам.
Мiрон Бранiслаў Нарбут у нявыдадзенай частцы мемуараў пiсаў: «У Забалацкiм касцёле ксёндз-пробашч Зарэцкi пасля патрыятычнага казання прачытаў вернiкам ма
нiфест. Пасля гэтага зазванiлi касцельныя званы i народ заспяваў “Цябе, Божа, хвалiм”.
Мне распавядалi, што на наступны дзень на пляцы перад касцёлам сабралiся больш за
300 сялян, якiя там чакалi тры днi, каб атрымаць зброю, якой, аднак, не было». Нарэшце некалькi дзясяткаў чалавек самастойна рушылi ў бок Марцiнканцаў i 16 лютага пад
Нашкунцамi напалi на варту партыi рэкрутаў, якiх сiлком адпраўлялі ўглыб Расii. Канвой быў раззброены, а рэкруты адпушчаны па хатах. Пра вызваленне рэкрутаў дакладваў
старшыня Эйшышскага рэкруцкага ўчастка лiдскаму земскаму спраўнiку11.
Iнфармацыйны бюлетэнь паўстанцаў № 4 ад 6. 03.1863 г. iнфармаваў пра падзеi на
Лiдчыне: «У Лiдскiм павеце ў некалькiх каталiцкiх i ўсходняга абраду парафiях быў
зачытаны манiфест i дэкрэты Цэнтральнага Камiтэта i Часовага Народнага ўрада.
У вынiку чаго сяляне самi сабралiся ў лесе каля Забалацi, пачалi самастойна ўзбройвацца
i чакаць указанняў. Пасля трох дзён… 11 лютага… высунулiся да Марцiнканцаў, дзе
16 лютага адбiлi рэкрутаў, якiх везлi па чыгунцы з Кангрэсуўкi12. Далейшы лёс рэкрутаў
пакуль не вядомы. Потым 12, 13, 14 i аж да 24 лютага прайшлi арышты мясцовых
жыхароў… Арышты рабiлiся ўзброенымi казакамi, якiя пры гэтым рабавалi вёскi i двары. Агiднасцi салдатаў дайшлi да найвышэйшай кропкi. Да 40 арыштаваных адвезена
ў вiленскую цытадэль»13.
Людвiк Нарбут бываў на канспiратыўных сходах у Лiдзе14, весткi пра манiфеста
цыi ў Варшаве i Вiльнi ён пракаментаваў коратка: «Дарэмна трацiцца запал». Баявы
9
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Архивные материалы Муравьёвского музея… Вильно, 1913. Книга 4, часть 1. С. 252.
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Царства Польскага.
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Karbowski W. Ludwik Narbutt. S. 199.
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Швед В. В. Вайсковы начальнiк Лiдскага павета грамадзянiн Нарбут // Наш радавод. Кн. 6. Лiда,
1994. С. 84.
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афiцэр чакаў. I вось пры канцы 1862 г. брат Баляслаў прывёз яму ў Сербянiшкi
адозву Цэнтральнага Нацыянальнага Камiтэта ў Варшаве з заклiкам да паўстання.
Прачытаўшы адозву, Людвiк зняў са сцяны шаблю i пацалаваў. Хутка пасля гэтага ён
паехаў у Вiльню, дзе сустрэўся з сябрамi рэвалюцыйнага Камiтэта Лiтвы, якi рыхта
ваў паўстанне ў Беларусi. Камiтэт шукаў афiцэраў з досведам i таму не захацеў адразу раскрываць Нарбута, яго баявы вопыт яшчэ спатрэбiцца. Людвiк вярнуўся дамоў
i пачаў чакаць загаду i патаемна рыхтаваць i арганiзоўваць людзей, праводзiць вучэннi
пад выглядам паляванняў. 13 лютага 1863 г. да яго прыбыў ганец Вiленскага камiтэта
з загадамi, адным з загадаў Людвiк прызначаўся вайсковым начальнiкам Лiдскага павета. Атрымаў ён i загад пра пачатак паўстання. На кароткай сямейнай радзе бацька,
стары Тэадор Нарбут, сказаў, што «належыць даць сваiх дзяцей на алтар Айчыне, бо
яна ў iх мае патрэбу».
Нядоўга доўжылася падрыхтоўка да ад’езду, усё ўжо было гатова. Перад ад’ездам
сабралася ўся вялiкая сям’я Нарбутаў. Людвiк быў апрануты ў старую камiзэльку,
падбiтую аўчынай, i ўзброены рэвальверам, на баку вiсела старая каўказская шаб
ля. Сястра Тэадора ўручыла яму харугву, вышытую ўласнымi рукамi, а ён перадаў
ёй манiфест Камiтэта для ксяндза з Начы, каб заўтра прачытаць вернiкам. Людвiк
захоўваў поўны спакой i пасля блаславення бацькамi i развiтання з маладой жонкай
i сваякамi, у суправаджэннi брата Баляслава i шасцi блiзкiх паплечнiкаў — сяброў
маладосцi i сялян роднага маёнтка — з’ехаў з хаты. Праз некалькi кiламетраў ад хаты,
у Салапацiскiм лесе, каля эйшышскага гасцiнца, атрад спынiўся — тут было месца
збору паўстанцаў.
Назаўтра, 14 лютага, сястра Тэадора прыехала да нацкага пробашча ксяндза Готаўта
i перадала яму манiфест. Готаўт у той жа дзень зачытаў манiфест паўстанцаў, а потым
нейкую афiцыйную паверу, падпiсаную губернатарам Назімавым. Гэта яго i ўратавала,
бо ўся парафiя потым пад прысягай пацвердзiла, што ён чытаў нейкi ўказ генерал-губернатара i больш нiчога15.
У першы лагер нарбутаўцаў, заложаны за тры вярсты ад Начы, у ноч з 13 на 14 лютага
з групай у сем чалавек прыйшоў Леў Краiнскi з Грышанiшак. Усе разам перайшлi ва
ўрочышча Сабалюнцы, хутка сюды ксёндз-вiкары Эйшышскага касцёла Стэфан Юзаф
Гарбачэўскi прывёў з сабой 17 сялян, i такiм чынам атрад вырас да 32 байцоў16. Да канца лютага атрад павялiчыўся да 70 чалавек, i ў Сабалюнцах ксёндз Гарбачэўскi прывёў
байцоў да прысягi. Палова атрада складалася з дробнай шляхты Лiдскага i Ашмянскага
паветаў, другой паловай былi школьная моладзь, адстаўныя вайскоўцы i сяляне.
Сяляне забяспечвалi атрад харчаваннем i паведамлялi пра перасоўваннi рускiх вой
скаў. За дапамогу Нарбуту пасля паразы паўстання было пакаранае ўсё насельнiцтва
чатырох вёсак: Паддуб’е, Кракшлi, Зубрава i Лiнiца — знiшчаны ўсе пабудовы гэтых
вёсак, а сем’i сасланыя ў Сiбiр17.
Галоўным зброяй атрада былi паляўнiчыя стрэльбы, шмат хто быў узброены толькi
косамi. Лепшага ўзбраення таго часу — штуцараў i карабiнаў з наразной руляй — было
няшмат, у асноўным гэтую палепшаную зброю закуплялi за мяжой цi здабывалi ў баі.
15
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Швед В. В. Вайсковы начальнiк Лiдскага павета… С. 85.
17
З успамiнаў Мiрона Бранiслава Нарбута: «Вясковае насельнiцтва Лiдскага павета мае глыбокую
веру ў Бога i працавiтасць… У часы апошняга паўстання 1863 года не толькi сiмпатызавалi народнай
справе, але нават сяляне скарбовыя ў многiх мясцовасцях станавiлiся ў шэрагi, i многiя з iх загiнулi
на полi славы цi былi высланыя на пасяленне ў Сiбiр. Я сам у Арэнбургу сустрэў дастаткова вялiкую
партыю сялян з парафiй Эйшышскай, Нацкай i Радунскай, якiх гналi на пасяленне ў Башкiрыю за
ўдзел у паўстаннi».
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Галоўны склад зброi атрад меў у Як’янцах (каля Шаўроў) у леснiка Юзафа Банюшкi, былi
склады ў Казiмiра Гедройця ў маёнтку Казiмiраўка i ў Альфонса Шэлкiнга з Забалацi.
Аднастайнага абмундзiравання не было. Большасць амунiцыi iшло ад Вiленскага
камiтэта праз доктара Тэраевiча з Салтанiшак, пастаўкамi займалася i сястра Людвiка
Тэадора Манчунская (у расейскiх дакументах — Манджунская). Яна разам са сваёй сяброўкай Антанiнай Табенскай тры разы ездзiла ў Вiльню да агента Камiтэта
Верблеўскага. У яго яна брала порах i свiнец, а потым цэлымi вазамi прывозiла ў атрад.
Адзiн раз Тэадора прывезла нават дзве гарматы. Гэтыя дзве мужныя жанчыны залучылi
ў атрад двух расiйскiх афiцэраў — падпаручнiкаў Нiкалаi i Клiмантовiча, праз iх
прыйшлi да Нарбута i некалькi лiтоўскiх патрыётаў (Скiрмунт i iнш.). Рэгулярна прадукты падвозiў стары селянiн з Шаўроў — Мацей Някрэтовiч. За ўсе пастаўкi ад сялян
Нарбут плацiў гатоўкай18.
Любыя выпадкi недысцыплiнаванасцi, дэзерцiрства i непаслушэнства з самага пачатку камандзiр сурова караў. Паказальным стаў выпадак з дэзерцiрам шляхцiцам
Рыло з фальварка Рубiкi (з-пад Тарнова). Ён далучыўся да атрада на пачатку паў
стання i служыў пры камандзiру як выведнiк. Разам з селянiнам па прозвiшчы
Iкасала ён прыйшоў да пробашча Дубiцкага касцёла Калiкста Ставiцкага i перадаў
яму нiбы просьбу Нарбута аддаць камандзiру гадзiннiк, бо свой ён нiбы страцiў. Калi
ксёндз адмовiўся аддаць гадзiннiк, дэзерцiры адвялi яго ў пушчу i прывязалi да дрэва, а самi вярнулiся ў плябанiю i абрабавалi яе. Якраз у момант рабавання яны былi
арыштаваныя байцамi атрада. Пасля кароткага ваенна-палявога суда рабаўнiкоў вы
секлi розгамi i пакаралi: яны сабе самi выкапалi магiлу i былi жыўцом закапаныя
дагары нагамi.
Малады паўстанец Навiцкi (20 гадоў) заснуў на пасту, i суд прысудзiў яго да расстрэлу. Толькi заступнiцтва ксяндза-капелана Гарбачэўскага выратавала жыццё маладому байцу, але назаўтра, падчас бiтвы пад Руднiкамi, Навiцкi гераiчна загiнуў. Нарбут
даводзiў мясцовым жыхарам, што злачынцаў i рабаўнiкоў трэба затрымоўваць i перадаваць паўстанцам, а калi паўстанцаў побач няма, дык перадаваць iх нават камандзiрам
частак рускага войска для пакарання.
Людвiк Нарбут не шкадаваў i сябе. Па ўсёй Лiтве людзi пераказвалi наступную
гiсторыю: «Паўстанцы даведалiся, што адзiн са зборшчыкаў грошай — здраднiк, якi
ў чаканнi, што да яго за грашамi прыедзе сам камандзiр, схаваў у сябе 40 казакоў.
Ведаючы гэта, паўстанцы атачылi двор здраднiка, i толькi пасля гэтага камандзiр
разам са сваiм ад’ютантам Краiнскiм прыехаў да яго. Гаспадар радасна сустрэў
Нарбута з ад’ютантам i правёў яго ў хату, дзе паўстанцы былi схопленыя казакамi.
Афiцэр казакоў, дэманструючы сваю павагу да палоннага Нарбута, прапанаваў яму,
як баявому афiцэру, застрэлiцца, i таму пакiнуў палоннага аднаго ў пакоi з рэвальверам. Нарбут зачынiў дзверы i… стрэлiў у акно. У двор з усiх бакоў уварвалiся
паўстанцы i хутка раззброiлi казакоў. Тады прыйшоў час Нарбуту выявiць шляхетнасць. Ён адпусцiў усiх i нават аддаў казакам здраднiка, якога яны самi правучылi
бiзунамi»19.
Праз тое, што большасць байцоў не мела баявой вывучкi, атрад стаў абозам у Нацкай
пушчы (ва ўрочышчы Сенiца), памiж Дубiчамi i Грыбашамi, i Нарбут пачаў навучаць
сваiх байцоў ваеннай справе.
Падчас знаходжання ў Дубiцкiм лагеры Нарбут зрабiў са свайго атрада баявую адзiнку:
прызначыў афiцэраў i унтэр-афiцэраў, даў людзям першасную баявую падрыхтоўку.
18
19

Karbowski W. Ludwik Narbutt. S. 67–68.
Тамсама. S. 69–72.

81

Прыкладная структура атрада:
2–3 узводы стральцоў
Пяхота

3–4 узводы касiнераў

Не больш за 250 чалавек

1 узвод карабiнераў
Кавалерыя

1–2 узвода

Каля 30 шабель

Тыл, штаб i г. д.

–

20 чалавек

Усяго

Каля 300 чалавек

Штаб складаўся:
• з ад’ютанта камандзiра, якi быў адначасова начальнiкам штаба, — Леон Краiнскi20
з Грышанiшак;
• другога а’ютанта — Баляслаў Нарбут, родны брат Людвiка;
• iнтэнданта, так званага ваеннага камiсара — Ансельм Патрыкоўскi з Лiды;
• капелана атрада — ксёндз Стэфан Юзаф Гарбачэўскі;
• лекара атрада — доктар Аляксандр Бразоўскi з Гурнофеля;
• майстар па зброi атрада — невядомы паўстанец.
Камандзiрамi ўзводаў былi Баляслаў Францкевiч, Аляксандр Скавiнскi, Уладзiслаў
Пiлецкi, Уладзiслаў Навiцкi, Пётр Янковскi, Уладзiслаў Нiкалаi i iнш. Наогул, афiцэрскi
корпус складаўся пераважна з былых афiцэраў рускага войска, але быў i эмiгрант, вы
пускнiк школы падхарунжых у Гунеа — Бразоўскi. Непасрэдна падчас баявых дзеянняў,
за заслугi, афiцэрамi сталi Мiхал Андрыёлi, Баляслаў Нарбут, Пiлецкi.
Касiнеры, узброеныя косамi, паходзiлi ў асноўным з сялян. Каса, выстаўленая паралельна тронку, была звыклай сялянскай халоднай зброяй пры рукапашнай сутычцы,
касой рабiлiся страшэнныя раны. Падчас бою мастацтва камандзiра складалася ў тым,
каб не падставiць касiнераў пад агонь агнястрэльнай зброi i ўвесцi iх у бой толькi для
рукапашнай сутычкi. Па-за боем касiнеры неслi вартавую i выведвальную службу, прычым часта iх выкарыстоўвалi парамi са стральцамi: адзiн касiнер i адзiн стралец.
Стральцы атрада паходзiлi з шляхты i леснiкоў. Зброя — паляўнiчыя стрэльбы, на
якiя мацавалi самаробныя багнеты для рукапашнага бою.
Карабiнеры — адборная пяхота паўстанцаў, большасць карабiнераў раней служылi
ў войску. Узброены былi ненаразнымi карабiнамi i наразнымi штуцарамi, зброя для iх
адмыслова закуплялася або здабывалася ў баі. З прычыны малой колькасцi ўзбраення
карабiнераў было не шмат.
Кавалерыя — галоўным чынам шляхта на ўласных конях, з уласным рыштункам
i зброяй. Узброены кавалерысты паўстанцаў былi па-рознаму, у асноўным — паляўнi
чымі стрэльбамі, рэвальверамі або старымі пiсталетамі, шаблямі.
Байцы абозу, тылу, дапаможны аддзел пры неабходнасцi ваявалi як звычайная пяхота.
Пра паўстанцаў напiсаў сябра Народнага Жонду Гiлер: «…ад станка, ад плуга, са
школы, з бацькоўскай хаты… кожны з iх ведаў, што калi яго зловяць маскалi, то ён бу
дзе павешаны або высланы ў Сiбiр. I ледзь апынуўшыся ў лесе, быў змушаны неадкладна
ваяваць, не валодаючы зброяй i не ведаючы тактыкi бою»21.
У 1863 г. расiйскае войска на нашай тэрыторыi складалася з дывiзii лейб-гвардыi
генерала Быстрома, якая прыбыла з Пецярбурга ў Вiльню, i з 1-га корпуса пяхоты генерала Лабанцава, якi складаўся з трох дывiзiй пяхоты, дывiзii кавалерыi, корпуснай
20
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артылерыi i некалькiх палкоў казакоў. Корпус размяшчаўся па ўсiм краi, ад Лiбавы да
Менска i Смаленска. Агульная колькасць расiйскага войска ў гiстарычнай Лiтве была
каля 60000 чалавек, гэтыя войскi былi добра ўзброеныя, абучаныя i мелi рэальны баявы
досвед.
У сувязi з выбухам паўстання ў Царстве Польскiм генерал-губернатар Назімаў 10 лю
тага ўвёў ваеннае становiшча. Даведаўшыся пра «хеўру», генерал-губернатар Назімаў
яшчэ 18 лютага выслаў атрад штаб-капiтана Струкава ў складзе роты пяхоты i полуэскадрона ўланаў «для ачышчэння Лiдскага павета ад бунтароў». Але Струкаў не знайшоў
паўстанцаў. Тады быў высланы лятучы атрад палкоўнiка Вiмберга ў складзе роты пяхоты i 30 казакоў.
У канцы лютага ад паселiшча да паселiшча, начуючы ў шляхецкiх фальварках, атрад
Нарбута пайшоў у Руднiцкую пушчу, натуральны стан якой рабiў з яе прыродную крэпасць. Недалёка ад Начы за iнфармаванне расiйскiх уладаў паўстанцамi быў павешаны
нацкі тысячнiк Антонi Казёл22. У 1933 г. у Кавальках быў запiсаны аповед селянiна гэтай вёскi Францiшка Сянкевiча (84 гады). Ён распавёў, што тысячнiк Казёл пiсьмова
паведамляў уладам пра атрад Нарбута. Калi пра гэта стала вядома, Нарбут дараваў
яму жыццё, прыняў ад яго прысягу i далучыў да атрада. Падчас знаходжання атрада
ў Салтанiшках Казёл знаходзiўся ў пiкеце. Калi па дарозе праходзiў жабрак, ён перадаў
праз яго цыдулку расiйскiм уладам з iнфармацыяй пра месцазнаходжанне атрада. Жабрака затрымаў на дарозе iншы паўстанец i знайшоў цыдулку. За здраду Казёл быў павешаны каля населенага пункта Высокае23. З рапарта начальнiка штаба 2-й гвардзейскай
пяхотнай дывiзii ад 2 (15) сакавiка 1863 г.: «Хеўра гэтая, iдучы з вёскi ў вёску, начуючы
ў абшарнiцкiх фальварках i шляхецкiх ваколiцах, аб’яўляла сялянам розныя пракламацыi
рэвалюцыйнай партыi i вербавала саўдзельнiкаў…»24. А вось як апiсваў перасоўванне
атрада Нарбута адзiн з ягоных iнсургентаў: «Наперадзе атрада хутка рухалiся два
маладыя байцы. Карабiны iх гатовыя да бою, канфедэраткi схаваны, яны ўважлiва
аглядаюць мясцовасць. За iмi на адлегласцi 300–400 крокаў iдзе авангард атрада, за
авангардам — асноўныя сiлы. …паўстанцы па-рознаму апрануты, што надае атраду
дзiўны выгляд, вось шляхцiц у сiняй вопратцы з накiнутай на плечы лiсiным футрам,
у яго дарагая паляўнiчая стрэльба, новы рэвальвер i прадзедаўская шабля на баку. Побач з iм селянiн. На iм доўгая, да каленаў белая камiлька, падперазаныя чорным поясам,
блакiтная канфедэратка, абабiтая чорным футрам, праз плячо на шпагаце замест
рамяня старая крэмнёвая стрэльба… i побач з iмi маленькi худы яўрэй»25.

Бiтва пад Рудняй
У першых днях сакавiка недалёка ад Воранава быў арганiзаваны напад на пошту, якая
рухалася з Вiльнi ў Лiду, аднак напад быў няўдалы.
9 сакавiка ў вёсцы Вясенчы расiйскiя атрады Струкава i Вiмберга злучылiся.
Цэлы дзень 8 сакавiка паўстанцы адпачывалi. Досвiткам 9 сакавiка, пасля звыклага
ранiшняга набажэнства, якое правёў ксёндз Гарбачэўскi, атрад выступiў у паход, а праз
дзве гадзiны выйшаў да Вiленскага гасцiнца. Тут, зусiм блiзка ад Вiльнi, было вырашана зрабiць засаду i такiм чынам паведамiць пра сябе насельнiцтву i ўладам. Нарбут
выслаў узвод карабiнераў Скавiнскага для дэманстрацыi ў напрамку Руднi, каб падняць
22
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пярэпалах i прымусiць сцягнуць туды рускiя войскi. Мястэчка Рудня знаходзiцца на
рацэ Мерачанка, недалёка ад Руднiцкай пушчы, на берагах ракi ў той час ляжалi ствалы
дрэў, прызначаныя для сплаву. Нарбут паставiў два ўзводы стральцоў у засаду на лясной высечцы сярод складзеных ствалоў дрэў, а касiнераў пакiнуў у лесе, як меркавалася, у тыле будучага баявога парадку маскалёў. Рускi атрад рушыў на Нарбута дзвюма
калонамі. Першая калона — войскi штаб-капiтана Струкава — рухалася праз Папiшкi,
Калiтанцы, Рудню на Гудэлi. Другая калона пад камандаваннем палкоўнiка Вiмберга
спрабавала перакрыць шляхi адыходу на поўнач i атачыць паўстанцаў. У Руднi свайму атраду зрабiў Вiмберг адпачынак, i толькi каля 18.00 iзноў рушыў у бок лесу, дзе
казакi раптам наткнулiся на ўзвод Скавiнскага. Адстрэльваючыся, карабiнеры пачалi
адыходзiць да паляны, дзе ў засадзе знаходзiлiся галоўныя сiлы. Калi казакi наблiзiлiся,
Нарбут закамандаваў «агонь!». Казакi пачалi адыходзiць, а маладыя байцы, натхнёныя
гэтым, кiнулiся iх пераследаваць. Тым часам з iншага боку, ад лiдскага гасцiнца, з’явiлася
калона Струкава i пачала перакрываць атраду адыход да лесу. Таму Нарбут адвёў свой
атрад да лесу, падчас гэтага адступлення пад iм быў забiты конь. Пачаўся новы бой, перастрэлка перайшла ў рукапашную сутычку. I калi паўстанцы пачалi адыходзiць, у левы
фланг рускiх з крыкамi «Езус! Марыя! Юзаф!» ударыў атрад касiнераў. Бой разгарэўся
з новай сiлай. У вынiку рускiя войскi адышлi да Руднi. Паўстанцы страцiлi 4 чалавек
забiтымi, i пасля iх пахавання з набажэнствам кс. Гарбачэўскага атрад Нарбута адышоў
углыб Руднiцкай пушчы. У гэтым баі iнсургенты захапiлі некалькi штуцэраў26.
Паводле iнфармацыi «Вiленскага веснiка» № 24 ад 07(21).03.1863 са спасылкай на
«Рускага iнвалiда» № 44, страты рускiх войскаў склалi: 3 салдаты лейб-гвардзейскага
маскоўскага палка i 1 казак, былi ўзяты трафеi: 3 фузii i 3 касы27.
Начальнiк штаба 2-й гвардзейскай пяхотнай дывiзii ў рапарце ад 2 (15) сакавiка 1863 г.
пра гэты бой дакладаў: «У нас паранена, падчас перастрэлкi i… пры наступе на лес чатыры чалавекі: трое радавых л.-гв. Маскоўскага палка i адзiн казак. З iх адзiн радавы…
атрымаўшы рану ў жывот, памёр на наступны дзень, iншыя… лечацца. У мяцежнiкаў
забiта чатыры чалавекі, лiк параненых не вядомы… На наступны дзень у лесе i каля
вёскi захоплена… 10 чалавек. Па сведчаннях захопленых… мяцежнiкi падчас сутычкi
мелi каля 80 чалавек»28.
На наступны дзень Вiмберг шукаў паўстанцаў па ўсёй пушчы, але знайсцi не змог,
былi ўзятыя ў палон байцы, якiя iшлi на выведку ў бок Вiльнi. А Нарбут у гэты ж дзень
напаў на роту лейб-гвардыi на дарозе да Нацкай пушчы, у сутычцы некалькi гвардзей
цаў былі забiтыя, паўстанцы захапiлi некалькi штуцэраў i хутка адступiлi. Менавiта пасля гэтых баёў на вулiцах Вiльнi з’явiлiся атрады рускiх войскаў з гарматамi. У горадзе
хадзiлi радасныя чуткi пра тое, што Нарбут разбiў маскалёў, у касцёлах служылася «Te
Deum»29.
З Вiльнi сталi пасылаць роту за ротай для падмацавання войскаў на поўначы Лiд
чыны. На дапамогу Вiмбергу з Вiльнi на вазах прывезлi роту пяхоты лейб-гвардыi, а па
чыгунцы ў Алькенiкi прыбыла рота Фiнляндскага палка пяхоты.
Вiмберг са сваiмi войскамi вярнуўся ў Вiльню шукаць атрад Нарбута, замест яго
з Вiльнi прыбыў палкоўнiк Епiфанаў з ротай пяхоты Паўлаўскага гвардзейскага палка
i казакамi. Паўстанцы, не ўступаючы ў бой, адступiлi ў Дубiцкую пушчу, i рускiя войскi
не змаглi iх знайсцi. У «Вiленскiм веснiку» № 30 ад 7(21).03.1863 г. была абвешчаная
26
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iнфармацыя наступнага зместу: «Камандзiр 42 данскога палка палкоўнiк Епiфанаў, высланы знiшчыць рэшткi банды Нарбута, разбiтай палкоўнiкам Вiмбергам пад Рудняй,
прайшоў на працягу 10 дзён у розных напрамках вялiкую частку Лiдскага i Троцкага
паветаў, але нiдзе не знайшоў паўстанцаў. Як вынiкае з гэтай iнфармацыi, банда Нарбута канчаткова рассыпалася, а ён сам i кс. Гарбачэўскi збеглi ў Царства Польскае».
Тым часам iнсургенты даведалiся, што партыя рэкрутаў павiнна прайсцi праз Шчу
чын на Гродна, i пакiнулi дубiцкi лагер, каб стаць у засаду каля Берштаў. Аднак iнфар
мацыя пра рэкрутаў была памылковая, таму атрад спынiўся ў новым лагеры ў раёне
Зубрава — Дубiчаны, тут камандзiр iзноў заняўся баявой падрыхтоўкай.

Падзеi ў Гродне
Увечары 14 сакавiка начальнiк чыгуначнай станцыi Гродна капiтан рэзерву расiйскага
войска Лявон Кульчыцкi разам з некалькiмi дзясяткамi добраахвотнiкаў захапiў гатовы
да ад’езду цягнiк каб даехаць да Парэчча i злучыцца з атрадам Нарбута. У Парэччы
iх ужо чакаў Баляслаў Нарбут. «Вiленскi Веснiк» № 25, 09(22).03.1863: «У суботу…
у 10 гадзiн вечара, начальнiк станцыi чыгункi ў Гродне Кульчiцкi, сабраўшы зламысную
банду, спрабаваў выклiкаць беспарадкi на станцыi i з’ехаць з горада на падрыхтаваным
цягнiку… Аднак размешчаная на станцыi рота не дапусцiла гэтага. Начальнiк станцыi
i 8 чалавек здолелi з’ехаць на лакаматыве. Кульчыцкi i яго таварышы, не даехаўшы да
станцыi Парэчча, кiнулi лакаматыў на дарозе i сышлi ў лес. Машынiст i качагар не
пагадзiлiся iх везцi i збеглi».
З рапарта флiгель-ад’ютанта палкоўнiка графа Бобрынскага да камандуючага войска
мi бачна, што 15 сакавiка, каля 10 гадзiн вечара, патруль, пасланы з Гродзенскай станцыi
чыгункi ў напрамку моста праз Нёман, паведамiў, што каля дзяжурнага лакаматыва знаходзяцца невядомыя людзi. Незвычайнае ў начны час перасоўванне людзей i паравоза
зацiкавiлi камандзiра роты, i ён, пакiнуўшы варту каля тэлеграфа, са сваiмi салдатамi
рушыў да паравоза. Салдаты былi сустрэтыя стрэламi iнсургентаў (каля 100 чалавек).
Машынiст паравоза Вiнтар i качагар адчапiлi паравоз ад падрыхтаваных для ад’езду
вагонаў, таму калi Кульчыцкi сам пусцiў паравоз, дык з’ехалi толькi з 8 паўстанцаў,
якiя былi на паравозе. Астатнiя былi акружаныя расiйскiмi войскамi, 2 чалавекі ўзяты
ў палон, астатнiя схаваліся ў горадзе, расейцы «захапiлi 16 ружжаў, косы, шаблi, 1 пуд
30 фунтаў пораху». Потым у горадзе былi арыштаваныя яшчэ 46 iнсургентаў30.
Аналагiчны выпадак адбыўся i з выправай вiленскай моладзi: 21 сакавiка 60 паўстан
цаў былi атакаваныя атрадам (рота пяхоты i сотня казакоў) палкоўнiка Алхазава каля
вёскi Мiцкiшкi Троцкага павета. У вынiку няроўнага бою 17 паўстанцаў былі забiтыя,
частка трапiлі ў палон i толькi меншая частка, на чале з мастаком Мiхалам Эльвiрам
Андрыёлi, здолелі вырвацца i дайсцi да Нарбута31.
У палове сакавiка Нарбут выслаў частку свайго атрада ў раён Забалаць — Нача —
Волдацiшкi для папаўнення добраахвотнiкамi. Тут, на загад камандзiра, за здраду быў
павешаны пiсар з Забалацi. 21 сакавiка ў Сурконтах да атрада далучыліся 10 сялян,
а Нявера з Пелясы прывёў 11 добраахвотнiкаў у Волдацiшкi, маёнтак Геншаля. Стэфан Вiльбiк32 як вандруючы музыка, са скрыпкай у руках, абышоў увесь раён Нача —
30
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Пра Стэфана Вiльбiка пiсаў Мiрон Бранiслаў Нарбут: «У вязнi ў Вiльнi ў кляштары Св. Пятра
бачыў шляхцiца засцянковага з-пад Лiды Стэфана Вiльбiка. Ён набiраў добраахвотнiкаў у аддзeлы
Людвiка Hарбута ў Лiдскiм павеце i дастаўляў жывёлу. Арыштаваны расейцамi з мандатам Урада Народнага, пасаджаны быў у вязню i адданы пад ваенны суд. Захоўваў поўны спакой i моцную волю
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Эйшышки — Радунь, усюды вербаваў байцоў i накiроўваў iх у атрад да Нарбута. Пра
з’яўленне iнсургентаў 27 (14) сакавiка ў Вiльню паведамiў i лiдскi ваенны начальнiк:
«Па атрыманых мною звестках, у… павеце, у Радунскiм прыходзе, якi мяжуе з ля
самi Гарадзенскага павета, блукаюць групы мяцежнiкаў… у ваколiцу Сурканты… мя
цежнiкi ў значнай колькасцi, узброеныя пiсталетамi i двухстволкамi, прыйшлi ў суботу
9 сакавiка каля поўдня… увялi 10 чалавек, праходзiлi таксама праз Пелясу Барцянскую
ў ½ вярсты ад Суркантаў, дзе былы дзясятнiк Нявера… угаварыў на мяцеж 10 чалавек казённых сялян, абяцаў прывесцi iх у вёску Волдацiшкi абшарнiка Геншаля, дзе
мяцежнiкi збiралiся начаваць, (але) быў прагнаны абшарнiкам Геншалям.
…гонар маю дадаць, што для пераследу… фармаванай… абшарнiкам Нарбутам
i ксяндзом Гарбачэўскiм мяцежнай хеўры, якая павялiчылася на даволi значную колькасць людзей, я свае часткi камандзiраваць не рашаюся, бо… неабходна мець варту
ў астрозе, у казначэйстве, пры парахавым склепе i ў iншых месцах — для гэта неабходны дзве роты, а калi адкамандзiраваць адну роту, дык астатняе войска… будзе
слабой абаронай горада, не магчыма будзе мець начныя патрулi… i таму для пераследу
мяцежнiкаў я маю гонар прасiць распараджэння Вашага Высакаправасхадзiцельства.
За ваеннага начальнiка Маёр /подпiс/».
Рэзалюцыя генерал-губернатара на рапарце:
«Адначасова паслаць з Вiльнi i Гродна два атрады, у кожным па адной роце пяхоты
i па 50 казакоў. Даручыць камандаванне падпалкоўнiку Епiфанаву…»33.
З даклада добра відаць працу паўстанцаў па дэзынфармацыi супрацiўнiка, Геншаль
якраз i быў «цывiльным начальнiкам Лiдскага павета».

Бой памiж маёнткамi Дубiчы i Глыбокае
Вось як апiсваў выправу з Вiльнi на Лiдчыну афiцэр лейб-гвардзейскага Паўлаўскага
палка Воранаў: «Збор рот у экспедыцыю не абцяжарыў адпраўлення, таму што быў
самым кароткiм; людзi не бралi з сабой ранцаў, a замест iх мяшкi з сухарамi, хлебам
i самымi неабходнымi рэчамi, на арцельныя вазы паклалi катлы, крупу i розныя запасы. Афiцэры таксама не дазвалялi сабе запасацца нiчым лiшнiм: лямец з скураной
падушкай, лiшняя пара ботаў… былi iх адзiным камфортам. Праз тры гадзiны атрад
выступiў з кашараў, a ў 7 гадзiн ужо ехаў па чыгунцы. Перад адпраўкай цягнiка капiтан
Цiмафееў распарадзiўся спыняць цягнiк па яго камандзе, a на лакаматыў загадаў па
ставiць 5 выдатных стралкоў з зараджанымi стрэльбамi»34.
Нарбут не планаваў новых сутыкненняў, бо думаў, што на Вялiкдзень, які ў той год
святкаваўся ў адзін дзень (12 красавiка — каталiцкi i 30 сакавiка (па старым стылі) —
праваслаўны) улады не будуць пачынаць баявых дзеянняў. 7 красавiка атрад паўстанцаў
знаходзiўся ў маёнтку Рачкоўшчына, адтуль пайшоў да Шчучына, дзе нейкi час стаяў лагерам, а далей праз Новы Двор перайшоў да Глыбокага, побач з Гарадзенскай пушчай.
Ужо 10 красавiка капiтан Цiмафееў на чале дзвюх рот Паўлаўскага лейб-гвардзей
скага палка i паўсотнi казакоў выйшаў з Лiды да Берштаў для пошуку Нарбута, 13 кра
савiка з той жа мэтай з Гродна высунуўся палкоўнiк Вернер на чале трох рот Калужi нiкога не скампраментаваў. У калегi па вязнiцы, які яго мне прадставiў, Вiльбiк пытаўся: “Скажы,
Пан, як i можа мне быць дэкрэт?” “Могуць павесiць” — той адказаў. Задумаўся трошкi Вiльбiк, але
праз хвiлiну спытаў: “А цi я буду ў гiсторыi?” — “Абавязкова — гiсторыя пераказвае нашчадкам iмёны
ўсiх, хто заслужыў у Айчыны”, — адказаў той. На што Вiльбiк з усёй энергiяй выказаў: “Хвала Богу —
няхай вешаюць!” Потым яго выслалi на цяжкiя работы ў Сiбiр» — гл. Miron Bronisław Narbutt. Szlachta
okoliczna // Ziemia Lidzka. 1997. № 6 (28).
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скага палка пяхоты, эскадрона Курляндскага палка ўланаў i сотнi казакоў. Нарбут,
дазнаўшыся пра гэтыя перасоўваннi расiйскiх войскаў, разбурыў мост на рацэ Котры
каля Берштаў i праз Пiлоўню (Пiлоўня — засценак на рацэ Нявiша, 10 км ад Новага
Двара) накiраваўся да лагера ў Гарадзенскай пушчы.
Капiтан Цiмафееў 11 красавiка прыбыў у Бершты, тут рускiмi войскамi быў павешаны солтыс i пiсарчук. Дапытваючы сялян, Цiмафееў даведаўся, куды пайшоў Нарбут35: «…неўзабаве была атрымана iнфармацыя, што каля вёскi Бершты мяцежнiкi
разабралi мост на рацэ Котра. Даведаўшыся пра гэта, начальнiк атрада загадаў
ротам паскорыць крок i разабраць хлеб на рукi з пакiнутых фурманак, на падводы
пасадзiць людзей з шанцавымi прыладамi для папраўкi моста, сам жа з 35 казакамi
накiраваўся рыссю ў Бершты… мост… быў разбураны; палi моста засталiся ў цэласцi,
бэлькi былi надсечаныя, a насцiл скiнуты i ўнесены плынню». Казакi перайшлi раку
бродам, а салдаты па бэльках моста i рускi атрад фарсiраваным маршам пайшоў
на Пiлоўню. «З роспытаў сялян… нiчога нельга было дамагчыся; ад iх увесь час мы
атрымлiвалi аднастайны адказ: “далi Буг, нiцма не ведаю”. Аднак казакi даведалiся,
што ў фальварку Глыбокае Нарбут з ксяндзом Гарбачэўскiм прыводзiлi да прысягi навербаваных сялян, акрамя таго, даведалiся, што хеўра рушыла лясамi ў в. Дубiчы».
Iдучы следам, Цiмафееў дагнаў атрад Нарбута i пачаў пошукi iнсургентаў: спачатку
войскi агледзелi паўночную частку лесу, якая знаходзiлася памiж Дубамi i Глыбокiм, i не
сустрэлi ў гэтай частцы лесу нiкога, але салдаты дашлi да фальварка Дубiчы абшарнiка
Янкоўскага, «пры аглядзе якога знойдзена ў свiранах велiчэзная колькасць харчоў для
разгавення, бо гэта было напярэдаднi Вялiкадня. Яўрэi шапталi, што гэта прыгатавана для мяцежнiкаў. Мiтусня, якая зрабiлася ў фальварку пры з’яўленнi войскаў,
прымушала мiмаволi меркаваць, што паўстанцы толькi што яго пакiнулi». Далей
«капiтан Цiмафееў вырашыўся агледзець паўднёвую частку лесу ў… баявым парадку.
Толькi наш ланцуг стаў падыходзiць да ўзлеску, як быў сустрэты залпам; падпусцiўшы
нас на 30 крокаў, мяцежнiкi далi яшчэ залп, якi перайшоў у беглы агонь. Мяцежнiкi
стралялi, затуляючыся пасекамi, складзенымi з напалову надсечаных дрэў. Яны так
майстэрскi карысталiся гэтым, што iх практычна не было бачна, i нашым салдатам
даводзiлася страляць на дымок». Пачаўся няроўны бой, атрад паўстанцаў меў не больш
за 150 чалавек супраць 500 салдат, прычым занятая пазiцыя ўсё ж не была зручнай для
абароны. Пасля перастрэлкi паўстанцы хутка адступiлi ўглыб лесу. «Пераслед… быў
спынены з прычыны густога лесу, з прычыны цемры i моцнай стомы людзей. У нас
былi забiтыя: радавы Панькоў i Матвееў: paнены унтэр-афiцэры: Любiмаў, Лiтвiнаў,
i радавыя: Малацiлаў i Залыгiн»36. Рускi атрад, якi стамiўся ад 50-кiламетровага маршу
i бою, заначаваў у суседнiм Новым Двары.
Сам Людвiг Нарбут так апiсаў гэты бой у рапарце да Народнага Жонда:
«Рапарт ваеннага начальнiка
Лiдскага павета ад 16.IV.
Выконваючы марш з маiм атрадам у паўднёвай частцы Лiдскага павета, быў атакаваны маскалямi ў лесе Даўнiна, памiж маёнткамi Глыбокае i Дубiчы. 10 красавiка
стаў на пазiцыю i паслаў кавалерыйскую частку да Берштаў знiшчыць мост на рацэ
Котра, каб перапынiць камунiкацыю ад чыгуначнай станцыi Парэчча, пра што маскалям адразу стала вядома. Ранiцай 11 красавiка з’явiўся вораг у колькасцi 5 рот пяхоты
i казацкай сотнi.
35
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Высланая выведка паведамiла пра наблiжэнне рускiх войскаў. Хоць мясцовасць мне
не спрыяла, i я не меў дакладнай iнфармацыi пра сiлу ворага, вырашыў прыняць бой.
Бог блаславiў нашу зброю. Вораг, маючы больш жывой сiлы і лепшую зброю, пачаў
нацiскаць. Я, зразумеўшы, што магу быць атачоны, загадаў адыходзiць, адыход
быў праведзены вельмi ўдала, бо прыйшлося адыходзiць на вачах у ворага на працягу
6 вёрстаў адкрытым полем. Страцiлi ў баі 1 забiтага i 5 параненых, вораг страцiў
15 забiтых i 13 параненых, памiж iмi паранены адзiн ад’ютант i палкоўнiк.
Ваенны начальнiк Лiдскага павета
Нарбут»37.
Пасля гэтага бою лiдскi ваенны начальнiк палкоўнiк Амсараў так апiсаў тактыку паў
станцаў: «Хеўра гэтая добра арганiзаваная i ўзброеная, падчас дзеянняў яны высылаюць ланцугi i з дасканаласцю карыстаюцца мясцовасцю, нават уладкоўваюць пасекi для
ўласнай абароны. Не маючы абозу, лёгка апранутыя, знаёмыя з мясцовасцю, яны зай
маюць у лесе цяжкадаступныя пазiцыi. Пры наблiжэннi войскаў хоць не i выказваюць
вялiкага супрацiву, але, сустракаючы войскi, яны… хутка адыходзяць у гушчар i зноў
займаюць iншую пазiцыю, пры гэтым… нашы войскі, не маючы магчымасцi нагнаць iх
у густым лесе, могуць несцi бескарысныя страты…». Амсараў прапанаваў пазбавiць
паўстанцаў магчымасцi пераходзiць з аднаго лесу ў другi i для гэтага накiроўваць супраць iх адначасова некалькi атрадаў урадавых войскаў38.
На наступны дзень рускiя войскi займалiся эвакуацыяй параненых у шпiталi Вiльнi
i пахаваннем забiтых. Забiтыя былi пахаваныя з вялiкай пашанай, у трунах, абабiтых
атласам. Таксама назаўтра, пасля бою, салдаты абшукалi маёнтак Глыбокае Валенты
Мiкулiцкага, пры гэтым яны разрабавалi яго гаспадарку на 13 000 зл. Быў арыштаваны
Стэфан Янкоўскi з Дубiчаў: «…ранiцай казакi атрада ўбачылi каляску, з якой пры iх
наблiжэннi выйшаў спадар i распарадзiўся, каб каляска працягвала ехаць далей. Сам
жа ён пайшоў на сустрэчу казакам i прасiў iх накiравацца ў блiзкi лес, дзе, ён як быццам, толькi што бачыў, як некалькi чалавек адлучылiся ад хеўры мяцежнiкаў. Казакi
не паддалiся на зман i, не давяраючы словам спадара, затрымалi яго, а потым дагналi
каляску, у якой знайшлi больш за пуд пораху i зброю»39. Мiкулiцкага i Янкоўскага аддалi
пад суд i саслалi ў Сiбiр.
Нарбут выкарыстоўваў наступны пасля бою дзень для адыходу: у Якубавiчах паў
станцы раскiдалi за сабой мост i далей праз Зубрава i Ганелькi атрад адышоў да Нацкай
пушчы, да свайго старога лагера памiж Дубiчамi i Грыбашамi, на так званай гары Сенiца.
Паводле неапублiкаваных запiсак Вандалiна Шукевiча, менавiта тады насельнiцтва
вёскi Зубрава дапамагло Нарбуту арганiзаваць удалую засаду, за што вёску спалiлi,
а жыхароў выслалi ў Сiбiр.
Генерал-губернатар Назімаў у першы дзень Вялiкадня заявiў, што ўсё скончана — на
Лiтве адноўлены парадак, бо застаўся толькi адзiн Нарбут40.

Бiтва пад Кавалькамi
Кавалькi — вёска над ракой Нача.
Адразу пасля Вялiкадня рускiя зноў выступiлi на пошукi Нарбута наступнымi сiламi:
Капiтан Цiмафееў iшоў з Новага Двара на Сабакiнцы на чале дзвюх рот Паўлаўскага
палка пяхоты i ўзвода 42-га казачага палка, разам 550 чалавек.
37
38
39
40

88

Karbowski W. Ludwik Narbutt. S. 97.
Архивные материалы Муравьёвского музея… С. 104.
История лейб-гвардии Павловского полка… С. 416.
Karbowski W. Ludwik Narbutt. S. 98.

Палкоўнiк Вернер загадзя выступiў з Гродна на Новы Двор на чале трох рот Калужскага палка пяхоты, эскадрона Курляндскага палка ўланаў, узвода казакоў, разам 850 чалавек.
Палкоўнiк Алхазаў, чарговы ваенны начальнiк Лiдскага павета, сабраў у Лiдзе
атрад з роты Фiнляндскага палка пяхоты i эскадрона казакоў лейб-гвардыi, разам каля
300 чалавек, i рыхтаваўся выступiць з iмi на Дубiчы для сумесных дзеянняў з атрадам
Цiмафеева.
З поўначы, з боку адзiнай у той час у нашых краях чыгункi, з Алькенiк, выйшаў
лятучы атрад капiтана Кавера ў складзе роты Неўскага палка пяхоты, полуэскадрона
Курляндскага палка ўланаў i паўузвода казакоў, разам 300 чалавек. Ён павiнен быў не
дазволiць Нарбуту адступiць з Руднiцкай пушчы на поўнач41.
Палкоўнiк Вернер праз Новы Двор прыбыў у Бершты i тут даведаўся, што паўстанцы
стаяць лагерам каля вёскi Шумы. Далей, 17 красавiка ён праз Зубрава рушыў дзвюма калонамi, а менавiта: 1-я калона — дзве роты пяхоты, рушылi праз вёску Мастэйкi
i чыгуначную станцыю Марцiнканцы, 2-я калона — уся iншая частка атрада, праз вёску Даржэлi да чыгуначнай станцыi Марцiнканцы. Злучыўшыся, атрад пайшоў да вёскi
Шумы.
Пяхота Алхазава 18 красавiка ўвайшла ў Дубiчы, а яго кавалерыя ў Начу i Салтанiшкi.
У гэты ж дзень пяхота Вернера заняла Рудню, а кавалерыя — Грыбашы. У 19.00 адбылося сутыкненне расiйскага патруля з выведкай паўстанцаў каля вёскi Дручмiны. З ранiцы
20 красавiка расейцы апытвалi мясцовае насельнiцтва, каб даведацца, дзе знаходзяцца
галоўныя сiлы iнсургентаў, але «нi пагрозы, нi пераконванне на iх не падзейнiчалi»42.
У гэты момант Нарбут меў у атрадзе ад 200 да 300 байцоў. Зразумеўшы, што бою не
пазбегнуць, ён адышоў у яшчэ больш лясiстую i багнiстую частку пушчы — да вёскi
Кавалькi. Гэтае месца не было iдэальным для бою, бо з тылу iшлi велiзарныя балоты,
а на правым флагу было возера Думбла, i, адпаведна, не было манеўру для адступлення. Тут паўстанцы размясцiлiся ў гатоўнасцi да бою: 3 узводы стральцоў размясцiлiся
паўкругам, камандзiр з карабiнерамi размясцiўся пасярэдзiне, а касiнеры занялi пазiцыю
ззаду ўсiх. У такiм стане атрад правёў ноч з 18 на 19 красавiка, байцы спалi са зброяй,
гатовыя ў любы момант да бою. Ранiцай на выведку з патрулём быў высланы Пiлецкi.
Вернер, разумеючы, што мясцовае насельнiцтва сочыць за iм, пакiнуўшы толькi
некалькi казакоў для падтрымання гарэння вогнiшчаў на стаянцы, увечары рушыў у бок
Начы. З Начы 20 красавiка ён адправiў кавалерыю праз Салтанiшкi на Дубiчы з мэтай
абысцi пазiцыi Нарбута i не даць яму магчымасці адступiць, а сам з пяхотай пайшоў
праз на вёску Буды. У Будах былi выяўленыя сляды атрада паўстанцаў, вядучыя да балота каля возера Думбла. Схоплены ляснiк з вёскi Буды па прозвiшчы Нядзведзкi не
вытрымаў катавання i пагадзiўся правесцi войскi да лагера Нарбута.
У 15.30 Вернер выслаў пяхотны ўзвод да вёскi Паддуб’е i роту да вёскi Кавалькi.
Селянiн Мацкевiч распавёў рускаму афiцэру пра тое, што яго сусед, ляснiк Барталамей
Кандрат з Паддуб’я, дапамагае Нарбуту як выведнiк i кур’ер. Ляснiк быў арыштаваны,
а вёска Паддуб’е разрабаваная. Далей войскi рушылi да Кавалькаў, дзе i былi абстраляныя патрулём Пiлецкага. Руская рота тры разы хадзiла ў штыкавы бой, але была тры
разы адбiтая. Даведаўшыся пра гэта, Вернер адправiў да Кавалькаў падпалкоўнiка Манцейфеля з ротай пяхоты на дапамогу, па дарозе падпалкоўнiк павiнен быў аб’яднацца
з кавалерыяй. Сам Вернер з iншай пяхотнай ротай рушыў на гук стрэлаў i праз
2 кiламетры патрапiў пад абстрэл паўстанцаў. Скаардынаваўшы свае дзеяннi, войскi
41
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пачалi наступаць па ўсёй лiнii абароны Нарбута. Але наступаць у такой у багнiстай
мясцовасцi было складана, салдаты правальвалiся ў багну, i паўстанцы стрымлiвалi
нацiск. Да канца бою з боку Дубiчаў падышоў атрад падпалкоўнiка Манцейфеля i таксама адразу ўступiў у бой.
Пад нацiскам усiх сiл непрыяцеля паўстанцы пачалi адыходзiць, выкарыстоўваючы
пры гэтым сваю перавагу ў веданнi мясцовасцi. Адарваўшыся ад войскаў, у Дубiцкай
пушчы Нарбут падзялiў атрад на часткi i, паведамiўшы кожнаму камандзiру пра месца
збору ў Гарадзенскай пушчы, загадаў адыходзiць паасобна. З прычыны наступiўшай
цемры i стомленасцi царскiя войскi не змаглi пераследаваць iнсургентаў па багнiстай
мясцовасцi i таму заначавалi ў Дубiчах. «За выключэннем некалькiх стрэльбаў i кiнутых
катлоў на вазах, iншых трафеяў не было», — пiсалася ў афiцыйным паведамленнi.
Паўстанцы страцiлi 7 чалавек забiтымi i 5 параненымi43.
А вось як бой пад Кавалькамi апiсаў яго ўдзельнiк Мiхал Эльвiра Андрыёлi: «Акружаныя i зацiснутыя маскалямi, якiя мелi за справу гонару разбiццё аднаго аддзела, якi
меў славу на Лiтве, цэлую ноч адступалi без дарог, змучаныя, галодныя, замёрзлыя.
Ксёндз Гарбачэўскi, Краiнскi, Нарбут i праваднiк са свечкаю ў руках шукаюць дарогi па
пушчы. Мы парамi, хiстаючыся ад стомы i сплючы на маршы, чапляючыся за калоды
i вываратнi, сунемся следам за агеньчыкам. Бываюць хвiлiны, што нашы праваднiкi
губляюцца ў вялiзарнай пушчы, кажуць аддзелам спынiцца, а самi разыходзяцца шукаць
слядоў дарогi: тады адны стоячы, другiя прысеўшы, iншыя абапёршыся зноў засынаюць чуткiм сном. Зноў каманда: “Марш” — i цягнецца сонная, змучаная дружына.
Пад ранiцу, пераканаўшыся, што кружым вакол, кiдаем асцярожнасць i, галодныя,
спыняемся недалёка ад хаты леснiка ва ўрочышчы Лакштунцы. Пра выбар пазiцыi
няма гаворкi. Бо мы думаем, што маскалi, збiтыя нашым начным бадзяннем, пакiнуць
нас у спакоi. Затрымалiся ў сярэдзiне вялiзнага лесу, маючы за сабой балота, а перад вачамi невялiкую прасеку, цераз якую вiлася сцежка да леснiка. Сонца пачынае
прыпякаць, пад адзiнаццаць ранiцы становiцца горача. Кожны размясцiўся як мог,
захоўваючы, аднак, баявую лiнiю, павернутую фронтам да прасекi. Адны спяць, другiя
ядуць, iншыя выграваюцца на сонцы, некаторыя чытаюць кнiжкi альбо лiсты.
Каля другой пазiцыi ад паўдня зменены пiкеты, цiшыня ў лагеры нечуваная, чуцён
пiск мух i камароў. Нарбут на хвiлiну адышоў за зараснiк, звыклая пiльнасць на гэты
раз аслабла, цяпло i стома апанавалi ўсiмi.
Раптам стрэл здалёку, а за iм два iншыя, “за зброю, за зброю!”. Нарбут ужо памiж
намi. Забурлiла, як у катле, падхоплiваюцца задрамаўшыя… пытаннi, неспакой, замяшанне. Толькi начальнiк спакойны, гаворыць пасунуцца наперад на 300 крокаў i заняць
баявую лiнiю па трое ўздоўж краю лесу i прасекi.
Пераканалiся тады, што можа халодная адвага аднаго чалавека. Усе, хвiлiну назад трывожныя, неспакойныя, гатовыя ўцякаць, зараз прытомныя, зручна пазаймалi
прызначанае сабе месца. Касiнеры з афiцэрам у баявой калоне залеглi праз 200 крокаў
за стралкамi. Тыя ж, хаваючыся за пнямi i ў кустах, галавой наперад з руляй перад
сабой i пальцам на пуску, чакалi каманды да стральбы, а здалёку ўжо гралi маскоўскiя
трубы баявы сiгнал: “Рассыпались молодцы! За камни, за кусты, по два в ряд!”. Знаёмы той сiгнал дагэтуль гучыць у вушах. У лесе, дзе кожны куст, кожнае дрэва хавае засаду, дзе нiколi нельга палiчыць непрыяцеля, дзе кожнаму здаецца, што толькi
ён i некалькi блiжэйшых яшчэ бароняцца, а рэшта ўжо ўцякла, дзе рэха сто разоў
паўтарае стрэлы i рык маскалёў, а небяспека, здаецца, атачае з усiх бакоў — вайсковая
труба робiць немалое ўражанне. “Пане Пiлецкi, — гукае Нарбут, — вазьмi 10 чала43
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век i марш на рэкагнасцыроўку, — а праз хвiлiну: — Калi ласка, не рызыкуй”. Пiлецкi,
былы студэнт Пецярбургскага ўнiверсiтэта, смелы, талковы, разважлiвы, а прытым
ветлiвы i далiкатны хлопец, быў улюбёнцам усяго аддзела. Яму то Нарбут давяраў
найрызыкоўнейшыя справы, пэўны ў тым, што з iх смела i разважлiва выйдзе.
Пасля адыходу Пiлецкага наступiла цiша, якой нават маскоўская труба не прарывала. Толькi сэрцы бiлiся хутчэй. Нарбут перабягае ўздоўж усёй лiнii з шашкай у адной
i шапкай у другой руцэ, спыняецца, слухае i зноў выглядае, цi ўсе на месцы.
Страшную цiшу неспадзявана разрываюць выбухi некалькiх стрэлаў, загралi трубы
i даляцела: “ура-ўра”, якое лес падхапiў i на тысячу таноў паўтарыў. Зашамацелi кусты i з стрэльбамi, якiя яшчэ дымiлiся, выскачылi нашы рэкагнасцыроўшыкi. Твары
белыя, дыханне прыспешанае: “Пане начальнiк! Iдуць шасцёркамi, лiнiя вялiзарная, зай
маюць крылы!” — “Добра! На месца! Цiха… нiякiх галасоў! Хто крыкне — расстраляю! Страляць прыцэльна! Чакаць, пакуль не загадаю! Каб мне нiхто не пiскнуў!” А ад
стрэлаў маскоўскiх здавалася, што ломiць лес, кулi капаюць зямлю. Ужо сям-там чуваць: “Езус, Марыя! Правядзiце мяне на воз!” Але загадана не страляць. I кожны сэрцам, што гучна б’ецца, з стрэльбай наперад чакае, пакуль яму пакажацца маскаль.
Гулка грымiць лес. Стрэлы i крыкi ў 100 раз гусцейшыя i блiжэйшыя, ломяцца галiны,
чуваць марш цяжкай масы. Праз хвiлiну ўбачым маскоўцаў, а перад намi прасека, цiхая
аблiтая сонцам.
Замiгалi шэрыя шынялi, блiснула зброя i белыя акруглыя аблочкi на фоне лесу.
Маскалi займаюць супрацьлеглы край прасекi. Хаваюцца за дрэвы, але наперад, нягле
дзячы на загады афiцэраў, не рухаюцца. Вiдаць, iх непакоiць цiш з нашага боку. Нарэшце з трэскам i стрэламi рухаюцца шасцёркамi. Была то хвiлiна збавення, сэрцы
бiлiся гвалтоўна, яшчэ 40 крокаў — i вытнуць у штыкi, але раздаўся знаёмы нам
моцны голас: “Агонь, хлопцы, усёй лiнiяй!” I ад канца да канца праляцеў выбух больш
сотнi стрэлаў, а потым цiша i дым.
Не граюць трубы, маўчыць “ура!”.
— Добра, добра, спраўна, набiць зброю, востра, хлопцы! — гукае расчырванелы Нарбут, абабягаючы ўсю лiнiю.
Зноўку граюць трубы i чуваць маскоўская каманда, зноўку грымяць стрэлы i “Ура,
вперёд, ребята!”. Ломяцца кусты. Прымушаныя гнаныя сiлай паслушэнства, кiдаюцца
маскалi галавою ўнiз з штыкамi наперад. Ужо, ужо сядзяць нам на карку. Яшчэ хвiлi
на — i ўсе кiнемся наўцёкi. Але на выгук “Агонь, прыцэльна!” запаляюцца 150 стрэльбаў
на нашай лiнii. Воблака дыму закрывае ўсё, уцiхае трэск, чуваць толькi енкi раненых
i канаючых з абодвух бакоў.
Але не доўга трывае цiшыня, падходзiць падмога. Зноў заенчыў лес, стрэлы, крыкi,
панiка… Даём агню некалькi разоў, яшчэ трымаемся. Раптам пабегла левае крыло, зламанае нацiскам маскалёў, стараемся ўтрымацца, але ўжо позна. Кiдаемся направа, за
малое балотца, дзе ўсё фармуецца вакол начальнiка… Агонь аддаляецца, чуваць толькi
адзiночныя стрэлы, галасы цiхнуць, лес замаўкае, цiша, але як адрознiваецца ад ранейшай. Бiтва скончылася. Пунцовае сонца села за лесам. Здалёк даходзiць да нас глухi
шум размоў, водгалас трубы i ад часу да часу далёкi стрэл. Ноч…»44.
Карбоўскi дае iнфармацыю пра гiбель у гэтай бiтве 7 iнсургентаў, у тым лiку крэўнага
Людвiка Нарбута — Войцэха Нарбута, былога капiтана расiйскай армii, i Уладзiслава
Навiцкага, жыхара Мiхайлаўкi45. Палкоўнiк Вернер у рапарце пры гэтую сутычку пiша
пра ўдзел у ёй уз’яднаных сiл двух атрадаў Нарбута i Навiцкага, прычым называе
44
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Навiцкага камандзiрам над уз’яднанымi сiламi i дакладвае пра яго гiбель у гэтай бiтве46.
Навiцкi i яго атрад — да гэтага часу загадка ў справе гiсторыi паўстання на Лiдчыне.
Пра гэты атрад няма нiякай iнфармацыi ад абодвух бакоў тых падзей, пры тым, што аддзел Навiцкага ўдзельнiчаў у вялiкай сутычцы з царскiмi войскамi на полi памiж вёскамi
Малое Ольжава i Мохавiчы: тут паўстанцы панеслi вялiкiя страты i адступiлi праз балоты ў бок Нёмана.
20 красавiка аддзелы Алхазава i Цiмафеева, якiя таксама дзейнiчалi супраць Нарбута,
злучылiся i, даведаўшыся пра бiтву пад Кавалькамi, рушылi на Рудню i Шумы, каб не
даць паўстанцам адысцi да Гарадзенскай пушчы. Каля Каняваў былi выяўленыя сляды
адной з груп атрада Нарбута (камандзiр — Чудоўскi), войскi iшлi за гэтай групай да
вёскi Станюнцы. Тут 21 красавiка паўстанцы былi атакаваныя, забiтыя 12 iнсургентаў,
астатнiя рассыпалiся на дробныя групкi, у палон патрапiлi Канапацкi (хутка памёр ад
ран), Франскевiч i Цымерман (вучань Вiленскай гiмназii).
23 красавiка Вернер прайшоў участак ад Руднi ды Марцiнканцаў, але паўстанцаў не
знайшоў. Нарбут з малым атрадам прабiраўся лясамi да Гарадзенскай пушчы i байцы
ўсiмi магчымымi спосабамi хавалi свае сляды. У пушчы, недалёка ад Зубрава, група
Нарбута каля тыдня адпачывала.
Пасля бiтвы пад Кавалькамi iмя Нарбута праславiлася на ўсю Лiтву: з годнасцю вы
трымаў ён сутыкненне са значна пераўзыходзячым яго па колькасцi супернiкам. Народ
ным Жондам Нарбуту было прысвоенае званне палкоўнiка, у дэкрэце аб прысваеннi
звання было напiсана: «Маючы на ўвазе вiдавочныя заслугi перад справай незалежнас
цi… ваеннага начальнiка Лiдскага павета афiцэра Людвiка Нарбута… намiнаваць пал
коўнiкам паўстанцкага войска… з прымацаваннем да сiл Вiленскага ваяводства»47.
Расейскi афiцэр пiсаў: «Але Нарбут не быў яшчэ забiты i дзякуючы энергii гэтага
чалавека, ужо да 20 красавiка (на пачатку мая па новым стылі. — Л. Л.) ён з’явiўся на
чале адборнай i выдатна ўзброенай хеўры»48.

Параза пад Дубiчамi
Пошукамi Нарбута акрамя сталага Лiдскага гарнiзона займалася значная частка дывi
зii лейб-гвардыi генерала Вельямiнава: (Паўлаўскi полк пяхоты, эскадрон Курляндскага палка ўланаў, эскадрон драгунаў лейб-гвардыi, сотня казакоў, дзве батарэi палявой
артылерыi (8 гармат), палова батарэi лёгкай коннай артылерыi (дзве гарматы), у цэлым
каля 3000 чалавек. 1 мая войскi маршам iшлi ад Эйшышак на Дубiчы. Спынiўшыся
каля леснiчоўкi недалёка ад Дубiчаў, вайскоўцы дапыталi леснiка Адама Карпавiча —
сталага сувязнога Нарбута. Яго доўга збiвалi, адначасова абяцаючы добрую ўзнагароду,
i прымусiлi паказаць месца стаянкi iнсургентаў у раёне Станюнцаў. Пасля начлегу
ў Дубiчах войскi па гасцiнцы праз Начу дэманстратыўна рушылi на поўнач, тым часам
меншая частка пад камандаваннем капiтана Цiмафеева (тры стралковыя роты, узвод
казакоў 42-га данскога палка — каля 700 чалавек) засталiся каля Дубiчаў у засадзе.
1 мая Людвiк напiсаў апошнi лiст да жонкi:
«Мая найдаражэйшая.
Дзякуй табе стакротна за тое, што памятаеш пра мяне, лiст, напiсаны тваёй каханай ручкай, праз Тосю дайшоў да мяне i напоўнiў вялiкай радасцю маё спрагненае
сэрца весткай пра Маю Найдаражэйшую котачку. Ужо пачаў сумнявацца, цi кахаеш
46
47
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мяне, але сёння Тося ўпэўнiла мяне, што памятаеш пра мяне i кахаеш яшчэ больш, чым
раней. Гэта для мяне вялiкае шчасце i гэта дае моцы i далей несцi пакуты за край i за
цябе, мой анёл. Бясконца рады, што тваё здароўе, мой малыш, палепшылася, я таксама на сваё не магу наракаць… Цалую i абнiмаю цябе, маю Наймiлейшую i Найдаражэйшую, мiльён разоў. Думаю пра цябе i ў думках размаўляю з табой. Бог ласкавы,
Матка яго Святая, што баронiць Нашу Лiтву, можа дазволiць нам дачакацца той
шчаслiвай хвiлiны, калi мы зноў сустрэнемся i будзем кахаць адно аднаго i дзякаваць
Найвышэйшаму тварцу за дабрыню яго да нас. Сумна мне, што мушу скончыць свой
лiст, бо i хвiлiна ў мяне на ўлiку. Цябе кахаючы, заўжды моцна i шчыра, прывязаны да
сваёй Дарагой.
Людвiк».
Развiтваючыся з сястрой Тосяй, Людвiк сказаў ёй: «…вяртайся той жа дарагой.
Мы пяройдзем блiжэй да Дубiчаў, там да нас прывязуць хлеб. Потым, можа, пойдзем
пад Гародню. З-пад Дубiчаў будзе мала што чуваць пра нас, перадай вось гэтыя кветкi
бацьку i жонцы». Людвiк правёў сястру да краю лесу i развiтаўся, потым сеў пад дрэва
i нейкi час сядзеў задуменны i сумны…
2 мая Нарбут, пакiнуўшы падпаленыя вогнiшчы, сышоў са стаянкi каля Станюнцаў.
Атрад пераправiўся праз Котру i перамясцiўся на 10 кiламетраў на поўдзень. Паўднёвей
возера Пеляса, памiж Дубiчамi i Раманавым, атрад спынiўся. Тут уначы з 2 на 3 мая
Нарбут атрымаў важныя загады ад Народнага Жонда, у тым лiку манiфест Жонда
Лiтвы ад 30 сакавiка, якi заклiкаў народы Лiтвы i Беларусi да паўстання 3 мая. Атрымаў
палкоўнiк i наступны дакумент: «Народны Жонд намiнуе грамадзянiна Людвiка Нарбута вярхоўным камандуючым узброеных сiл Вялiкага Княства Лiтоўскага ўсюды, дзе
такiя будуць з iм у кантакце…».
Адзiн з бiёграфаў Нарбута пiсаў, што з самага моманту атрымання загаду Народнага
Жонда пра ўсеагульнае паўстанне Людвiк страцiў свой звычайны спакой i запаў у нейкую цяжкую задуменнасць, якая ўжо не адпускала яго да апошняй бiтвы. Нешта яго
гняло i адбiрала жыццёвую энергiю. Можна выказаць здагадку, што палкоўнiк разумеў,
што ўсеагульнага народнага паўстання не будзе, што i на гэты раз агульная справа будзе
прайграная. Што ж, яму заставалася толькi да канца выканаць свой абавязак. Пэўна, ён
ужо прадчуваў сваю хуткую смерць, нездарма, атрымаўшы ад сястры Тосi новую чамарку, сказаў, што знасiць яе ён ужо не паспее.
Тым не менш у той дзень Нарбут разаслаў загады да зноў арганiзаваных груп
паўстанцаў пад Лiдай, Трокамi (камандзiр — Вiславух), Ашмянамi (камандзiр —
Парадоўскi), Навагрудкам, Слонiмам i т. д. Атрадам была пастаўленая задача рухацца
да Дубiчаў, далей палкоўнiк планаваў сустрэцца з царскiмi войскамi каля балот Котры
i Пелясы i даць там рашучы бой.
Становiшча паўстанцаў у непраходнай Дубiцкай пушчы было амаль што iдэальнае,
пачуваючы сябе ў бяспецы, атрад займаўся баявой падрыхтоўкай, а дубiцкi пробашч
i мясцовая шляхта пераконвалi Цiмафеева, што чутныя часам стрэлы — гэта стрэлы
паляўнiчых-старавераў.
Адам Карпавiч ад сялян дазнаўся, што атрад Нарбута знаходзiцца ў Дубiцкай пушчы каля возера Пеляса, i данёс уладам. Цiмафееў таемна вярнуўся з Забалацi, ранiцай
4 мая войска адпачылi ў Дубiчах i досвiткам увайшлi ў пушчу. З дапамогай падкупленых сялян Адама Карпавiча i Антона Талiкоўскага (цi Талочка) былi знойдзеныя
сляды iнсургентаў49. Ранiцай атрад Цiмафеева праходзiў праз мястэчка Забалаць, дзе
49
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«абывацелi… глядзелi на нас звярамi, ад iх, зразумела, звестак пра хеўру мы не атрымалi.
Толькi роты сталi выходзiць з паселiшча, як прыскакаў казачы раз’езд… якi перадаў,
што Нарбут хаваецца недалёка ад Дубiчаў каля возера Пеляса; пасля гэтай весткі
атрад накiраваўся да возера Пеляса, куды хутка прыбыў i размясцiўся ў Дубiчах, якiя
аддзялялiся ад лясоў ракой Котрай». Для пошуку паўстанцаў быў пасланы на iншы бераг выведнiк. Вярнуўшыся, ён расказаў, што за ракой ёсць пiкет паўстанцаў. Выведнiку
з мясцовых не асаблiва давяралi, i таму штабс-капiтан Рэнвальд, камандзiр 1-й стралковай роты, выклiкаўся праверыць гэтае данясенне. Пераапрануты паляўнiчым, ён ўзяў
з сабой стрэльбу i сабаку i, сеўшы ў човен, загадаў двум веслярам, таксама ўзброеным
стрэльбамi, плыць унiз па рацэ. Пад’ехаўшы да таго месца, дзе першы выведнiк бачыў
пiкет, афiцэр выйшаў з лодкi i пачаў аглядаць процiлеглы бераг, быццам бы адшукваючы дзiчыну, i неўзабаве ўбачыў пiкет iнсургентаў. Складзеныя ў сошкi стрэльбы з развешанай на iх бялiзнай даказвалi, што паўстанцы не чакалi з’яўлення выведнiка. Аднак
вартавы заўважыў Рэнвальда i пацэлiў ў яго, тады афiцэр хутка знiк з берага, дабег да
чоўна i паплыў да сваiх50.
Нарбуту паведамiлi пра з’яўленне нейкiх падарожнiкаў са стрэльбамi, ён нават агле
дзеў iх у бiнокль. «Паляўнiчыя, нiчога больш, iдуць на качкi», — сказаў камандзiр i пай
шоў у iншую частку лесу51.
4 мая, каля 17.00, рускiя войскi рушылi да лагера паўстанцаў, вёў iх Адам Карпавiч,
чалавек, якi дасканала ведаў мясцовасць. Пераправiўшыся праз Котру па кладках i на
лодках, яны пачалi атачаць лагер Нарбута. Першымi iшлi салдаты, апранутыя ў сялянскую адзежу, у балоцiстай мясцовасцi iм часам даводзiлася iсцi па пояс у вадзе.
Нарбут якраз у гэты час каля пiкета з некалькiмi iнсургентамi чакаў транспарт з хлебам. Паўстанцы заўважылi «сялян», iдучых у iх бок, Андрыёлi сказаў камандзiру, што
зашмат тых сялян iдзе i нейкiя яны дзiўныя. Нарбут агледзеў iдучых у бiнокль i ўбачыў,
што вядзе «сялян» Адам Карпавiч, свой для паўстанцаў чалавек. Тым не менш палкоўнiк
загадаў байцам пiкета падрыхтавацца да бою. Калi «сяляне» падышлi блiжэй, Карпавiч,
лiтаральна паўтараючы словы Юды, паказаў камандзiра, сказаўшы «Вось гэта Нарбут». Салдаты выхапiлi зброю i з крыкамi «ўра!» кiнулiся наперад. Камандзiр амаль
адразу быў паранены ў нагу, але кiраваў боем: ён загадаў адыходзiць назад i ўлева.
Пасля рукапашнай сутычкi iнсургенты вырвалiся да дубiцкiх балот. Тым часам другая
рота ўрадавых войскаў выцягнулася ланцугом правей першага, атакуючага атрада i не
дала паўстанцам магчымасцi адыходзiць убок52. Удзельнiк бою з расiйскага боку пад
паручнiк Воранаў пiсаў пра гэта: «Жадаючы прыцiснуць хеўру да возера i вынiшчыць
яе, начальнiк атрада загадаў камандзiру 2-й роты штабс-капiтану Лорыс-Мелiкаву
высунуцца направа i ахапiць iх левы фланг… мяцежнiкi пачалi адыходзiць. На адкрытых месцах iх ланцуг i рэзервы адыходзiлi надзвычай павольна, каля кустоў усе яны
рассыпалiся i адкрывалi ўзмоцнены агонь…». Штабс-капiтан Рэнвальд, жадаючы паказаць, як трэба страляюць, узяў вiнтоўку ў параненага салдата i прыцэлiўся ў ляжачага
за купiнай паўстанца, якi пасля стрэлу застаўся ў ранейшай позе. Рэнвальд думаў, што
прамахнуўся, стрэлiў iншы раз — i тое самае, калi ж ён з ланцугом салдат кiнуўся наперад, то ўбачыў, што ў iнсургента ў галаве дзве кулi53.
Паводле словаў Цiмафеева, паўстанцы змагаліся так ўпарта i па-майстэрску, што ён
здзiвiўся. «Нарбут распараджаўся малайцом: загадаў адыходзiць перакатамi, гэта
50
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значыць у дзве лiнii: адна залягала ззаду, iншая, адстрэльваючыся, перабягала за першую, пасля чаго другая лiнiя пачынала стральбу, i гэтак далей. Але паўстанцы былi
дрэнна ўзброеныя, большай часткай паляўнiчымi стрэльбамi, таму вельмi баялiся нашых стралковых рот, якія былі названыя iмi “чорныя паясы”. Рускiя штуцера выраб
лялi спусташэнне…»54. Калi ж паўстанцы пабеглi, Нарбут скамандаваў: «Спакайней!
З годнасцю панове, непрыяцель нас бачыць!» Вакол палкоўнiка сабралася групка самых
верных байцоў. Яны адыходзiлi, падтрымлiваючы камандзiра i адстрэльваючыся. На гэтую групку быў накiраваны агонь большай часткi салдатаў. Амаль што ўсе, хто быў ра
зам з Нарбутам, былi забiтыя. Апошнiмi да палкоўнiка падбеглi Уладзiслаў Клiмантовiч
i Севярын Якубоўскi, яны i пачулi яго апошнiя словы: «Dulce est pro patria mori» (Салодка памерцi за Радзiму)55. Пра тое самае Воранаў: «…яны не гублялi бадзёрасцi, пакуль
Нарбут, iх начальнiк, быў з iмi. Калi куля трапiла яму ў лапатку, ён яшчэ iшоў, прычым яго падтрымлiвалi прыхiльнiкi. Гэта прыцягнула да яго стрэлы нашага ланцуга,
i ён, прабiты чатырма кулямi, упаў мёртвы. Калi Нарбут звалiўся, то пяць чалавек
моладзi з яго хеўры кiнулiся ратаваць яго цела, але, зраненыя ў сутычцы, яны патрапiлi
ў палон. Са смерцю Нарбута бурылася надзея не толькi ў людзей, якiя складалi банду,
але ва ўсiх мяцежнiкаў Лiтвы. Пераслед мяцежнiкаў працягваўся да самай поўначы
i скончыўся недалёка ад вёскi Дварчаны»56.
Капiтан Цiмафееў дакладаў свайму камандзiру дывiзii: «Восем разоў з крыкам
“ура” атрад пад моцным агнём аднаўляў наступ i… пераследаваў мяцежнiкаў па
купiстым, вышэй за калена балоце, якое пазарастала высокай i густой лазою, i наогул па мясцовасцi, да крайнасцi цяжкай. Пераслед працягваўся да наступлення цемры… атрад нейкi час блукаў у балотах… i нарэшце ў 3½ гадзiны ночы сабраўся на
начлег у м. Дубiчы.
Нарбут забiты i хеўра знiшчана, у лiку 61 забiтых i ўзятых у балотах i лясах акрамя
Нарбута знойдзены: яго памагаты Леў Краiнскi, Iгнат Тарашкевiч, Франц Бразоўскi,
Ян Ёдка, Сцяпан Губарэвiч i iнш. Параненымi ўзяты: Пётр Янкоўскi, лекар Цыпрыян
Пясецкi, Андрэй Навагондскi (гiмназiст з Вiльнi), Фелiкс Войша i iнш., акрамя таго,
узята 6 палонных, з якiх адзiн, 14-гадовы хлопчык Iосiф Жалягоўскi… Захоплены без
зброi ў в. Салтанiшкi Жукоўскi прызнаўся, што ён таксама быў у хеўры»57.
На месца бiтвы, каб дапамагчы параненым, прыехалi жанчыны з закрытымі густымi
вэлюмамi тварамi. «Памiж iмi былi дзве сёстры Нарбута; малодшая, убачыўшы цела
брата, заплакала, але старэйшая прысаромiла яе за гэта (памылка, гэта была сястра
Нарбута з сяброўкай, гл. нiжэй. — Л. Л.). Абедзве яны прасiлi выдаць забiтага…». Пры
Нарбуце знойдзены сцяг, якi меў выгляд харугвы, шмат розных папер, асабiсты дзённiк,
а таксама каса атрада i малiтоўнiк. Сярод папер была знойдзеная i цыдулка наступнага зместу: «Камандзiр. З Вiльнi паслалi з паўлаўцамi капiтана Цiмафеева. Беражыся! Яму загадана дастаць цябе жывога цi мёртвага». Салдаты ўшчувалi палонных —
мемуарыст апiсвае такiя сцэнкi: «Чаго вы бунтуецеся, што вам трэба, грошы ў вас
ёсць, фальваркi ёсць — глядзi якое ў цябе пуза, пан. Вiдаць, ужо ты з тлушчу ў “сургенты” пайшоў», салдат паказвае на палоннага 14-гадовага хлопчыка Жалягоўскага:
«Ну, гледзiце, браткi, якi ж ён ваяр, ён зусiм хлопчык». «Доўгi i хударлявы паўстанец
з энергiчным тварам злосна пазiрае на нашага ўгаворшчыка, якi, убачыўшы яго погляд,
сказаў: “Ох ты, пан, пан, што ты на мяне так злосна глядзiш, вось сам ты якую кашу
54
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заварыў, a што выйграў? Цябе ж павесяць”. Палонныя iнсургенты былi прыведзеныя
на станцыю Марцiнканцы i адпраўленыя ў Вiльню»58.
На наступны дзень на поле бiтвы целы забiтых iнсургентаў59 сабралi сяляне i перавезлi
пад касцёл у Дубiчы. Потым Цiмафееў расказваў, што Нарбут быў сцiпла апрануты, у «чамарке шарачковай», без усякiх адрозненняў, абуты ў доўгiя боты, твар меў прыгожы,
з высокiм лобам i правiльнымi рысамi, а на твары застыла задуменная ўсмешка60.
Знаёмая сям’i Нарбутаў — Антанiна Табенская — запытала дазвол на пахаванне
паўстанцаў у Дубiчах. Генерал-губернатар Назімаў даў дазвол тэлеграмай, дазволiў
ён i правесцi набажэнства. Сястра Нарбута Теадора разам з Антанiнай Табенскай,
доктарам Тэраевiчам з Салтанiшак i мясцовым пробашчам кс. Ставiцкiм занялiся
арганiзацыяй пахаванняў. Весткi хутка разышлiся па ўсім павеце, i таму ў дзень пахавання, 6 траўня, у Дубiчы з’ехалася каля 300 чалавек. Нефарбаваныя труны ў касцёле былi ўсталяваныя пiрамiдай: 6 трун нанiзе, зверху на iх яшчэ 4 труны, вышэй —
2 i на самым версе труна з целам Людвiка Нарбута. Пасля службы ў касцёле ўсе труны
былi пастаўленыя ў шэраг у адной магiле i пахаваны. Усю вялiзарную магiлу людзi
засыпалi кветкамi. Аднак ледзь скончылася пахаванне, як у Дубiчы ўвайшоў казачы
аддзел атамана Уласава, якi меў заданне не дапусцiць вялiкi сход людзей, а калi людзi
сабралiся — разагнаць iх. Але казакi спазнiлiся i толькi зраўналi ўпоравень з зямлёй
магiльны ўзгорак61.
Мiрон Бранiслаў Нарбут так апiсаў пахаванне: «У 1863 годзе, калi пачалося народнае паўстанне, лiдскi аддзел пад кiраўнiцтвам Людвiка Нарбута часта быў у Дубiцкiх
лясах i ў гэтых лясах… адбылася бiтва з расейцам на чале з Цiмафеевым, у якой цэлая
партыя паўстанцаў здолела перайсцi ў iншае месца, але яе кiраўнiк з трынаццаццю
ваярамi з блiзкага атачэння лiдскай шляхты паляглi. Салдаты маскоўскiя абадралi
трупы на полі бiтвы i да Дубiч прывезлi iх нагiя целы. Тагачасны генерал-губернатар
вiленскi Назімаў дазволiў ушанаваць памерлых пахаваннем у касцёле. Была сабраная
патрэбная адзежа i зроблены труны. Целы гэтыя ляжалi тры днi ў бабiнцы касцельным. Рыцарскi катафалк з дванаццацi простых трун паставiлi ў касцёле, а слёзы люду
вiленскага i грамадства, енкi мацярок, сясцёр i сiрот палеглых былі найвыразнейшай
мовай на iх пахаваннi. Усе прысутныя мелi за гонар несцi гэтыя дарагiя труны да
места iх вечнага спачывання, i, укладзеныя, яны усе былi ў адной агульнай магiле пры
касцёле, а людзi ўпрыгожылi гэтае месца найпрыгажэйшым помнiкам, бо курган быў
насыпаны ўласнымi рукамі з роднай зямлi. Магiла абаронцаў Волi была страшнай для
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Паўстанцы, загiнулыя пад Дубiчамi:
Нарбут Людвiк, 32 годы.
Бразоўскi Аляксандр, 32 годы, лекар з Гурнофеля.
Бразоўскi Францiшак, 35 гадоў, жыхар Гурнофеля.
Грэмза Казiмiр, 25 гадоў, селянiн з Лiпкунцаў.
Губарэвiч Стэфан, 35 гадоў, жыхар Галавiчполя.
Ёдка Станiслаў Ян, 22 года, жыхар Петрашунцаў.
Краiнскi Леон, 35 гадоў, жыхар Грышанiшак.
Пакемпiновiч Юзаф, 22 года, студэнт Кракаўскага ўнiверсiтэта.
Паплаўскi Уладзiмір, 28 гадоў, жыхар Капцюха.
Скiрмунт Томаш, 30 гадоў, з Пiншчыны.
Тарашкевiч Iгнат, 38 лет, фельчар з Лiды.
Жукоўскi Уладзіслаў Вандалiн, 27 лет, жыхар Лацка.
Адам, прозвiшча невядома, сябар Нарбута.
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ворагаў: людзi збiралiся ля магiлы i чыталi малiтвы. Рускiя зняслi касцёл i, не баючыся святакрадства, раскiдалi курган, зруйнаваўшы яго з зямлёй. Аднак не згiнула праз
гэта памяць пра верных сыноў Краю, захоўваецца яна ў сэрцах усiх справядлiвых i годных лiцвiнаў…»62.
Нарбут меў гэткую папулярнасць, што доўга па Лiдчыне хадзiлi чуткi пра тое, што
насамрэч ён не забiты, дзесьцi яго ўжо бачылi i хутка ён вернецца з новым атрадам.

***
Байцы адной часткi атрада Нарбута схавалiся ў лесе i праз некаторы час далучылiся
да iншых атрадаў iнсургентаў. Другую частку атрада брат Людвiка — Баляслаў Нарбут — сабраў у Гарадзенскай пушчы. Але ён не мёў ваеннага досведу i не мог замянiць
старэйшага брата. 12 траўня рускiя войскi пад камандаваннем ваеннага начальнiка
Лiдскага павета палкоўнiка Алхазова знайшлi атрад пад Ганэлькамi (над ракой Котра)
i зноў разбiлi паўстанцаў. Толькi нешматлiкiя байцы змаглi пазней далучыцца да атрада
Астрог-Парадоўскага. Сам Баляслаў Нарбут быў арыштаваны каля Друскенiкаў i адвезены для ваеннага суда ў Гродна.
1 чэрвеня па прысудзе Народнага Жонда ў вёсцы Мантаты быў павешаны Адам
Карпавiч. Потым былi запiсаныя апошнiя словы Карпавiча, i мы ведаем, на якой мове
паўстанцы размаўлялi памiж сабой. Калi iнсургенты шукалi вяроўку, каб павесiць
здраднiка, ён сказаў iм лiтаральна наступнае: «Паны, нашто шукаеце вяроўку, я маю
дзяжку, тай павесiце», у тэксце кнiгi за гэтымi словамi, запiсанымi лацiнкай, iдзе
польскi пераклад. Здраднiк вiсеў два тыднi перад хатай Баневiча ў Мантатах, пакуль яго
не знялi рускiя салдаты63.
Па прыбыццi ў Вiльню атрад Цiмафеева быў сустрэты генерал-губернатарам На
зімавым, начальнiкам дывiзii генерал-ад’ютантам Быстромам i камандзiрам палка
Свiты Яго Вялiкасцi генерал-маёрам Вельямiнавым з аркестрам i ў прысутнасцi ве
лiчэзнага натоўпу жыхароў горада, якiя, даведаўшыся пра смерць знакамiтага Нарбута, былi ахопленыя жахам. Губернатар расцалаваў начальнiка атрада, падзякаваў
афiцэрам i салдатам за паход i хвацкiя справы. Потым было адслужанае набажэнства.
Хутка начальнiк атрада капiтан Цiмафееў атрымаў чын палкоўнiка i быў адпраўлены
з данясеннем пра сваю перамогу ў Пецярбург. «Тут ён меў шчасце прадставiцца Яго
Iмператарскай Вялiкасцi, прычым Гасудар Iмператар сказаў: “Дзякую за хвацкую
справу, i прызначаю цябе флiгель-ад’ютантам. Уладзiмiр будзе iншаю ўзнагародаю
за другую справу”. Потым Яго Iмператарская Вялiкасць падаў палкоўнiку Цiмафееву
руку i сказаў: “яшчэ раз дзякую”». Неўзабаве пасля гэтага палкоўнiк Цiмафееў пры
сутнiчаў на прыёме iмператарам генерала ад iнфантэрыi Мураўёва, прызначанага губернатарам у Лiтву. Цар, прадставiўшы Цiмафеева Мураўёву, сказаў: «Вось чалавек,
якi будзе табе карысны».
Шмат афiцэраў i шарагоўцаў атрада былі ўзнагароджаныя за бой памiж маёнткамi
Дубiчы i Глыбокiм:
штабс-капiтанам Рэнвальду i Лорыс-Мелiкаву — Св. Ганны 3-й ст. з мячамi i бантам;
Св. Ганны 4-й ст. з надпiсам «За адвагу» — паручнiкам: Шталю, Зубараву, падпаруч
нiкам: фон Эндэну, Леўману i Арбузову 2-му;
Георгiеўскiя крыжы 4-й ступенi: фельдфебелю Яфрэмаву, унтэр-афiцэрам: Фiрсаву,
Любiмаву, Лiтвiнаву, i шараговым: Малацiлаву i Бушмялёву.
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За бой пад Дубiчамi:
штабс-капiтанам Рэнвальду i Лорыс-Мелiкаву — Св. Уладзiмiра 4-й ст. з мячамi
i бантам, Св. Ганны 3-й ст. з мячамi i бантам: паручнiкам Шталю, Зубараву, Леўману,
Шэрнвалю i падпаручнiку фон Эндену.
Георгiеўскiя крыжы 4-й ст.: фельдфебелю Каравiну, унтэр-афiцэрам: Веращагiну,
Фёдараву, Лабачову i шараговым — Пятрову, Мiронаву, Сэрыкову, Недаступу, Констан
цінаву, Палатову, Жукаву i Бандарчуку64.
Вось так высока ацэньваўся факт разбiцця «нейкай хеўры» на Лiдчыне.

Пераслед сям’i Нарбутаў
Пасля паразы пад Дубiчамi пад рэпрэсii падпала сям’я Людвiка Нарбута.
Бацька, вялiкi гiсторык Лiтвы Тэадор Нарбут, у гэты час жыў у Вiльнi, у жонкi
сына Людвiка, i быў настолькi слабы, што нават не ўставаў з ложка. Браты Францiшак
i Баляслаў ваявалi ў шэрагах паўстанцаў. У Шаўрах тым часам жылi мацi Крысцiна,
дачка Тэадора Манчунская i малодшы брат Станiслаў65.
З акта справы Вiленскай следчай камiсii № 148 пра знаходжанне зброi ў маёнтку
Нарбутаў Шаўрах:
Стараста вёскi Шаўры Гергi Чаркоўскi паведамiў, што фурман Нарбутаў — Томаш
Радзюк ведае, дзе закапана зброя. Радзюка прымусiлi прызнацца, i ён паказаў месца
ў вазоўнi, адкуль было выкапана 18 бутэлек пораху i каля 20 фунтаў волава. Потым
ён паказаў iншае месца за ½ вярсты ад двара, у леснiчоўцы Клеменса Банюшкi, дзе
былi выкапаныя 2 гарматы, закручаныя ў рагожу, i бочка пораху вагой каля 3 пудоў.
У наступных прызнаннях Томаш Радзюк паведамiў, што гэтая зброя была прывезеная спадарынямi Манчунскай i Табенскай з Вiльнi, з хаты Верблеўскага. Яны таксама
залучылi ў партыю 2 расiйскiх афiцэраў i прывезлi iх з Вiльнi ў Шаўры.
Радзюк прызнаўся, што Iзабела Альшэўская, стрыечная сястра Людвiка Нарбута,
разам з Радзюком ездзiла да суседзяў i заклiкала iх далучацца да паўстання. Таксама
збiрала правiянт i адзежу для партыi i Антанiна Табенская, якая працавала настаўнiцай
у Сербянiшках, дзе жыла жонка Людвiка Нарбута, якая сябравала з Манчунскай, яна
залучыла ў партыю Скiрмунта.
Вiленская следчая камiсiя пасля заканчэння следства пастанавiла:
1. Удава Тэадора Манчунская з дома Нарбутаў — вiнаватая у тым, што брала чынны
ўдзел у фармаваннi партыi яе брата Людвiка Нарбута, даставiла ў Шаўры 2 гарматы,
порах i волава i намовiла 2 афiцэраў да ўступлення ў партыю паўстанцаў: падпаручнiка
Нiкалаi66 i iншага, прозвiшча якога невядома. Аднак Манчунская ўцякла невядома куды,
таму… аддаць яе пад суд завочна…
2. Антанiна Табенская ўжо асуджана ваенна-палявым судом за дастаўку распара
джэнняў рэвалюцыйнага камiтэта, гэта яна ўчынiла пад уплывам кахання да аднаго
з паўстанцаў… вiнаватая ў тым, што падтрымлiвала кантакт з Манчунскай, прывозiла
ў Шаўры гарматы i порах i вербавала ў партыю невядомага пакуль па прозвiшчы
расiйскага афiцэра. Пакаранне, раней накладзенае ваенна-палявым судом, падлягае
ўзмацненню ў жорсткасцi.
3. Удава Iзабела, дачка Адольфа, Альшеўская з дому Нарбутаў, гадоў 50, вiнаватая
ў заклiках да ўдзелу ў паўстаннi i павiнна быць аддадзеная пад ваенна-палявы суд.
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4. Крысцiна Нарбут, гадоў 60. Як відаць са справы, не магла быць не датычнай да
паўстання: двое яе сыноў сфармавалi атрад, адзiн быў начальнiкам, iншы ў iм афiцэрам,
дачка Манчунская i пляменнiца Альшеўская дапамагалi фармаваць партыю, Манчунская дастаўляла зброю i амунiцыю, у цэлым маёнтак Нарбутаў у Шаўрах служыў складам для паўстанцаў.
Усё гэта не магло не быць вядома i Тэадору Нарбуту, якi хоць i ў пажылым узросце,
але не мог не бачыць, што робiцца ў яго ў хаце, i, вiдавочна, адмыслова выехаў з Шаў
роў у Вiльню… У сувязi з вышэй апiсанымi справамi сям’i ён вiнаваты ў тым, што як
гiсторык Лiтвы даў сям’i такi шкодны кiрунак выхавання.
Камiсiя пастанавiла аддаць пад ваенна-палявы суд: Крысцiну Нарбут i яе мужа Тэа
дора Нарбута паводле II катэгорыi… для таго, каб iх маёнтак перадаць ва ўласнасць
урада, а хату для прыкладу i застрашвання iншых знiшчыць, месца, дзе яна стаяла, заараць плугам67.
Хутка прыступiлi да выканання гэтага прысуду. Аднак Тэадор Нарбут ужо не ўставаў
з ложка, i яго, каб везцi ў ссылку, «патрэбна было б толькi разам з ложкам уладкаваць у кiбiтцы». Мураўёў-вешальнiк вырашыў сам убачыць Тэадора. Сведкам гутаркi
вялiкага гiсторыка i ката быў князь Шырынскi-Шахматаў. Паводле яго словаў, калi
прынеслi старога, Мураўёў вiтаў яго бруднымi абразамi, але гiсторык быў глухi i не
дачуў генерала, як потым стала вядома, ён зразумеў толькi асноўныя моманты гутаркi.
«А ведаеш, падлец, твой сын забiты!» — сказаў Мураўёў у канцы. «Маю яшчэ некалькi
сыноў, i ўсiх iх выхоўваў кахаць Радзiму», — адказаў гiсторык. «Прэч!» — закрычаў
Мураўёў i аддаў каманду вынесцi Нарбута.
Вялiкi гiсторык Лiтвы памёр 26.11.1863 г. i быў пахаваны каля свайго парафiяльнага
касцёла ў Начы.
Мацi Людвiка, Крысцiна, афiцыйна абвiнавачаная ў «няправiльным выхаваннi» сваiх
дзяцей, была арыштаваная палкоўнiкам Алхазавым, якi кiраваў ператрусам маёнтка, i, «хворая, выдраная з ложка без неабходнай адзежы», яна была вывезеная на суд
у Вiльню, адразу пасля суда трапiла ў турэмную лякарню, а пасля яе адпраўленая па
этапе ў Сiбiр. Пяць гадоў знаходзiлася ў Пензенскай губернi, потым ёй было дазволена
вярнуцца ў родны край, дзе яна i памерла 16 лiпеня 1899 г.
Брат Людвiка — Баляслаў — пайшоў у паўстанне адразу пасля гiмназii. Перад самай
бiтвай пад Дубiчамi ён быў пасланы па дапамогу да Вiславуха i, верагодна, таму выжыў.
Арыштаваны ў Друскенiках, ваенны суд у Гродне прысудзiў яго да смерцi, аднак з прычыны
непаўналецця (яму было 17 гадоў), прысуд змянiлi на высылку ў Краснаярскую губерню.
Пасля амнiстыi вярнуўся ў родны край з падарваным здароўем i памёр у 1889 г.
Iншы брат Людвiка — Францiшак — пасля заканчэння дваранскага iнстытута ў Вiльнi
вучыўся на юрыдычным факультэце Пецярбургскага ўнiверсiтэта. За ўдзел у падпольнай арганiзацыi ў 1861 г. быў арыштаваны i быў змушаны хавацца за мяжой. Пасля вучобы ў ваеннай школе для паўстанцаў, арганiзаванай эмiгрантамi ў iтальянскiм горадзе
Гунеа, вярнуўся дахаты i ваяваў у атрадзе Лангевiча, дзе атрымаў званне капiтана. Пасля паразы паўстання эмiграваў у Аўстрыю. Памёр у Венгрыi ў 1892 г.
Сястра Тэадора, удава службоўца Манчунскага, як адзначалася вышэй, брала чынны ўдзел у паўстаннi. «Людвiк Нарбут дасылаў да сястры розныя даручэннi i заяўкi
для атрада, якiя яна заўсёды хутка i дакладна выконвала, нягледзячы на небяспеку.
Праз яе iшла да iнсургентаў розная iнфармацыя, харчаванне, зброя i амунiцыя. Мела
ва ўсiх ваколiцах адданых сабе людзей, мела сваiх iнфарматараў i даверных асоб,
паслугамi якiх карысталася там, куды не магла патрапiць сама. З адвагай, якой маглi б
пазайздросцiць мужчыны, iшла яна на самыя небяспечныя аперацыi», — пiсаў сучаснiк.
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Была аддадзеная пад ваенны суд, але здолела збегчы, спачатку хавалася ў Гродне, потым жыла ў Парыжы. Пражыла вялiкае жыццё, на пачатку 1920-х гг. польскi ўрад ёй,
як удзельнiцы паўстання, даў пенсiю i ўзнагародзiў ордэнам «Адраджэнне Польшчы».
Памерла ў 1925 г. у Кракаве i тамсама пахавана68.

Памяць пра Людвiга Нарбута
Праз семдзесят гадоў гэты камень быў адзiным бачным знакам, якi паказваў на месца
паўстанцкай магiлы. Праз увесь час няволi мясцовы люд пакрыёма клаў кветкi да каменя. У 1933 г. дзякуючы iнiцыятыве жаўнераў i афiцэраў 76-га Лiдскага палка пяхоты
паставiлi ў Дубiчах помнiк памяцi Людвiка Нарбута i палеглых паўстанцаў. Сродкi на
яго пабудову былi сабраныя спецыяльным, для той мэты сабраным Камiтэтам Лiдчыны,
на чале якога стаяў генерал Эдвард Рыдз-Смiглы. Праект выканаў прафесар Унiверсiтэта
iмя Стафана Баторыя Фердынанд Рушчыц. Камень, якi да таго часу сведчыў пра магiлу
паўстанцаў, умуравалi ў падножжа абелiска. Адкрыццё помнiка 6 жнiўня 1933 г. было
вялiкай падзеяй i святам для мясцовага люду. З гэтай нагоды з’явiлiся спецыяльныя
публiкацыi, прысвечаныя Людвiку Нарбуту i студзеньскаму паўстанню, а таксама гiсто
рыi 76-га Лiдскага палка пяхоты, якому было нададзенае iмя геройскага камандзiра
(полк дыслакаваўся ў Гродне)69.
У 1938 г., на 75-я ўгодкi студзеньскага паўстання, жыхары Лiдчыны ўшанавалi памяць свайго героя. Было вырашана заказаць памятную дошку i ўмураваць яе ў сцяну
касцёла пiяраў у Лiдзе. Месца размяшчэння дошкi гарантавала трываласць i ахову ад
вандалаў, але далейшы лёс дошкi паказаў, якая зменлiвая наша гiсторыя.
У «Ziemi Lidzkiej» у нумары 5–6 з мая — чэрвеня з’явiўся артыкул Аляксандра
Снежкi, названы «Людвiк Нарбут — нацыянальны герой». Гэтым тэкстам пачалася
падрыхтоўка да адзначэння 75-годдзя студзеньскага паўстання. Аўтар расказаў пра лёс
Людвiка Нарбута. У тым самым нумары знаходзiліся i ўспамiны Юлiя Грымайлы-Пры
быткi. Яго аўтар, якi ў 1863 г. быў малым хлопцам, згадваў, што для яго i ўсёй яго сям’i
вялiкай падзеяй было наведванне Людвiкам Нарбутам iхняга дому. Грымайла-Прыбытка так успамінаў тое спатканне: «…мы мелi вялiкае шчасце бачыць героя, правадыра
ўсяго народа…». З пададзенага фрагмента выразна вiдаць, якое значэнне мела ў часы
паўстання i ў наступныя семдзесят пяць гадоў для жыхароў Лiдчыны i нават i ўсёй
Лiтвы постаць Людвiка Нарбута. Яшчэ раней Аляксандр Снежка ў першым нумары
«Ziemi Lidzkiej» за 1937 г. змясцiў артыкул, у якiм расказаў пра маёнтак Шаўры — радавое гняздо Нарбутаў. У многiх перадваенных нумарах «Ziemi Lidzkiej» друкавалiся
фрагменты запiсак Бранiслава Нарбута, якi апiсваў жыццё Лiды i ваколiц трыццатых
i саракавых гадоў пазамiнулага стагоддзя70.
Справамi фундавання мемарыяльнай дошкi, прысвечанай Людвiку Нарбуту, актыўна
цiкавiлася грамадскасць Лiды. У красавiцкiм нумары 1937 г. рэдакцыя змясцiла
тэкст пад загалоўкам «Толькi з годнасцю, панове». Выданне iнфармавала чытачоў,
што Лiда i Лiдчына рыхтуецца да ўгодкаў выбуху студзеньскага паўстання на наступны год. Кульмiнацыйным пунктам мерапрыемстваў будзе адкрыццё памятнай
дошкi, прысвечанай Людвiку Нарбуту. Каб надаць урачыстасцi вагу i забяспечыць
спраўную арганiзацыю, быў створаны камiтэт мерапрыемстваў. Апроч нагляду за ходам
урачыстасцi перад камiтэтам паўстала складаная задача — збiранне фундушаў на пакрыццё кошту дошкi. Сябры камiтэта адразу звярнулiся з гарачым заклiкам аб дапамо68
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зе. Збор грошай арганiзавала рэдакцыя «Ziemi Lidzkiej». Акцыя збiрання iшла спраўна.
Ужо ў травеньскiм нумары 1937 г. быў змешчаны артыкул, якi прадстаўляў праект будучай дошкi. Выканаў яго мясцовы скульптар Ежы Кацешчанка. Надпiс змешчаны на
дошцы, паведамляў:
«1832–1863.
Вучню былой школы
айцоў пiяраў у Лiдзе
Людвiку
Нарбуту,
правадыру студзеньскага
паўстання на Лiтве
ў 75-годдзе
геройскай смерцi.
1863–1938.
З пашанай Лiдчына»
Акрамя iншага, надпiс на дошцы тлумачыў, чаму было вырашана размясцiць яе на
сцяне касцёла: Людвiк Нарбут вучыўся ў той школе, хоць тады яна не належала пiярам.
У той школе, але яшчэ пiярскай, вучыўся бацька Людвiка — Тэадор Нарбут. У гэтым
месцы патрэбна тлумачэнне: касцёл, у сцяну якога ўмуравалi дошку, пабудавалi пiяры,
пераведзеныя ў Лiду Iгнацыем Сцыпiёнам дэль Кампа, падстолiем Вялiкага Княства
Лiтоўскага. Першы касцёл, драўляны, паўстаў у 1758 г., у 1770 г. ксёндз Аляксандр
Вольмар купiў фальварак Пастаўшчына, дзе праз восем гадоў, г. зн. у 1778 г., было
распачатае будаўнiцтва ўласнага касцёла i калегiума. Работы, асаблiва па будаўнiцтве
касцёла, iшлi вельмi павольна. У 1801 г. ксёндз Казiмiр Нарбут асвяцiў кутнi камень
i фундаменты будынка. Святыня да канца была завершаная i асвечаная ў iмя св. Юзафа
Каласантага ў 1829 г. Пiярам касцёл i калегiум доўга не належалi. У 1834 г. зачынiлi
школу. А ў 1843 г. царскiя ўлады аддалi касцёл i кляштарныя будынкi праваслаўнай
царкве. Праз тры гады пiяры пакiнулi горад. Пасля заняцця Лiды польскiм войскам
у 1919 г. святыню нанава памянялi на касцёл рымска-каталiцкi i аднавiлi даўнi калегiум
з пачатковай школай, гiмназiяй i гандлёвым лiцэем. У вераснi 1939 г. касцёл быў зноў
адабраны ад пiяраў. Камунiстычныя ўлады зрабiлi ў святынi планетарый. У 1993 г.
пачалiся стараннi за вяртанне касцёла айцоў пiяраў. Аднак улады Беларусi пасля паразумення з папскiм нунцыем у Беларусi, бiскупам Гарадзенскай дыяцэзii i генералам
ордэна пiяраў вырашылi зноў перадаць яго праваслаўнай царкве71.
Аднак вернемся да тэмы. У артыкуле, дзе расказвалася пра праект дошкi, змешчана
iлюстрацыя з якой i ўзяты далучаны надпiс.
За падрыхтоўкай да ўрачыстасцяў адкрыцця дошкi наглядаў спецыяльна з той мэтай
створаны камiтэт, якi узначальваў сам Эдвард Рыдз-Смiглы. Постаць маршала надавала
дзейнасцi камiтэта характар агульнадзяржаўны. Акрамя выканаўчага камiтэта, каб падняць ранг мерапрыемства, склiканы быў яшчэ i ганаровы камiтэт. У склад ганаровага
камiтэта ўвайшлi: Адам Сакалоўскi — навагрудскi ваявода, ксёндз арцыбiскуп Рамуальд
Ялбжыкоўскi — мiтрапалiт Вiленскi, генерал Альшына-Вiльчынскi, М. Б. Гадэцкi —
вiленскi школьны куратар, Людвiк Бацiнскi — ваявода вiленскi, Мар’ян Янкоўскi —
вiцэ-ваявода беластоцкi, прафесар доктар Вiтольд Станевiч — прарэктар Унiверсiтэта
Стафана Баторыя, ксёндз Геранiм Стусiнскi — правiнцыял пiяраў; Юзаф Пшылускi —
старшыня апеляцыйнага суда ў Вiльнi, а таксама Юзаф Iгнацы Парчэўскi — пракурор
апеляцыйнага суда ў Вiльнi.
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Кошт выканання дошкi склаў каля 1500 злотых, што на тыя часы было немалой сумай. Аўтар дошкi атрымаў ганарар у памеры 480 зл. Адлiўку яе выканаў адмысловец
з Вiльнi Савул Пупко, за сваю працу ён атрымаў 300 зл. Гранiтную плiту, да якой была
прымацаваная адлiўка з бронзы, зрабiў камнярэз з Мiра — Антонi Грыневiч. Яго аплата
склала 350 зл.
У дзень адкрыцця дошкi вулiцы Лiды выглядалi выключна святочна. Галоўнае месца
свята — касцёл пiяраў — быў iлюмiнаваны. Ва ўрачыстасцi ўзялi ўдзел ваявода вiленскi
Адам Сакалоўскi, арцыбiскуп Рамуальд Ялбжыкоўскi, генерал Альшына-Вiльчынскi,
куратар М. Гадлеўскi, правiнцыял пiяраў Геранiм Стусiнскi, стараста Станiслаў Гансоў
скi, князь Людвiк Чацвярцiнскi, а таксама Эмiль Томас, цесць маршала Рыдз-Смiглага.
Дэлегатам ад палка iмя Людвiка Нарбута быў палкоўнiк Станiслаў Чурыла. Перад касцёлам пiяраў адбыўся парад войска i розных арганiзацый, якiя дзейнiчалi на Лiдчыне.
Прысутных ад iмя арганiзацыйнага камiтэта прывiтаў яго старшыня — суддзя Юльян
Грымайла-Прыбытка. Далей вайсковы аркестр сыграў дзяржаўны гiмн, пасля якога
прамову сказаў прафесар Люцыян Брыльскi — выкладчык польскай мовы ў пiярскiм
калегiуме. У выступе ён нагадаў сабраным асноўныя факты з жыцця Людвiка Нарбута. Адкрыў умураваную у франтальную сцяну касцёла шыльду генерал АльшынаВiльчынскi. Ад iмя палка, якi носiць iмя героя свята, прамовiў палкоўнiк Чурыла.
Да ўдзельнiкаў мерапрыемства прыйшла вiншавальная дэпеша з Варшавы, прыслаў яе
сваяк Людвiка Нарбута — Нестар Нарбут. Урад горада Лiды даў на тую высакародную
мэту 200 зл., а Красовы саюз земляробаў, аддзел Лiдска-Валожынскi ў Лiдзе, сабраў
i перадаў 125,50 зл. На лiсце ахвярадаўцаў аказалася некалькi дзясяткаў прозвiшчаў
i назваў структур i арганiзацый, якiя пералiчылi грошы. Змешчаны спiс не быў поўны.
Рэдакцыя абяцала, што ў наступных нумарах будзе пададзены працяг лiста.
Адкрыццё шыльды было вялiкiм святам i для лiдскiх пiяраў. Дзеi падрыхтоўкi да
ўрачыстасцяў занатаваныя ў «Кронiцы калегiума айцоў пiяраў у Лiдзе». На мерапрыемства ўжо за дзень прыехаў ксёндз-правiнцыял Геранiм Стусiнскi ў кампанii асiстэнта
Польскай правiнцыi — ксяндза Банавентуры Кадэi, а таксама рэктара калегiума ў Кракаве ксяндза Людвiка Руска. Лiдскiх пiяраў рэпрэзэнтаваў ксёндз Антонi Чабаноўскi.
Падчас урачыстасцi ксяндзу правiнцыялу i ксяндзу Чабаноўскаму былi ўручаныя
адзнакi 76-га Лідскага палка пяхотнага палка iмя Людвiка Нарбута, які дыслакаваўся ў
Гродне. Як занатавана ў «Кронiцы…», папаўднi ў калегiуме адбыўся раскошны прыём,
у якiм узялi ўдзел годныя госцi, сабраныя на ўрачыстасць адкрыцця шыльды.
Атмасферу тых дзён перадае «Ziemia Lidzka». У майскiм нумары «Ziemi Lidzkaj»
1938 г. пададзена справаздача з урачыстасцi. Рэдакцыя падкрэслiвала выключна ўзня
ты настрой, якi панаваў сярод сабраных, для удзелу ў мерапрыемствах на вулiцы
Лiды выйшла вельмi шмат жыхароў. У тым жа нумары газеты быў змешчаны спiс
ахвярадаўцаў на шыльду. На першым месцы рэдакцыя памясцiла вiленскага ваяводу
Адама Сакалоўскага. Ён ахвяраваў суму 100 зл. Адвакат Вiшнеўскi, напрыклад, даў
30 зл., а нейкi Мiхал Слюсарскi — 1 зл.
Пасля верасня 1939 г. новая ўлада пачала знiшчаць помнiкi, якiя сведчылi пра
гiсторыю краю. Абелiску ў Дубiчах удалося перажыць Другую сусветную вайну. Ён
ацалеў, хутчэй за ўсё, дзякуючы таму, што гэтая мясцовасць ляжыць па ўзбоччы, далёка
ад галоўны дарог. Помнiк той стаiць да сёння72.
18 верасня 1939 г., калi да Лiды наблiжалiся бальшавiцкiя войскi, ксёндз Чабаноўскi
вырашыў дошку затынкаваць. Неўзабаве саветы зачынiлi пiярскую гандлёвую школу.
Людзi, вывучаныя ў iншым стылi i ў духу iншай улады, не былi патрэбныя. Падчас
шматлiкiх бамбардзiровак горада ў перыяд 1941–1944 гг. касцёл амаль не пацярпеў, пас72
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ля вайны быў адрамантаваны. Але ў 1958 г. улады пастанавiлi яго зачынiць i зрабiць
у будынку спачатку спартовую залу, а потым планетарый. Разам з касцёлам адабралi
i ордэнскi дом. Было дадзена некалькi дзён, каб упакавацца i забраць мэблю. Ксяндзам
не далi нiякага памяшкання наўзамен. Дошка хоць i была схаваная, аднак яна iснавала
ў сэрцах i думках мясцовай супольнасцi i людзi пра яе памяталi ўвесь час. Яна была
сiмвалам гарачага патрыятызму, i не толькi польскага, але i беларускага.
Католiкi нiколi не перапынялi барацьбы за вяртанне касцёла. Пiсалiся шматлiкiя
петыцыi ў Мінск i Маскву. Найчасцей яны заставалiся без адказу. Сiтуацыя змянiлася
з пачаткам перабудовы. У 1989 г. быў зняты тынк з дошкi, адбылося яе другое адкрыццё.
У 1990 г. з iнiцыятывы Таварыства беларускай мовы пад асноўнай дошкай была памешчаная мармуровая дошка з перакладам тэксту на беларускую мову. У снежнi 1990 г.
аддзел Саюза палякаў у Лiдзе разам з вернiкамi прасiў улады Беларусі i горада вярнуць
святыню. На Грамнiцы, 2 лютага 1991 г., лiдскiя католiкi пасля набажэнства ў фарным
касцёле рушылi пад касцёл пiяраў. Агулам звыш 200 чалавек, укленчыўшы пад мурамi
святынi, накiроўвалi да Бога малiтвы аб справядлiвасцi. У кастрычнiку 1993 г. Таварыства польскай культуры на Лiдчыне (ТПКЛ) зынiцыявала штотыднёвыя малiтвы пры
касцёле. У першую нядзелю прыйшло каля 20 чалавек. Але з кожнай наступнай iх колькасць расла. Калi на малiтву пачало прыходзiць да ста чалавек, быў накiраваны лiст
(9.11.1993 г.) да гарадскiх уладаў з просьбай аб вяртаннi святынi вернiкам. Паколькi
не было нiякай рэакцыi ўладаў на зборы вернiкаў, копii лiста былi высланыя апостальскаму нунцыю ў Мінск, бiскупу Аляксандру Кашкевiчу, а таксама дыякану Станiславу
Роеку. Праз колькi дзён пасля лiста старшыня ТПКЛ быў запрошаны ў гарадскi савет,
i гарадскi пракурор у прысутнасцi намеснiка старшынi савета паведамiў, што ТПКЛ
праводзiць нелегальныя акцыi, арганiзуючы малiтвы пры публiчным будынку. Хоць для
католiкаў гэты будынак заўсёды заставаўся святыняй, рацыю ў гэтай краiне заўсёды
мела ўлада, i таварыства фармальна адмовiлася ад правядзення тых акцый. Але вернiкi,
як i сябры ТПКЛ, арганiзоўвалi малiтвы ажно да перадачы касцёла праваслаўным. Улада фармальна не заўважала лiстоў, так жа, як i лiстоў-водгукаў на заклiк таварыства,
надрукаваных у многiх польскiх газетах (у т. л. у «Ladzie», «Тygodniku Powszechnym»,
«Slowie — Dzienniku Katolickim», «Mysli Polskiej»).
Адначасова перадачы будынка пад царкву дамагалiся праваслаўныя вернiкi. Пасля згоды каталiцкага духавенства ў знак паяднання гарадскiя ўлады рашэннем ад 7.03.1996 г.
перадалi будынак праваслаўнай парафii. Пасля перадачы касцёла адразу была знятая беларуская дошка (была замацаваная на шрубах). Прадбачачы пагрозу для польскай дошкi
ТПКЛ зынiцыявала шэраг дзеянняў. Супольна з беларускiмi арганiзацыямi i аддзелам Саюза палякаў на Беларусi (разам 7 няўрадавых арганiзацый) накiравалi лiсты да гарадскiх
уладаў, у мiнiстэрствы культуры i адукацыi Рэспублiкi Беларусь, праiнфармавалi старшыню Таварыства аховы помнiкаў у Гароднi Змiцера Аляшкевiча. Паводле яго слоў, ён
таксама звяртаўся да гарадскiх уладаў i быў запэўнены, што дошка не будзе парушаная
i застанецца на месцы. 7 траўня 1996 г. у гарсавеце абылося спатканне з прадстаўнiком
Мiнiстэрства культуры, якi прыбыў у горад па той справе. У спатканнi ўзялi ўдзел
прадстаўнiкi грамадскiх арганiзацый (падпiсанты лiстоў) кiраўнiк гарадскога аддзела
культуры, настаяцель праваслаўнай парафii. Адназначна было сцверджана, што гэты
будынак з’яўляецца помнiкам культуры i знаходзiцца пад аховай дзяржавы, i бацюшку
абавязалi падпiсаць ахоўны дакумент (аднак ён гэтага не зрабiў, а перадача будынка без
гэтага дакумента не мае праўнай моцы). Прысутныя на сходзе былi запэўненыя, што
з дошкай нiчога не станецца. Звыш таго, вялiся размовы пра паўторнае замацаванне беларускага тэксту таблiцы. Аднак 17 чэрвеня 1996 г. каля 17.30 сябар ТПКЛ Мечыслаў
Хвайнiцкi заўважыў, што салдаты выбiваюць дошку з муру. Адразу пад будынак з’явiліся
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некалькi iншых сяброў ТПКЛ (Аляксандр i Андрэй Сямёнавы, Ганна i Таэвуш Комiнчы,
Лiля Тумялевiч, Мечыслаў Хвайнiцкi, Часлаў Колышка — старэйшы), якiя засведчылi,
што выбiты дзве дзiркi ўздоўж дошкi. Салдатаў ужо не было. Гэтыя людзi былi каля касцёла да 21-й гадзiны. У гэты ж час старшыня ТПКЛ А. Колышка спрабаваў скантактаваца
з прадстаўнiкамi ўладаў. Аднак час працы ўжо скончыўся. Вечарам дамовiлiся са старшынёй гарадской рады Беларускага народнага фронту Станiславам Суднiкам, што ранiцай
наступнага дня разам пойдуць да гарадскiх уладаў. Назаўтра 9-й гадзiне былi пры касцёле — дошкi ўжо не было. Гаварылi, што была вырваная недзе каля 6-й ранiцы. Нейкi
час захоўвалася пры ўваходзе ў царкву, пазней была перанесеная ў гарадскi краязнаўчы
музей, дзе ляжала каля музейнага хлевушка, пакуль на яе збольшага не забылiся.
Вiзiт да гарадскiх уладаў быў бессэнсоўны. У гэтай сiтуацыi былi напiсаныя зая
вы пракурору аб узбуджэннi крымiнальнай справы, былi паiнфармаваны Мiнiстэрства
культуры, а таксама Таварыства аховы помнiкаў у Гароднi. Адказ з аддзела ўнутраных
спраў быў цiкавы:
«Старшынi Лiдскай рады БНФ
Суднiку С. В.,
г. Лiда
В. А. Лiдскага мiжрайпракурора,
Дарадцу юстыцыi Скакуну В. В.,
г. Лiда
Паведамляем, што па Вашай заяве праведзена праверка. Мемарыяльная дошка як
помнiк удзельнiку паўстання Л. Нарбуту ўтрымоўвае дзяржаўную сiмволiку “Белы арол
з каронай i Пагоня”, у непашкоджаным выглядзе вернiкамi знята са сцяны храма. Пра
зняцце дошкi даведзена да ведама Лiдскаму гарвыканкаму, якi павiнен прыняць рашэнне аб пераносе яе ў дазволенае законам месца.
Гэтая дошка была ўстаноўлена на Саборы ў 1938 г. i да пабудаванага ў 1863 г.
праваслаўнага храма не мае дачынення. Згодна з арт. 7 Канстытуцыi РБ у месцах
набажэнстваў не дапускаецца выкарыстанне дзяржаўнай сiмволiкi, правядзенне схо
даў i iнш.
Згодна з рашэннем Лiдскага гарвыканкама № 38 ад 07.03.96 г. будынак перададзены
ў безаплатнае карыстанне праваслаўнай рэлiгiйнай грамадзе Свята-Мiхайлаўскай царквы».
Начальнiк аддзела — В. Г. Макаранка»73.
У адказе на наступную заяву старшынi ТПКЛ пракурор паведамiў, што ён цалкам
згаджаецца са зместам адказу аддзела ўнутраных спраў. Справа была скандальная, уся
незалежная прэса пiсала пра гэта. Гарадзенская рэгiянальная газета «Пагоня» пракаментавала здарэнне наступным чынам: «Людвiка Нарбута спрабуюць забiць у другi раз».
У Лiдзе з’явiлiся ўлёткi на беларускай мове, надрукаваныя на звычайнай друкарскай машынцы: «Шаноўныя жыхары. У Лiдзе ўчынены чарговы акт вандалiзму i бяспраўя супраць нашай гiсторыi, гонару i годнасцi беларусаў i палякаў, усiх патрыётаў Лiдчыны.
Поп Аляксандр i тыя, хто сарваў з будынка планетарыя дзве памятныя дошкi ў гонар героя паўстання 1863 г., змагара за незалежнасць Беларусi, паплечнiка Кастуся
Калiноўскага, кiраўнiка паўстання на Лiдчыне Людвiка Нарбута, абразiлi нашыя нацыянальныя i патрыятычныя пачуццi. Шаноўныя лiдзяне, праваслаўныя i католiкi,
заклiкаем вас пратэставаць усiмi мажлiвымi спосабамi супраць злачынства, учыненага ворагамi беларускасцi, супраць бяспраўя i беспакаранасцi злачынцаў гарадскiмi
ўладамi. Не слухайце тых, хто заклiкае да маўчання. Iдзiце ў выканаўчы камiтэт,
пiшыце ў газеты, звяртайцеся да пракурора, пачынайце судовыя справы. Сёння яны
топчуць нашую гiсторыю, заўтра будуць таптаць нас».
73
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Узнiкла некалькi iнiцыятыў упарадкавання справы з нарбутаўскай дошкай. Улады
разумелi, што трэба нешта рабiць. Падчас будаўнiцтва Дома польскага ў Лiдзе была
высунутая прапанова, каб памясцiць дошку на сцяне гэтага будынка. Аднак што агульнага мае новы будынак Дома польскага на вул. Кiрава (даўнейшай Школьнай) з той
дошкай? Акрамя таго, супраць такой прапановы выступiлi ўсе беларускiя арганiзацыi,
якiя супрацоўнiчалi з Таварыствам польскай культуры, але не надта давяралi Саюзу
палякаў, магчыма беспадстаўна, i баяліся, што калi дошка трапiць у iхнiя рукi, то можа
быць вывезеная ў Польшчу. У сакавiку 1997 г. у лiстах да старшынi Лiдскага гарвыканкама У. М. Мальца Таварыства польскай культуры i Лiдская гарадская арганiзацыя
БНФ «Адраджэнне» ўзгоднена звярнулiся з прапановамi паставiць каля касцёла пiяраў
помнiк з размяшчэннем на iм дошкi Людвiка Нарбута, а таксама дошак: а) Валерыю
Урублеўскаму i сям’i Далеўскiх — удзельнiкаў паўстання 1863 г. на Лiдчыне; б) сям’i
Нарбутаў — Казiмiру Нарбуту, аўтару першага падручнiка логiкi на польскай мове,
якi нарадзiўся на Лiдчыне i якi ў 1801 г. пасвяцiў фундаменты касцёла айцоў пiяраў,
а таксама Тодару Нарбуту, аўтару знакамiтай гiсторыi старажытнай Лiтвы; в) ксяндзам
пiярам — таму ж Казiмiру Нарбуту i Станiславу Банiфацыю Юндзiлу, вучню пiярскай
школы ў Лiдзе, батанiку, арганiзатару першых батанiчных садоў у Шчучыне i Вiльнi,
аўтару першага падручнiка па батанiцы ВКЛ. Не атрымалi на тыя прапановы нiякага
адказу.
Тым часам гiсторыя з дошкай пачала патроху забывацца. У адзiн з летнiх вечароў да
будынка музея падышла грузавая машына, дошка была загружаная ў кузаў i вывезеная.
Нiхто яе не спахапiўся. Можна было думаць, што дошку ўкралi. На самай справе па
ўзгадненнi памiж Таварыствам польскай культуры i Лiдскай гарадской арганiзацыяй
БНФ «Адраджэнне» i з вуснага дазволу супрацоўнiкаў музея дошка была вывезена
ў раён аднаго з касцёлаў, дзе была пакладзеная да лепшых часоў. Лепшыя часы пачалi
наступаць, калi ў Лiдзе на месца перададзенага праваслаўным касцёла пiяраў на iмя
Юзафа Каласантага па вулiцы Савецкай пачалося i было завершанае будаўнiцтва касцёла пiяраў на iмя таго ж Юзафа Каласантага ў мiкрараёне Iндустрыяльны. У 2011 г.
Таварыства польскай культуры на Лiдчыне, Лiдская гарадская арганiзацыя ТБМ
iмя Ф. Скарыны i Лiдская раённая арганiзацыяй ГА БНФ «Адраджэнне» прынялi
ўзгодненае рашэнне аб устаноўцы дошкi пры гэтым касцёле, як спадкаемцы былога
касцёла пiяраў74.
21 красавiка 2013 г. у лiдскiм мiкрараёне Iндустрыяльны была адкрытая i асвечаная
адноўленая мемарыяльная дошка памяцi Людвiка Нарбута — вайсковага начальнiка
Лiдскага павета падчас паўстання 1863 года, паўстанцкага палкоўнiка, прызначанага за
некалькi дзён да смерцi галоўнакамандуючым войскаў ВКЛ.
Дошку адкрывалi бiскуп Аляксандр Кашкевiч, генеральны консул Польшчы ў Гарод
нi Анджэй Хадкевiч, лiдскi дэкан Вiнцэнт Лiсоўскi, пробашч Фарнага касцёла айцец
Уладзiмiр Гуляй, пробашч касцёла Святога Юзафа Каласантага айцец Ян Асiповiч.
Менавiта каля новазбудаванага касцёла ордэна пiяраў на iмя святога Юзафа Каласан
тага ў форме адмысловай каплiцы (праект Рычарда Грушы) i была ўстаноўленая мемарыяльная дошка з 1938 г.
Многiя з тых, хто змагаўся за вяртанне дошкi, не дажылi да гэтага дня, таму яна стала помнiкам не толькi Людвiку Нарбуту, але i ўсiм лiдзянам-патрыётам Бацькаўшчыны
i горада75.
Леанiд ЛАЎРЭШ
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ЛIДСКI ПАВЕТ У СЯРЭДЗIНЕ XIX СТ.
Першы публiкатар мемуараў Мiрона Бранiслава Нарбута — найлепшы ў ХХ ст. знаў
ца лiдскай гiсторыi Мiхал Шымялевiч — пiсаў: «Аўтар успамiнаў Мiрон Бранiслаў
Нарбут, сын Фрыдэрыка, скарбовага камiсара Гродзенскай губернi па межах, нарадзiў
ся ў маёнтку Варонiчы цi Нiкадзімава Сабакiнскай воласцi (Сабакiнцы, цяпер Першамайск. — Л. Л.) Шчучынскага павета ў 1822 г. Яго дзед Караль Нарбут быў земскiм
пiсарам ў Лiдскiм павеце, прадзед Iгнат — земскiм суддзёй, прапрадзед Iосiф Казiмiр
Нарбут — у 1759–1768 гг. маршалкам Лiдскага павета. Пасля заканчэння 5-класнай павятовай вучэльнi ў Лiдзе Мiрон Бранiслаў Нарбут паступiў служачым канцылярыi на
службу да павятовага маршалка ў Лiдзе i тут у 1853 г. стаў сакратаром той жа канцыля
рыi. У 1863 г. пераведзены на такую самую пасаду ў Навагрудак. У 1863 г. узяў удзел
у паўстаннi i быў сасланы ў Арэнбургскую губерню, дзе i пачаў пiсаць гэтыя мемуары.
Праз нейкi час пасля амнiстыi вярнуўся ў родны край i памёр, жывучы ў сваякоў. Быў
жанаты з Канстанцыяй Марачэўскай i пакiнуў патомства. Мемуары я атрымаў у 1913 г.
з рук пана Мацея Марачэўскага, ганаровага суддзi Лiдскага павета, якому тут за дазвол
апублiкаваць мемуары сардэчна дзякую. Божа адудзяч!
Мемуары напiсаны на 107 старонках фармату чвэрцi звыклага аркуша паперы рукой аўтара. У мемуарах шмат розных выпiсак з розных аўтараў на польскай, рускай,
украiнскай, чэшскай i французскай мовах. Сам тэкст мемуараў у некалькiх месцах
не чытаецца, на некалькiх старонках ёсць толькi загалоўкi. Тэкст скарочаны адносна
арыгiнала. На жаль, не ўсе пададзеныя аўтарам факты, даты i iмёны дакладныя. Мемуары напiсаны ў выгнаннi пасля дзесяцiгадовай нябытнасцi аўтара на радзiме i таму
мусяць мець памылкi, якiя, аднак, не змяншаюць дужа іх вагi як дакумента эпохi. Вы
правiць мемуары i зрабiць i заўвагi немагчыма праз брак месца (у “Ziemi Lidzkaj”. —
Л. Л.). Частка мемуараў прайшла праз расiйскую цэнзуру i без пазначэння iмя аўтара
была надрукаваная ў 80-я гг. прошлага стагоддзя (у 1880-я гг. — Л. Л.) у “Каласах”.
Тая публiкацыя сталася бiблiяграфiчнай рэдкасцю. Зараз мемуары друкуюцца цалкам»1.

ЛIДА I ЛIДЗЯНЕ2
Лiдскi павет — даўнейшы асяродак маёй сям’i, якая заўсёды прысвячала сваё жыццё грамадскаму служэнню свайму Краю. Там я нарадзiўся, там правёў значную частку
свайго жыцця, таму гэтая малая Радзiма заўжды мне дарагая. Таму ўспамiны пра яе
мiлыя майму сэрцу i цешаць мяне ў самоце, да якой выгнанца давяло выгнанне, i гэтыя
ўспамiны саграваюць мяне. Не раз уваскрасаюць у памяцi знаёмыя постацi, вядомыя
калiсьцi шырокаму колу лiдзян; жыва паўстаюць перад вачыма розныя здарэннi, найбольш значныя акалiчнасцi з грамадскага жыцця павета, разнастайныя выпадкi: калi
самотныя, калi смешныя, а часам i ўзнёслыя, на якiя багатая гiсторыя кожнай шляхцянскай сям’i на Лiтве.
I абуджаецца ахвота занатаваць хоць што-небудзь з тых успамiнаў, каб даўжэй захаваць iх для сябе, бо толькi iмi жывiцца выгнанец памiж сваiмi.
Лiда — павятовы горад Вiленскай губернi, месцiцца на раўнiне над малой рэчкай
Лiдзеяй, жыхарства з большага яўрэйскае, налiчвае да 4000 жыхароў. Па-жмудску слова
1
2
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«Лiда» азначае месца, выцерабленае ад лесу. З даўнейшых лiцвiнскiх часоў належала
ўдзельным князям Гальшанскiм, было невялiкай фартэцыяй цi малым абарончым замкам, рэшткi муроў якога — адзiныя сведкi старажытнасцi ў гэтым горадзе. За польскiм
часам Лiда была павятовым горадам Вiленскага ваяводства, пасля падзелу Краю яе
прылучылi да Гарадзенскай губернi, а ў 18433 годзе зноў была прыпiсаная да Вiленскай
губернi. Адзiная доўгая вулiца пад назвай Вiленская праходзiць праз усю даўжыню
горада на адлегласць вярсты. Упоперак iдзе другая доўгая вулiца Каменская, убок —
кароткiя вулiцы: Сенатарская i Крывая, напрыканцы якой — рынак, дзе прадаюць розныя спажывецкiя тавары. Ёсць тры касцёлы: Фара — фундацыi Масявiчаў, пакармелiцкi
(цяпер у руiнах) — фундацыi Нарбутаў i папiярскi (перароблены на расейскую царкву),
пабудаваны ў тым лiку за кошт расійскага цара Паўла I, i некалькi мураваных камянiц4.
Горад мае павятовую школу, якую даўней утрымоўвалi пiяры, аптэку, цукерню ды вайсковы шпiталь. На прыгожых i добра дагледжаных стараннямі Клары Якавiцкай з агульных складак парафiяльных могiлках ёсць драўляны касцёл, фундаваны Вiнцэнтам Нарбутам5 — мясцовым пробашчам i дэканам.
Даўней, калi ў цэлай Рэчы Паспалiтай вiравала грамадскае жыццё, i Лiда мела цi
кавейшыя часы: вялiкiя зборы шляхты на сеймiкi для выбараў дэпутатаў i паслоў на
сеймы, барацьба партый i шумная агiтацыя за тых цi iншых паслоў.
Пасля падзелу Краю, ужо пры панаваннi Аляксандра I, на якога лiцвiны ўскладалi
вялiкiя надзеi ў паляпшэннi будучынi Краю, iснавалi гучныя казiно i забавы. Пазней
з гэтага развiлося шулерства, разбэшчанасць i п’янства так, што гэтыя звады панавалi
тут болей, чым дзе-нeбудзь у другiм месцы. Моцна i голасна высмейваў iх друкаваны
ў тыя часы ў Вiльнi сатырычны часопiс «Навiны Бруковыя».
Трымаў у Лiдзе вiнны шынок яўрэй Азiк (якога я помню яшчэ з часоў, калi хадзiў
у школу). Апроч тых гасцей, што прыбывалi з павета i наведвалi гэтую ўстанову, было
некалькi жыхароў горада сталага ўзросту, якiя цэлыя днi праводзiлi ў шынку. Гэта былi
так званыя агульнiкi — пастаянныя наведвальнiкi, якiя плацiлi Азiку поўную квоту
i мелi права пiць у яго гарэлку без разлiку, зразумела, нiкога не частуючы. Гаспадар
шынка дасканала ведаў ступень жадання i мажлiвасцi кожнага дарослага жыхара наваколля i таму нiколi не меў страт. Апавядалi мне i пра гульню, што праводзiлася толькi
ў вiнярнi Азiка. Кола бiбулаў6 сядалі вакол стала, у келiхi налiвалася вiно i ў поўным
маўчаннi, з напружанай увагай, пiльнавалi палёт мух: на чый першы келiх сядала муха,
той выйграваў, г. зн. меў права выпiць вiно з усiх налiтых келiхаў. Гульня гэтая называлася «мушка». Зусiм п’яных Азiк укладаў спаць у асобым алькове i адтуль выдаваў
мужоў iхнiм жонкам.
3

Насамрэч у 1842 г.
Першым касцёлам у Лiдзе быў Фарны, ён знаходзiўся побач з замкам i пабудаваны з дрэва на
ахвяраваннi князя ВКЛ Ягайлы ў 1387 г. У 1765–1770 гг. ксяндзом М. Зянкевiчам быў пабудаваны новы
цагляны. Насупраць Фарнага касцёла на сродкi Адама Нарбута i яго жонкi Эльжбеты ў 1672 г. быў
пабудаваны цагляны касцёл i кляштар кармелiтаў, якi быў зачынены ў 1832 г., у 1908 г. будынкi касцёла
i кляштара кармелiтаў былi разабраныя, цэгла пайшла на будаўнiцтва казармаў паўночнага вайсковага
гарадка. Лiдскi Iосiфаўскi касцёл пiяраў будаваўся ў 1794–1825 гг. 15 траўня 1797 г. падчас пераезду са Слонiма ў Вiльню кляштар наведаў расiйскi iмператар Павел I са сваiмi сынамi Аляксандрам
i Канстанцiнам. Ён ахвяраваў на пабудову храма 5000 руб. У 1825 г. пасля 25-гадовага будаўнiцтва
будынак пiярскага касцёла быў завершаны i ўрачыста асвечаны 4 лiпеня 1825 г. У жнiўнi 1842 г. касцёл
пiяраў згарэў.  У 1863 г. перароблены ў праваслаўную царкву Мiхаiла Архангела. З 1920-х гг. каталiцкi
касцёл, з 1962 г. i да сярэдзiны 1990-х — планетарый. Цяпер зноў праваслаўная царква.
5
У 1805 г. пробашчам i дэканам лiдскiм ксяндзом Вiнцэнтам Нарбутам у цэнтры могiлак пабудаваная драўляная каплiца Св. Барбары.
6
Бiбула — гуляка. — Заўвага перакладчыцы.
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Калi ў Лiдзе панавала п’янства, памiж пiякамi быў распаўсюджаны спеў «Гiмн перад
пiццём гарэлкi»:
Вiтай змест над крышталём!
Усе цябе хваляць.
Ты суцяшаеш у смутку.
Ты саграваеш у азнобу.
Цябе паны, цябе панi
За пасiлак маюць раннi,
Табе цэлае людское племя,
Носам рыючы, б’е ў зямлю.
О радасць, о вяселле!
Поунай губай пейце смела!
Аўтар гэтага гiмна пан Маркевiч, землямер, чалавек вельмi дасцiпны, меўшы востры розум i язык, якi зброяй сатыры хацеў уздзейнiчаць на сваix землякоў. Для Таварыства Трубна-Бiбуларнага7 ён злажыў статут, якi складаўся з вельмi камiчных
прадпiсанняў для сяброў. Сябe Маркевiч называў маршалкам гэтага таварыства. Аднойчы, вяртаючыся ўранку ад знаёмага, ён заехаў у касцёл на рараты8 i, усеўшыся на
лаўку, убачыў уваходзячага ў касцёл хicткiм крокам мажнага, напалову п’янага мужчыну, які сеў на другую лаўку. Гэта быў гарлiвы вызнаўца Бахуса граф Платэр, дзедзiч
Шайбакполя. Пасля набажэнства Маркевiч зайшоў да гвардыяна9 францiшканаў на
гарэлачку. Знайшоў там i Платэра з некалькiмi iншымi суседзямi. Гвардыян пазнаёмiў
Маркевiча i Платэра. Маркевiч, аддаўшы паклон, кажа Платэру: «Пане граф! Мiла
мне ў асобе пана пазнаць мужа праўдзiвай дасканаласцi. Дагэтуль я быў маршалкам
Таварыства Трубна-Бiбуларнага i ўпiваўся звычайна каля 10 ранiцы — першым за любога iншага сябра; сёння я пераканаўся, што нягодны гэтай пасады i аддаю яе ў больш
прыстойныя рукi пана, што ўмее быць п’яным ужо на раратах. Прашу толькi адкрыць
мне, як можна дайсцi да такой дасканаласцi». На што ўзрадаваны Платэр адказаў:
«Вельмi проста — не трэба наогул цверазець». Потым былi пацiсканнi рук, абдымкi
i запрашэнне Маркевiча з суседзямi ў свой маёнтак, дзе Платэр паiў усiх адборным
вiном тры днi.
У часы майго жыхарства ў Лiдзе, г. зн. ад 1846 года, п’янства ўжо амаль не было, але
шулерства iснавала. Выбраны бурмiстр шляхцiц Ян Андрушкевiч10, чалавек праўдзiвы,
энергiчны i разважлiвы, сваiм уплывам на грамадзян, а таксама пробашч дэкан Хлявiн
скi сваiмi трапнымi прамовамi i навучаннямi паствы ў касцёле значна паўплывалi на
падвышэнне маральнасцi гарадской супольнасцi. У 1848 годзе маршалак павятовы граф
Путкамер уваскрасiў даўнейшае казiно пад змененаю назвай «рэсурсы», куды госцi
з павета запрашалiся асабiста i танчылi аж да ўпаду. Аднак кантракты, прыпадаючыя на
свята святога Юp’я рымскага, штогод былi менш колькасныя, i горад не мог узвысiцца
да заможнейшага стану.
Найбольш значнымi ў гiсторыi Лiды былi: побыт у ёй караля Александра Ягайлы падчас хваробы, ад якой ён памёр у Вiльнi; праезд цара расійскага Паўла I з сынамi Аляксандрам i Канстанцiнам, падчас якога ён выдаў грошы з уласнай шкатулкi на будаўнiцтва
касцёла пiяраў; у 1831 годзе сутычка расiян з польскiм аддзелам генерала Хлапоўскага
7

Towarzystwa Rurowo-Bibularnego.
Рараты — пачатак а 8-й ранiцы. — Заўвага перакладчыцы.
9
Гвардыян — у дадзеным выпадку эканом. — Заўвага перакладчыцы.
10
Ян Андрушкевiч, цi «Иван Степанович Андрушкевич», гл. Памятная книжка Виленской губернии на 1850 г. Вильно, 1850. С. 82.
8
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i, напрыканцы, у 1863 годзе расстрэл С. П. Фалькоўскага11, пробашча iшчалнскага за
абвяшчэнне з амбона манiфеста Народнага Урада аб паўстаннi.
Цяпер звыклую цiшу прарываюць хiба што мясцовыя плёткi i раз на год 14 верасня
на Узнясенне Св. Крыжа 40-гадзiннае набажэнства ў Фарным касцёле, на якое збiралiся
з усяго павета жыхары i ксяндзы i некалькi дзён панаваў ажыўлены рух: прызначалiся
ўзаемныя вiзiты, а часам у знятых папярэдне салонах, у найманых падчас набажэнства кватэрах i танчылi. У гадах 1847 i 1848 у Лiдзе iснавала больш агульнадаступная магчымасць
для забаў. Усе чыноўнiкi, нават нежанатыя, адзначалi днi сваiх iмянiн з музыкай i танцамi.
Рэсурсы папаўнялiся заўжды гасцямi, але асэнсаванае грамадскае жыццё заўжды ў горадзе
спала. Моладзь, што працавала ва ўстановах, iгнаравала кнiжкi, аддаючы перавагу гульнi
ў карты. З газетай у руцэ нават нязручна было сустрэцца з кiм-небудзь.
Жыхарства горада Лiды захоўвае самую ўдзячную памяць аб с. п. Фабiяне Шукевiче,
які з заможнага грамадзянiна з прычыны захаплення картачнай гульнёй дайшоў да таго,
што быў вымушаны працаваць, здабываючы хлеб рознай юрыдычнай працай, асеў у Лiдзе i,
хоць меў вялiкую радню, умеў заўсёды знайсцi сродкi для паляпшэння гаротнага стану най
бяднейшых жыхароў горада i таму заслужана насiў пахвальны тытул «Бацька ўбогiх».
Ржэвускi (аўтар «Лiстапада») у творы «Апавяданнi старца», выдадзенага ў Варшаве
ў 1854 г., у томе II на с. 220 успамiнае пра цуд, якi зрабiў у Лiдзе святы каплан-базы
лiянiн Атаназ Галаўня ў часы голаду, якi панаваў на Лiтве ў 1744 годзе. На гарадскiм
рынку сярод дня ён стос камянёў у стос боханаў знакам Святога Крыжа перамянiў, што
пацверджана паказаннямi сведкаў: болей за тысячу сялян i некалькi дзясяткаў шляхты
хлебам накормленых.
Лiдскi павет меў каля 80 000 жыхароў пераважна рыма-каталiцкага веравызнання: 21 па
рафiя ў невялiкай частцы па-над берагам Нёмана да мяжы Навагрудскага, Слонiмскага,
Ваўкавыскага i Гарадзенскага паветаў, 12 парафiй даўняга ўнiяцкага абраду (цяпер пра
васлаўная расійскага веравызнання) па некалькi сот душ, а таксама яўрэi i татары. Павет
за польскiм часам быў населены заможнай шляхтай — уладальнiкамi зямлi, магнаты мелi
тут вялiкую маёмасць: графства Белiцкае, князь Кароль Радзiвiл — ваявода вiленскi, званы
Пане Каханку, цяпер уласнасць князя Вiтгенштэйна12; графства Шчучынскае, Юзаф дэ Кампа Сцыпiён — стараста лiдскi13; графства Жалудоцкае, Тызенгаўз14 — падскарбi лiтоўскi,
i графства Гародненскае15, граф Тышкевiч (цяпер уласнасць Маўрыцыя графа Патоцкага).
11

Адам Фалькоўскi, пробашч Iшчалны, прачытаў паўстанцкі манiфест i заклiкаў сялян да паў
стання, быў арыштаваны i расстраляны ў Лiдзе 24 (13) чэрвеня 1863.
12
Ранейшая ўласнасць Радзiвiлаў, сканфiскаваная пасля вайны 1812 г.
13
Род Сцыпiёнаў дэ Кампа iтальянскага паходжання, гл.: Данскiх Сяргей. Шляхта iтальянскага
паходжання ў Лiдскiм павеце ВКЛ: пытаннi рэцэпцыi i асiмiляцыi // Герольд Litherland. 2006. № 17.
С. 57–68.
14
У XVIII — першай палове XIX ст. мястэчка Жалудок — уласнасць старажытнага роду Тызенгаўзаў
герба «Буйвал». Найбольш знакамiты з iх — Антонi Тызенгаўз (1733–1785), увайшоў у гiсторыю як славуты
падскарбi надворны лiтоўскi i адмiнiстратар каралеўскi, магнат i палiтык, пахаваны ў Жалудку.
15
Гародна ў першай палове XVIII ст. было спадчыннай уласнасцю княгiнi Саламеi Радзiвiл з Са
пегаў. У 1762 г. яна падаравала яго стрыечнаму ўнуку Людвiку Скумiн-Тышкевiчу (памёр у 1809 г.),
жанатаму з княгiняй Канстанцыяй Панятоўскай (1759–1830). Пасля смерцi Людвiка Скумiн-Тышкевi
ча ўвесь гэты вялiкi маёнтак атрымала ў спадчыну ягоная адзiная дачка Ганна (1779–1867). Яна была
замужам за Аляксандрам Патоцкiм, а потым за Станiславам Дунiным-Вансоўскiм. Тастаментам ад
1867 г. перапiсала Гародна сыну ад першага шлюбу М. Патоцкаму (1812–1879), пасля смерцi якога
ўсё перайшло ў спадчыну ў 1880 г. графу Аўгусту Патоцкаму. Напрыканцы ХIХ ст. А. Патоцкi прадаў
Гародна рускаму генералу Асатураву, ад якога маёнтак перайшоў да графа Iгнацьева, ад яго — да генерала Кiпрыяна Кандратовiча. У той час маёнтак складаўся з 23 200 дзесяцiн зямлi i 15 фальваркаў, але
Кандратовiчы купiлi толькi ягоную частку разам з Гароднам.
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У вынiку падзелаў Краю, расходаў на свецкае жыццё, расходаў з уласнага за кошт
для патрэбаў Краю цi ўтрыманне партый на сеймiках вялiкiя маёнткi заможных сямей
стваў — Нарбутаў, Аляксандравiчаў, Францкевiчаў, Шушкевiчаў, Ельцаў, Гiнетаў, Шэ
мётаў, Длускiх, Скiндараў — прайшлi праз эксдывiзii16, i таму з’явiлася шмат новых
дробных гаспадароў. А акрамя таго, ад даўнейшых часоў тут была густа расселеная
засцянковая ваколiчная шляхта i да сёння, нягледзячы на пераслед яе расійскiм урадам,
дастаткова вялiкая. Дзякуючы гэтаму ў павеце ўсталявалася грамадзянская роўнасць
i дух шляхецка-дэмакратычны, якi iснуе i да сёння. Цяжка знайсцi ў Лiдскiм павеце
двух жыхароў — уладальнiкаў зямлi, якiя б не ведалi адзiн аднаго асабiста. Адсюль
салiдарнасць памiж шляхтай у пытаннях, датычных добрай будучынi краю, гэта салi
дарнасць тут была нават большай, чым у iншых паветах на Лiтве. У апошнiя часы,
з пункту гледжання распаўсюджання навуковай асветы i ўзроўню салоннай культуры, супольнасць лiдзян стаiць невысока, але яны захоўвалi лепей, чым iншыя, шмат
старапольскiх цнот i агульную пабожнасць, гасцiннасць i гатоўнасць прысвяцiць сябе
Айчыне i суродзiчам. У 1863 годзе тут найперш, чым у астатняй Лiтве, сабралася павятовая харугва, а iмя яе кiраўнiка — Людвiка Нарбута — айчынная гiсторыя запiсала на
сваiх старонках для пераказу наступным пакаленням.
У даўнейшыя часы шляхта лiдская была ахвочая да шаблi на сеймiках i схiльная да
вiна i келiха, але i таксама да абароны межаў Рэчы Паспалiтай ад нашэсця ворагаў:
у канфедэрацыi Барскай, у паўстаннi Касцюшкi i ў пазнейшых баях з ворагамi пры
нiжанага Народа несла свае жыццi i маёмасць на ахвяру Краю. Павет Лiдскi на сеймах
меў прадстаўнiкоў, якiя гарлiва адстойвалi межы Рэчы Паспалiтай: гэта Тадэвуш Нарбут17, падкаморы лiдскi, пасол на сейм вальны 1776 г., якi не падпiсаў ратыфiкацыю
першага падзелу Рэчы Паспалiтай i за гэта пераследаваўся ўладамi; меў потым пасла
Войцеха Нарбута18, шамбеляна19 караля Станiслава Аўгуста, гарлiвага працаўнiка на
варшаўскiм сейме 1788 г., на якім адбылася без пралiцця крывi агульная польская рэвалюцыя праз прыняцце векапомнай Канстытуцыi 3 Мая, якая дазволiла ўшляхцiць
цэлы народ, даць яму грамадзянскiя свабоды, якiмi дагэтуль карысталася выключна
шляхта.
У часе апошняга падзелу Краю шляхта лiдская яшчэ пратэставала супраць палiтыч
нага гвалту над ужо безабаронным Народам. Такiмi, як Тыматэвуш Боньча Вiльканец,
быў прыняты манiфест да жыхароў горада i павета, у якім на пазнейшыя пакаленні
ўскладаўся абавязак вяртання адабранай маёмасцi i грамадзянскiх свабодаў. Дух
вольнасцi так моцна прышчапiўся ў лiдзян, што i па падзеле Краю, пры расійскай
уладзе, лiдскiя сеймiкi былi актыўныя: так, напрыклад, сеймiк, якi праводзiўся праз
некалькi трохгадовых тэрмiнаў у барацьбе за павятовае маршалкоўства памiж Каралем Ласковiчам i Аляксандрам Нарбутам, з сутычак гэты апошнi заўсёды выходзiў
пераможцам, умеючы трапным выступам i папулярнасцю знайсцi сiмпатыi большасцi
шляхты. У 1812 годзе пры французах падпрэфектам лiдскiм быў выбраны (з маршал
16
Эксдывiя (exdywizye) — юрыдычны тэрмiн, у Лiтве iснаваў закон, па якiм у выпадку непла
цежаздольнасцi даўжнiка, яго маёмасць не прадавалася з аўкцыёну, але дзялiлася на часткi адпаведна
колькасці крэдытораў.
17
Тадэвуш Нарбут (каля 1740 — ?) — падкаморы Лiдскага павета i каралеўскi шамбелян, сын
Казiмiра Юзафа Нарбута (каля 1700 — ?). Ад першага шлюбу ў Тадэвуша Нарбута каля 1760 г. на
радзiлiся тры дачкi: Канстанцыя, Аляксандра i Тэкля, ад другога шлюбу з Кацярынай Вяжэвiч — сын
Войцех (1762–1837), каралеўскi шамбелян, посол сейма 1788 г. ад Лiдскага павета, i дачка Ганна.
18
Войцех Нарбут — сын Тадэвуша Нарбута.
19
Шамбелян — тое самае, што i камергер, ад французкага слова chambellan.
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ка) Iгнацы Скiндар20 — дзедзiч маёнтка Лацк. Паслом лiдскiм на сейм варшаўскi гене
ральнай канфедэрацыi Каралеўства Польскага выбраны быў з 822 галасуючых 688 га
ласамi Войцех Нарбут. Кандыдатамi на пасольства былi: Нарбут — 688 галасоў «за»,
Караль Ласковiч — 522, Кастравiцкi — 200, Рассудоўскi — 50. Нават пры маёй памяцi
лiдскiя сеймiкi заўсёды праходзiлi у гарачай барацьбе партый. Так працягвалася аж да
сеймiкаў, канчаткова забароненых урадам пасля паўстання 1863 года на Лiтве i Русi.
Падчас уваходу ў 1812 годзе ў Лiтву французаў амаль уся тагачасная шляхецкая моладзь Лiдчыны аб’ядналася пад айчыннымi харугвамi. Некаторыя вярнулiся пакрытыя
ранамi, другiя палеглi ў бiтвах, а былi i такiя, як Гаспар Длускi, якiя падалiся потым
у Амерыку i там бiлiся за свабоду. Длускi вярнуўся з Амерыкi паранены, стаў ксяндзом.
Быў пробашчам у Наваградку, а ў 1831 годзе пакiнуў месца пробашча i як каплан мясцовага аддзела паўстанцаў Кашыца21 сеў на каня. Потым эмiграваў з польскiм войскам
у Францыю. У 1855 годзе пасля амнiстыi вярнуўся ў Край i тут, у Наваградскiм павеце, у вайсковага калегi Уладзiслава Брахоцкага, маршалка наваградскага, у Вераскаве,
скончыў свой слынны жыццёвы шлях.
Лiдзяне — людзi таварыскiя, сардэчныя, гасцiнныя ў доме, рэдка калi выязджалi за
межы павета, а яшчэ радзей за межы Краю. Тут мала замежнага, усё сваё, роднае, лiц
вiнскае. Шануюцца тут прыгожыя даўнейшыя хатнiя традыцыi, дзе ўсё пачыналася ад
Бога i канчалася з Богам. Жаніліся па згодзе, дзецi шанавалi бацькоў, моладзь з належнай павагай ставiлася да сiвога веку, а жанчын лёгкiх i дрэнных паводзiн нiколi я не
бачыў. Выхаванне гарадской моладзi доўга было ў заняпадзе, абмяжоўвалася навучаннем сына ў гiмназii22 альбо ў павятовай школе, а па заканчэнні гэтых устаноў адпраўлялi
ў войска цi чыноўнiкам у якую-небудзь установу. Сыны больш заможных бацькоў пасля заканчэння школ асядалi пры бацьках альбо асобна, i навучыўшыся іграць у прэферанс, гандляваць коньмi на кірмашах цi трохi паляваць, лiчылiся сталымi людзьмi. Рэдкi
лiдзянiн пасылаў сына ва ўнiверсiтэт. Толькi з 1855 года настаў больш шчаслiвы час
для набыцця адукацыi. Найперш засцянковая шляхта, а за ёй i ўсе астатнiя гараджане
пачалi выхоўваць сваiх дзяцей ва ўнiверсiтэтах i вышэйшых навуковых установах, а некаторыя вучылi нават на iнжынераў ці тэхнiкаў. Дзяўчаткi часцей выхоўвалiся дома пад
наглядам матак альбо ў прыватных пансiёнах у Вiльнi, i па сутнасцi iх выхаванне было
заўжды больш практычнае, чым у мужчын, над якімі яны часта стаялi вышэй з пункту
гледжання маралi i розуму. З 1860 года, калi ў цэлым Краi пачаў абуджацца разумовы
рух, актыўна клапацiлiся аб заснаванні народных школ i лiдзяне, а духавенства пашырала таварыства цвярозасцi з вельмi паспяховым вынiкам, так, што побыт лiдзян значна
палепшыўся, i ў 1862 годзе спаткаць п’янага лiдзянiна было ўжо рэдкасцю.
20
Падпрэфектам Лiдскага павета ў 1812 г. быў Iгнацы Скiндар. Абавязкi падпрэфекта практычна
нiчым не адрознiвалiся ад абавязкаў маршалка. Для дапамогi ў справах падпрэфект меў 2 павятовых
радцаў, ён жа кiраваў павятовай палiцыяй. У 1819–1821 гг. Скiндар Iгнацы Мiхайлавiч. Mасон 3-й ст.
гродненскай ложы «Сябры чалавецтва» («Pzyjaciele Ludzkości»).
21
Юзаф Кашыц (1795— 1868) — удзельнiк паўстання 1830–1831 гг. Паходзiў з пiнскай шляхты.
У 1811 г. паступiў на матэматычны факультэт Вiленскага ўнiверсiтэта. На баку французаў, у скла
дзе 17-га ўланскага палка, удзельнiчаў у вайне 1812 г. У 1812–1815 гг. у эмiграцыi, з 1815 г. асеў
у Навагрудскiм павеце. У 1830 г. абраны навагрудскiм маршалкам. У час паўстання 1830–1831 гг.
арганiзатар выступленняў у Навагрудскiм i Слонiмскiм паветах. У сваiм маёнтку Ятра стварыў асобны
атрад, якi ў лiпенi 1831 г. налiчваў каля 1 тыс. чалавек. Меў шмат сутычак з расiйскiмi войскамi. Пасля
аб’яднання з корпусам Г. Дэмбiнскага атрад Ю. Кашыца перайшоў на тэрыторыю Польшчы. Прызнаны расiйскiм урадам дзяржаўным злачынцам 1-й катэгорыi, эмiграваў у Францыю, яго маёнтак, у т. л.
мястэчка Ятра, быў канфiскаваны i перададзены скарбу.
22
Найблiжэйшай гiмназiяй была Вiленская.
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***
У 1863 годзе павет з усёй гарлiвасцю служыў справе Айчыны i даў ёй на ахвяру цэлы
букет сваёй моладзi. Так у бiтвах пад Кавалькамi23 i Дубiчамi24 палеглi: Людвiк Нарбут,
Краiнскi, Францiшак i Аляксандр Бразоўскiя, Уладзiслаў Навiцкi, Войцех Нарбут, Уладзi
мір Паплаўскi, Пакемпiновiч, Стэфан Губаровiч, Уладзiслаў Жукоўскi i iншыя. Расстра
ляны: Баляслаў Колышка, Ляснеўскi i Альберт Ласковiч, а таксама ксяндзы: вiкарый жа
лудоцкi Iшора, пробашч ваверскi Зямацкi, пробашч ішчалнскi Фалькоўскi. Пакрытыя
ранамi, высланыя да цяжкiх работ у Сiбiр: капiтан Уладзіслаў Клiмантовiч, рэктар Пя
сецкi, Войцех Мiнскi, рэктар Струмiла; на высылку — Баляслаў Нарбут, Андрэйкавiч,
Ансельм Патрыкоўскi, Ян Жукоўскi i многiя другiя, а таксама ксёндз Ануфры Сырвiд,
пробашч васiлiшскi. У выгнанне: Адам Марачэўскi, Ксаверы Александровiч, Гжымала
Фелiкс, Бранiслаў Нарбут, Яраслаў Табенскi, Тэадор Вiльканец, Казiмiр Шалевiч, Адольф
i Аляксандр Звяровiчы, Людвiк Геншаль, Томаш Шукевiч, Ян Рыхлевiч, Напалеон Пу
ляноўскi, Вiнцэнт Захватовiч, Масальскi, двое Маргевiчаў, Станiслаў Ржанснiцкi, Ян Сямашка, трое Янковiчаў, доктар Тышкевiч i iншыя; са шляхты засцянковай цэлая ваколiца
Шчукаў з парафii Дэмбраўскай, Стэфан Вiльбiк, Фелiкс Сумарок з братам i многа асуджаных у салдаты. Лiдскi i Троцкi паветы найболей пацярпелi ў часе паўстання. Троцкi павет амаль вылюднеў. Падалiся ў эмiграцыю лiдзяне: Францiшак Нарбут, Юзэф Сумарок,
Цыпрыян Табенскi, Тэадора Манчунская, Уладзiслаў Геншаль, Генрых Клiмантовiч i iнш.
Дзве сястры Альжбета i Антанiна Табеньскiя прысуджаны да цяжкiх работ, на высылку
Крыстыны Нарбут, Клюковiч i Масальская з роду Захватовiчаў (памерла).
Рыма-каталiцкае духавенства Лiдскага павета вылучалася сваёй адукаванасцю, адказнасцю ў выкананнi сваiх абавязкаў i гарачай любоўю да Краю. Такiя капланы, як
кс. Ануфрый Сурвiд, пробашч васiлiшскi, кс. Iшора, кс. Фалькоўскi — сапраўдны гонар
Краю, кс. Дзiянiсiй Хлявiнскi — дэкан лiдскi, магiстр тэалогii, кс. Райцевiч — пробашч
навадворскi, кс. Ясiнскi — пробашч жалудоцкi, кс. Адам Зарэцкi, пробашч забалацкi
i кс. Рыхлевiч, пробашч ражанкаўскi, мелi заслужаную павагу сваiх парафiян.
Лiдскiя татары Рамановiчы, Сабалевiчы, Талькоўскiя i iншыя, такая ж засцянковая
шляхта татарская, палюбiлi сапраўдную Лiтву, дзе вялiкiя князi далi iм усе правы i свабоды, i заўсёды верна служылi Краю. У Лiдскiм павеце яны маюць сваю мячэць у Некрашунцах Нацкай парафii.
Ваколiчная25 засцянковая шляхта пераважна жыла ў Эйшышскай, Лiдскай, Ваверскай, Забалацкай i Радунскай парафiях, але няма нiводнай парафii, дзе б ваколiц не
было. Дагэтуль ваколiчная шляхта захавала пачуццё старапольскасцi, гонару, шляхет
насцi i рыцарства.
Вясковы люд Лiдскага павета дзелiцца ракой Пеляса, на ўласна Русь i Лiтву, гаворыць
мовай беларускай i 3/4 ёсць рыма-каталiцкага веравызнання, а на ¼ ёсць даўняга грэкаўнiяцкага веравызнання, цяпер праз урад прыпiсаны да праваслаўя. За ракой Пелясой,
пачынаючы ад Праважы аж да мяжы з Троцкiм паветам, у парафiях Нацкай, Радунскай i Эйшышскай гавораць на летувiскай мове i ўсе без выключэння рыма-каталiцкай
рэлiгii. Вясковае насельнiцтва Лiдскага павета мае глыбокую веру ў Бога i працавiтасць,
а iнтэлiгентнасцю перавышае вяскоўцаў, якiя насяляюць занёманскiя паветы Лiтвы.
У часы апошняга паўстання 1863 года не толькi сiмпатызавалi народнай справе, але нават сяляне скарбовыя ў многiх мясцовасцях станавiлiся ў шэрагi, i многiя з iх загiнулi на
23

Бiтва пад Кавалькамi 20 красавiка 1863 г. памiж паўстанцкiм атрадам Людвiка Нарбута i рускiмi
войскамi.
24
Бiтва пад Дубiчамi 5 траўня 1863 г., у гэтай бiтве загiнуў Людвiк Нарбут.
25
Ваколiца — пасяленне шляхты розных радоў, засценак — пасяленне шляхты аднаго роду (проз
вiшча), наогул шляхта жыла ў ваколiцах цi засценках, а не ў вёсках.
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полi славы цi былi высланыя на пасяленне ў Сiбiр. Я сам у Арэнбургу сустрэў дастаткова
вялiкую партыю сялян з парафiй Эйшышскай, Нацкай i Радунскай, якiх гналi на пасяленне ў Башкiрыю за ўдзел у паўстаннi. Селянiн Лiдскага павета нават свайго роднага брата,
якi вяртаецца з войска дахаты, заўжды называе маскалём. Сяляне прывязаны да страхi
айчыннага дому; дзяўчаты не цешацца выходзiць замуж у другiя вёскi нават з гэтай самай
парафii, а тым болей у больш аддаленыя, кажучы: «Не хачу жыць у чужой старане!».
Займаюцца гаспадаркай, часам рамяством i зусiм не маюць ахвоты гандляваць, а таму
нiколi гандлем не займаюцца. У падарожжа пускаюцца толькi да блiжэйшых мястэчак на
кiрмаш цi да цудоўных месцаў дзеля адпушчэння грахоў, а найдальшыя падарожжы —
да Вiльнi цi да Гродна, калi селянiн наймаецца дзеля перавозу на продаж якiх-небудзь
прадуктаў. 2/3 вясковага насельнiцтва ўмее чытаць па-польску або па-летувiску. Умеючых
пiсаць нямнога. У Лiдскiм павеце найчасцей сустракаюцца дваровыя людзi, якiя i пасля атрымання волi не пакiдаюць сваiх былых гаспадароў, служачы iм верна ўсё жыццё.
Я i сам меў слуг з такiх вяскоўцаў, што былi мне сапраўднымi сябрамi.
Звычаi насельнiцтва нiчым не адрознiваюцца ад звычаяў у iншых мясцовасцях Лiтвы.
Народныя танцы розныя i вясёлыя, як мяцелiца, скакуха, казак i iнш. Спевы павольныя,
сумныя i працяглыя. На Вельканач iснуе выключны звычай, якога не сустрэнеш нiдзе
болей: паходы з вiншаваннямi па дамах праз цэлую ноч. Грамада вiншуючых складаецца з некалькiх маладых мужчын з падабранымi галасамi i скрыпкай, якiя падходзяць пад
акно i просяць дазволу на вiншаванне. Атрымаўшы дазвол, адзiн са старэйшых пачынае
са слоў: «Хай будзе ўхвалёны Езус Хрыстус» — i звычайна завяршае зварот словамi:
«Каб дачакалiся свята праз год з малымi грахамi i з вялiкiмi пацехамi, каб жыццё вечнае
атрымалi!». Потым увесь хор спявае для гаспадароў дому песню: «Вясёлы настаў для
нас сёння дзень». Для кавалераў i дзяўчат святочныя песнi складаюцца асобна. Звычайна ў iх спяваецца пра ўдзячнасць той, каторую вiншуюць, пажаданнi добрага мужа
«панiча, каралевiча», а на заканчэнне кожнай такога кшталту песнi наступнае:
Жадаем пана дарам дарыцi
Да вiно ж, вiно зеляно.
Дарам дарыцi, нам заплацiцi
Да вiно ж, вiно зеляно.
Сорак яек на полумiсак
Да вiно ж, вiно зеляно.
Кiлбаскаю акружыце
Да вiно ж, вiно зеляно.
Белым сырком заквяцiце
Да вiно ж, вiно зеляно.
I пры тым чырвоны злоты
Да вiно ж, вiно зеляно.
Мужыку на боты
Да вiно ж, вiно зеляно.

Разагрэтыя гарэлкай i свянцоным, абдараныя пэўнай квотай грошаў, вiншавальнiкi,
цi, як люд iх называе, галасоўшчыкi, рухаюцца далей да блiжэйшага двара або вёскi.
Абход працягваецца ўсю ноч, а вярнуўшыся з начной вандроўкi, дзеляцца сабранымi
грашамi i свянцоным.
Убранне сялян Лiдскага павета ладнае. Мужчыны носяць белыя або сiвыя сярмягi,
шырокiя скураныя пасы, называныя дзяга, доўгiя боты i высокiя суконныя шапкi, аздобленыя футрам шэрага барана. Замужнiя жанчыны надзяваюць каляровыя гарсэты
з паркалю або сукна, цёмна-сiнiя спаднiцы, яскравыя фартухi, кашулi з белага паркалю,
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на галовах — белыя высокiя шапкi або каляровыя каптуры з матэрыялу, з-пад якiх выглядае лiстачка чапца, цi каляровыя хусткi, завязаныя з тылу без канцоў; на шыi пацеркi,
а на грудзях скапуляры26. Дзявочы ўбор падобны да ўбору замужняй жанчыны з той
рознiцай, што носяць валасы, сплеценыя ў два вузлы з мноствам уставак, або таксама
хустка на галаве са спушчаным на тыл доўгiм канцом, болей каляровых пацерак на шыi
i малы скапуляры.
Вёскi ў Лiдскiм павеце па большай частцы файна забудаваны, звычайна па адным
баку вулiцы стаяць: хата, насупраць свiран, пасярэдзiне падворка студня з жоравам, за
хатай садок або гародчык, а па другім баку: гумно, стайня, аборы для жывёлы, птушкi
i iншыя гаспадарчыя забудовы. Падворкi агароджаны. Так i iдуць вельмi доўгiмi радамi
гаспадарчыя забудовы.
Люд дастаткова разважлiвы, але ў яго легендах i казках заўсёды прысутнiчае вера
ў цуд i сапраўдная паэзiя.
Лiдскi павет меў людзей, якiя займалi не апошняе месца ў дзеях айчыннай лiтарату
ры: пiяр Казiмiр Нарбут27, абат парадыйскага, аўтар першай на польскай мове логiкi,
паэт Антон Гарэцкі28, муж вялiкай эрудыцыi, аўтар «Дзеяў Лiтоўскага народа» i iншых
гiстарычных прац Тэадор Нарбут, Юстын Нарбут29 — аўтара «Dziejow wewnetrznych
Narodu Litewskiego» i Камiла Нарбут30 — аўтарка некалькiх аповесцей. З мастакоў вы
значылiся сваiмi талентамi заўчасна памерлы сын Антона Гарэцкага, якi пакiнуў удаву
Марыю, дачку нашага несмяротнага паэта Адама Мiцкевiча. Помню, як нейкi час у Лiд
скiм павеце жыў Тамаш Зан — заснавальнiк Таварыства прамянiстых, якое аб’ядноўвала
выдатных лiдзян: Ксаверыя Турскага, Ваўжынца Путкамера (мужа апяванай Мiцкевiчам
Марылi), Тэадора Нарбута, Аляксандра Карловiча, Алаiза Бародзiча i iнш.
Меў Лiдскi павет i свайго вершаплёта — вандроўнiка шляхцiца Лабуха, які памятаў пра
кожныя iмянiны ў павеце. I кожны iмянiннiк або iмянiннiца атрымоўвалi ад яго напiсаныя
ўласнаручна на файнай паперы прыгожыя вiншаваннi. За што ён звычайна атрымоўваў пэў
ны ганарар. Рэдкасны ў той час быў тып вандроўнага кантара касцельнага, але ў павеце iм
быў шляхцiц Саковiч. Ён з’яўляўся на кожным фэсце i ўрачыстым набажэнстве ў касцёле,
браў апякунства над спяваючымi ружанец цi другiя святыя песнi i, як капельмайстар, ды
рыжыраваў спевам, выбiваючы такт. Летам вандраваў аж да вiленскай Кальварыi i там слу
жыў праваднiком пабожным пры абходзе ў касцёле стацый Крыжовага шляху Збавiцеля.
Лiдскi павет падзяляўся на пяць акруг цi ўчасткаў (станаў): Жырмунскi, Жалудоцкi,
Шчучынскi, Васiлiшскi i Эйшышскi. У кожнай такой акрузе ёсць асэсар (станавы пры
26

Скапуляры, цi малы скапуляры, уяўляе з сябе два прастакутныя кавалкі тканіны цi iншага матэрыялу, на якiя нанесеныя рэлiгiйныя выявы цi тэксты, змацаваныя памiж сабой шнурамi. Носiцца на
целе пад адзеннем такiм чынам, што адзiн вобраз знаходзiцца на спiне, другi — на грудзях.
27
Казiмiр (Данiэль) Нарбут (1738–1807), мысляр-асветнiк, прадстаўнiк эклектычнага кiрунку ў фi
ласофii эпохi Асветнiцтва ў Вялiкiм Княстве Лiтоўскiм. У 1769 г. выдаў у Вiльнi падручнiк па логiцы
(«Логiка, або Навука разважання i меркавання пра прадметы навукi»). Аўтар курса «Эклектычнай
фiласофii». Пераклаў з французскай мовы на польскую кнiгу «Ваенная навука прускага караля для яго
генералаў» (1771). Член Адукацыйнай камiсii, займаўся рэформай школьнага навучання. Пахаваны ва
ўнiяцкай царкве ў Радзiвонiшках на Лiдчыне.
28
Антонi Гарэцкi (1787–1861) — паэт, удзельнiк напалеонаўскiх войнаў i паўстання 1831 г., пасля
чаго эмiграваў у Парыж. Яго сын быў жанаты з дачкой Адама Мiцкевiча.
29
Юстын Нарбут (каля 1773 — 25.09.1845), гiсторык, у 1818 г. у Гродне выйшла яго праца «Нарыс
каранёў лiтоўскага народа», у якой прыведзены звесткi пра мясцовую гiсторыю i мiфалогiю. У Вiльнi
надрукавана яго праца «Унутраная гiсторыя лiтоўскага народа з часоў Яна Сабескага i Аўгуста II…».
30
Камiла Нарбут (каля 1800 — ?) — дачка гiсторыка Юстына Нарбута, жыла ў маёнтку Юршышкi.
Выступала ў перыядычных выданнях з рыфмаванымi i празаiчнымi творамi. Выдала кнiгу «Pisma
moralne» (Вiльня, 1835).
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стаў), г. зн. ураднiк выканаўча-адмiнiстрацыйнай палiцыi. Павет меў 21 рыма-ката
лiцкую парафiю, гэта: Лiдская, Белагрудская, Нецецкая, Ельнiнская, Жырмунская,
Воранаўская, Беняконская, Асаўская, Эйшышская, Нацкая, Радунская, Забалацкая,
Васiлiшская, Ваверская, Iшчалненская, Жалудоцкая, Лацкая, Навадворская, Шчучынская, Ражанкаўская i Дэмбраўская. Гэтыя парафii належаць да двух дэканатаў: Лiдскага
з рэзiдэнцыяй дэкана ў Лiдзе i Радунскага з рэзiдэнцыяй дэкана ў Беняконях. Най
прыгажэйшыя касцёлы: Шчучынскi, Жалудоцкi, Ражанкаўскi (з пункту гледжання архi
тэктуры) i Забалацкi з прыгожымi абразамi ў вялiкiм алтары — Пана Езуса на крыжы,
а ў бакавых алтарах — Святой Сям’i i святой Ганны, вельмi добрага пэндзля. Найвялiк
шы касцёл — Эйшышскi. Царквы, даўней унiяцкiя (цяпер расійскiя), драўляныя, размешчаны: у Сабакiнцах (у 1954 г. перайменавана ў Першамайскую. — Заўвага перакладчыцы), Радзiвонiшках, Ганчарах, Зблянах, Астрыно, Орле, Ракавiчах, Турэйску,
Бабрах, Глыбокiм i Белiцы; найвыдатнейшыя ў Дзiкушках i Мураванцы (вельмi старажытная). У Белiцы ёсць драўляны кальвiнскi касцёлiк. Да 1835 г. iснавалi наступныя
кляштары: кармелiтаў — у Лiдзе i Жалудку; дамiнiканцаў — у Васiлiшках, фундацыi
Лiманта i ў Ельнi; францiшканаў у Шайбакполі; пiяраў у Шчучыне i Лiдзе; базiлiянаў —
у Глушнях i сясцёр мiласэрнасцi31 — у Шчучыне. У Радунскай парафii быў фiлiяльны
касцёл у Дубiчах, пабудаваны ў лесе над возерам, дзе знаходзiлася фiгура Пана Езуса, слынная сваiмi ласкамi. Сюды з розных, нават далёкiх краёў збiралiся людзi для
атрымання адпушчэння граху. Цяпер на загад расійскага ўрада касцёл знесены, а фiгура
Збавiцеля перанесена да касцёла парафiяльнага ў Начы.
Праз Лiдскi павет цякуць рэкi: Нёман, Дзiтва, Пеляса, Котра, Лебяда, Нявiша i Лiдзея;
ёсць некалькi азёраў, найвялiкшае — Дубiцкае i Дзявочае Вока. На выспе возера руiны
замка каралевы Боны.
Лiдскi павет мае прыгожыя i вялікія лясы, над ракой Дзiтва вялiкае мноства лугоў.
З прадпрыемстваў на тэрыторыi павета размешчаны: шкляная гута каля Воранава, шорная фабрыка ў Беняконях, паперня ў Болцiшках; у мястэчках дзейнiчаюць невялiкiя
яўрэйскiя гарбарнi. Гандаль збожжам з Каралеўцам праходзiць на Нёмане, а галоўны
порт для рачных судоў i аптовыя крамы-склады былi ў Перакопе32 i належалi маршалку
лiдскаму Юзафу Марачэўскаму.
Мястэчкi ў Лiдскiм павеце наступныя:
Шчучын Лiтоўскi — маёмасць князёў Любецкiх, з касцёлам пiярскiм i кляштарам
сясцёр мiласэрнасцi, гiмназiю слынную на ўсю Лiтву перад 1830 г., утрыманую пiярамi;
чыстае i файна забудаванае, мае някепскiя крамы, дом паштовы, аптэку; праходзяць
кірмашы па продажы коней.
Эйшышкi — вяликае i дастаткова люднае, але бруднае мястэчка. Па канстытуцыi 3 Мая на
кароткi час было сталiцай асобнага Эйшышскага павета; праводзiўся буйны гандаль збожжам, коньмi, свiннямi, хатняй жывёлай. Кожны чацвёрты чацвер адбывалiся вялiкiя таргi.
Гэтае мястэчка называецца Вiленскiм прадмесцем, бо перакупшчыкi з Вiльнi прыязджаюць
сюды рабiць закупы разнастайных прадуктаў. Касцёл мураваны, пабудаваны часткова на грошы з квесты33, часткова з фундушоў былога пробашча эйшышскага Калiноўскага.
Жалудок — маёмасць графа Урускага, чыстае i добраўпарадкаванае мястэчка, мае
невялiкiя крамы i вiнны шынок, зрэдку бываюць кірмашы па продажы коней; прыгожы
парафiяльны касцёл.
31
Сёстры мiласэрнасцi св. Вiкенцiя дэ Поля, вiкенцiянкi (Szarytki), шэрыя сёстры, каталiцкая жаночая кангрэгацыя, заснаваная ў 1633 г.
32
Цапер вёска Мастоўскага раёна, раней тут праходзiў стары шлях з Вiльнi.
33
Квеста — збор сродкаў.
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Астрына не малое, але бедна забудаванае мястэчка. Насельнiцтва яўрэйскае вельмi
ўбогае.
Васiлiшкi — мястэчка люднае i гандлёвае, мае добрыя крамы i разнастайных рамес
нiкаў-яўрэяў; мураваны касцёл дамiнiканаў фундацыi маршалка лiдскага Лiманта.
Воранава славiцца пончыкамi, якiя там выпякаюць; мае драўляны касцёл.
Белiца — маёмасць князя Вiтгенштэйна, каля Нёмана з царквой i Кальвiнскiм зборам.
Орля таксама над Нёманам з царквой.
Радунь — мястэчка малое i беднае.
Ражанка — маёмасць графа Паца (цяпер сканфiскаванае у казну) з касцёлам пара
фiяльным шыкоўнай архiтэктуры, фундацыi Паца.
Становішча Лiдскага павета раўнiннае, узгоркi сустракаюцца рэдка. Грунты па боль
шай частцы жытнiя, пшанiцы сеюць меней. Сельскую гаспадарку праводзяць даў
нейшым спосабам: трохполле. Жывёла звычайная. Авечак мерыносаў нямнога. Конi
сустракаюцца часцей добрыя. Матэрыяльнае становiшча насельнiцтва павета больш за
можнае, чым у суседнiх паветах.
Яўрэi ў Лiдскiм павеце пераважна цёмныя i фанатычныя, але досыць працавiтыя; акрамя
гандлю займаюцца разнастайным рамяством i часта сустракаюцца вельмi добрыя цесляры. Прывязаныя да Краю; я нават ведаў некалькiх з iх гарачых патрыётаў.
Як сведкi гiстарычных падзей, стаяць лiдскiя курганы каля Шайбакполя; у гэтым
месцы адбылася вальная бiтва лiцвiнаў з татарамi, у якой Шайбак, брат хана Батыя,
быў забiты34. З той пары гэтая мясцовасць атрымала назву Шайбакполя. У 1863 г. каля
ваколiцы Вiльканцаў у Эйшышскай парафii зiмовай парой некалькi дзясяткаў людзей
бачылi бiтву паветранага войска ў старажытнай вопратцы; пiсаў пра гэта Тэадор Нарбут да тагачаснага губернатара гарадзенскага Допельмейра з просьбай прыслаць кагонебудзь са спецыяльных людзей дзеля дазнання: цi была гэта фата-маргана35, цi метэор невядомай дагэтуль прыроды. Але замест астранома быў прысланы спраўнiк, якi
забаранiў пад страхам быць павешаным усiм сведкам гаварыць пра тое, што бачылi,
i на гэтым справа скончылася. У Шаўрах, маёнтку Тэадора Нарбута, знаходзiлася многа археалагiчных лiтоўскiх знаходак з розных раскопак у Лiдскiм павеце; некаторыя
камянi з гэтых раскопак былi ўмураваныя ў браму на дарожцы да саду.

ШЛЯХТА ВАКОЛIЧНАЯ36
Шляхта засцянковая, альбо, як яе паўсюдна на Лiтве называюць, ваколiчная, найвя
лiкшая ў Лiдскiм павеце, у парафiях: Эйшышкi, Pадунь, Лiда, Нача, Забалаць, а таксама i ў iншых ваколiцах; у вёсках, што цягнуцца на некалькi дзясяткаў дамоў, дзе
жыве толькi сама шляхта часам i нават аднаго прозвiшча, як, напрыклад, Ёдка, Чапля,
Вiльканец, Гервiланец, Болтуць, Сангiн, Панятоўскi i iнш.
Ваколiцы гэтыя маюць толькi невялiкiя адрозненнi ад звычайных вёсак сялянских
строем забудовы: з аднаго боку стаяць дамы пад жыллё, свiран, студня з жоравам, агароджаны падворак, пасярэдзiне вулiца, а на другiм баку — гумно, стайнi, аборы для
жывёлы, птушкi хлеўнай. Рознiца iснуе толькi ў дамах.
Дом шляхцiца мае сенi, з якiх адны дзверы вядуць у гасцiнны пакой — пакой
з большымi вокнамi, з драўлянаю цi цаглянаю падлогай; сцены пабеленыя, а на iх абразы Збаўцы, Маткi Божай, святых патронаў, у некаторых партрэты Касцюшкi альбо князя
34

Гэта мiфiчная гiсторыя пра хана Шэйбака.
Фата-маргана — рэдка сустраканая складаная аптычная з’ява ў атмасферы, якая складаецца
з некалькiх формаў мiражоў, пры гэтым аддаленыя аб’екты бачныя шмат разоў i з разнастайнымi
скажэннямi.
36
Miron-Bronisław Narbutt. Szlachta okoliczna // Ziemia Lidzka. 1997. № 6 (28).
35
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Юзафа Панятоўскага. Ля сцен стаяць зэдлiкi, накрытыя кiлiмкамi (дыванамi без ворсу),
альбо некалькi старасвецкай работы крэслаў, столiкi простыя цi шлiхтаваныя, а часам са
стальнiцай у краты для гульнi ў шашкi; на столiку можа быць калода старых зашмальцаваных картаў для гульнi i некалькi кнiжак для набажэнства, жыццеабрысы святых,
зрэдку якая-небудзь iншая кнiжка з тэкстам свецкiм: Старажытная хронiка, альбо Марфей — разгадчык сноў, альбо Гiсторыя пра Мелюзiну37.
За гасцiным пакоем — другi пакой, званы альковам, дзе стаяць куфры з адзеннем,
бялiзнай. Адначасова алькоў з’яўляецца спальным пакоем для гаспадароў. Пад абразом
Маткi Божай Вастрабрамскай старанна захоўваюцца завешаныя фiранкай старая карабэля38 i пара пiсталетаў цi флiнтa39 — як памяткi пра прадзедаў.
З другой паловы сяней дзверы вядуць у вялiкую хату, дзе месцiцца чэлядзь, з малымi
вокнамi, цагляным токам; печ без комiна, толькi з дымнiкам, званым пякарняй. Хата
гэта нiчым не адрознiваецца ад звычайнай сялянскай хаты лiтоўскай.
Проста ад увахода ў сенi бывае камора40, дзе захоўваецца варанае i розныя гаспадарчыя прыпасы. Ва ўсiх шляхецкiх дварах захоўваецца аднолькавая планiроўка з рознiцай
толькi ў тым, што ў некаторых дамах замест алькова на адзiн пакой болей. У дварах ёсць
сады, дзе пад садовымi дрэвамi стаяць вуллi, а на градах квiтнеюць камелi41, кракосы42,
пiвонi, астры, зелянее рута, божае дрэўца43, мята пярцовая.
У такiх дамках жыве грамадства шляхецкае: дзяды, бацька з дарослымi сынамi, дачка з малымi дзецьмi. Усе разам працуюць, уласнымi рукамi абрабляюць частку зямлi,
перайшоўшую iм у спадчыну, што iх кормiць i якую яны любяць. Рэдка шляхцiц прадае
сваю сялiбу, хоць бы яму i добра абяцалi плацiць.
Вопратка засцянковага шляхцiца рознiцца кроем ад сялянскай сярмягi. Найчасцей носяць капоты44 з даматканага альбо крамнага сукна ў фалды з тылу на манер
тарататкi45 альбо сурдут, доўгi за калена, камiзэльку, каляровую хустку на шыi i боты.
Шляхцянкi носяць сукенкi з рысавальнага паркалю альбо з воўны, чапцы i капелюшы. Паненкi галаву не пакрываюць. У часе работы нават на полі, а асаблiва ў жнiво,
шляхцянка засцянковая заўсёды ўбрана ў сукенку, шырокаполы саламяны капялюш
i нiцяныя пальчаткi.
Уся сям’я з патрыярхальным укладам слухаліся гаспадара. Раскоша для яе чужая,
патрэбы абмежаваныя. Ужо некалькi гадоў вольная ад падаткаў шляхта не ведае бядноты. А стaранны шляхцiц меў добры запас грошай, што згодна са старадаўнiм звычаем
змяшчаў пад працэнты ў больш заможнага грамадзянiна, не даючы веры адшчаднаму
банку i iншым крэдытным расійскiм iнстытутам. У такой шляхецкай сям’i заўсёды
37

Мелюзiна — фея з кельцкiх i сярэднявечных легендаў, дух свежай вады ў святых крынiцах
i рэках. Часта малявалася як жанчына-змяя цi жанчына-рыба (русалка). Выходзiць замуж за смяротнага, паставiўшы яму ўмовай, каб ён нiколi не бачыў яе ў звярыным аблiччы. Калi ён застае
яе ў такiм выглядзе, кiдае яго. Каля 1182 г. пра гэтую гiсторыю згадвае Вальтэр Мап (Walter Map)
у «Henno cum dentibus», каля 1200 г. — Элiян дэ Фруадмон (Hélinand de Froidmont), у 1211 г.
Гервасi Тыльбэрыйскi (Gervase of Tilbury), у XІV ст. П’ер Б’ерсiр (Pierre Bersuire), пра Мелюзiну
пiсалi Вальтэр Скот, Гётэ i т. д.
38
Карабэля — парадная шабля ў XVI–XVIII стст., якую выкарыстоўвалi выключна для ўпрыгож
вання шляхецкага ўбору.
39
Флiнта — старадаўняя крэмніевая стрэльба.
40
Камора — кладоўка.
41
Камелi — рамонкi.
42
Кракосы — календула.
43
Божае дрэўца — мiрт.
44
Капота — кафтан.
45
Тарататка — кароткi кафтан.
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панавалi адзiнства i пакой. Простая шчырая вера, пабожнасць i гасцiннасць, любоў да
айчыннай зямлi — гэта ва ўсе часы адметныя рысы засцянковага шляхцiца.
Да касцёла моладзь найчасцей едзе конна, мужчыны сталага веку i жанчыны —
у брычках. Калi шляхцiцу надарыцца iсцi пехатою, то боты нясе на кiйку, наблiжаючыся
да мэты падарожжа, абувае iх, а робiць гэта дзеля замiлавання навакольных. П’янства
i разбэшчанасць рэдка сустракаецца мiж шляхтай, аднак часцей пiяцтва, якое найбольш
зацятых даводзiць да самагубства. Штодзённая ежа шляхецкiя рознiцца ад ежы сялянскай большай разнастайнасцю страў. На бяседах i памiнках, вяселлях, хрысцiнах, ушанаваннях i т. п. — вялiкая колькасць ежы, багацце страў. На стале апроч гарэлкi i пiва
з’яўляецца мядок i кiслае вiно з блiжэйшага мястэчка, а ў больш заможных — кава
i гарбата. Танцы шляхты — гэта ўжо не скокi i матляханнi, а паланэз, англес, вальс,
галопада, часам мазурка i овертас. Апрача набожных песень, калi надыдзе вясёлая пара,
з прыемнасцю можна паслухаць песнi, што спяваюць мужчыны: «Курдэш над Курдэша
мi»46, «Сядзiць заяц пад мядзведзем» i iншыя, альбо паненка заспявае: «Выйдзi, выйдзi,
прыгожая, з хаткi», «Тыя некалькi бяроз», «Чaго вочкi заплакала», «Страцiўшы шчыгла»
i да т. п., якiя для патрыёта роднай зямлi з’яўляюцца ўзорам тэксту i мелодыi.
Шляхта засцянковая лiдская заўжды пiльнуецца дому i гаспадаркi, рэдка выязджае
за межы павета, таму часта ў размовах з людзьмi карыстаецца досыць скажонай польскай мовай, якае мае ўдзельныя, толькi ёй уласцiвыя правiнцыяналiзмы i звароты мовы.
Напрыклад: «Мусi быць в тым лесе веверкi ест», «Як я в бабкi паньскей служыл i се
дзял в столе пшы вечежы», альбо на пытанне «Пане С, чы сон юж ксенжа в косцеле?»
шляхцiч адказаў: «Ту сон вшыстке народы, але не вшыстке обычае», гэта значыць: тут
людзi розных заняткаў, але духавенства няма; альбо на пытанне адной грамадзянкi:
«Панi Р, цi добра аддала дачку замуж i за каго?» шляхцянка адказала: «Ласне я панi
не мувiла? За Мядовскегo», — «Чы добже?» — «Ат добже, недобже, ды пшынаймней
пiльноваць не тшеба!».
Пасля дажынак, восенню па Усiх Святых, шляхта адпраўляе памiнальныя службы за
душы памерлых родных. Гэтыя службы ў парафiях, населеных шляхтай, адпраўляюцца
кожны дзень цэлы месяц i прыносяць немалы даход пробaшчу. Пасля службы госцi звычайна запрашаюцца на цэлы дзень i пры чарцы ўспамiнаюць пра годнасцi i прыгоды
памерлых, пра лепшыя часы, у якiя тыя жылi.
У шляхты лiдскай ёсць сiмпатыi да Францыi i вера, што толькi з яе дапамогай Край
уздыхне. Вера гэта глыбокая i паходзiць з памяцi старэйшага пакалення, што помнiць
яшчэ Вялiкую армiю Напалеона, якая ў 1812 годзе iшла праз Лiтву да Расіi. Пры на
блiжэннi француза нiводнага маскаля на Лiтве не было. Помню, аднаго разу вярнуўся
я з Вiльнi, зайшоў да мяне сусед, шляхцiц засцянковы Буйко, па навiны з горада, i калi
я яму распавёў, што выйшаў указ, каб сыны грамадзян, маючых сто душ, абавязкова
служылi ў вайсковай альбо цывiльнай службе, Буйко з вялiкай упэўненасцю сказаў:
«Калi так, то будзе вайна, даю пану слова!» Пытаюся: «Адкуль такая ўпэўненасць i чаму
павiнна быць вайна?» Адказаў: «Француз гэтага не сцерпiць». Я змаўчаў на гэткi пера
канаўчы аргумент.
Пераслед i ўцiск на засцянковую шляхту праводзiўся касаваннем яе шляхецтва, запiсам
у aднаасобнiкi i забiраннем у рэкруты, знявераная i абдзiраная чынавенствам, з памяццю
ад дзядоў i бацькоў пра свае даўнейшыя свабоды i роўнасцi грамадзянскiя, калi шляхцiц
на нарадзе быў паважаны за роўнага з ваяводам, шляхта засцярожылася ў сабе i старанна захоўвала ў сваiх сэрцах ва ўсiх пакаленнях любоў да Айчыны i дух пасвячэння для
яе, а ў звычаях хатнiх — народныя традыцыi з даўнiны. Калi б пiсьменнiкi гiстарычных
46
Курдэш — ад турэцкага слова karyndasz (брат, кампаньён), у старажытных лiцвiнскiх святочных
песнях гэтым словам завяршалася страфа.
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аповесцяў хацелi б праўдзiва намаляваць паспалiтую шляхетнасць, то толькi i трэба, што
змаляваць з натуры больш сталага па ўзросце прадстаўнiка шляхты засцянковай лiдскай.
Пасля заняпаду Рэчы Паспалiтай i падзелу Краю шляхта лiдская мала клапацiлася аб
навуцы i адукацыi сваiх сыноў. Зрэдку пасылала iх да школ пiярскix пры сваix касцёлax,
што фiнaнсавалiся з розных прыватных фундушоў, пакуль тыя не былi забраныя ў скарб
расейцамi; альбо аддавалi iх за паслужнiкаў да ксяндзоў — прафесараў, aльбо пры
багацейшых панiчах — студэнтах, з якiмi разам вучылiся ў школах. Такiя шляхецкiя
сыны па заканчэнні школ павятовых найчасцей мелi працу ў канцылярыi павета i не раз
займалi высокiя ступенi ў чынавенскай iерархii, не трацячы пры гэтым цалкам рысы народнага духу Рэчы Паспалiтай. Другiя паступалi ў семiнарыi свецкiх ксяндзоў альбо да
навiцынiятаў законных альбо арандавалi драбнейшыя маёнткi. Шляхцянкi ў кляштарах
у законнiц навучалiся работам i выходзiлi да прaцы служанкамi i аптэкаркамi. Паўсюдна
навука шляхцiца i шляхцянкi засцянковай абмяжоўвалася веданнем катэхiзiса, уменнем
чытаць, пiсаць i лiчыць. Уменне набывалася ў шляхцiца, што зiмой кватараваў у доме,
альбо ад мясцовага арганiста. Аднак значная частка шляхты наогул не ўмела пiсаць.
Лiдская шляхта давала на ўсю Лiтву аканомаў, намеснiкаў, пiсараў павятовых. З яе
кола былi арганiсты, садоўнiкi, ключвойты47. Рамяством i гандлем, як i даўней, шляхцiц
не займаўся. Да службы вайсковай расійскай таксама не ўступаў, хiба што прымусова,
калi былi пераробленыя на аднаасобнiкаў.
У апошнiя часы, калi шляхта засцянковая лiдская жыла лепей, чым звычайныя грама
дзяне, г. зн. па-паўпанску, узнiкла патрэба вучыць дзяцей навукам, i шляхта пасылала
сваiх сыноў не толькi ў школы, але i ва ўнiверсiтэты, а дачок, найчасцей з сем’яў
аканомаў, навучалi ў прыватных пансiёнах. Паненкi затым працавалi гувернанткамі,
а некаторыя праз шлюб з заможным чалавекам, падымалi з упадку ўсю сваю збяднелую
сям’ю.
У 1831 годзе i ў апошнiм паўстаннi 1863 года шляхта засцянковая пастаўляла най
вялiкшы кантынгент моладзi ў шэрагi народныя, несла апошнi грош на ахвяру дзеля
Краю, таму шляхта засцянковая цярпела найбольшы пераслед з боку ўрада. Спальвалiся
дамы і гаспадарчыя пабудовы, забiралiся маёнткi i цэлыя сем’i шляхецкiя высылалiся
этапам у Сiбiр альбо ўглыб Расіi, нават без aнiякай прычыны, дастаткова было даносу
першага жандара альбо палiцыянта, што захоўваецца зброя альбо што калiсьцi ў засценку ўкрывалi паўстанца. Так у Лiдскiм павеце ў Дэмбраўскай парафii вынiшчана цэлая
ваколiца Шчукi i некалькi iншых.
На высылцы ў Расіi, наколькi я мог бачыць, шляхта засцянковая вызначалася пра
цавiтасцю, пачцiвасцю, мiласцю да веры дзядоў-прадзедаў сваiх i глыбокай верай
у блiзкае ўваскрашэннe i будучыню Айчыны.
Не зламаны пераследам дух неаднойчы ўзбуджаў пашану ў самiх маскалёў. На высылцы
ў Расіi найчасцей шляхцiц браўся за рамяство i нават займаўся дробным гандлем.
У вязнi ў Вiльнi ў кляштары Св. Пятра бачыў шляхцiца засцянковага з-пад Лiды Стэфана
Вiльбiка. Ён набiраў добраахвотнiкаў у аддзeлы Людвiка Hарбута ў Лiдскiм павеце i дастаў
ляў жывёлу. Арыштаваны расейцамi з мандатам Урада Народнага, пасаджаны быў у вязню
i адданы пад ваенны суд. Захоўваў поўны спакой i моцную волю i нiкога не скампраментаваў.
У калегi па вязнiцы, які яго мне прадставiў, Вiльбiк пытаўся: «Скажы, пан, якi можа мне быць
дэкрэт?» «Могуць павесiць», — той адказаў. Задумаўся трошкi Вiльбiк, але праз хвiлiну
спытаў: «А цi я буду ў гiсторыi?» — «Абавязкова: гiсторыя пераказвае нашчадкам iмёны
ўсiх, хто заслужыў у Айчыны», — адказаў той. На што Вiльбiк з усёй энергiяй выказаў:
«Хвала Богу — няхай вешаюць!» Потым яго выслалi на цяжкiя работы ў Сiбiр.
47
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ПАН ЮЗАФ ГРУЖЭЎСКI48
Знаў я аднаго з дэпутатаў былога сейма, жыхара Лiдчыны Юзафа Гружэўcкага49, які
меў ўжо болей за 80 гадоў, афiцэра яшчэ з часоў Касцюшкi, дэпутата былога Трыбунала Лiтоўскага i прэзiдэнта межавага суда ў Лiдзе. Быў гэта ветэран сеймаў i чалавек
рэдкай дасцiпнасцi i яснасцi думак (precense d’esprit), так, што нават такому дзiкаму
варвару, як тагачасны губернатар гарадзенскi Мураўёў, здолеў спадабацца i ўсё ад яго
атрымаў. Нават калi потым губернатар стаў мiнiстрам дзяржаўных маёмасцяў, ён дапамог Гружэўскаму выйграць судовы працэс i набыць маёнтак Кульбакi.
Апавядаў мне мой бацька пра яго некаторыя анекдоты. Напрыклад.
Гружэўскi, будучы яшчэ маладым кавалерам, любiў іграць у карты i жыць напаказ,
многа гаварыў пра свой дастатак, а кiшень не заўсёды была поўная. У Вiльнi, калi быў
дэпутатам Трыбунала, неяк перад кабетамi пахвалiўся, што нiбыта каля горада набыў
прыгожы вясковы фальварак. Жанчыны ўпрасiлi, каб у гэтай набытай маёмасцi зрабiў
вясковы падвячорак з танцамi. Гружэўскi авансам запрасiў iх, паабяцаўшы прызначыць
дзень i паказаць дарогу, па якой належыць ехаць, але, выйшаўшы, задумаўся, як выбрацца з гэтага клопату. Успомнiў сабе, што мае паблiзу Вiльнi даўнейшага знаёмага сваiх
бацькоў, пана чашнiкa Лучку — гаспадара маёнткa ў вельмi прыгожым кутку. Прыязджае да яго i просiць дазволу на прыём дам у яго доме. Пасля доўгiх адказаў i размоў
пра марнатраўства чашнiк згадзiўся. Узрадаваны Гружэўскi вяртаецца ў Вiльню, рыхтуе ўсё, што патрэбна да вечарыны, запрашае гасцей i прыязджае, каб пераканацца,
што ўсё прыгатавана як належыць. Смутная трывога нараджаецца ў яго, калi на выгане
ён бачыць нераспакаваныя фурманкi i дазнаецца, што чашнiк перадумаў i не дазваляе
ў сябе анiякiх гуляў! Просiць яго зноў, даводзiць яму, што ён кампрамэтуе Гружэўскага,
але дарэмна. Нарэшце згаджаецца, што праект няўдалы i што ён неадкладна вышле
да Вiльнi лiсты з прабачэннямi i адменiць гасцiну. Пасля гэтага выходзiць на выган
i прыказвае служкам неадкладна заняцца неабходнымi прыгатаваннямi, а сам, дабыўшы
з воза некалькi бутэлек вiна, вяртаецца да чашнiка i прапануе перакулiць разам з iм пасяброўску бутэлечку. I пачынаюць пiць! Калi пасля некалькiх бутэлек чашнiк ужо добра
даспеў, Гружэўcкi прапанаваў яму, каб не пагаршаць справу, перайсцi ў спальны пакой
i там пры бяседзе прадоўжыць тосты. Праводзiць туды добра разамлеўшага чашнiкa,
пераапранае яго ў шляфрок50, чапец i ўгаворвае трошкi паспаць.
Той скора засынае. Гружэўскi замыкае яго на ключ, кажа зачыніць акно i ўжо свабодна кiруе падрыхтоўкай салону. З’язджаюцца госцi, дамы хваляць прыгожую маёмасць
i вiншуюць з яе набыццём. Аднак калi пасля афiцыйнай часткi распачалася забава i танцы, чашнiк прабудзiўся, бо спальны пакой яго быў каля салона, i пачаў галасiць, каб яго
выпусцiлi. Ствараецца агульнае замяшанне, Гружэўскi пачынае перапрашаць гасцей i расказвае, што мае сваяка дзядка, слабаватага на розум, які мае пункцiк: пачувае сябе гаспадаром дому i лічыць, што з яго дому робяць карчму, таму ён, Гружэўскi, змушаны падчас прыёму гасцей у сябе закрываць дзядка. У гэты час адчыняюцца дзверы i паказваецца чашнiк
у неахайным туалеце, напалову п’яны. Прысаромлены, ён просiць адчынiць акно i вылазiць
праз яго. Астатак ночы, пакуль не параз’яджалiся госцi, праводзiць у дoме прыслугi.
Пасля балу Гружэўскi папрасiў прабачэння, патлумачыўшы, што, прыцiснуты аб
ставiнамi, быў вымушаны выставiць пана Лучку за вар’ята, неабходна ж было яму
48
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запэўнiць кабет, што ён асабiста i ёсць уладальнiк маёнтка. Наступiла згода i новая
папойка.
Калiсьцi ў Варшаве Гружэўскi іграў у карты i не меў крэдыту. Удаўся слабым i папрасiў
гаспадара дому, у якiм жыў, прывесцi да яго адваката для напiсання тастамента. У тастаменце аб’яўляе, што ён бяздзетны i не мае блiзкiх крэўных, таму значную частку свайго
дабра на Лiтве адпiсвае сваiм прыяцелям: пералiчвае фaльваркi, запiсвае кожны фальварак канкрэтнаму ўладару, а адзiн фaльварак (належны да скарбу) даруе гаспадару, якога
просiць быць свeдкам тастамента. Мiж тым наракае на недакладнасць свайго агента, якi
не прысылае яму грошы. Гаспадар пераканаўся, што Гружэўскi ёсць пан заможны, сам яму
пазычыў сто дукатаў, з якiмi хiтрун патаемна выехаў з горада. Доўг гэты потым адаслаў.
На сейме ў часы Мураўева ўмеў дасцiпнымi i трапнымi рэплiкамi выправадзiць з зала
сейма прысланага ад урада пракурора i застаўся непакараны. Калi на iншым сейме адзiн
з грамадзян, жывучых на поўным пансiёне ў Гружэўскага, кiнуў супраць яго чорную крэску
(у вазон для галасавання, прагаласаваў супраць), Гружэўскі гэта запомнiў i, вярнуўшыся
дахаты падчас абеду, калi усе восем яго кватарантаў сабралiся разам, пачаў раздаваць суп
з вазы — суповай мiсы. Перад тым палiчыў асоб, паўтараючы, што ёсць памылка. Адзiн
з iх спытаўся, што гэта можа значыць, калi ў наяўнасці было восем каля стала. Адказаў:
«Як да вазона, дык сем, як да вазы — дык восем, выразная памылка». Вiнаваты моцна
пачырванеў, а абед пайшоў далей аздоблены дасцiпнай размовай Гружэўскага.
У найбольш цяжкiх становішчах, у якiя не раз трапляў, заўжды яго ратаваў трапны
выраз, яснасць думкі i хуткi розум.

СЕЛЯНIН У ЛЕТАРГIЧНЫМ СНЕ51
З-за мяжы паміж зямельнымі ўладаннямі Гружэўскi меў судовую справу з суседам.
Суседа жадаў настрашыць i прымусiць да саступак i згоды, карыснай для сябе, таму
ўжыў такога фортэля.
На спрэчным кавалку зямлi здарылася свара i бойка памiж сялянамi Гружэўскага i яго
суседа, якая скончылася сiнякамi – варожыя бакi ўзаемна ўзнагародзiлi імі адзiн аднаго.
Сярод браўшых удзел у бойцы быў селянiн Гружэўскага — Мацей, хударлявы мужчына
з бледна-жоўтай скурай.
Пан паклікаў яго i ўгаварыў, каб сказаў, што моцна збiты. Гэтым часам хутка робяць
труну i назаўтра рана, пусцiўшы пагалоску, што Мацей памёр, вязуць труну за 10 вёр
стаў у павятовы горад Лiду. Мацей i некалькi людзей з вёскi, некалькi кабет, iдучы
пры труне, весела гамоняць, а Гружэўскi па дарозе гэты картэж падганяе. Наблiзiўшыся
да горада ён пачаставаў усiх гарэлкай, загадаў Мацею лажыцца ў труну i прыкінуцца
памерлым, кабетам — плакаць i галасiць, пералiчваючы даброты нябожчыка, згодна са звычаем лiтоўскiх сялян; а сам, як мiнiстр цырымонii, павольна паехаў за труной. Заехалi ў горад Лiду — бабы яшчэ галасней плачуць. Збiраецца на вулiцы купка
зацiкаўленых. I тут Гружэўскi кажа пахавальнаму картэжу спынiцца, а сам, адаслаўшы
двух коней да карчмы, iдзе да павятовага доктара, каб з iм пагаварыць аб выдачы пасведчання, што Мацей на самай справе забiты, завяраючы яго, што гэтае пасведчанне
ўраду перададзена не будзе. Сустракае доктара на вулiцы i пачынае пераказваць свой
iнтарэс. Доктар Замяцiн быў маскаль, але здаўна жыў у Лiдзе, жонку меў тутэйшую,
любiў выпiць, але быў больш сумленным ад сваiх землякоў i знаў сваю навуку; добра ведаў Гружэўскага i здагадаўся, што ў гэтый справе ёсць нейкая мiстыфiкацыя.
Не дазволiўшы яму скончыць аповед, пытаецца: дзе цела памерлага? Гружэўскага адказвае, што картэж затрымаўся на вулiцы за некалькiх крокаў, i разам з доктарам iдзе
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аглядаць нябожчыка. Гружэўскi стараецца адвесцi яго як найдалей ад труны, але яны
сустракаюць па дарозе павятовага справавода. Доктар прапаноўвае разам з iм напiсаць
патрэбны акт. Гружэўскi не мае часу папярэдзiць справавода, чаго ён уласна хоча, бо
яны ўжо падыходзяць да труны. Пакiдае ён усё на волю выпадку. Замяцiн наблiжаец
ца да труны, загадвае яе адчыніць i, зiрнуўшы на селянiна, з упэўненасцю гаворыць:
«Забiты!» Гружэўскi рады i зараз жа дамагаецца выдачы пасведчання, але доктар (разам
з ім быў i цiкаўны да ўсяго такога яго фельчар Маеўскi) удакладняе, што трэба зрабiць
уздоўж цела разрэз, г. зн. ускрыць труп. Гружэўскi просiць адкласці такую рэч, але
Замяцiн патрабуе зрабiць гэта неадкладна i загадвае заехаць з памерлым на першы падворак i кажа фельчару: «Маeвский, принеси инструменты!» Селянiн ляжыць спакойна,
бо, чуючы пра iнструменты, думае, што будзе нейкая музыка. Гружэўскi, збянтэжаны,
просiцца. Праз некаторы час прыносяць скрыню з хiрургiчнымi iнструментамi. Доктар,
дастаўшы скальпель, дае яго Маеўскаму i, падмiргнуўшы, моцна крычыць: «Режь ему
брюхо!» Мацей, пачуўшы такi вырак, падымаецца з труны. Настрашаны цiкаўны люд
разбягаецца ў розныя бакi, а нябожчык уцякае за плот. Доктар, справавод i фельчар смяюцца. Гружэўскi прыкiдваецца aслупянелым ад здзiўлення.
Доктар наблiзiўся да яго i гаворыць: «Пан Гружевский! Вы хотели старого докто
ра обмануть». Гружэўскi спакойна паўтарае: «Бедны Мацей быў у летаргiчным сне!»
Замяцiн i справавод замаўчалi, потым пачалi зноў смяяцца, i ўся справа мела працяг
пры бутэльцы i так пайшла ў нябыт. Мацей, вярнуўшыся дадому, ужо больш нiколi не
ўдаваўся за памерлага.
Гружэўскi аддзячыў сялян, саступіў суседу ў справе аб мяжы, а гаворка пра гэты тра
гiкамiчны выпадак доўга кружыла ў павеце.
Юзаф Гружэўскi быў жанаты з Казiмiрай Нарбутоўнай — дачкой Антонiя Нарбута —
маршалка лiдскага з лiнii кобрынскай. Памёр бяздзетны. Маёнтак Кульбакi пасля яго
смерцi перайшоў да яго раднi Вэндзiгольцаў.

ДУБIЧЫ52
У Лiдскiм павеце, у глыбiнi лясоў, над вялiкiм возерам стаяў невялiкi дpаўляны
фiлiяльны касцёл у Дубiчах, а ў iм у вялiкiм алтары — фiгура Пана Езуса з цярновым
вянком, падобная да фiгуры, што знаходзіцца ў Вiльнi на Антокалі ў даўнейшым касцёле. Богу спадобiлася гэтае места асвяцiць сваiмi ласкамi.
На працягу года ў Дубiчах было некалькi фэстаў. Прыбывалi асабiстыя панскiя павозкi,
брычкi шляхецкiя, вазкi ўсялякага роду з пабожнымi i шмат пешых пiлiгрымаў. Усялякiх
класаў людзi спяшалiся на вiгiлiю на ўрачыстыя нешпары53. Маленькая лiтоўская вёска
з некалькiх дамоў пры касцёле, невялiкi домiк ксяндза i адзiная карчмa былi не ў стане
змясцiць прыбываючых. Гумны i свiраны служылi паням за будуары i салон, а люд вясковы большай часткай адпачываў пад голым небам i пры першым святле спяшаўся да
спавядальнiц. Зранку ў дзень фэсту прыязджалi яўрэi-крамнiкi, развешвалi ў прызначаных будах розныя тавары: рознакаляровыя пацеркi, яскравыя хустачкi, iголкi, напарсткi,
разнастайныя нiткi, зiхоткi, усё гэта цешыла вока, i кожная пакупнiца спяшалася штонебудзь набыць. У другім баку прадавалася палатно хатняга вырабу, сушаныя грыбы,
шапкi i боты мужчынскiя.
Перад касцёлам у два шэрагі сядзяць жабракi. Рознага кшалту калекi спяваюць разнастайныя святыя песнi альбо, паўтараючы раз i назаўсёды завучаныя вершаваныя
слупкi, заклiкаюць да лiтасцi тых, хто выходзіць з касцёла. I сыплюцца грошы да iх рук,
52
53
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а хлеб — да торбаў. Гоман ад размоваў, крыкаў i плачучых спеваў жабракоў, рознакаляровыя строi сялян, яўрэяў, шляхты i паноў — усё гэта ўяўляла з сябе абразок, годны
пэндзля мастака фламандскай школы.
Ксяндзы спавядалi не толькi ў касцёле, але i на могiлках пры касцёле. Iсцi за пра
цесiяй можна было з цяжкасцю з-за людскіх тлумаў. Пасля св. iмшы i нешпараў уся
гэтая гурма людзей вярталася дадому, i на наступны дзень у Дубiчах зноў панавала звычайная цiшыня, аж да наступнага фэсту. Мясцовыя сяляне былi заможныя, богабаязныя
i любiлi Край, жылi з гаспадаркi i рыбалоўства.
У 1863 годзе, калi пачалося народнае паўстанне, лiдскi аддзел пад кiраўнiцтвам Люд
вiка Нарбута часта быў у Дубiцкiх лясах, i ў гэтых лясах у красавiку 1863 года адбылася бiтва з расейцамі на чале з Цiмафеевым, у якой цэлая партыя паўстанцаў здолела перайсцi ў iншае месца, але яе кiраўнiк з трынаццаццю ваярамi з блiзкага атачэння
лiдскай шляхты палеглi. Салдаты маскоўскiя абадралi трупы на полі бiтвы i да Дубiч
прывезлi iх нагiя целы. Тагачасны генерал-губернатар вiленскi Назімаў дазволiў ушанаваць памерлых пахаваннем у касцёле. Была сабраная патрэбная адзежа i зроблены труны. Целы гэтыя ляжалi тры днi ў бабiнцы касцельным. Рыцарскi катафалк з дванаццацi
простых трун паставiлi ў касцёле, а слёзы люду вiленскага i грамадства, енкi мацярок,
сясцёр i сiрот палеглых, быў найвыразнейшай мовай на iх пахаваннi.
Усе прысутныя мелi за гонар несцi гэтыя дарагiя труны да места iх вечнага спачыну
i пакладзены яны ўсе былi ў адной агульный магiле пры касцёле, а людзi ўпрыгожы
лi гэтае месца найпрыгажэйшым помнiкам, бо курган быў насыпаны уласнымi рукамі
з роднай зямлi. Магiла абаронцаў Волi была страшнай для ворагаў: людзi збiралiся ля
магiлы i чыталi малiтвы. Рускiя знеслi касцёл i, не баючыся святакрадства, раскiдалi
курган, зруйнаваўшы яго з зямлёй. Аднак не згiнула праз гэта памяць пра верных сыноў
Краю, захоўваецца яна ў сэрцах усiх справядлiвых i годных лiцвiнаў i палякаў.

ШЛЮБНЫЯ ВОЙСКI54
Часта i цяпер сярод лiдзян старэйшага веку можна пачуць тытулы-мянушкi: «капiтан
войска Ляшсковiча», «маёр войска Валёвай» i т. п., якiмi жартаўлiва называлi людзей
сямейных. А гiсторыя з’яўлення такiх тытулаў наступная.
Быў у Лiдскiм павеце быў заможны стараста па прозвiшчы Валь, уладар Iшчал
ны, Голдава i iншых вялiкiх гаспадарак. Ён ужо у сталым веку ажанiўся з паннай
з Шукевiчаў i быў у яе так закаханы, што перад шлюбам апiсаў на жонку ўсю сваю
маёмасць. Панi Валёва была досыць энергiчнай жанчынай i праз некаторы час самастойна кiравала не толькi маёнткам, але i асобай мужа, пра iснаванне якога ўсе пачалi
забывацца, бо ў размовах упамiналi толькi пра панi Валёву. Аднаго разу, калi ў маёнтку
былi госцi, Валь некалькi разоў паспрабаваў падтрымаць бяседу, аднак адна з госцяў
цiшком запыталася ў Валёвай: «Як завуць гэтага старога, напэўна гэта эканом панi?»
I тая, пачырванеўшы, працадзiла праз зубы: «Гэта мой муж». Сястра ж панi Валёвай
была замужам за Каралем Лясковiчам. Лясковiч быў чалавек небагаты, але меў добрую
галаву i моцную волю. Сваёй жонкай кiраваў дэспатычна. Прыкладна гэтак жа, як Валь
у жонкi, яна не мела анiякага голасу ў мужа. Абедзве пары жылi разам, бо Лясковiч быў
даверанай асобай Валёвай i займаўся яе гаспадарчымi справамi.
Кароль Нарбут, лiдскi крайчы55 i земскi пiсар, будучы чалавекам вясёлага характару,
падзялiў сваiх жанатых землякоў на два войскi: «войска Валёвай» i «войска Лясковiча».
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Усе мужчыны, якiя былi пад абцасам у жонак, i тыя, якія паслухмяна выконвалi жаночыя загады, адносiлiся да афiцэраў войска Валёвай.
А ў залежнасцi ад ступенi заслуг — хто больш цi менш быў пакорны i падатлiвы,
атрымоўвалi патэнт на званнi, ажно да генерала. I наадварот, мужы, якія трымалi сваiх
жонак моцна, былi афiцэрамi войска Лясковiча.
Армiя Валёвай мела ў сваiх шэрагах i капеланаў. Гэтымi капеланамi былi пробашчы,
заваяваныя сваiмi гаспадынямi.
Патэнты войска Валёвай гучалi прыблiзна так:
«Мы, з яснавяльможнай ласкi, фельдмаршал войска Валёвай, абвяшчаем усiм навокал i кожнаму асобна, каму аб гэтым ведаць патрэбна, што капiтану NN прызначаецца
(пералiчвалiся заслугi (падзеi), якiя давалi права на ўзнагароду) званне маёра; пра гэта
абвясцiлi i даводзiм: усiм генералам, штаб- i обер-афiцэрам, усiм шараговым вышэйназванага NN прызнаваць за маёра i належным чынам вайсковы гонар аддаваць. Выдадзена
ў нашым галоўным штабе».
Подпiс фельдмаршала i начальнiка штаба, а таксама пячатка на воску. На пячатцы
быў вобраз тоўстай бабы, якая сядзела ў фатэлi з пугай, а перад ёй укленчаны муж.
Вакол iх надпiс: «Пячатка войска Валёвай». На пячатцы войска Лясковiча быў мужчына
які карае схiленую перад iм жанчыну i ўнiзе надпiс: «Гэта я, служка пана майго». Вакол надпiс: «Пячатка войска Лясковiча». Калi ж хто-небудзь з афiцэраў войска Валёвай
знаходзiў адвагу стаць самастойным у сям’i, яго пераводзiлi ў войска Лясковiча; аднак
гэта здаралася рэдка, i часцей афiцэры войска Лясковiча пераходзiлi да Валёвай, бо нездарма Красiцкi напiсаў: «Мы кiруем светам, а намi жанчыны».
У войску Валёвай быў асобны катэхiзiс: былi абавязаны верыць, што адкупiла i асвя
цiла iх Яе Мосць. Як узнагароду за заслугi вышэйшыя афiцэры атрымоўвалi ад Яе Мос
цi права звацца адмысловым дрожджавым блiнам, спечаным без агню i вады белай ручкай панi на марсавых iх палiчках. Добры шляхецкi гумар выяўляўся ў гэтых жартах.
Жартавалi ўзаемна, не крыўдуючы. Прылiчалi сябе да найстаражытнейшых рыцараў,
бо першы чалавек Адам ужо ў раі прыслугоўваў Еве. Гэтыя званнi так увайшлi ў моду
ў Лiдскiм павеце, што амаль кожны абывацель меў пэўны вайсковы чын i прыпiску да
аднаго з войскаў.
Аднойчы на балi ў вёсцы Перапечыца Рапнiна пазнаёмiлi з крайчым Нарбутам. Падчас знаёмства Рапнiн сказаў: «Я з’яўляюся фельдмаршалам56 расійскай армii i меў бы
задавальненне даведацца аб тым тытуле, якi я мог бы мець у войску, створаным панам
Нарбутам». На што Нарбут адказаў: «Гэта будзе залежыць ад заслуг Вашай княскай
светласцi, заўважаных на адпаведным полi славы, прызначаным выключна для гэтых
войскаў».
Праз нейкi час дамы намовiлi княжну Рапнiну падысцi да мужа, якi іграў у карты,
i палашчыць яго па твары, што яна i зрабiла. Прайшло некалькi хвiлiн, i камердынер
прынёс вялiкi запячатаны пакет, якi падаў князю. Рапнiн неадкладна адкрыў пакет
i знайшоў у iм патэнт на чын падхарунжага «войска Валёвай». Задаволены, ён, схаваўшы
гэты патэнт, сказаў, што далучыць яго да iншых сваiх патэнтаў з вайсковымi тытуламi
i ўзнагародамi.
Пераклад Галiны ЛАЎРЭШ,
каментары Леанiда ЛАЎРЭША
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УНIЯЦКI СВЯТАР АДАМ ПЛАЎСКI
У гербоўнiку Каспра Нясецкага род Плаўскiх фiгуруе ў Слонiмскiм павеце1.
З кнiгi «Унiверсiтэт Вiленскi» Юзафа Бялiнскага бачна, што Адам Плаўскi па
ходзiць з тэрыторыi Брэсцкай дыяцэзii, у 1818–1822 гг. ён вучыўся ў Галоўнай
семiнарыi пры Вiленскiм унiверсiтэце i закончыў яе са ступенню магiстра2. У да
нясеннi мiтрапалiту Булгаку з Вiленскага ўнiверсiтэта ад 6 лiпеня 1822 г. паведамляецца пра неабходнасць даслаць у Галоўную семiнарыю двух клiрыкаў з Брэсцкай епархii замест «скончыўшых чатырохгадовы курс навук Адама Плаўскага (са
ступенню магiстра багаслоўя) i Iосiфа Каяловiча3». Брэсцкая епархiя мела пяць
месцаў у семiнарыi4. У Вiленскай Галоўнай семiнарыi ён вучыўся разам з галоўным
«лiквiдатарам» унii Сямашкам.
Яшчэ ў лiстападзе 1827 г., знаходзячыся ў Пецярбургу, протапрэсвiтар Сямашка
па прапанове расiйскага ўрада, пiша на iмя дырэктара дэпартамента замежных вера
вызнанняў Карташэўскага запiску якая потым стала знакамiтай, у якой прасiць урад
ажыццявiць прапанаваныя iм рэформы, у вынiку якiх унiяты «непазбежна злучацца
з праваслаўнай царквой». Неўзабаве 2 красавiка 1833 г. ва ўзросце 35 гадоў Сямашка прызначаны Лiтоўскiм епархiяльным грэка-каталіцкім епiскапам. I ўжо 12 мая ён
падпiсвае прашэнне Сiноду аб асабiстым далучэннi да Праваслаўнай царквы, але застаецца грэка-каталiцкiм епiскапам. У гэтай паперы ён пiша, што ўжо 6 гадоў лiчыць
сабе праваслаўным i калi да гэтага часу не змянiў веру афiцыйна, дык для таго, каб зручней было далучыць i 1,5 мiльёна ўнiятаў5. Па прапанове епiскапа Iосiфа, грэка-ўнiяцкая
калегiя 7 лютага 1834 г. вырашыла прыняць для ўнiяцкiх цэркваў служэбнiк i кнiгу
спеваў пры набажэнствах маскоўскага друку (Маскоўскай сiнадальнай друкарнi)6.
Першы вялiкi пратэст супраць кнiг маскоўскага друку быў у Наваградку, дзе для сустрэчы з Сямашкам сабралася да 60 святароў i наваградскi благачынны Ян Гамалiцкi
ад iх iмя прадставiў пiсьмовае прашэнне, ён прасiў каб яны былi вызваленыя ад ужывання гэтых кнiг (тэкст прашэння ў дадатку да артыкула). Нават не прачытаўшы
дакумент, епiскап тут жа загадаў усiм святарам чытаць па-стараславянску. Чыталi
яны дрэнна i атрымалi вымову, пасля чаго епiскап дадаў, што меркаванне гэтых малаадукаваных святароў не можа лiчыцца грунтоўным. Пасля закрыцця сходу Сямашка зрабiў строгую вымову благачыннаму з пагрозай, што сашле яго ў манастыр
i пазбавiць прыхода (гэта значыць — сродкаў да iснавання), калi ён праз тры днi не
прадставiць пiсьмовага адрачэння ўсiх святароў ад свайго прашэння i не выдасць
завадатараў. Пасля моцнага цiску святары выдалi завадатараў i падпiсалiся пад неабходнай паперай7.
Сярод «завадатараў» быў i Адам Плаўскi, якi, як высокаадукаваны чалавек, разумеў,
што пераход на маскоўскiя богаслужбовыя кнiгi — гэта пачатак канца унii. Сямашка
1
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i яго аднадумцы дэкларавалi, што iмi ўсё робiцца для выгоды клiру i ўмацавання
унii8, а святароў, якiя разумелi, што справа iдзе да лiквiдацыi iх царквы i не маўчалi,
абвiнавачвалi ў распаўсюдзе чутак. Трэба сказаць, што пераход на маскоўскiя кнiгi,
вельмi ўсхваляваў нават мiнiстра ўнутраных спраў Д. М. Блудава, мiнiстр хваляваўся,
што супрацiў можа выйсцi з-пад кантролю урада9, але Сямашка даказаў яму неабходнасць такога кроку i таму узяў на сабе адказнасць. Далей, каб перамагчы i не
дапусцiць выбуху незадавальнення, епiскап бязлiтасна караў нязгодных i iзаляваў
лiдараў супрацiву.
У Нацыянальным гiстарычным архiве Беларусi ў г. Гродна захоўваецца справа 1834 г.
«О переводе в Волнянский монастырь священников Плавского Адама, Дылевского Игнатия и Горбацевича Антона за распространение ложных слухов»10. Справа мае грыф
«сакрэтна».
У першым дакуменце справы Сямашка пiша: «Яго правасхадзiцельству спадару гро
дзенскаму губернатару М. М. Мураўёву»:
27 верасня
Ва ўласныя рукi
Ваша правасхадзiцельства
Мiласэрны Васпан.
Пра зламысныя дзеяннi святароў — Любчанскага Адама Плаўскага, Навагрудскага Iгната Дылеўскага i Вядзьмянскага Антонiя Гарбацэвiча. У бытнасць маю
ў Наваградку, асабiстым меркаваннем i пiсьмовай аб’явай большай паловы духавенства Навагрудскага дэканата, пераканаўся, складзенае iмi прашэння супрацьлеглае
iхняму абавязку i здароваму сэнсу: за пiсанне, iнтрыгi i падманы, ужытыя iмi, каб
ўцягнуць iншых святароў да падпiсання прашэння, за iнтрыгi i сяўбу разладу памiж
духавенствам, за распаўсюд… iлжывых чутак i выдуманых вестак, я прапанаваў
кансысторыi падвергнуць гэтых святароў: Плаўскага, Дылеўскага i Гарбацэвiча,
шасцiмесячнай епiтым’i ў Валнянскiм манастыры, а звыш таго апошняга з iх зняць
з займанай дэпутацкай пасады.
<…>
Пра маё распараджэнне… лiчу неабходным паведамiць Вашаму правасхадзiцельству
i пакорна прасiць, каб азначаныя вышэй святары Адам Плаўскi, Iгнат Дылеўскi i Антонi
Гарбацэвiч у выпадку запаволення адпраўленыя былi мясцовай палiцыяй у Валнянский
манастыр Навагрудскага павета i каб за iмi быў добры палiцэйскi нагляд. Прытым
нялiшнiм лiчу паведамiць Вашаму правасхадзiцельству, што я маю прыватныя звесткi,
быццам да падачы згаданага вышэй прашэння падбухторвалi i ў складаннi ўдзельнiчалi
Навагрудскiя Дамiнiканы.
Вашага правасхадзiцельства пакорны слуга Iосiф, Лiт. Г. У. епiскап (апошнi радок
напiсаны рукой Сямашкi. — Л. Л.)»11.
9-й старонкай справы трох святароў з’яўляецца ананiмная папера, на якой трыма
рознымi вельмi неахайнымi почыркамi напiсаны тэкст на 1,5 старонкi. З апошняга фрагмента тэксту можна зразумець, што справа iдзе аб навагрудскiх дамiнiканах. На старон8
Киприанович Г. Я. Жизнь Иосифа Семашки, митрополита литовского и виленского, и воссоединение западно-русских униатов с православной церковью в 1839 году. С. 61.
9
Киприанович Г. Я. Жизнь Иосифа Семашки, митрополита литовского и виленского, и воссоединение западно-русских униатов с православной церковью в 1839 году. С. 79.
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11
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126

цы губернскiм пiсарам прастаўлены № 877 i грыф «сакрэтна», дата 28 верасня 1834 г.,
на паперу накладзена вiза «Завесцi справу»12.
Для расследавання справы ў Навагрудак накіроўваецца страпчы па крымiнальных
справах Гродзенскай губернi Каржанеўскi. Яго рапарт дае магчымасць зразумець, якi
«крымiнал» учынiлi навагрудскiя святары.
№ 222 Сакрэтна
Строга сакрэтна
Яго правасхадзiцельству гарадзенскаму губернатару — на правах Ваеннага губернатара па горадзе Гродна — генерал-маёру i кавалеру Мiхаiлу Мiкалаевiчу Мураўёву.
Гродзенскага губернскiх крымiнальных спраў страпчы
Рапарт
У выкананне прадпiсання Вашага правасхадзiцельства ад 28-га мiнулага верасня за
№ 877 гонар маю пакорлiва данесцi, што па строгiм i колькi магчыма сакрэтным вышуку наконт дзеянняў Навагрудскiх ксяндзоў Дамiнiканаў у зламысным падбухторваннi
грэка-ўнiяцкiх святароў Адама Плаўскага, Iгната Дылеўскага i Антонiя Гарбацэвiча
да падання лiтоўскаму Грэка-ўнiяцкаму епiскапу правялебнаму Iосiфу ў бытнасць яго
ў Наваградку — некалькi прашэнняў, адкрываецца:
1) Першапачатковымi завадатарамi гэтага прашэння былi акрамя трох пайменаваных святароў i яшчэ Сенiнскi святар Юльян Гарбацэвiч, ён першы падпiсаў гэтае
прашэнне, падаўшы прыклад iншым.
2) Неабходны рух перад прыбыццём, г. зн. 1-га чысла мiнулага верасня, епiскапа
Iосiфа ў Навагрудак, гэтае прашэнне падпiсана было святарамi часткай у м. Любчы
ў святара Плаўскага, а часткова ў Наваградку ў святара Дзеуорылоўскага (?), пра што
ведае i благачынны Гамалiцкi.
3) Святар Плаўскi насiў гэтае прашэнне ў манастыр да Навагрудскiх ксяндзоў Да
мiнiканаў ужо напiсанае i падпiсанае — чытаў iм яго — i яны пры адыходзе Плаўскага
са слязьмi благаслаўлялi яго на поспехах.
4) У кастрычнiку i на пачатку мiнулага верасня Нясвiжскiя i Навагрудскiя ксяндзы
Дамiнiканы… колькi па паверхнi я даведацца мог, вырашылi памiж сабою пост — пост
кожную… сераду — дзеля таго, каб унiя не адхiлiлася ад рымскiх абрадаў: такiм чынам яны былi ўдзельнiкамi ў гэтым зламысным дзеяннi… Навагрудскага базылiянскага
Грека-ўнiяцкага манастыра манахi… трымалi пост у суботу.
5) Святары Адам Плаўскi i Iгнат Дылеўскi паводле распараджэння епiскапа —
па маiм патрабаваннi — ужо адпраўленыя на епiтым’ю ў Валнянскi манастыр, —
Вядзьмянскi ж святар Антонiй Гарбацэвiч яшчэ застаецца на сваiм месцы — з-за не
прызначэння з духоўнага боку дагэтуль iншага святара яго прыходскай царквы. Пра
што я не забываю… нагадаць Навагрудскаму дэкану або благачыннаму.
6) З лiку схопленых завадатараў утаймаваны два толькi святары: Адам Плаўскi
i Юльян Гарбацэвiч, з якiх першы катэгарычна сардэчна раскайваецца, абавязваючыся
выконваць усе… распараджэннi яго духоўнага начальства i ў тым лiку вырак Вашага правасхадзiцельства: але з гэтых Юльяну Гарбацэвiчу, па маладым яго ўзросце…
протапрэсвiтарам благачынным прадпiсана яму як добранадзейнаму прыняць… пакi
нутую Плаўскiм Любчанскую парафiяльную царкву… святары Дыльскi i Антонi Гар
бацэвiч, сваякi Юльяна Гарбацэвiча, не перастаюць заставацца ўпартымi i даволi
дзёрзкiмi ў памылцы сваёй.
12
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7) Акрамя грэка-ўнiяцкiх святароў, каб хто менавiта з прыватных асобаў удзельнiчаў
у згаданым зламысным дзеяннi, я пры ўсiм маiм стараннi за такi кароткi час знайсцi
не змог: а заўважыў толькi, што наогул… памешчыкi… спрыяюць духоўным, каб
унiя не адыходзiла ад рымскiх абрадаў… напрыклад, калi святар Дыльскi атрымаў
з Кансiсторыi прадпiсанне аб прызначэннi яму епiтым’i, дык на другi дзень выправiўся
ў маёнтак Райцы да памешчыка Раецкага, якi i ўзнагародзiў яго, Дыльскага… дзясяткамi
злотых.
Губернскi крымiнальных
спраў страпчы
Подпiс (Каржанеўскi)
9-га кастрычнiка
1834
г. Навагрудак13.
Такiм чынам, «пост i малiтва» манахаў лiчылiся ўдзелам у «зламысным дзеяннi», як
i напiсанне i падача цалкам легальнага прашэння. Паводле ўспамiнаў вiдавочцы, прашэнне ўнiяцкiх святароў было напiсана так, што «нават тыгра-забойцу перамянiла бы
на ягнё». Плаўскi меў публiчны выступ перад мноствам людзей, верагодна — святароў,
«пры гэтым епiскап слухаючы, бляднеў, а некаторыя казалi, што, наадварот, кроў
прылiвала да яго твару»14.
Епiскапа Сямашку не задаволiла пакаранне святароў у Валнянскiм манастыры,
5 снежня 1834 г. ён пiша Мураўёву: «Благачынны Навагрудскi… Гамалiцкi даносiць
мне, што з прызначаных мною на епiтым’ю ў Валнянскiм манастыры святароў, адны
ходзяць па корчмах i па селiшчах, iншыя раз’язджаючы па суседнiх дамах, займаюцца распаўсюдам iлжывых вестак, на богаслужэннi ж зусiм не глядзяць… жадаючы
даставiць святарам Плаўскаму, Дылеўскаму i Гарбацэвiчу надзейныя спосабы да
выпраўлення, я прапанаваў Лiтоўскай Кансiсторыi: 1. Перавесцi азначаных святароў
для заканчэння шасцiмесячнай епiтым’i з Валнянскага ў Быценскi манастыр. 2. Вызначыць падрабязна, з чаго будзе складацца гэтая епiтым’я, так, каб яна сапраўды
была карыснай для… выпраўлення памянутых святароў. 3. Прызначыць iм у манастыры асобную келлю i даручыць iх асаблiваму нагляду i кiраўнiцтву аднаго з… iераманахаў
Быценскага манастыра»15.
Паводзiны Плаўскага, верагодна, тлумачацца тым, што ён меў вялiкую сям’ю
(8 дзяцей), вiдавочна, у яго душы iшла пастаянная барацьба памiж абавязкам святараiнтэлектуала i бацькоўскiмi пачуццямi. Пакаяўшыся перад епiтым’яй, ён скарыстаў
час знаходжання ў манастырах для напiсання пакуль што невялiкай запiскi, у якой
выклаў i абгрунтаваў свае погляды. Як законапаслухмяны святар, ён перадаў сваю
працу ў Кансiсторыю, чамусьцi палiчыўшы, што на людзей, якiя свядома лiквiдуюць
сваю царкву, можна ўздзейнiчаць логiкай. Сямашка зрабiў выгляд, што адразу не
зразумеў, якiя паперы яму перадалi, бо пiсаў: «Прадстаўленнем ад 26 мiнуўшага
красавiка… кансiсторыя, даносячы мне аб заканчэннi святарамi Плаўскiм i Ды
леўскiм… епiтым’i, прыклала нейкiя запiскi першага з iх… на некалькiх лiстах
дробным шрыфтам… Не бачу… нi мэты, нi прычыны, па якiх прыкладзеныя гэтыя запiскi… мне не хапае часу займацца чытаннем нейкiх прыватных пустых
13
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папер… кансiсторыя прыняла гэтыя цыдулкi на простай паперы i ў неафiцыйнай
форме… Калi б на гэтыя паперы варта было б чамусьцi звярнуць увагу, дык сябры
кансісторыi маглi б прыняць iх прыватна, тым больш яны маглi б павучыць таго,
хто напiсаў гэтыя запiскi, выявiўшага гэтым занадта абмежаваныя свае звесткi
i недахоп здаровага сэнсу»16.
Аднак ужо 22 чэрвеня 1835 г. епiскап хадайнiчаў перад мiнiстрам унутраных спраў
Блудавым «пра выдаленне ў Магiлёўскую губерню святара Адама Плаўскага, бо ён узбуджае памiж духавенствам процiдзеянне начальству». Сямашка пiша, што ссылка
ў манастыр «не прынесла… поспеху… у дачыненнi да аднаго з тых святароў… Адама
Плаўскага». Далей епiскап прыводзiць, мякка кажучы, бяздоказная факты пра дрэнны
характар i неадпаведныя паводзiны магiстра Плаўскага ў былым i потым паведамляе,
што пасля паўгода ў манастыры святар падаў Сямашку «дзве цыдулкi. У адной з iх ён
мяркуе, што служэбнiкi Маскоўскага друку не павiнны прымяняцца ўнiятамi, у другой
бэсцiць кормчую кнiгу17. <…> Таму я лiчу неабходным ужыць… больш дзейсныя сродкi
ўтаймавання i выпраўлення i мяркую адхiлiць яго ад займанага iм Любчанскага прыхода… i адправiць дзячком… у Магiлёўскую губерню»18. Ужо 8 лiпеня епiскап дае каманду
навагрудскаму благачыннаму неадкладна выслаць Адама Плаўскага з усiм сямействам
ў Магiлёўскую губерню19. Плаўскi быў сасланы ў Магiлёўскую епархiю ў панамары20
з васьмю дзеткамi i жонкай21, прычым Сямашка пiсаў мiнiстру Блудава, што «было б
карысна, каб палiцыя з самага пачатку паступала з Плаўскiм як з дзячком i не дазвалялася яму па шляху ўжываць адзенне святара»22. Пазней Сямашка пiсаў, што святар быў
сасланы ў Смаленскую губерню23.
Акрамя трох святароў у навагрудскiм благачынii ў 1835 г. яшчэ 6 парахаў — Мiхал
Вiторскi, Гедэён Савiч, Iгнат Марцыноўскi, Томаш Гарбацэвiч, Юльян Гарбачэвiч (пра
яго пiсаў страпчы), Вiктар Гарбацэвiч, адмовiлiся служыць па маскоўскiх кнiгах, сярод
iншага яны былi абвiнавачаныя Сямашкам ў тым, што «осмелились рассуждать» i былi
пераведзеныя ў прычэтнiкi, iх неабходна было «выслаць без усялякага запаволення да
прызначаных для iх прычэтнiчаскiх месцаў, калi будзе патрэбным, дык i праз палiцыю,
не дазволiўшы iм больш за тры днi для вырашэння сваiх гаспадарчых справаў у ранейшых прыходах»24. I тым не менш благачынны Ян Гамалiцкi 31 лiпеня 1835 г. даклаў, што
яшчэ 13 парахаў адмовiлiся прыняць кнiгi маскоўскага друку25. Хваляваннi святароў
пракацiлiся па ўсёй Беларусi.
Плаўскi з сям’ёй не мог пражыць на жабрацкiя грошы дзячка. Захавалася справа ад
1 чэрвеня 1836 г. аб пераведзеным у прычэтнiкi святары, магiстры багаслоўя Адаму
Плаўскiм. У справе знаходзiцца прашэнне мiтрапалiту Булгаку аб аднаўленнi яго на
16

Записки Иосифа Митрополита Литовского. Санкт-Петербург, 1883. Т. 3. С. 163–164.
Кормчыя кнiгi — зборнiкi царкоўных i свецкiх законаў, якiя выкарыстоўвалiся для кiравання
Праваслаўнай царквой.
18
Записки Иосифа Митрополита Литовского. С. 166–167.
19
Записки Иосифа Митрополита Литовского. С. 173.
20
Дело о низведенном в причетники священнике магистре богословия Адаме Плавском. Р.,
01.06.1836, д. 3401, 22 л. // Архiў унiяцкiх мiтрапалiтаў. Дакументы да гiсторыi царквы ў Беларусi
XV–XIX стст. у фондзе «Канцылярыя мiтрапалiта грэка-ўнiяцкiх цэркваў у Расii». Мiнск — Полацк,
1999. С. 176.
21
Chotkowski X. Pamiętniki Józefa Siemaszki. Krakow, 1885. S. 55.
22
Записки Иосифа Митрополита Литовского. С. 173.
23
Записки Иосифа Митрополита Литовского. С. 583.
24
Записки Иосифа Митрополита Литовского. С. 174.
25
Записки Иосифа Митрополита Литовского. С. 188.
17
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святарскай пасадзе i данясенне пра яго «ўзорныя паводзiны»26. Пiсаў Плаўскi i епiскапу
Лужынскаму27.
Толькi ў 1838 г. ягоныя прашэннi пачалi разглядацца. У лiсце да обер-пракурора Сi
нода Пратасава ад 24 лiстапада 1838 г. з меркаваннем аб прашэннi Адама Плаўскага пра
яго вяртанне ў Лiтоўскую епархiю сярод iншага Сямашка пiсаў: «Я баюся, што рас
каянне Плаўскага перад начальствам Смаленскай губернi i гатоўнасць падпарадкоў
вацца… тычыцца толькi справы аб служэбнiках Маскоўскага друку… Таму я лiчу
неабходным, каб святар Плаўскi падаў… прашэнне, у якiм бы ён ясна выклаў сваю га
тоўнасць далучыцца да праваслаўнай… царквы»28.
Апальны святар быў пераведзены святаром «на бедны прыход» у Магiлёўскую
епархiю. Пасля шматлiкiх прашэнняў святара перавялi ў «добры» Астрынскi прыход на Лiдчыне. Iосiф Сямашка «представил его к пособию в 200 рублей как совершенно обедневшего и принужденного воспитывать 8 человек детей после смерти
жены». Жыццём сваёй жонкi — мацi васьмi дзяцей — i галечай заплацiў беларускi
святар-iнтэлектуал за сваю веру i перакананнi. Трактат Плаўскага супраць кнiг мас
коўскага друку i лiквiдацыi унii быў выдадзены за мяжой, потым перакладзены на
розныя мовы i неаднаразова перавыдаваўся на працягу XIX ст. «при помощи врагов
России»29.
Верагодна, першы раз трактат Адама Плаўскага быў надрукавана ў Познанi ў «Hi
storia duchowieństwa Łacińskiego i Unickiego», выдадзенай у дзвюх кнiгах30. Аўтар праз
кнiжны пошук на google.com, знайшоў шэраг кнiг XIX ст. на розных мовах, у якiх расказваецца пра дзеяннi ўнiяцкага святара Плаўскага31.
Расейскi гiсторык-заходнярус беларускага паходжання Кiпрыяновiч пiсаў: «Ухiленне
ад падпiскi (аб далучэннi да праваслаўя. — Л. Л.) протаiерэя Баброўскага (да 1837 г.)
i протаiерэя Сасноўскага (да 1839 г.), нiкчэмны лiк падпiсак у 1833–1834 гг. з боку
даволi шматлiкiх у той час святароў, былых выхаванцаў Галоўнай семiнарыi, а так
жа наваградскi пратэст магiстра багаслоўя Адама Плаўскага, таварыша Iосiфа
(Сямашкi. — Л. Л.) па Галоўнай семiнарыi, ясна даказвае, што нават шматлiкiя
духоўныя таго часу не адразу разгледзелi ўсю велiч пачатай Iосiфам справы»32. Я думаю, усё наадварот, яны разгледзелi справу Сямашкi i менавiта таму, нават пад моцным
ціскам уладаў, супрацiўлялiся ў меру сваiх магчымасцяў.
26

Описание документов архива западнорусских униатских митрополитов. Т. 2. СПб., 1907. С. 1080.
Прошения оршанскому епископу В. Лужинскому о назначении и перемещении по службе, о выдаче метрических выписей, об облегчении наказания священнику Плавскому и др. П. Р., 14.05.1835–
12.01.1836, д. 1564, 81 л. // Архiў унiяцкiх мiтрапалiтаў. Дакументы да гiсторыi царквы ў Беларусi
XV–XIX стст. у фондзе «Канцылярыя мiтрапалiта грэка-ўнiяцкiх цэркваў у Расii». С. 267.
28
Записки Иосифа Митрополита Литовского. С. 403–404.
29
Киприанович Г. Я. Жизнь Иосифа Семашки, митрополита литовского и виленского, и воссоединение западно-русских униатов с православной церковью в 1839 году. С. 96.
30
Eustachy Antoni Iwanowski (pseud. Eu. Helleniusz). Wspomnienia narodowe. S. 173.
31
Schlesisches Kirchenblatt. Breslau, 1854. Т. 20. S. 218.; Österreichische revue. Wien, 1866. Т. 4.
Fragen 10–12. S. 20.; Revue du Monde Catholique. Paris, 1863. Т. 7. P. 178.; Louis Zozime Élie Lescoeur.
L’église catholique en Pologne sous le gouvernement russe. Paris, 1860. P. 39.; Karl Werner. Geschichte der
apologetischen und polemischen Literatur der christlichen Theologie. Hurter, 1864. Т. 3. S. 374.; Giacomo
Margotti. Die Siege der Kirche in dem ersten Jahrzehent des Pontifikates Pius IX aus dem Italienischen
von Pius Gams. Wagner, 1856. Т. 3. S. 550.; Della Chiesa Russia in relazione alla cattolica e ad altre chiese
cristiane. Padova, 1864. S. 97–98.; Journal historique et littéraire. Liège. Т. 4. 1837. S. 384.
32
Киприанович Г. Я. Жизнь Иосифа Семашки, митрополита литовского и виленского, и воссоединение западно-русских униатов с православной церковью в 1839 году. С. 91.
27
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ДАДАТКI
Паданне 1834 г. епiскапу ад навагрудскiх святароў, з кнiгi «Likowski Edmund. Dziei
koscela unickiego na Litwie i Rusi w XVIII–XIX wieku. Czesc II. Warszwa. 1906. S. 84–86»,
у сваю чаргу, Лiкоўскi падае тэкст у перакладзе з французскай мовы з кнiгi «Vicissitudes
de l’Église catholique des deux rites en Pologne et en Russie, ouvrage écrit en allemand, par
un prètre de la congrégation de l’Oratoire (1845), tom. II, str. 298–300».
У перакладзе па-беларуску:
З належнай павагай да Вашай Правялебнасцi з нагоды прапанаванай змены грэкаўнiяцкага абраду мы тлумачым нашы запыты ў наступных пунктах:
а) Калi унiя ўсходняй царквы з заходняй была ўрачыста аб’яўленая на агульным
Фларэнцiйскiм саборы ў 1439 г., таксама там было вырашана рэфармаваць грэцкiя абрады, але дызунiцкая царква, разбураная праз неспакойнага Марка33, епiскапа Эфескага, не захацела прыняць вынiкаў сабору. Што тычыцца нас, мы па прыкладзе нашага
мiтрапалiта, Iсiдора Кiеўскага34 i Iосiфа35, патрыярха Канстанцiнопальскага, аднадушна
падтрымлiваем ужыванне вынiкаў рэформы, бо рэформа для ўсёй грэцкай царквы была
прынятая i мы, як i грэкi ўз’яднаныя, выконваць яе абавязаныя.
б) Пасля адпадзення паўночнай Русi руска-лiтоўскае духавенства ў часы мiтрапалiта
Мiхала Рагозы36 ўз’ядналася з Рымам на сiнодзе ў Брэсце Лiтоўскiм 1594 г., калi ж тая
унiя ў наступным годзе была пацверджаная папам Клементам VIII, той жа сiнод даў нам
як недатыкальныя прынцыпы: вызнанне веры i рэформы абраду, устаноўленыя сiнодам
Фларэнцiйскiм.
в) Леў Кiшка37, мiтрапалiт усяе Русi, на Замойскiм сiнодзе ў 1720 г. разам з усiмi свя
тарамi не толькi пацвердзiў упамянутую вышэй унiю ў Брэсце, але, акрамя таго, для
большага ўзмацнення унii, адрозненнi памiж дызунiцкiмi i грэка-каталiцкай царквой
падрабязна апiсаў i рэфармаваў абрады ва ўнiяцкiм духу, вызначыў прылады i ўсё начынне, неабходнае для Лiтургii, зыходзячы больш з вялiкай пабожнасцi i нацыянальных
звычаяў, а не з старых абрадаў царградскiх. Аўтэнтычныя экзэмпляры тых пастановаў
былi адпраўленыя для вечнага захавання духавенству венгерскаму, славацкаму, далмацкаму, харвацкаму i iншым, а нас пад прысягай абавязалi да захавання на вечныя часы
еднасцi з Святой Рымскай царквой.
г) Параўноўваючы самыя старыя выданнi малiтоўнiкаў, выдадзеныя намаганнямi
i падмацаваныя аўтарытэтам епiскапаў, як: малiтоўнiк, выдадзены ў 1659 г. мiтрапалiтам
Кiпрыянам Жахоўскiм38 i прысвечаны князю Каралю Станiславу Радзiвiлу, з прыгожай прадмовай, якая заахвочвала духавенства да унii; таксама малiтоўнiк, выдадзены
ў 1727 г. праз мiтрапалiта Кiшку, i малiтоўнiк, друкаваны ў 1790 г. праз мiтрапалiта Шаптыцкага, нарэшце, абмiнуўшы шмат iншых, малiтоўнiк, выдадзены ў Вiльнi руплівасцю
33
Марк Эфескi (1392–1444) — мiтрапалiт Эфескi, праваслаўны багаслоў, адзiны ўдзельнiк ФерараФларэнційскага сабора, якi не прыняў унiю.
34
Iсiдар Кiеўскi (1380/1390–1463, Рым) — мiтрапалiт Кiеўскi, прыхiльнiк унii.
35
Iосiф II, патрыярх Канстанцiнопальскi, раней мiтрапалiт Эфескі, абраны ў 1416 г., iмкнуўся да
ўз’яднання цэркваў, наведаў Фларэнційскi сабор i памёр у Iталii ў 1439 г.
36
Мiхал Рагоза (1540–1599) — праваслаўны, потым унiяцкi царкоўны дзеяч Рэчы Паспалiтай.
Мiтрапалiт Кiеўскi, Галiцкi і ўсяе Русi (з 1589).
37
Леў Кiшка (1668–1728) — царкоўны дзеяч Рэчы Паспалiтай, пiсьменнiк i перакладчык. Унiяцкi
бiскуп Уладзiмерскi i Берасцейскi (з 1711), мiтрапалiт Кiеўскi, Галiцкi і ўсяе Русi (з 1714). Доктар
багаслоўя (1691)
38
Кiпрыян (Цыпрыян) Жахоўскi (1635–1693) — унiяцкi мiтрапалiт Кiеўскi, Галiцкi i ўсяе Русi
(1674–1693).
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дзейснага зараз мiтрапалiта Язафата Булгака, дык вось, параўноўваючы ўсе гэтыя
малiтоўнiкi, мы знаходзiм, што яны нiчым не розняцца. Акрамя таго, мы бачым, што
ўсе рытуалы стасуюцца памiж сабой i рознiца памiж iмi вельмi малая. Усё гэта даказвае,
што малiтоўнiкi i рытуалы маюць агульную крынiцу ва Усходняй царкве, таму што так
шмат грэцкага — малiтоўнiкi ўнiяцкiх епiскапаў маюць пацвярджэнне ў сiвой даўнiне.
д) Калi для выкарыстання грэка-ўнiяцкiм духавенствам малiтоўнiкi, друкаваныя
ў 1831 г. у Маскве, адрознiваюцца ад нашых малiтоўнiкаў месцам аб паходжаннi Святога Духа i некаторымi малiтвамi, нi разу не ўзгадваецца Папа, якому мы пры нашым
высвячэннi клятвенна абяцалi паслухмянасць i павагу, як i iмператару, молiм Правялебнага епiскапа не прымушаць нас прыняць гэта i пакiнуць нам вiленскi малiтоўнiк, якi
мы заўжды ўжывалi.
е) Люд рускi амаль два стагоддзi прывык кленчыць падчас службы, да Еўхарыстыi
падчас урачыстых святаў i ў нядзелю, да шэсцяў i глыбокай павагi да Еўхарыстыi. Усё
гэта патрэбна ў нашым абрадзе i не можа быць выдаленае без пакрыўджання народа,
якi, здаецца, будзе мець абурэнне супраць духавенства з-за новых зменаў.
Пад кiраўнiцтам нашага Найлепшага цара, сярод столькiх мiльёнаў падданых, грэкакаталiцкае духавенства мусiць засведчыць шмат дабрадзействаў i чакае таксама яго
бацькоўскай апекi. Яго найвышэйшая воля кожнаму пакiдае поўную свабоду вызнаваць
сваю рэлiгiю, таксама i грэка-каталiцкаму духавенству. Такiм чынам, не меней за iншыя
веравызнаннi мы маем абавязак захавання старых абрадаў нашага набажэнства, абы мы
не пагрэбавалi высокай дабрынёй нашага цара.
Нарэшце Навагрудскае духавенства, з належнай павагай да Правялебнага епiскапа,
аб’яўляе просьбу, каб Грэка-ўнiяцкая царква адрознiвалася ад Праваслаўнай царквы,
i заклiкае да ўважлiвага клопату пра сябе свайго выбiтнага пастара. Гэтыя пажаданнi,
аб’яўленыя аднагалосна, падпiсаныя кожным уласнай рукой.
Леанiд ЛАЎРЭШ
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ПРА МIХАЛА ШЫМЯЛЕВIЧА
Крэскi да бiяграфii найлепшага гiсторыка горада Лiды
Мой цесць асабiста ведаў героя гэтага артыкула i чуў ягоныя расказы з гiсторыi нашага горада. У 1930-я, адносна цiхамiрныя гады, рэгулярна ў доме Сегеняў па вулiцы
Вызвалення збiралася «колко» сяброў-выпускнiкоў лiдскай павятовай вучэльнi: Мiхал
Шымялевiч, Сегенi, Хрулi, Кароль Ёдка i г. д.1. Мой цесць, Iосiф Хруль, дзiцем удзельнiчаў
у гэтых «клубных» зборах разам з сваiм бацькам, таксама Iосiфам Хрулем, i сваiм стрыечным братам Адамам Хрулем. Бог даў майму цесцю, шляхцiцу старажытнага лiдскага
роду, 84 гады жыцця, i я меў магчымасць на працягу некалькiх дзесяцiгоддзяў пад добры кiлiшак весцi бясконцыя размовы, падчас якіх часта ўзгадавалася гiсторыя нашага горада. Праз нейкi час я таксама пачаў пiсаць, бо нармальная для iнжынера 1980-х
гадоў цяга да гуманiтарных навук вылiлася ў галоўнае хобi майго жыцця — вывучэнне гiсторыi Лiдчыны. Да гэтага часу ў нашым горадзе ўжо адрадзiлася супольнасць
людзей, замiлаваных гiсторыяй Лiды, мне было дзе друкавацца, з кiм кансультавацца
i весцi бясконцыя размовы на вузкаспецыяльныя тэмы. Як кажуць, на пустым месцы
нiчога не нараджаецца — супольнасць даследчыкаў гiсторыi Лiдчыны мае ўжо больш
чым 200-гадовую гiсторыю.
Для мяне (беларуса з КПЗБ-шнымi каранямi) найвышэйшай адзнакай як краязнаўцы
былi словы майго цесця, якi за святочным сталом, жартуючы 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. знаўцу лiдскай
гiсторыi Мiхала Шымялевiча i ў вынiку напiсаць пра яго.
Мiхал Шымялевiч (18.10.1879–11.01.1969, Michał Szymielewicz (Szymilewicz)). Пра
Мiхала Iванавiча Шымялевiча напiсана зусiм мала, першы артыкул пра яго надрукаваны
Станiлавам Суднiкам ў «Лiдскiм летапiсцы»2, другiм з’яўляецца мой артыкул у «Нашым слове»3.
У адным са сваiх артыкулаў — «Borcie i włość Borciańska» — Мiхал Шымялевiч
паведамiў, што, згодна з iнвентаром Барцянскага староства 1765 г., барцяк вёскi Паў
лока Мiхал Шымялевiч меў 3/4 валокi зямлi i плацiў штогод 30 злотых, а, згодна
з iнвентаром 1798 г., ягоны сын Марцiн Шымялевiч меў 1 дым (яго сям’я: 2 мужчынскiя
душы i 3 жаночыя) i 1 вала, 4/8 «osiadłych» валокi i 4/8 «pryjemnych» валокi, штогод адбываў паншчыну 2 дні ў тыдзень на дворнай зямлi i плацiў 40 злотых падатку.
Другi сын Мiхала, Ян, перасялiўся ў Падзiтву. Сын Марцiна i ўнук Мiхала, таксама Мiхал Шымялевiч, нарадзiўся 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 адбываў на дворнай зямлі ў Палашках ужо 3 днi паншчыны акрамя iншых
абавязкаў i выплат. Тут, у Пялясе, 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 Кураша, якi ў 1511 г.
атрымаў пацвярджэнне прывiлеі вялiкага князя Аляксандра на пустоўшчыну Стан
коўшчыну ў Троцкiм павеце, пра род Шумялевiчаў гiсторык тлумачыў, што яны мелi
1
2
3

Сегенi, бацька i сын, пакiнулi два надрукаваныя ўспамiны, Хруль Iосiф i Караль Ёдка — па адным.
Станiлаў Суднiк. Мiхал Шымялевiч // Лідскі летапісец. 2008. № 2 (42). С. 18–20.
Лаўрэш Леанiд. Сябар ТБШ Мiхал Шымялевiч // Наша слова. № 38 (1137). 18 верасня 2013 г.
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адзiныя 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 Мiхал Шымялевiч, аўтар брашуры, выдадзенай у 1896 г., (памылка,
насамрэч у 1906 г.) «Szkice etnograficzne o Tatarach litewskich» i каштоўных нататак
пра татараў лiдскага павета, шматкроць у гэтай кнiзе цытаваных»4.
Шымялевiч не пагаджаўся з «татарскай» версiяй паходжання свайго роду i лiчыў, што
Шымялевiчы — род сялянскi i паходзіць з прускiх барцякоў5.
Мiхал Шымялевiч пачаў адукацыю ў Лiдскай павятовай вучэльнi6. Каля 1890 г.,
падчас яго вучобы, у Лiдскiм двухкласным павятовым вучылiшчы выкладалi: штатны
наглядчык (дырэктар), выкладчык матэматыкi i геаграфii, надворны саветнiк Сцяпан
Сямёнавiч Свiдэрскi, протаiерэй Каяловiч Iосiф Восiпавiч — настаўнiк праваслаўнага
веравызнання, ксёндз Iосiф Дэкснiс — настаўнiк каталiцкага веравызнання, настаўнiк
рускай мовы i гiсторыi Уладзiмiр Паўлавiч Юзафовiч, настаўнiк чыстапiсання, чарчэння
i малявання Мiкалай Канстанцiнавiч Кастанцiнаў7.
З памятнай кнiжкi Вiленскай губернi за 1901 г. бачна, што на пачатку стагоддзя малады Шымялевiч ужо працаваў у Лiдскай судова-мiравой акрузе, канцылярыi з’езда
мiравых суддзяў, памочнiкам сакратара («на пасадзе з 12 сакавiка 1898 г., каталiцкага
веравызнання»)8.
Пры канцы 1903 г. Шымялевiч выводзiцца «за штат»: «Па Лiдскiм з’ездзе сусветных суддзяў. Загадам старшынi гэтага з’езда ад 30 лiстапада 1903 г. пастаноўлена:
памочнiка сакратара з’езда Мiхала Шымялевiча i судовых прыставаў пры з’ездзе Льва
Вiсманта i Мiкалая Пашкевiча, згодна з 15 i 17 ст. правiлаў прывядзення ў дзеянне
палажэння аб земскiх участковых начальнiкаў, пакiнуць за штатам з 1 снежня 1903 г.
на агульных умовах»9. Знаходжанне па-за штатам — стан чыноўнiка, якi быў звольнены ў сувязi з рэарганiзацыяй дзяржаўнай структуры (у сучаснай тэрмiналогii — па
скарачэнні). Пакiнутым па-за штатам выплачвалася «заштатнае» жалаванне да атры
мання новай працы, але звычайна не больш за год.
У снежнi 1906 г. у Лiдзе было створанае сельскагаспадарчае таварыства (Kolko
rolnicze), заснавальнiкамi яго сталi: Мiхал Шымялевiч, Адольф Сегень, Ян Грышэль
i iнш.10.
У 1908 г.11 Шымялевiч часова займаў пасаду выканаўцы абавязкаў сакратара павятовага з’езда12. У гэты час чыноўнiк Шымялевiч працаваў у двухпавярховым цагляным
будынку на 12 вокнаў з двума балконамi на другiм паверсе, мезанiнам з балкончыкам на
трэцiм, ляпнымi барэльефамi пад карнiзамi, якi быў пабудаваны ў ХIХ ст. у старасвец
кім стылi i належаў Камянецкiм. Акрамя павятовага суда, павятовай палiцыi, карчма
з пiвам Мейлаха Носелевiча Пупко, у гэтым жа будынку знаходзiўся павятовы з’езд,
якiм кiраваў прадвадзiцель лiдскага дваранства граф Людвiк Грабоўскi.
4

Szymilewicz Michał. Borcie i wlosc Borcianska // Ziemia Lidzka. 1939. № 6. S. 167–168.
Тамсама.
6
Памятная книжка Виленской губернии на 1902 г. Вильно, 1901. С. 271.
7
Памятная книжка Виленской губернии на 1890 г. Вильно, 1889. С. 240–241.
8
Памятная книжка Виленской губернии на 1902 г. Вильно, 1901. С. 271.
9
Виленские губернские ведомости. № 2. 7 января 1904.
10
Kuryer Litewski. № 276. 5 (18) grudnia 1906.
11
Памятная книжка Виленской губернии на 1908 г. Вильно, 1908. С. 142.
12
Орган па сялянскiх справах у Расiйскай iмперыi, адмiнiстрацыйна-судовая ўстанова, вышэйшая
для земскiх начальнiкаў i гарадскiх суддзяў.
5
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Верагодна, першай надрукаванай працай Шымялевiча была кнiга «Горад Лiда i Лiдскi
замак»13. Кнiга выйшла ў 1905 г., праз год перавыдадзеная ў штогоднiку «Вiленскi каляндар». Гэтая праца не страцiла сваёй навуковай каштоўнасцi да нашага часу (напрыклад,
на яе спасылаецца Алег Трусаў у кнiзе «Старадаўнiх муроў адраджэнне. Мiнулае i сучаснасць Лiдскага замка»14) i сталася падмуркам усяго сучаснага лiдскага краязнаўства. Колькасць выкарыстанага аўтарам матэрыялу не можа не ўражваць. Але, верагодна, самае
галоўнае тое, што ў гэтай працы, як i ва ўсiх яго наступных працах, цытуюцца дакументы
з асабiстага архiву Шымялевiча, што яшчэ больш падвышае каштоўнасць яго тэкстаў.
З кнiгi Станiслава Дзядулевiча па генеалогii лiтоўскiх татараў мы даведваемся,
што ў 1906 г. Шымялевiч выдаў кнiгу: «Szymielewicz Michał. Szkice etnograficzne
o Tatarach litewskich. 1906.»15 i «Szymielewicz Michał. O tatarach w powiecie lid
zkim. Lida. 1914»16 (верагодна, абедзве кнiгi ўсё ж на рускай мове). З вялiкай
бiблiяграфii крынiц па iсламскай тэматыцы даведваемся пра кнiгу «Шимелевич М. Литовские татары. Вильно, 1906»17.
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.), будучы маладым, рухомы адзiна ўласнай цiкавасцю, калi на вазу, а часцей пешшу абышоў дзясяткi татар
скiх ваколiц i фальваркаў i некалькi мусульманскiх мячэцяў у паветах Лiдскiм, Вiлен
скiм, Ашмянскiм i Навагрудскiм, пабываў у дабрадушных i гасцiнных татарскiх сем’ях
i ў вынiку сваiх краязнаўчых вандровак напiсаў такую невялiкую працу пра лiтоўскiх
татараў — этнаграфiчныя нарысы. Гэтая кнiжка, пасля таго як рэдактары прыбралi
некалькi вельмi небяспечных, на тыя часы, старонак (напрыклад, пра ахвяраванне чорнага барана, супольныя з праваслаўнымi пiлiгрымкi на мусульманскiя могiлкi), пры канцы 1905 г. надрукаваная ў Вiльнi на 12 старонках»18.
З 1905 да 1908 г. прозвiшча Шымялевiча знiкае з даведнiкаў Вiленскай губернi.
З успамiнаў Яна Сегеня19 (гл. дадаткi) вядома, што малады гiсторык-аматар атрымаў
грант 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 таленавiты лiдзянiн за грошы нейкага польскага таварыства ў Кракаве. Атрымаўшы вышэйшую гiстарычную адукацыю ў еўрапейскiм унiверсiтэце, даследчык вяртаецца ў Лiду.
24 лютага 1910 г., пастановай Лiдскага павятовага з’езда, «лiдскаму месцiчу Мiхаi
лу Iванавiчу Шымялевiчу дазволена вядзенне чужых спраў, якiя разбiраюцца земскiм
начальнiкам Лiдскага павета, гарадскiм суддзёй г. Лiды, у Лiдскiм павятовым з’ездзе
i ў Вiленскiм губернскiм “присутствии”»20. Як раз пра гэты перыяд ягонай дзейнасцi
13
Шимелевич М. Город Лида и Лидский замок: исторический очерк. Вильна: Типография «Русский Починъ», 1905.
14
Трусаў А. Старадаўнiх муроў адраджэнне. Мiнулае i сучаснасць лiдскага замка. Мінск, 1990.
15
Stanisław Dziadulewicz. Herbarz rodzin tatarskich w Polsce. S. 329.
16
Stanisław Dziadulewicz. Herbarz rodzin tatarskich w Polsce. S. XI.
17
Marcinkowski Christoph. The Islamic World and the West: Managing Religious and Cultural Iden
tities in the Age of Globalisation. LIT Verlag Münster, 2009. S. 107. (http://books.google.by/books? id=
FvAcKe6OB_gC&pg=PA107&lpg=PA107&dq=Szymielewicz+tatary&source=bl&ots=6ieCYmGTYH&si
g=xq91V3pVlswXZQ5hQ1S5IZfpx4c&hl=be&sa=X&ei=BZl3U82tMs_G7Abr8IGABQ&ved=0CCsQ6AE
wAA#v=onepage&q&f=false)
18
Szymielewicz Michał. Na marginesie «Tatarów Litrwskich» // Ziemia Lidzka. 1938. № 3. S. 37.
19
Сын Яна Сегеня — сябра Шымялевiча, таксама Ян Сегень, iнжынер, аўтар успамiнаў «Lida
(1938–1939). 5-tym Pułk Lotniczy, szkoła rzemieślnicza» (http://pawet.net).
20
Виленские губернские ведомости. № 18. 3 марта 1910.
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пiсаў Ян Сегень: «…ён працаваў прысяжным павераным21 (здаў нейкiя дзяржаўныя экзамены ў Расiйскай iмперыi), вёў справы большасцi маёнткаў вакол Лiды i меў вялiкiя
магчымасцi вывучаць дакументы продкаў шматлiкiх сем’яў» (гл. дадаткi).
Пра вывучэнне радавых папераў аднаго з лiдскiх старажылаў — Казiмiра Вiсман
та — i працяглыя размовы з iм напiсаў i сам Шымялевiч ва ўспамiнах: «50 гадоў таму
(успамiны надрукаваныя 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 Вiсмантах пад Лiдай, пры абсажаным бяроза
мi навагрудскiм гасцiнцы… У старога ў хатцы пад столлю стаяла скрынка, поўная
старых пажоўклых папер, пiсаных i па-славянску i па-польску, памятаючых часы караля Аляксандра Ягелончыка… Стары Вiсмант ведаў на памяць свой вялiкi шматаркушовы радавод з усiмi датамi i ведаў шмат цiкавых гiсторый»22. Вось у такi час пачынаў
працаваць Шымялевiч, час, калi ў скрынях шарачковай беларускай шляхты 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 прыгарадная моладзь,
вядома, у доме тры дарослыя дачкi i чацвёртая, Броня, ужо ўбiваецца ў пёры». Моладзь
гуляла ў гульні, часам распавядала ўсялякiя цiкавыя гiсторыi, анекдоты, байкi, жахi альбо пра чары i незвычайныя з’явы. «Часам дэкламавалi “Kiwona męczenika bożego”23,
“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 надрукаваныя ў Кракаве ў кнiжачках Мацея Бурач
ка»24. З гэтых некалькiх радкоў бачна, што вершы Францiшка Багушэвiча на Лiдчыне
мелi папулярнасць яшчэ да выдання ягоных кнiжак, перапiсалiся i чыталiся 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
цiкавую iнфармацыю, якая шмат каштуе.
У 1914 г. пачалася Першая сусветная вайна. Праз шмат гадоў Мiхал Шымялевiч на
пiша найцiкавейшыя ўспамiны пра пачатак Першай сусветнай вайны ў нашым горадзе25.
У 1914 г. у «Вiленскiх губернскiх ведамасцях» з’яўляецца iнфармацыя пра нейкага
Iвана Iванавiча Шымялевiча26, верагодна, роднага брата гiсторыка.
У 1915 г. Шымялевiч пакiнуў родны горад, стаў бежанцам. Стары лiдзянiн 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!»27. Пэўна ж, у гэтым возе быў i архiў даследчыка.
Пасля 1918 г. Шымялевiч вярнуўся ў Лiду i перажыў усе навальнiцы, якiя прайшлi
праз наш горад. Пiшучы ў 1937 г. аб расстрэле Тухачэўскiм у жнiўнi — вераснi 1920 г.
пад Лiдай 40 бязвiнных закладнiкаў, ён заўважыў: «Мой Божа! Цi ж гэты малады
21
Прысяжны павераны — адвакат у Расiйскай iмперыi пры акруговым судзе або судовай палаце.
На пасадзе патрабавалася вышэйшая адукацыя.
22
Szymielewicz Michał. Z tamtego świata // Ziemia Lidzka. 1937. № 11. S. 125.
23
Легенда пра Кiвона, божага пакутнiка. Гл.: Kiwon: Pociech, żywot i śmierć Kiwona bożego, męczen
nika żydowskiego. Bracia Worzałłowie, 1913.
24
Szymielewicz Michał. Z tamtego świata. S. 126.
25
Szymielewicz Michał. Lida w latach wielkiej wojny // Ziemia Lidzka. 1938. № 7–8. S. 185–198.
26
Виленские губернские ведомости. № 73. 13 сентября 1914.; Виленские губернские ведомости.
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i хцiвы да славы i ўлады, iнтэлiгентны афiцэр Тухачэўскi, якога бачыў я на вулiцах Лiды
ў аўтамабiлi, пакрытым чырвонай палярынай з залатымi махрамi, калi зацверджваў
выракi асобага аддзела, ці думаў ён пра тое, што калiсьцi i сам ён будзе расстраляны
ў патылiцу з браўнiнга? Забiты так, як i няшчасных ахвяр забiвалi па яго камандзе»28.
9 лiстапада 1922 г. была абрана першае польскае лiдскае павятовае самакiраванне
ў складзе: Павятовы аддзел i Павятовы сеймiк. Сярод 6 членаў Павятовага аддзела быў
i Мiхал Шымялевiч29. Гэта значыць, што гiсторык адразу патрапiў у «вярхi» польскай
павятовай улады. Але пасля стварэння ў кастрычнiку 1926 г. у Лiдзе гуртка «Таварыства беларускай школы»30 Мiхал Шымялевiч стаў сябрам гэтай арганiзацыi. ТБШ была
створаная ў 1921 г. у Вiльнi i iмкнулася распаўсюджваць веды i дапамагаць асвеце сярод беларусаў, 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 свайго 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 пагадзiлiся31. Беларуская газета «Наша праўда» пiсала пра гэтую падзею: «Услед за Вiльняй i ў Лiдзе
зроблены першы крок да заваявання места — 17.VII адбылiся выбары ў мястовую
Раду i па сьпiсу Беларусаў i тутэйшага працоўнага жыхарства прайшоў у Раду адзiн
беларус — Сябра Нагляднае Рады Лiдзкае Акр. Упр. Т-ва Бел. Школы Мiхал Шымяле
вiч… Самастойнае выступленьне беларусаў мае вялiзарнае значэнне: 1) гэта — першая
спроба ў больш шырокай меры, што паказала абуджэнне нацыянальнай сьвядомасьцi
ў тутэйшага жыхарства; 2) беларусы усё-ж такi маюць аднаго прадстаўнiка ў Радзе
(сабралi галасоў на 1,5 раднага); 3) выявiлiся ўсе прадажныя i падлiзьнiцкiя элементы
нашага грамадзянства, якiя аканчальна скампрамiтавалiся ў вачох грамадзян места
Лiды. Рэзультаты выбараў наступныя: № 1 (выбарчы спiс № 1. — Л. Л.). Дэмакратычныя хрысьцiянскiя мяшчане, урадоўцы i ўмысловыя працаўнiкi (Група бурмiстра Бэрмана), 3 мандаты; № 2. Прафэс. 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 тутэйшае 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.»32. Газета «Сялянская нiва» так
сама пiсала, што «па беларускаму сьпiску ў м. Лiдзе прайшоў у меставую раду адзiн
Беларус»33. З вiленскай газеты «Слова» даведваемся, што беларускi радны ў гэты час
жыў па адрасе: вулiца Вызвалення, 8234. Радны Мiхал Шымялевiч быў выбраны адным
з трох членаў Ацэнкавай камiсii пры Скарбовай управе35.
З 1928 г. лiдскiм старастам прызначаецца Генрык Багаткоўскi (1893–1967), праз год
ён жэнiцца з старэйшай дачкой гiсторыка — Зоф’яй Шымялевiч (1907–1996) i ў 1930 г.
28
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нараджаецца першы ўнук — Земавiт (1930–2011). Генрык Багаткоўскi нарадзiўся ў горадзе Ловiч (каля Лодзi) i зрабiў хуткую кар’еру чыноўнiка: ў 1926 г. ён абiраецца
ў павятовую раду касы хворых36 Ловiча37, ужо ў 1927 г. ён працуе iнспектарам па са
макiраванні Навагрудскай ваяводскай управы38 а з мая 1928 г. — лiдскiм старастам39.
У першай палове 1930-х гг. Багаткоўскага пераводзяць у Варшаву на пасаду iнспекта
ра Мiнiстэрства ўнутраных спраў40.
24 лiстапада 1929 г. адбылося пасяджэнне бацькоўскага камiтэта Дзяржаўнай гiмназii
iмя Караля Хадкевiча. Ва ўправу бацькоўскага камiтэта гiмназii сярод iншых быў абраны i Мiхал Шымялевiч, вiдавочна, навучэнкай гэтай установы тады была сярэдняя
з трох дачок гiсторыка41.
У 1930 г. Мiхал Шымялевiч быў сябрам Акруговай выбарчай камiсii № 62 у Лiдзе на
выбарах у Сейм42.
Пра палiтычную дзейнасць гiсторыка да 1935 г. невядома, але ў 1932 г. яго ўжо няма
сярод радных г. Лiды43. Аднак у 1935 г. ён зноў абiраецца ў Гарадскую раду44. У Гарадской радзе, абранай у красавiку 1939 г. Мiхала Шымялевiча ўжо няма45.
У 1936–1939 гг. Шымялевiч быў сябрам рэдакцыйна-выдавецкага камiтэта часо
пiса «Лiдская зямля» («Ziemia Lidzka»), дзе ён апублiкаваў каля 30 краязнаўчых арты
кулаў, яго матэрыялы друкаваліся ў кожным нумары. Гэтыя артыкулы былi розныя па
тэматыцы: гiстарычныя, геаграфiчныя, этнаграфiчныя, усе яны грунтавалiся на ве
лiзарным фактычным матэрыяле. Ягоныя артыкулы вызначалiся найвышэйшым навуковым узроўнем у спалучэннi з бытавымi ведамi з жыцця Лiдчыны, бачана, што аў
тар запiсваў шматлікія размовы са старымi лiдзянамi. Наогул у «Лiдскай зямлi» былi
надрукаваны дзясяткi 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 артыкулаў часо
пiса паўставала гiсторыя вёсак, маёнткаў, мястэчак, культавых устаноў усiх канфесiй,
распавядалася пра даследаваннi курганоў i iншых археалагiчных i архiтэктурных
помнiкаў, трагiчныя падзеi паўстання 1863–1864 гг., ваенныя дзеянні 1918–1921 гг.,
асвятлялася самае шырокае кола сучасных праблем: стан сельскай гаспадаркi, эка
намiчнага жыцця горада, культуры. Напрыклад, у артыкуле М. Шымялевiча «Горад Лiда ў 1938 годзе» пададзена найпадрабязнейшая характарыстыка эканомiкi,
бюджэту горада, адмiнiстрацыйнай сiстэмы, этнiчнага, сацыяльнага, прафесiйнага
i канфесiйнага складу яго жыхароў. Пра значэнне «Лiдскай зямлi» напісаў вядомы
спецыялiст па краязнаўстве прафесар Вiленскага ўнiверсiтэта М. Лiманоўскi, ён пiсаў,
што часопiс «спрабуе адвалiць магiльную плiту забыцця з Лiдчыны i на свет дзённы
дастаць багаццi гэтай зямлi»46.
36
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У той час тэксты Мiхала Шымялевiча атрымалi агульнае прызнанне. Вiленская прэса
пры канцы 1930-х гг. адназначна вылучала Шымялевiча сярод аўтараў «Лiдскай зямлi»
i называла «найлепшым знаўцам лiдскай гiсторыi i нястомным збiральнiкам мясцовых
народных звычаяў»47. (Усе артыкулы Мiхала Шымялевiча, надрукаваныя ў даваеннай
«Лiдскай зямлi», можна прачытаць на сайце «Павет». — Л. Л.) А лiдскiя гiмназiсты
па ягоных матэрыялах нават праводзяць краязнаўчыя вечарыны, напрыклад, у суботу
26 лiстапада 1938 г. у Дзяржаўнай гiмназii iмя Караля Хадкевiча прайшла краязнаўчая
вечарына, якую арганiзавалi вучнi другога класа: «Рэшту тэмаў для вечарыны моладзь
узяла ў артыкулах найвыбiтнейшага лiдскага краязнаўцы Мiхала Шымялевiча з газеты
“Лiдская зямля”»48.
Цiкавую iнфармацыю пра гiсторыка ў 1930-я гг. расказаў старажыл горада, мой
цесць, Хруль Iосiф Iосiфавiч: «Я ведаю, што ён быў з Пелясы i быў адукаваны. Пры
хiльна ставiўся да левых партый i таму меў праблемы 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 Хруль49, з iм сябраваў… Яны нярэдка ў Яна Сегеня50 сустракалiся, тут на Зарэччы51… Адам Хруль расказваў… што адзiн
раз сядзелi… пiлi гарбату ў Януша Сегеня, сын Сегеня (той самы, якi напiсаў успамiны
пра гiсторыка, гл. дадаткi. — Л. Л.) быў яшчэ падлеткам, i разгаварылiся пра шляхту, пра гербы, сын Сегеня запытаў у Шымялевiча: “А якога пан гербу?”, стала цiхацiха… Шымялевiч трохi памаўчаў i кажа: “А я герба вэнджанага селядца! Пеляскi
мужык!”52… Дом яго ў Лiдзе да апошняга часу стаяў. Вось як падыходзiш да мосцiка
па Энгельса53, па левым баку… бокам да вулiцы, ён ужо ўрос у зямлю…»54.
Дом, дзе жыў Мiхал Шымялевiч, захаваўся да нашага часу, лiдзянка Е. Ярмант успа
мiнала што пры канцы 1930-х гг.: «На скрыжаваннi вулiц Гражыны55 i Гарыстай56
стаяў дом Шымялевiчаў. Дом быў драўляны, дагледжаны, 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 добра 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»57.
Iосiф Хруль успамiнаў пра гэтыя часы жыцця гiсторыка: «…Шымялевiч трымаў натарыяльную кантору ў Лiдзе, яна была яго, але зарэгiстравана была 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»58. У спiсе лiдскiх радных, як у 1928 г., так
47
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i ў 1935 г. пра прафесiйную дзейнасць Шымялевiча было напiсана «biuralista»59, такім
тэрмінам можа называцца як шараговы клерк, так i начальнiк нейкага бюро, верагодна,
якраз нейкай натарыяльнай цi юрыдычнай канторы.
На пачатку 1939 г. газеты «Кур’ер вiленскi» i «Лiдская зямля» друкуюць па
ведамленнi пра шлюб малодшай дачкi Шымялевiча: «13 лютага а 16-й гадзiне
ў Фарным касцёле адбыўся шлюб панны Анны Шымялевiч (дачка знанага лiдскага
гiсторыка) з панам паручнiкам Адамам Махнiцам»60, «у шлюбе ўзялi ўдзел ксёндзкапелан мясцовага гарнiзона, група афiцэраў на чале з камандзiрамi палкоў, знаёмыя i сябры маладых»61.
У 1940 г. Мiхал Шымялевiч быў вывезены ў Казахстан, ягоны дом плошчай 71,41 м2
у Лiдзе быў канфiскаваны62. У доме жылi настаўнiкi, якiя прыехалi з СССР63. Важным
матэрыялам, з якога можна атрымаць звесткi пра лёс Мiхала Шымялевiча, быў яго лiст,
апублiкаваны ў адноўленай газеце «Лiдская зямля»64 (гл. дадаткi).
13 красавiка 1940 г. 60-гадовы даследчык разам з сваёй жонкай i малодшай дачкой, жонкай польскага афiцэра, быў кiнуты ў вагоны для быдла i вывезены памiраць
у казахстанскi стэп, сям’ю пасялiлi ў Палудзiнскiм раёне Паўночна-Казахстанскай
вобласцi, за 40 кiламетраў ад Петрапаўлаўска. Жыў у самаробнай мазанцы, атрымаў
працу пры iнжынерах, якiя шукалi нафту ў стэпах Казахстана. Хадзiў з усёй партыяй
па стэпах, начаваў у палатках. Адмовiўся браць савецкi пашпарт, за гэта яго пасадзiлi
ў вязнiцу на дзесяць гадоў. У канцы сакавiка 1948 г. яго па амнiстыi разам з iншымi
няздольнымi да працы вывезлi ў Польшчу.
Каля 1950 г. Шымялевiч пiша працу пра Iшымскi стэп (Szymielewicz Michał:
Step Iszymski), якую ў выглядзе рукапiсу на 35 старонках дэпануе ў Бiблiятэцы iмя
Асалiнскiх ва Уроцлаве65. У рукапiсе разглядалася гiсторыя Iшымскага краю, размя
шчэнне, межы i плошча рэгiёна, геалогiя, глебы, вада, клiмат, навакольнае асярод
дзе, насельнiцтва i яго юрыдычны стан. Можа, нейкiя рукапiсныя матэрыялы Шы
мялевiча захавалiся ў тым жа «Асаленiюму», я шукаў толькi па каталозе, якi апiсвае
геаграфiчныя матэрыялы, а iншых не маю. У гэты час Шымялевiч ужо не меў сваiх
архiваў, каб пiсаць пра горад Лiду, якi ён да смерцi ў перапiсцы з сябрамi заўжды на
зываў «наша каханая Лiда», але, можа, ён пакiнуў свае ўспамiны?
Калi для ягоных папер i кнiг у 1915 г. неабходны быў цэлы воз, дык, зразумела,
да 1939 г. колькасць матэрыялаў значна павялiчылася, бо ўсё жыццё Шымялевiч
збiраў дакументы з гiсторыi Лiдчыны, меў вялiкiя асабiстыя архiвы. Ян Сегень
пiсаў, што даследчык «сабраў бясцэнныя зборы дакументаў вялiкай гiстарычнай
вартасцi i вялiкую бiблiятэку старадрукаў i рукапiсаў-мемуараў» (гл. дадаткi). Напрыклад, у сваiм артыкуле, напiсаным на пачатку ХХ ст., «Горад Лiда i Лiдскi замак» даследчык цытуе дакумент «Купчая крэпасць, выдадзеная лiдскiм мешчанiнам
Лаўрынам Паўлавiчам Казюковiчам на пляцы, зямлю i хату, прададзеныя iм Мацею
Вайцяховiчу i жонцы яго Парасе Фёдараўне 7 красавiка 1630 г.» з свайго прыватнага
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архiва66. Аўтар кнiгi па генеалогii лiтоўскiх татараў Станiслаў Дзядулевiч у сваёй
кнiзе шматкроць спасылаецца на «Рукапiс М. Шымялевiча» цi на «Дакументы са
збораў М. Шымялевiча». Менавiта Шымялевiч здабыў, збярог i надрукаваў у другой палове 1930-х гг. цiкавыя мемуары Мiрона Бранiслава Нарбута пра Лiдчыну,
гiсторык пiсаў: «Мемуары я атрымаў у 1913 г. з рук пана Мацея Марачэўскага,
ганаровага суддзi Лiдскага павета, якому тут за дазвол апублiкаваць мемуары сардэчна дзякую. Божа адудзяч! Мемуары напiсаны на 107 старонках фармату чвэрцi
звыклага аркуша паперы рукой аўтара… Сам тэкст мемуараў у некалькiх месцах
не чытаецца…»67.
Бядотным аказаўся лёс архiва гiсторыка. У 1939 г. новую ўладу абсалютна не цiка
вiлi архiўныя каштоўнасцi Заходняй Беларусi, архiўныя матэрыялы, якiя засталiся ў будынках польскай дзяржаўнай адмiнiстрацыi мэтанакiравана знiшчалiся. Так, у Навагрудку на тэрыторыi настаўнiцкай семiнарыi было спалена шмат дакументаў (цяпер
немагчыма дакладна ўстанавiць iх колькасць), а значная частка збору фотаздымкаў
палiтычных вязняў была раскрадзеная. У падвале Навагрудскага раённага выканаўчага
камiтэта польскiя архiўныя матэрыялы выкарыстоўвалiся для распальвання печаў,
а ў будынку мясцовага суда ў россыпе знаходзiлiся дакументы i стужкi фiльмаў. У Дзятлаве архiўныя матэрыялы нiхто не ахоўваў, яны паступова раскрадалiся мясцовым
насельнiцтвам. У Лiдзе абутковая фабрыка «Ардаль» здала ў макулатуру 5 тон дакументальных матэрыялаў68.
Але ў гэты ж час адмыслова дасланыя ў Лiду выкладчыкi БДУ пачынаюць зай
мацца апрацоўкай архiваў Шымялевiча! Нават толькi гэта адзiнае кажа пра вялiкую
каштоўнасць архiва лiдскага гiсторыка. Ян Сегень пiсаў (гл. дадаткi): «Усе яго зборы
пасля арышту i вывазу разам з сям’ёй у Казахстан у 1940-м г. былi апячатаныя i потым каталагiзаваныя выкладчыкамi ўнiверсiтэта з Мiнска. Аднак не былi вывезеныя
з горада (працы 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 усходу», таму, канешне, архiў быў вывезены з хаткi Шымялевiча, верагодна, у гарадскi музей (знаходзiўся па адрасе: Сувальская, 3, на месцы сучаснага
магазiна «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, i будынак архiва разам з усiмi матэрыяламi быў
спалены ў час баявых дзеянняў 23 чэрвеня 1941 г.69. З аэрафотаздымка, зробленым улетку 1944 г., бачна, што на месцы музея i магiстрата наогул нiчога не засталося, а спаленае
староства стаiць без даху.
Ёсць яшчэ адзiн варыянт гiбелi архiва нашага гiсторыка — калi б архiў Шымялевiча
каталагiзаваўся ў гарадскiм музеi. Лiдскi музей быў паўторна адчынены ў 22 студзеня
1941 г. i пасля пачатку вайны савецкi дырэктар музея Свiрыдаў нават паспеў эвакуяваць
фонды, але каля Смаленска ў машыну патрапiла авiяцыйная бомба70. Такiм чынам цi
ў Лiдзе, цi пад Смаленскам архiвы даследчыка загiнулi.
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У 1992 г. Шымялевiч быў рэабiлiтаваны, вось тэкст кароткай даведкi пра яго рэабi
лiтацыю:
«Шымялевiч Мiхаiл Iванавiч. Нарадзiўся ў 1879 г., Польшча, Навагрудскае ваяводства, Лiда, паляк, адукацыя сярэдняя;
Пражываў: Паўночна-Казахстанская вобл., Бiшкульскi р-н, в. Фурманаўка;
Арыштаваны 20 сакавiка 1943 г. Палудзiнскiм РА НКУС.
Прысуджаны: СК аблсуда 15 чэрвеня 1943 г., абвiнавачване: 58–2 УК РСФСР.
Прысуд: 10 гадоў ППЛ.
Рэабiлiтаваны 23 чэрвеня 1992 г. Генпракуратурай РК. Указ Прэзiдэнта СССР ад
13.08.1990.
Крынiца: Звесткi ДКНБ РК па Паўночна-Казахстанскай вобл»71.
14 студзеня 1969 г. газета «Балтыйскi дзённiк» надрукавала аб’яву: «11 студзеня
1969 г. раптоўна памёр наш самы каханы бацька, брат, цесць, дзед i прадзед, Святой Памяцi Мiхал Шымялевiч. Нарадзiўся 18.Х.1879 г. у горадзе Лiда, былы мiравы
суддзя72. Пахаванне адбудзецца 14.01 у 15–00 на камунальных могiлках у Сопаце.
Св. iмша будзе адпраўлена 16.01 у 8–30 у касцёле Зорка Мора ў Сопаце. Смуткуем,
дочкi i сям’я»73.
Улетку 2014 г. мой сябра Дзмiтры Гамбург з сям’ёй адпачываў у Сопаце. Iнтэлiгент
ны, неабыякавы да гiсторыi i культуры чалавек патрацiў свой вольны час, каб знайсцi
магiлу Мiхала Шымялевiча. Як высветлiлася, акрамя камунальных могiлак, гiсторык
мог быць пахаваны на каталiцкiх могiлках касцёла Зорка Мора, бо пры канцы 1960-х гг.
гэтыя каталiцкiя могiлкi таксама выконвалi ролю камунальных. Аднак на абодвух мо
гiлках пахавання гiсторыка 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 сябра таксама сфатаграфаваў дом, дзе
Шымялевiч жыў апошнiя дзесяцiгоддзi свайго жыцця. Дарэчы, высветлiлася, што жыў
ён у Сопаце ў камунальнай кватэры.
Два пакаленнi сям’i Багаткоўскiх пахаваны ва Уроцлаве. Унук гiсторыка Земавiт Ба
гаткоўскi быў вядомым у Польшчы радыёаматарам-кораткахвалевiком, аўтарам кнiг па
радыёсправе.
Мiхал Шымялевiч — сапраўдны культурны герой Лiдчыны. Ягоным iмем трэба было б назваць адну з вулiц нашага горада, а магчыма, i адну з устаноў культуры i асветы, напрыклад музей цi гарадскую бiблiятэку, гiмназiю цi лiцэй.
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ДАДАТКI ДА БIЯГРАФII МIХАЛА ШЫМЯЛЕВIЧА
Успамiны Яна Сегеня пра блiзкага сябра
свайго бацькi Мiхала Шымялевiча74
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»75 — на гербавай тарчы «дзве перавернутыя кроквы» i «зламаную стралу», 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 арыгiналы76 метрык хростаў, шлюбаў i смерцяў i iншыя сямейныя дакументы. Дакументы былi
вельмi старыя, арыгiналы былi ўсе паклееныя. Некаторыя, нечытэльная, мелi каля
арыгiнала старанна запiсаныя копii i каментары. Кнiга была зробленая сябрам
бацькi — Мiхалам Шымялевiчам, натарыусам. Па адукацыi i зацiкаўленасцi гiсто
рыка Лiдскай зямлi. У маладосцi ён з запалам збiраў розныя гiстарычныя дакумен
ты, пiсаў i друкаваў у рэгiянальных выданнях артыкулы, звязаныя з гiсторыяй
Лiдскай зямлi, перапiсваўся з гiстарычнымi таварыствамi, словам, атрымаў вядомасць як аўтарытэтны даследчык-аматар. У вынiку ён быў адпраўлены за кошт
нейкага гiстарычнага таварыства вучыцца ў Кракаў i атрымаў гiстарычную адукацыю ў Ягелонскiм унiверсiтэце 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
iмперыi), 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 бiб
лiятэку старадрукаў i рукапiсаў-мемуараў. Усе яго зборы пасля арышту i вывазу разам
з сям’ёй у Казахстан у 1940 г. былi апячатаныя i потым каталагiзаваныя выкладчыкамi
ўнiверсiтэта ў Мiнску. Аднак не былi вывезеныя з горада (працы з iмi працягвалiся)
i згарэлi разам з цэнтрам горада ў часе ваенных дзеянняў перад уступленнем гiтлераў
скiх войскаў у Лiду.
Упарадкаванне сямейных дакументаў майго бацькi i апраўленне iх у «Кнiгу Роду»
была яго працай, каб зрабiць падарунак у знак дружбы.
Былi гэта, вiдочна, сардэчныя сябры. Жылi па суседстве, бачылi адзiн аднаго амаль
кожны дзень, вялi доўгiя размовы i традыцыйна разыгрывалi партыю «66», якая часам
цягнулася да позняй ночы. Гэта было свайго кшалту наркаманiя. Але ва ўсякiм выпадку гульня не замiнала iх бясконцым размовам, для якiх яны нiколi не адчувалi недахоп
тэмаў.
Гэта Ён [Шымялевiч] уласнаручна намаляваў наш герб на нейкай адмысловай паперы i ўставiў у тую кнiгу.
Ён таксама ўсталяваў канчаткова дакладнасць арфаграфiчнага напiсання прозвiшча:
Seheń (Сэгэнь).
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З асабiстага архiва сябра аўтара артыкула Януша Сегеня з Варшавы.
Так званая 14-я разнавiднасць. Абданк з крыжападобнай стралой.
Часцей копii, арыгiналы — гэта выпiскi з метрыкальнай парафiяльнай кнiгi.
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Лiст Мiхала Шымялевiча Драмовiчу,
дасланы ў рэдакцыю «Лiдскай зямлi» Вiтольдам Драмовiчам77
3.01.1959 г.
Паважаны i дарагi пане.
Атрымаў лiст ад панi Кацярыны Клiжашэўскай, i я вельмi-вельмi абрадаваўся, што
ўратаваў сваё жыццё яшчэ адзiн мой добры знаёмы пан Арэхва. Яшчэ вiншую пана
з Новым Годам i жадаю пану здароўя, доўгiх гадоў жыцця, шчасця, усемагчымай удачы
i спаўнення ўсякiх i ўсiх пажаданняў.
Я 13 красавiка 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 некалькi тысяч душ. 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 нешчасныя 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 то 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-ткi 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. Цвердзiў усiм, што над намi апякуецца Англiя i Амерыка
i наш урад у Лондане. I нам не дадуць згiнуць у Саветах. Суцяшаў, што ўсе вернемся
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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 гадоў вывезлi мяне разам з iншымi, не здольнымi да працы (па
амнiстыi), у Польшчу.
Мая жонка была прывезеная ў Польшчу разам з iншымi палякамi яшчэ ў 1946 г. Тут
знайшла старэйшую дачку настаўнiцу Марыю Вось i пры ёй асела 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 пахаваная ў Сопаце.
Дачка мая, жонка афiцэра, жыла ў Казахстане з намi, а калi фармавалася там польская
армiя, быў выпушчаны з увязнення 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 жывуць 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 дачцэ настаўнiцы i неяк трымаюся. Маю ўжо 80 гадоў, галава i вусы белыя як снег,
але яшчэ хаджу дзёрзка i не горблюся. Ні на адну чынавенскую 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 падлога была чыстая, каб вучнi не сваволiлi, каб хто чаго не ўкраў
або не сапсаваў.
Суцяшаў сваiх людзей у Казахстане. А цяпер i тут суцяшаю. Прыйдзе час — i ўсе
i мы, хто дачакае, вернемся да сваёй любiмай старонкi, хто да Лiды, хто да Качанова78.
Будзь пан пэўны, што яшчэ прыляцiш пяхотай 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 свае мiлай ўласнасцi.
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.

Лiст напiсаны ў 1963 г. Мiхалам Шымялевiчам
сябру Яну Сегеню ў Варшаву
Цэлы месяц жнiвень правеў ва Уроцлаве, у дачкi i зяця Багаткоўскiх (Bogatkowskich).
Мая дачка Марыя Вось (Maria Wosiowa) таксама была ва Уроцлаве 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 Сопаце 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
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Багаткоўскi (33 года) ажанiўся з ладнай паннай Марыяй Туровiч, якая паходзiць з Льво
ва, 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 каляровую 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 самюткi. Доўга i ладна падчас службы іграў арганiст з хорам, а фатограф,
калега маладога, зрабiў дванаццаць фатаграфiчных здымкаў з розных пунктаў i ў розных хвiлях цырымонii.
Потым было вяселле. Два сталы з моцнымi i слабейшымi напоямi, досыць усякiх
далiкатэсаў. Чатыры цёткi маладой, з iх адна прафесар музыкi, іграла фартэпiяна i рабiла
застолле прыемным, другая, эстрадная i оперная 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.

УСПАМIНЫ МIХАЛА ШЫМЯЛЕВIЧА
У цiшы могiлак…79
Пад канец XVIII ст. хрысцiянскiя могiлкi горада Лiды знаходзiлiся на ўзгорку памiж
вулiцамi Гражыны, Вызвалення, Гарыстай80. Тут, над старым млынарскiм ставам, стаяла
драўляная ўнiяцкая царква Уваскрашэння Гасподняга, пабудаваная з дрэва, разабранага
парафiяльнага касцёла ў 1765 г., пры царкве знаходзiўся шпiталь для ўбогiх, г. зн. прытулак.
Згодна з сенацкiм указам 24 снежня 1771 г. могiлкi патрэбна было пераносiць 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
уладаў у 1797 г. былi закладзеныя новыя могiлкi на замкавай зямлi, на iншым узгорку за
ракой Лiдзеяй у сасновым бары, якi некалi займаў цэлыя Кузьмiшкi — уладаннi паноў
Вiсмантаў. Адпачатку новыя могiлкi не мелi дакладна акрэсленых межаў, аднак каля
1840 г. на сродкi панi Клары Якавiцкай, як належала па прадпiсанні, могiлкi былi акапаныя ровам i агароджаныя невысокiм валам. Роў i вал, аднак, не баранiлi могiлкi нi ад
быдла, якое пасвiлася побач, нi ад непажаданых асобаў. У 1886 г. на сродкi панi Ласковiч
была выбудаваная брама на могiлкi — чатыры мураваныя слупы з драўлянымi варотамi.
Каля 1900 г. распачалася i праз некалькi гадоў закончылася будоўля новай мураванай
агароджы могiлак. У памяць гэтага ўлева ад увахода з унутранага боку была ўмураваная
таблiца з надпiсам: «Агароджана ў 1903 г. коштам парафiян, стараннем ксяндза-дэкана
Юзафа Сянкевiча, М. Пацэвiча, Я. Падгайнага, камення Стэфана Макрэцкага за якiх
Здровась Марыя». Згаданы капiтан Стэфан Макрэцкi, уладальнiк маёнтка Вiнькаўцы,
праз нейкi час, як генерал зброi Войска Польскага, быў начальнiкам Сярэдняй Лiтвы.
У 1805 г. ксёндз Вiнцэнт Нарбут, пробашч i дэкан лiдскi, пабудаваў тут досыць
вялiкую драўляную каплiцу, якую высвяцiў ў гонар св. Барбары, панны i мучанiцы, як
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патронкi добрай смерцi, абраз гэтай святой знаходзiўся ў вялiкiм алтары. Пасля скасавання ў Лiдзе касцёла кармелiтаў i пажару касцёла пiяраў, падчас рамонту Фары, з дазволу дыяцэзiяльных уладаў, сюды былi часовы перанесеныя парафiяльныя набажэнствы. У 1848 г. каплiца была грунтоўна рэстаўраваная. У 1905 г. невядомы злачынец
падпалiў каплiцу, але пажар быў патушаны. У каплiцы калiсьцi быў стары арган, перанесены сюды з Фары, у 1904 г. гэты арган перададзены фiлii ў Крупава, дзе ён згарэў
разам з касцёлам ў 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 Буткевiч, былы маршалак Лiдскага павета пабудаваў новую, ашаляваную i крытую гонтам 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 пабудаваны i калi
зруйнаваны, пасля зруйнавання ўбогiя не мелi дзе жыць. Панна Марыя Ле Форт, гувернантка, адпiсала для тутэйшых убогiх 66 рублёў 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 драўляны
шпiталь, якi iснуе i цяпер.
Раней, да арганiзацыi каля 1865 г. асобных могiлак для праваслаўных, на старых
могiлках хавалi нябожчыкаў усiх хрысцiянскiх вызнанняў. Знайшоў тут вечны пакой
пан Ксаверы Эстка (1787–1855), харунжы Лiдскага павета 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 спачывае евангелiк-лютэранiн Фрыдэрык Неўман, падпалкоўнiк (1813–1869).
На каменi яго нагробка 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.)81. Помнiк нябожчыку паставiлi таварышы па зброi з Галiцкага палка егераў. Помнiкi з надпiсамi па-расiйску на помнiках нябожчыкам праваслаўнага веравызнання: Пятра Масiны (1850 г.), Якуба Масiны (1860 г.),
Марыi Патрэсавай (1861 г.).
Каля самай каплiцы ляжыць вялiкая гранiтная плiта, на якой яшчэ можна прачытаць:
«Юзаф Грабавецкi, герба Гржымала, з Падляшша, доктар Медыцыны i Акушэр, член
Iмператарскага таварыства лекараў у Вiльнi, калежскi 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 Вiльне Гарбацэвiч».
Аўтарам гэтых радкоў быў згаданы вышэй кс. Юзафат Вайшвiла i фразу «Мiлоснiкам
дарагiх праўдаў» ужыў не выпадкова i не для рыфмы, але толькi таму, што, каму патрэбна, вядома пра тое, што Юзаф Грабавецкi быў членам 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.),
81
«Земскi спраўнiк, адстаўны маёр Эрнест Аляксандравiч барон Медэм» — Памятная книжка Виленской губернии на 1845 год. Вильна, 1845. С. 105.
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Антонi Кулакоўскi, мiсiянер (1904 г.),
Станiслаў Пацынка, вiкары (1918 г.),
Ян Кандрат, вiкары (1924 г.)82.
Пад мармуровымi плiтамi спачывае сям’я ўласнiкаў Мелужына i Воранава:
«Юзаф Зарэцкi, сын Войцеха, герба Варня, генерал-лейтэнант корпуса iнжынераў.
Нарадзiўся ў Скамарохах 19 снежня 1800 г. Памёр у Пецярбургу 29 студзеня 1869 г.».
Каля яго ляжыць верная жонка «Ганна Зарэйкая, g(eboren) v(on) Гравенiц. 1 лiпеня
1807, † 1 лiстапада 1891».
Iх сын Мiкалай Юзаф Варня Зарэцкi, нарадзiўся 11 верасня 1843 г., памёр 12 студзеня
1883 г.
Яго жонка: Марыя Зарэцкая.
Iх дачка: Ганна Зарэцкая, памерла ў росквiце гадоў (1900 г.).
Амаль што кожны землеўладальнiк у Лiдскай парафii меў тут зарэзерваваныя дзялкi
для сваiх радоў, i так:
Качанова i Касоўшчына. Станiслаў Адамовiч (1780–1838), прэзідэнт павятовага
лiдскага суда Фелiкс Адамовiч83 (1783–1876), гродскi прэзiдэнт Лiдскага павета, Гаспар
Адамовiч (1794–1856), суддзя Лiдскага павета, Эмiлiя Буткевiч з Адамовiчаў (1813–
1879), маршалкова Лiдскага павета, а яе муж, Стэфан Буткевiч84 (1815–1896), лiдскi
маршалак, спачывае каля ўвахода на могiлкi, пад фундаванай iм званiцай.
Курэсеўшчына. Мае адзiнага прадстаўнiка: «Ян Тюкала (1783–1867), капiтан б.
польскiх войск». Iншыя Тюкалы болей палюбiлi Белае Балота з Гроднам, а Курэсеўшчыну
пакiнулi.
Вялiкая Перапечыца мае некакалькi нагробкаў: «С. п. Ксаверы Рыло, Надворны
саветнiк i жыхар Лiдскага павета. Жыў 62 гады, памёр 22 лютага 1836 г. Засмучаныя
дочкi просяць аб “Здровась Марыя”».
Яго сын: «С. п. Канстантын Рылло, карнет гусарскага палка караля Нiдэрландаў.
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 Рылаў Садоўскай,
памерла 17 мая 1867 г. ва ўзросце 53 гадоў».
Яе муж: «Тут спачываюць парэшткi с. п. Рафала Садоўскага, стацкага саветнiка i кавалера. Памёр 8 жнiўня 1869 г. ва ўзросце 58 гадоў».
Першай яго жонкi, ад якой Садоўскiм належала Баяршчына пад Лiдай (цяпер Ту
мялевiчаў) «DOM. Максімiлiя з Даўгялаў Садоўская i двое дзяцей Людвiка i Яна, жонка лiдскага павятовага лекара, калежскага асэсара, пакiнуўшая гэты свет 13 лiстапада
1845 г. ва ўзросце 27 гадоў». На нагробку верш:
Не парэшткi памёрлай ляжаць пад гэтым валуном,
Разам шчасце чулай мацi пахавана.
Сэрца мужа прабiта гэтым страшным ударам,
82
У 1986 г., ратуючы ад варварскага знiшчэння, парафiяне перанеслi магiлы гэты ксяндзоў на
Слабадскiя могiлкi.
83
«Фелiкс Апалiнар’евiч Адамовiч, дэпутат Камiтэта па назiранні за продажам алкагольных
напояў» — Памятная книжка Виленской губернии на 1845 год. Вильна, 1845. С. 103.
84
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 атрымаў 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 Виленского генерал-губернаторства на
1868 год. С.-Петербург, 1868. С. 90.).
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Чутны голас жалю i смутку,
Трое дзетак-сiротак пакiнула на зямлi,
Каб навечна застацца з двумя памёрлымi.

Без нагробка 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. суддзя Лiдскага павета, пам. 18 кастрычнiка 1871 г., жыў 76 гадоў»85.
Скаўронiшкi. «Тут спачываюць с. п. Пётр Жаба i дачка Памэла Нарбут, пам. 18 са
кавiка 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 лютага 1897 г., меў
24 гады».
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 кахаючых 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, якая вострая 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 гадоў. Пакой твоёй
душы, дарагi бацька!».
С. п. iхнiя дзецi Уладзiслаў, Аляксандр i Вiктар.
«Тут ляжыць Ружа з Туровiчаў Крахельская, скарбнiкава Лiдскага павета. 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.)86.
Эмiлiя з Шостакаў Ляўданская87, 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, аптекарова (1871 г.).
85

Так у крыніцы. — Заўвага перакладчыка.
«Надворны саветнiк Раймунд Станiслаў Рудольфавiч Гузе, адукацыю атрымаў у С.-Пецярбург
скай медыка-хiрургiчнай акадэмii, каталiцкага веравызнання, на пасадзе з 22 лiпеня 1879 г.» — Памятная книжка Виленской губернии на 1887 год. Вильна, 1886. С. 13.
87
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 книжка Виленской губернии на 1903 г. Вильно, 1902. ч. 3. С. 58.
86
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Аркадзь Мразоўскi, землямер (1895 г.).
Род Яна Андрушкевiча, бургамiстра88.
Леон Стабiнскi, бургамiстр.
Лёг тут «Аляксандр Талочка, калежскi рэгiстратар, пам. 7 красавiка 1846 г. ва ўзросце
27 гадоў.
Гадоў жыў нешмат
Спачывай ты, сябар,
Хай гук трубы анёла
Заклiкае на суд Найвышэйшы».
Найбольш тут каменных нагробкаў паходзiць з другой чвэрцi XIX ст. Выразаны
яны ў Вiльнi. Каля 1880 г. у Лiдзе па вулiцы Вiленскай на ўласным плацы залажыў
майстэрню нагробкаў Баляслаў Хруль, пасля яго смерцi (1889 г.) майстэрняй кiравала
яго ўдава Анэля з Малеўскiх Хруль. Некаторыя нагробкi паходзяць з майстэрнi ВолкаКарачэўскага ў Паддубне.
Найлепшы помнiк пабудавала мацi сыну з надпiсам:
«Станiславу Хагмаер 23 красавiка 1906 г. — 18 верасня 1930 г. Каханаму адзiнаму,
памяць ад мацi».
Ладны камень быў прывезены на магiлу памерлага лiдзянiна, старога кавалера, якi
пакiнуў добрыя спадкi сваiм далёкiм крэўным. На камені выкананы 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 радзiна».
Арыгiнальна выглядаюць «магiлы Граблiсаў»: цэлы мураваны дом з дзвярыма
i вокнамi.
Яшчэ гусцей могiлкi запоўнены зраўнаванымi з зямлёй магiламi дробных сельскiх
гаспадароў i земляробаў: Ёдкаў, Болтуцяў, Таўгiнаў, Хруляў, Астравухаў, Падгайных, Бунькаў, Капачэляў, Стрыбуцёў, Клышэйкаў, Ходзькаў, Хутных, Ракаў, Буракоў,
Трацякоў, Касякоў, Семакоў, Шостакаў, Латушкаў, Саладухаў, Кiсялёў, Сегеняў, Брэйваў,
Чарнякоў, Майсакаў, Пуйдакаў, Чарнавусаў, Белавусаў i т. д. i 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. загiнуў 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 узяцце 28 верасня
1920 г.
88

Магiлы Андрушкевiчаў знаходзяцца справа ад галоўнага ўвахода на могiлкi. Цяпер помнiк сям’i
бургамiстра горада парушаны. Ян Марколiн Андрушкевiч (1823–1868). Мiрон Бранiслаў Нарбут пiсаў
пра бурмiстра нашага горада Яна Андрушкевiча (цi «Ивана Степановича Андрушкевича — 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 потым 4-га аддзела палiцыi ў Адэсе. Пасля вяртання ў Лiду стаў бургамiстрам горада, ажанiўся 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 грамадскага жыцця ў горадзе i шматразова ўзгадваецца ў розных мемуарах.
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«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 Клемпiнскi
Паручнiк М. Шчалкоўскi
Паручнiк Фелiцыян Радкевiч
Вахмiстр Францiшак Марчык
Серж. 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
Шар. Юзаф Баравiцкi
Шар. Уладзіслаў Алтер
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 на 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 патылiцу 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 адмераць. Мацвей VII, 2
Разам з братамi-жаўнерамi ўцяклi да Мацi-Зямлi i тыя, хто пры жыццi меў адвагу
адарвацца i ўзляцець за аблокi, да неба, але… загiнулi смерцю лётчыка:
Паручнiк Аляксандр Цiхоцкi.
Сяржанты-пiлоты Баляслаў Паўляк, Францiшак Чарнецкi, Павел Стэнцель.
У iншым месцы спачывае Уладзiмiр Бiюць, падкамiсар палiцыi на пенсii (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» сухота:
Юзаф Вось (1929 г.),
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Анна Фiлiпкоўская (1930 г.),
Ядвiга Шкоп (1931 г.),
Францiшак Краўчык (1935 г.),
Станiслаў Фэглер, прафесар дзяржаўнай гiмназii ў Лiдзе (1930 г.).
Недалёка ўвесь у кветках надгробак Ядзi Шыманскай, няшчаснай ахвяры нёманскага
пляжа (4 лiпеня 1937 г.)89.
Не меней як дзесяць тысяч парэшткаў лiдзян ляжыць тут, на 4 гектарах, i ў ценi сасновага бору не памятаюць нi пра свае няшчасцi, нi пра свае радасцi. З праху паўсталi
i ў прах вярнулiся.

З таго свету90
Хто ў Лiдзе не знаў 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 Вiсмантах91 пад Лiдай i пры абсаджаным бярозамi
навагрудскiм гасцiнцы была добра бачная ад самых парафiяльных могiлак. За хаткай
стаяла малая абора, а трохi далей — добра пабудаванае гумно. Хатку атачала прызба92
з каменю, на якой было так прыемна пасядзець вечарам i, папiваючы смачны квас з бярозавага соку 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 «iмём 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 паўлiна прабiтыя стралой управа». Стары Вiсмант ведаў на памяць свой вялiкi шматаркушовы радавод з ўсiмi датамi i памятаў шмат цiкавых гiсторый.
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4 лiпеня 1937 г. падчас Свята Мора працягвалася на рацэ Нёман у рацэ патанула вучанiца 3-га
класа Купецкай гiмназii пiяраў Ядвiга Шыманская, якая таксама прыехала святкаваць. Дзяўчынка ра
зам з выпускнiком Купецкай гiмназii каталася на лодцы па Нёмане i лодка перакулiлася. Цела дзяўчынкi
было знойдзена праз некалькi дзён у трох кiламетрах нiжэй Сяльца (гл: Kurjer Wilenski. № 184 (4147).
7 lipca 1937; Kurjer Wilenski. № 186 (4149). 9 lipca 1937).
90
Szymielewicz Michał. Z tamtego świata. S. 125–127.
91
Вiсманты — тэрыторыя на поўдзень ад каталiцкiх могiлак, якая прымыкае да сучаснага праспекта Пераможцаў. У 1507 г. паляўнiчы Захарыяш Кузьмiч атрымаў ад караля Жыгiмонта 6 валок
(128 гектараў) зямлi на паўднёвай ускраiне горада. Гэтая мясцовасць па меншай меры да 1717 г. так
i называлася — Кузьмiшкi. У 1668 г. Кузьмiшкi перайшлi ва ўласнасць Аляксандра Вiсманта. Пазней Кузьмiшкi былi падзеленыя памiж шматлiкiмi сваякамi i пачалi называцца Вiсманты. У 1797 г.
у Вiсмантах былi закладзеныя могiлкi, якiя ў наступныя паўтара стагоддзя служылi месцам супакаення каталiцкай шляхты. Род Вiсмантаў займаў высокiя пазiцыi ў лiдскай элiце. Лявон Пётр Вiсмант
у 1906–1914 гг. быў бурмiстрам горада.
92
Прызба — збудаванне-насып уздоўж вонкавых сцен па перыметры драўлянага дома, служыла
для засцерагання пабудовы ад прамярзання зiмой. Можа быць проста земляны насып уздоўж сцен.
У больш прасунутым варыянце ўладкоўваўся з каменю, дошак (якiя для прыгажосцi 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, зямлю (дзёран). Вышыня прызбы — да другога рада
бярвення.
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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, калi
ў 1863 г. шляхта Лiдскага павета ўзяла свае крамнёвыя 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 Трацьякоўцаў, 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 будоўля чыгункi з Вiльнi на Роўна. Да гэтага часу Лiда была
кутом, забiтым дошкамi ад астатняга света. Пры будаўнiцтве дарогi наплыла 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 тытунём i тым
больш быў задаволены, калi той, каго пачаставаў, голасна чхаў. Часам, вечарам у ня
дзелю, 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 якiм iншым лялькаводзе. Часам маладзёны дэкламавалi «Kiwona męczenika bożego»93, «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 надрукаваныя ў Кракаве ў кнiжачках Мацея Бурачка. Нярэдка прыходзiлi
з гармонiкам i тады танчылi на глiнянай падлозе кадрыль, лансье94, 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 «шэсцьдзесят шэсць», «воза», «кiксу», а ра
зам з паненкамi — на картах гадалi. У звычайны дзень у пана Казiмiра ўвечары служыла
для асвятлення наша родная каханая лучына, а ў святочны 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
93
Легенда пра Кiвона, Божага пакутнiка, гл.: Kiwon: Pociech, żywot i śmierć Kiwona bożego, męczen
nika żydowskiego. Bracia Worzałłowie, 1913.
94
Лансье — англiйскi парны бальны танец, блiзкi да кадрылi, складаецца з пяцi фiгур.
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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 таргавацца. 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 — та, 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 магiлах, дойдзе да брамы, пастаiць пад кутом i вернецца дахаты», — закончыў стары пан Казiмiр, усе праз хвiлiну забылi пра спрэчку i пачалi
размаўляць пра iншае.
Вiсела чорная лiстападаўская ноч. Зiмны вецер шумеў i рваў голае галлё бярозаў
на гасцiнцы, раз-пораз кiдаў у твар жменi мокрага восеньскага дажджу. Са Слабады
даносiўся жалобны вой 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 хвасталi i калолi яе твар i рукi. Ёсць! Намацала крыж. Але ён аброс
iмхом, стары i вялiкi. Ня 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 сама цяжкi. Яшчэ адзiн упарты рух наперад — i зноў крыж. Рухам рукi
абмацала — гладкi, не вялiкi, роўны з ёй 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, анiц не бачна. 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 абе
дзвюма 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.
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Езус-Марыя, крыж! Аслупянелi ўсе, хто быў у хаце. Крыж з могiлак! Ратуйце Броньку! Страцiўшую прытомнасць Броню палажылi ў ложак, пачалi трэсцi. Стары пан
Казiмiр перажагнаўся, 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 вакно: там на самай справе рухалася белая цень, i здавалася, што праз шум
i ўдары ветру можна было пачуць голас нябожчыка — «аддай мой крыж!». Усе пабялелi
i пачалi жагнацца. 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 астатнi «Вечны адпачынак», у падпечку залапатаў крыламi певень, а потым
голасна i доўга запеў раз, потым другi… сёмы. Вецер на дварэ паволi сцiшаўся 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 студню, усе госцi разам, сарамлiва
жагнаючыся, выйшлi з хаты. Пан Казiмiр вынес крыж у сенi….
Наранку, калi развiднела, пан Казiмiр аднёс крыж на могiлкi i ўставiў ў шырока
расхiстаны дол. Утаптаў пясок, адмовiў «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 вёрстаў 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 iмху, тры разы тым iмхом, добра змяшаным 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

Лiда ў гады Вялiкай вайны95
I
Лета 1914-га выдалася гарачае i сухое. Тэмпература паветра ў чэрвенi i лiпенi дасягала 40 градусаў у ценi, 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 платы,
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
95

Szymielewicz M. Lida w latach wielkiej wojny // Ziemia Lidzka. 1939. № 7–8. S. 185–198.
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над ракой Лебядой i ў Жыжме над ракой Жыжмай пад клубамi белага дыму цьмелi
тарфянiкi. Звычайна цяжкапраходныя Дакудаўскiя i Дзiтвянскiя балоты высахлi, i па iх
ездзiлi, як па полi. Каб пайшоў дождж, у вясковых цэрквах i касцёлах служылiся набажэнствы, палi абыходзiлi працэсii з харугвамi i пабожнымi спевамi.
Ураджай сена i канюшыны ў тым годзе ў Лiдскiм павеце быў добры. Касьба i сушка
травы прайшла вельмi ўдала. Сенажацi на лугах былi сухiя i лёгкадаступныя, там не
закладвалi стагоў на зiму, а вазiлi сена адразу ў вёскi. Таксама 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, вылюднела: хрысцiянская i яўрэйская iнтэлiгенцыя выехала
на лецiшчы цi нават у Друскенiкi на салёныя воды, школьная моладзь раз’ехалася па
вёсках — да бацькоў цi сяброў. Лясы i берагi рэк напоўнiлiся жыхарамi горада, якiя
швэндалiся без справы: службоўцамi, гандлярамi, настаўнiкамi i моладдзю. Там i сям
у ценi навiслай алешыны дзесьцi над Вярсокай цi Сольчай з вудай у руцэ сядзелi загарэлыя, як iндзейцы, гiмназiсты, а па лясах з кошыкамi цi жбаночкамi ў руках блукалi
квяцiста апранутыя вучанiцы гiмназii Навiцкiх96 з Лiды. Вечарамi на чыгуначных станцыях i паўстанках збiралася дачнае грамадства, каб каго-небудзь сустрэць або праводзiць
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 трона Аўстра-Венгрыi ды яшчэ
разам з жонкай. Але пакаленнi, якiя перажылi некалькi крывавых войнаў i памяталi
забойства Аляксандра II97, прэзідэнта Карно98, каралевы Эльжбеты99, Абрэнавiчаў100,
вялiкага князя Сяргея Аляксандравiча101, Сталыпiна i шмат каго iншых, якiя бачылi
тэрор расiйскай рэвалюцыi 1905 г., калi чыноўнiкаў рознага рангу забiвалi як пеўняў
на птушнiку, збольшага не ўразiлiся падзеямi ў Сараева. I хто ведае, цi Гапоны
i Азефы былi вынаходнiцтвам толькi расiйскай улады? Пагаварылi на тэму Сараева
i забылiся. Значна большую цiкавасць узбудзiла ў грамадстве спроба забойства ў вёсцы
Пакроўскае Табольскай губернi Рыгора Распуцiна, якому праз некалькi тыдняў пасля сараеўскага забойства нейкая баба на прыстанi распарола нажом жывот. Распуцiн,
96

Прыватная жаночая гiмназiя ў Лiдзе.
Аляксандр II забiты нарадавольцамi ў 1881 г.
98
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 нанесенае смяротнае
нажавое раненне iтальянскiм анархiстам Сантэ Казерыа. Карно пражыў самае кароткае жыццё сярод
усiх прэзiдэнтаў Францыi, ён памёр на 57-м годзе жыцця.
99
Каралева Эльжбета (1837–1898) — жонка iмператара Аўстра-Венгрыi Франца Iосiфа I, забiтая
анархiстам Луiджы Лукенi, калi яна ў суправаджэннi адной са сваiх фрэйлiн iшла па набярэжнай Жэневы.
100
Аляксандр I Абрэновiч (1876–1903) — кароль Сербii ў 1889–1903 гг., апошнi прадстаўнiк ды
настыi Абрэновiчаў. Забiты групай афiцэраў-змоўшчыкаў разам з жонкай, каралевай Драгай, падчас
так званага Майскага перавароту.
101
Вялiкi князь Сяргей Аляксандравiч (1857–1905) — пяты сын цара Аляксандра II, маскоўскi
генерал-губернатар. Загiнуў ад бомбы рэвалюцыянера Каляева.
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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,
але за зачыненымi вокнамi, у нас у правiнцыi пра гэтага святога старца пераказвалi
на вуха розныя непрыстойныя гiсторыi. Можа быць, i выпадак з Распуцiным быў зроблены 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 прэферанс, збiралiся ў лiдскiм
рэстаране вядомых братоў Вiнаградавых на гулянкi, кахалiся, сварылiся i мучылiся
ў штодзённым шэрым жыццi. Маленькiя людзi, 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), Дакудаўскай, Ганчарскай, Белiцкай, Жалудоцкай, Арлянскай, Ражанкаўскай, Радунскай, Шчучынскай,
Лядскай (Дэмбрава), Астрынскай, Дубiцкай, Пакроўскай (Нарбутава)102, Васiлiшскай,
Лябёдскай, Тарноўскай (Белагруда), Мытлянскай, Забалацкай, Каняўскай, Эйшышскай,
Беняконьскай, Александраўскай (Палецкiшкi), Жырмунскай — i належаў да Вiленскай
губернi. Агульная плошча павета 5615,7 км2, а лiчба жыхароў (без г. Лiды) даходзiла да
250 000. Гмiны Лiпнiшская, Сядлiцкая, Суботнiцкая i Іўеўская, якiя цяпер належаць да
Лiдскага павета103, у тым часе ўваходзiлi ў склад Ашмянскага павета, якi сваёй плошчай (6885,1 км2) i колькасцю насельнiцтва (да 270 000) пераўзыходзiў усе астатнiя паветы Вiленскай губернi. Найвышэйшым чыноўнiкам i прадстаўнiком Лiдскага павета
быў павятовы маршалак шляхты граф Людвiк Грабоўскi, прамы нашчадак апошняга
караля Рэчы Паспалiтай Станiслава Панятоўскага ад марганатычнага шлюбу з Эльжбетай Грабоўскай. З судова-адмiнiстрацыйнага 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 Буко104. Сталiцай
павета была Лiда, дзе месцiлася ўся павятовая ўлада: канцылярыя маршалка шляхты,
шляхецкая апека, вайсковы камiсарыят, павятовы з’езд, палiцэйская ўправа, сельскагаспадарчая ўправа, скарбовы iнспектар, скарбовая каса, управа 5-й акцызнай акругi,
павятовы вайсковы начальнiк, школьны iнспектар i т. д. Горад Лiда меў 16 000 жыхароў,
дзяржаўную мужчынскую гiмназiю, прыватную жаночую гiмназiю Навiцкiх, дзве прыватныя прагiмназii, вышэйшую пачатковую школу, дзве паравiльныя школы — мужчынкую i жаночую, народную вучэльню, талмуд-тору i слаўную iешыву рабiна Райнеса. У Лiдзе знаходзiлiся фабрыкi i заводы: два бровары — Папiрмайстра i Пупко,
спiртзавод Стругача, тартак Палячака, лiцейны завод братоў Шапiраў, тытунёвая фаб
рыка Вiленчыка, фабрыка па вырабе мыла Кiвяловiча, фабрыка разлiву манапольнага
102

Цяпер — вёска Першамайская Шчучынскага раёна, гiстарычная назва — Сабакiнцы, перад
Першай сусветнай вайной мястэчка пераназванае ў Пакроўскае, перад Другой сусветнай — у гонар
Людвiка Нарбута ў Нарбутава.
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Пры канцы 1930-х гг. гэтыя абшары ўваходзiлi ў Лiдскi павет.
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Яўген фон Гротэ дэ Буко (1862–1944), лiдскi спраўнiк, у 1915 г. добраахвотнiкам пайшоў на
фронт, у 1917 г. атрымаў чын генерал-маёра, у 1918 г. — лiдар беларускага руху ў Лiдзе, пра яго гл.
Лаўрэш Леанiд. Генерал Яўген фон Гротэ дэ Буко // Лiдскi летапiсец. 2014. № 1 (65). C. 59–64.
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алкаголю, шмат крам i аптовых складаў. З фiнансавых устаноў у горадзе мелiся: Таварыства ўзаемнага крэдыту, Яўрэйскi супольны банк, Банкаўская кантора Янушкевiча.
Дзякуючы свайму знаходжанню на скрыжаваннi дзвюх чыгуначных лiнiй Лiда сваiмi
фабрычнымi вырабамi, таварнымi складамi, банкаўскiмi i адукацыйнымi ўстановамi
лiчылася дастакова значным горадам у прамежку памiж Вiльняй i Баранавiчамi, Мала
дзечнам i Ваўкавыскам. Бурмiстрам горада быў надворны дарадца Лявон Пётр Вiсмант,
ягоным намеснiкам — падпалкоўнiк запасу Баляслаў Гейштаўт, абодва лiдзяне-католiкi
i трапiлi на свае пасады праз выбары.
У Лiдзе стала, з часоў падзелаў Рэчы Паспалiтай, дыслакавалiся расiйскiя войскi.
У 1872–1887 гг. тут знаходзiўся штаб 4-га палка данскiх казакоў, прычым сам полк
часткова месцiўся ў горадзе, а часткова ў ваколiцах горада. У 1887–1891 гг. у Лiдзе
кватараваў 2-й чыгуначны батальён. Пасля пераводу гэтага батальёна ў Баранавiчы
ў горад перадыслакаваўся 89-ы рэзервовы батальён пяхоты з Дынабурга. Хутка гэты
батальён перафармаваны ў 2-батальённы 185-ы Лiдскi резэрвовы полк, з якога потым
створаны 4-батальённы 172-i Лiдскi полк пяхоты. Гэты полк адпачатку кватараваў
у прыватных наёмных 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 паходжання налiчвалася толькi некалькi чалавек. Камандзiрам палка быў палкоўнiк Уладзiмiр Раманаў.
Пасля дэмабiлiзацыi Манжурскай 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 сфармаваная 4-я паветраплавальная рота. Будаўнiчая камiсiя на перададзенай дзяржаўным скарбам зямлi маёнтка Перапечыца, якi належаў Яну i Мiхалу Садоўскiм, пабудавала казармы i iншыя патрэбныя будынкi, у тым лiку вялiзны элiнг для дырыжабляў — драўляны
на металiчным каркасе.
Каардынаваў дзейнасць цывiльных уладаў з вайскоўцамi павятовы вайсковы на
чальнiк, якi прымаў ад вайсковага камiсарыята прызванага на службу рэкрута, праводзiў
адбор i рассылаў рэкрутаў па палках. Жаўнеры пасля адбыцця кадравай службы цi
працягвалi службу ў резерве, цi прыпiсвалiся ў народнае 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 знаходзiўся камандуючы вайсковай акругай са сваiм штабам i ўсiмi неабходнымi службамi i ўправамi,
камандаванне 3-га армейскага корпуса, камандаванне 27-й i 43-й дывiзiй, некалькi
палкоў пяхоты i кавалерыi, артылерыя, iнжынерныя аддзелы i т. д. Камандуючым
войскамi Вiленскай акругi быў генерал-а’ютант, генерал ад кавалерыi Павел фон Рэненкампф, якi пасля пачатку вайны аўтаматычна станавiўся камандуючым армiяй.
На дабрабыт такiх гарадоў, як Вiльня, Коўна, Гродна, Лiда, Баранавiчы, Слонiм i iнш.,
значны ўплыў рабілі вялiкiя грошы, якiя давалiся на ўтрыманне войска i дадавалi значную частку да гандлёвага абароту гэтых гарадоў, стымулюючы развiццё рознiчнага
i аптовага гандлю, павялiчваючы падаткi i забяспечваючы хуткi рост гарадоў. Iншыя
павятовыя гарады — Навагрудак, Ашмяны, Вiлейка i т. д., якiм бракавала гэтай «жыццядайнай крынiцы», — знаходзiлiся ў нэндзе i развiвалiся значна павольней.
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III
У Дзяржаўнай думе ў Пецярбургу i ў расiйскай прэсе доўгi час абмяркоўвалася
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 праходзiлi з гвалтам. Тут, у Лiдзе, разумелi,
што хтосьцi, не жадаючы саюзу з Францыяй, такiм чынам пераконваў французаў
у няпэўнасцi Расii як саюзнiка, хворага на рэвалюцыю. Тым часам з нагоды сараеўскага
забойства вялiся дыпламатычныя перамовы.
23 (10) лiпеня аўстра-венгры ўручылi ў Белградзе ультыматум з патрабаваннем 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 разарваныя стасункi з Сербiяй, а праз два днi пачалося бамбадаванне Белграда. Расiя, якая
здаўна супернiчала з Аўстра-Венгрыяй за першынства на Балканскiм паўвостраве,
заступiлася за Сербiю. Не было сумневу, што Францыя выступiць на баку Расii.
Аўстра-венгры абапiралiся на Германскую iмперыю, якая ў адпаведнасцi з трактатам трайнога саюза абавязана 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 порахам, але ўвогуле
не дапушчалася, каб цывiлiзаваныя народы у ХХ ст. «взбесились от жира» i пачалi
самую агiдную разню па ўсім свеце.
25 лiпеня 1914 г. на лiдскай чыгуначнай станцыi, як i на iншых станцыях, была вывешаная аб’ява, перададзеная тэлеграфам, пра тое, што чыгунка 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 рыхтавалася да вучэбных стрэльбаў, раптам была атрыманая
тэлеграма з загадам спынiць вучэннi i выступiць на месца пастаяннай дыслакацыi — на
зiмовыя кватэры. Адначасова юнкерам Вiленскай вайсковай вучэльнi, якiя знаходзiлiся
ў тым жа лагеры пад Аранамi, начальнiк вучэльні генерал-маёр Адамовiч зачытаў загад аб прысваеннi вайсковых званняў 170 юнкерам выпускнога курса. Такiя iмпрэзы,
як правiла, праводзiлiся ў дзень Праабражэння Гасподняга, 19 (6) жнiўня. Маладым
афiцэрам уручылi толькi афiцэрскiя шаблi, бо абмундзiраванне яшчэ не было гатовае. Праз некалькi гадзiн лагер лiквiдавалi i войска пачало марш. Сярод афiцэрскiх
i падафiцэрскiх жонак пачаўся перапалох, кiнуўшы ўсё, яны з лецiшчаў накiравалiся
ў гарады.
У нядзелю, 26 (13) лiпеня, калi па чыгунцы з Аран пачалi прыбываць аддзелы
палка, у горадзе ўжо ведалi: пачынаецца в а й н а! Першыя прыбылыя аддзелы Лiд
скага палка ўзялi пад ахову ўсе чыгуначныя аб’екты: масты, водаправоды i iншыя
тэхнiчныя сродкi абслугоўвання, а таксама сувязь. Усюды стаялi 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, занятае сваiмi штодзённымi справамi i клопатам, у найменшай ступенi разважала пра катастрофу, якая на нас насоўвалася. Таму ў блiжэйшую
нядзелю ў касцёлах i цэрквах, як i заўжды, бралiся шлюбы, людзi з музыкай i танцамi
святкавалi вяселлi i хрэсьбiны.
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29 (16) лiпеня Расiя абвясцiла мабiлiзацыю Кiеўскай, Маскоўскай i Казанскай вайсковых акруг. Пра гэта мы даведалiся з газет пад вечар наступнага дня, у чацвер 30 (17) лiпеня. На вулiцы Вiленскай105 горада сабралiся групкамi гараджане, 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 сваёй магутнасцi, а насамрэч вайны не будзе,
бо нiхто яе не хоча. Зрэшты, балканскiя справы для Расii ўвогуле заўжды былi самымi
складанымi i толькi шкодзiлi 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
палёт, нiзка кружыў аэраплан «Фарман». Ён зрабiў круг над рынкам106 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, Палiцэйскi107. Але пiлот выраўняў машыну, i яна зноў узвiлася
пад аблокi. Раззявакi пачалi вяртацца да цэнтра, i якраз у гэты час па Вiленскай вулi
цы на дрожках да палiцэйскай управы 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 апусцела. Да позняй ночы горад не спаў. Кожны зразумеў, што вайна непазбежная i нiкога яна не абмiне.
Мабiлiзацыю ў горадзе павiнны былi праводзiць: управа вайсковага начальнiка,
прызыўная камiсiя i палiцыя. Маршалак шляхты граф Грабоўскi, якi павiнен быў
узначалiць мабiлiзацыю ў павеце, ад вясны лячыўся ў Пецярбургу — 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, рыхтуючы 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
ўзмоцненай працы, каб аднавiць знiшчаныя лiсты. Праца ва ўстановах вялася ўдзень
i ўночы.
30 (17) лiпеня аб 11-й гадзiны ночы выконваючы абавязкi маршалка шляхты Трафi
маў атрымаў дэпешу, змест якой дазваляў думаць, што мабiлiзацыйныя справы варта
прыпынiць. Усе працуючыя ў прызыўной камiсii з прычыны гэтага слабага проблiску
надзеi ўздыхнулi з палёгкай i ледзь не пайшлi дахаты. Праз некалькi гадзiн новая дэпеша адмянiла папярэднюю i загадала далейшы працяг працы. Калi бракавала бланкаў,
палiцыя будзiла друкара Айзiка Эпштейна, 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 мабi
лiзацыйныя распараджэннi.
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Цяпер Савецкая.
Сучасная плошча Ленiна.
Гэтыя вулiцы вялi ў бок рэчкi Лiдзеi.

IV
У пятнiцу 31 (18) лiпеня Лiду i ўсе вёскi ў павеце ўпрыгожылi каляровымi плакатамi.
З iх:
1) чырвоныя прызывалi ў войска шарагоўцаў рэзерву;
2) блакiтныя — народнае апалчэнне з прызыву 1908–1913 гг., прычым ваеннаабавязаныя старэйшых узростаў былi залiчаныя 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 генерал-адьютанта
ген. фон Рэненкампфа апавяшчаў жыхароў гарадоў i вёсак пра салiдарную адказнасць
за захаванне чыгункi, тэлеграфа i iншых сродкаў камунiкацыi i сувязi. Адначасова камандуючы войскам забаранiў продаж алкаголю як у дзяржаўных, так i ў прыватных
месцах продажу. Горад i вёска былi заспетыя мабiлiзацыяй знянацку, бо яшчэ некалькi
дзён таму нiхто не дапушчаў, 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 следует побить морду!» (Германцам варта
пабiць пысу). Затое натоўпы iнтэлiгенцыi i простых гараджан як па камандзе 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 вярнуць свае грошы, у чарзе стаяла каля паўтары
тысячы чалавек. У Вiльнi з вуснаў у вусны перадавалiся весткi пра тое, што запасы золата з вiленскiх банкаў ужо вывезены ў Нiжнi Ноўгарад, i таму ў Вiленскiм дзяржаўным
банку быў такi вялiкi натоўп адборнай публiкi, што шыкоўна прыбраныя панi парвалi
свае багатыя строi, страцiлi брыльянты i капелюшы, падрапалi твары i пашкодзiлi рукi
i ногi. Але банкаўскiя чыноўнiкi ў Лiдзе i Вiльнi спраўна выдалi людзям iх грошы.
У суботу 1 жнiўня (19 лiпеня) ранiцай з самых дальнiх кутоў Лiдскага павета, усiмi
дарогамi, на вазах i пешшу ў горад збiралiся ваеннаабавязаныя мужчыны, зганялi
мабiлiзаваных коней. Не абышлося без эксцэсаў: натоўп мабiлiзаваных мужчын, якiя
iшлi ў Лiду па Гродзенскiм тракце, атакавалi гарэлачную краму ў Арлянцы (каля ракi
Дзiтва), разрабавалi i спалiлi яе. Разам з манаполькай згарэла вялiкая старажытная
карчма графа Маўраса, якая стала на другiм баку тракту, насупраць гарэлачнай крамы. Падобныя эксцэсы былi i ў iншых паветах, а дзе-нiдзе ў патрыятычным угары
грамiлi местачковыя крамкi i таўклi гандляроў-яўрэяў. Гэта была расiйская звычка,
з якой пачынаецца ўсякая вайна. Добры 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, выгадаванае цэлае пакаленне
ў царскай Расii108. Праз некалькi дзён вiленскiя газеты надрукавалi загад генерала Рэненкампфа, згодна з якiм былi павешаныя чатыры чалавекi, вiнаватыя ў пагроме гэтай
манаполькi, у тэксце загада нават не ўказвалiся прозвiшчы павешаных i месца пакарання. Загад быў надрукаваны 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 ўсякага кшталту чыгуначных
адмыслоўцаў, а таксама шмат лакаматываў. Удзень i ўначы без перапынку iмчалiся ваенныя эшалоны з усходу на захад. З 12-гадзiнным спазненнем ледзь працiскалiся па
108
Як тут не ўспомнiць апошнюю экранiзацыю «Тараса Бульбы» рэжысёра Борткi з ура-патрыятычным зместам, як кажуць — «нiчога новага».
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шчыльна застаўленых рэчамі станцыях паштовыя цягнiкi. Уезд у Вiльню i выезд без
дазволу ўладоў быў забаронены. На гарадскi магiстрат лёг абавязак размяшчаць войскi
i мабiлiзаваных. Бургамiстр Лiды Вiсмант праводзiў свой адпачынак на Чорным моры
i таму быў выкліканы адтуль тэлеграмай. Нават маючы дазвол для праезду, ён моцна спазнiўся на працу. 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 рэквiзаваные будынкi мужчынскай гiмназii
па вулiцы Камерцыйнай, жаночай гiмназii Навiцкiх па вулiцы Каменскай, пачатковая
школа каля замка, абедзве парафiяльныя школы, iешыва, клуб Таварыства дабрачыннай
пажарнай аховы, пiўныя i iншыя будынкi. У горадзе сабралася каля 5000 мабiлiзаваных
людзей i 2000 коней. Рэгiстрацыя i агледзiны мабiлiзаваных жаўнераў адбываліся
ў гарадскiм парку па вулiцы Каменскай109, дзе раслi стагадовыя вольхi. Тут, у парку, быў летнi тэатр — зробленая з дошак пабудова з лаўкамi без даху. Менавiта тут
размясцiлася вайсковая камiсiя. У летнiм тэатры лекары аглядалi мабiлiзаваных, пiсары
вялi рэгiстрацыю. А з парку даносiлiся енкi жанчын i дзiцячы плач — сем’i развiтвалiся
з 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. Большасць з iх больш нiколi не пабачылi сваiх
дзяцей. У тыя днi быў уладкаваны адзiны ва ўсiм Лiдскiм павеце невялiчкi дзiцячы
прытулак у Жалудку на сродкi князёў Святаполк-Чацвярцiнскiх. Далейшы лёс гэтых
пакiнутых бацькамi дзяцей залежаў толькi ад лiтасцi чужых людзей. У малых i вялiкiх
абшарнiцкiх дварах, у надзеi на хуткi канец вайны, па меры магчымасцi не выганялi
з кватэр пакiнутых жонак i дзяцей мабiлiзаваных парабкаў i выплачвалi iм некаторы час
грошы, якiя раней зараблялi iх мужы i бацькi.
Адначасна на гарадскiм Выгане каля вулiцы Фалькоўскага110, па вулiцы Вiленскай
каля праваслаўных могiлак i на выездзе ў бок Навагрудка, каля каталiцкiх могiлак, iшоў
адбор коней. Большасць людзей спакойна прадавалі сваiх коней, бо кошты дзяржаўнага
закупу былi добрыя. Аднак былi i тыя, хто, прадаючы, плакалi па сваiх конях. Закупачныя камiсii працавалi як машыны. Шапталiся потым, што на мабiлiзацыi коней гэтыя камiсii добра нажылiся. Пасля рэгiстрацыi мабiлiзаваных мужчын пераводзiлi ў замак, дзе iх прымалi унтэр-афiцэры, адтуль адных адпраўлялi ў казармы Лiдскага палка,
а другiх вялi на чыгунку i размяшчалi па вагонах для перавозу ў iншыя палкi.
Афiцэры запасу i рэзерву самi прыходзiлi да павятовага вайсковага начальнiка.
V
Тым часам у ноч 1 жнiўня (19 лiпеня), як пра гэта трохi пазней прачыталi мы ў газетах, у Пецярбургу нямецкi амбасадар граф Пурталес уручыў мiнiстру замежных спраў
Сазонаву ноту з патрабаваннем адмовы ад мабiлiзацыi i папярэдзiў, што калi Расiя не
зробiць гэтага на працягу 12 гадзiн ад моманту ўручэння ноты, дык немцы пачнуць
мабiлiзацыю сваёй армii. Пасля 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 прыпыненая, а потым адноўленая
зноў, у той час як расiйскую, як потым казалi, прыпынiць было немагчыма. Прыпыненне i потым аднаўленне расiйскай мабiлiзацыi выклiкала б хаос i велiзарныя матэ109
110
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Прыкладна тут цяпер стаiць кiнатэатр «Юбiлейны».
Цяпер тут гарадскi парк.

рыяльныя страты, прычым аднаўленне мабiлiзацыi было б магчымым толькi адпачатку,
па новай праграме. Для гэтага трэба было б стварыць новую праграму мабiлiзацыi, на
што спатрэбiлася б шмат часу i працы адмыслоўцаў. 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 згадзiцца
на дэмабiлiзацыю, дык ноту з абвяшчэннем вайны ўручаць не трэба. Сазонаў адказаў,
што не баiцца пагроз i гатовы прыняць ноту. Амбасадар уручыў ноту, але пры гэтым
вельмi хваляваўся, у яго так дрыжэлi рукi, што ён ледзь не ўпусцiў ноту на падлогу.
Нота была адасланая цару ў Пецяргоф. Увечары таго ж дня ў Берлiне кайзер Вiльгельм
з балкона свайго палаца вiтаў тлумы 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 Пецярбургу ў Зiмовым палацы цар Мiкалай II пасля набажэнства таксама звярнуўся да
прадстаўнiкоў армii i флоту з прамовай, якую закончыў: «Урачыста тут сведчу, што не
атрымаю спакою да той хвiлiны, пакуль апошнi непрыяцельскi 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 сцiсла паведамлялася: «Пецярбург. 19.VII. Амбасадар нямецкi ўручыў мiнiстру замежных 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 цэнзуру. Ваеннымi цэнзарамi ў Лiдскай
паштова-тэлеграфнай управе былi прызначаны: начальнiк паштовай управы, надворны
дарадца Калянкоўскi i чыноўнiк дваранскай апекi Брухаў. Згодна з гэтым указам, абавязкам цэнзара стаў прагляд мiжнароднай перапiскі, а таксама прагляд i вынятак у вызначаных выпадках мясцовай перапісцы. Адначасова абвешчаны мараторый на вэксалi.
У панядзелак 3 жнiўня (21 лiпеня) у Лiдзе мабiлiзаваныя ў войска настаўнiкi народных школ у адпаведнасцi з загадам школьнага iнспектара Баўблiса 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 нават некалькi гандляроў далучылiся да гэтай манiфестацыi
i дапамагалi крычаць «ура». Напрыканцы манiфестанты групкамi разышлiся па патайным шынкам, дзе яшчэ можна было дастаць забаронены алкаголь, выпiўка справакавала некалькi скандальных боек, у якiх узялі ўдзел асобы, вельмi паважаныя ў тутэйшым
грамадстве.
У Лiдзе, як, зрэшты, i ва ўсiм краi, у вынiку загаду зверху ў касцёле, царкве i ў сiна
гозе здзяйснялiся набажэнствы за перамогу. На гэтыя набажэнствы з’яўлялiся толькi
афiцыйныя асобы, была адпраўленая тэлеграма iмператару з выяўленнем вернападданых пачуццяў абывацеляў горада Лiды, збiралiся капейкавыя i рублёвыя ахвяраваннi на
вядзенне вайны, на Чырвоны Крыж i да т. п. Абшарнiкi Лiдскага павета (не ўсе, аднак)
пасля аб’яўлення вайны падпiсалi ў Вiльнi цару ганаровы адрас з падтрымкай.
Ранiцай у чацвер 6 жнiўня (24 лiпеня) на пляцы каля казармаў пашыхтаваўся 172-i
Лiдскi полк з поўным паходным рыштункам. Палкавы святар адслужыў малебен,
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а камандзiр палка Раманаў вiтаў асабiсты склад, пажадаў 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
кожнага эшалона паўтаралiся сцэны развiтання з дарагiмi людзьмi, якiя ішлі на смерць.
Разгорнуты да колькасцi ваеннага часу 172-і полк налiчваў 4000 штыкоў. У войску Рэненкампфа полк заняў месца на левым крыле ўздоўж Аўгустоўскiх лясоў. Пасля вайны
i рэвалюцыi ў Расii з былой iмперыi i з нямецкага палону ў Лiду i Лiдскi павет вярнулася
не болей пятай часткi шарагоўцаў i некалькi афiцэраў.
Пазней з народнага апалчэння старэйшых узростаў была сфармiравана 385-я пешая Вiленская дружына дзяржаўнага апалчэння, якую ўзначалiлi два лiдзянiны —
падпалкоўнiкi запасу Адольф Малеўскi i яго намеснiк Баляслаў Гейштаўт. Таксама была
сфармаваная 66-я конная сотня, якую ўзначалiў падпалкоўнiк запасу Пiзанiм. Вiленская
дружына была адпраўленая ў Вiльню, конная сотня — у Эйшышкi.
Леанiд ЛАЎРЭШ
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Заснаваны ў 2009 годзе

Выпуск 6
Адказны за выпуск М. У. Шыбко
Мастак Г. І. Мацур
Вёрстка і дызайн В. Я. Нога
Карэктар М. М. Шавыркіна
Падпісана ў друк ?.0?.2015. Фармат 70×100 1/16. Папера афсетная.
Друк афсетны. Ум. друк. арк. 30,7. Ул.-выд. арк. 31,5. Наклад 299 асоб. Заказ ?.
Выдавецтва ТАА «Лімарыус». Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі,
выдадзенае Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь 20.03.2014 за № 1/226.
Вул. Геалагічная, 59, к. 4, п. 29, 220138, г. Мінск.
ТДА «НоваПрынт». Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі,
выдадзенае Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь 25.02.2014 за № 2/54.
Вул. Геалагічная, 59, к. 4, п. 10, 220138, г. Мінск.

