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ПРА МІНУЛАЕ – З СУЧАСНЫХ ПАЗІЦЫЙ

Гэтых тамо¢ ужо тры, наступныя – на падыходзе, праца 
над імі завяршаецца або завершана, і яны, спадзяемся, так-
сама не¢забаве ¢бачаць свет. Гаворка ідзе пра амбіцыйны 
праект пісьменніка-гісторыка Анатоля Васільевіча Стат-
кевіча-Чабаганава пад агульным назовам «Я – сын Ваш: Ле-
тапіс беларускай шляхты». Першая кніга праекта (выйшла 
¢ 2011 годзе) узна¢ляе генеалогію роду Статкевіча¢, Сац-
кевіча¢-Статкевіча¢ герба «Касцеша» і Карафа-Корбута¢ 
герба «Корчак», другая (2012) прысвечана роду Некрашэ-
віча¢ герба «Любіч», Татурам герба «Данброва», Се¢рукам 
герба «Курч», Кернажыцкім герба «Юноша» і Маствілові-
чам герба «Даленга»; трэцяя кніга (таксама 2012 год) рас-
павядае пра род Казановіча¢ герба «Гржымала». На мой по-
гляд, гэта падзея і ¢ гістарычнай навуцы, і ¢ пісьменніцкай 
творчасці, якая сёння акты¢на дэманструе нахіл у бок да-
кументалізма (нон фікшн), не надта давяраючы вымыслу, 
які часта адводзіць ад пра¢ды.

Першыя крокі па рэалізацыі праекта А. Статкевіча-Ча-
баганава даюць падставы казаць пра нараджэнне новага 
напрамку ¢ сучаснай гістарычнай навуцы – родазна¢ства, 
беларускага родазна¢ства. Па сутнасці, гэта новая гіста-
рычная дісцыпліна, якая патрабуе сваёй методыкі і тэхнікі 
даследавання, бо не можа ¢сё заставацца такім «як было», 
у век камп’ютара¢ і інтэрнэту.

Сёння цікавасць да мінулага, да гісторыі, расце, і гэта до-
бра. Веды пра мінулае даюць магчымасць глыбей пазнаць 
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свет, больш упэ¢нена асвайваць сучаснасць. Гісторыю трэ-
ба шанаваць. Паслядо¢насць, плынь падзей, што разгор-
тваюцца, до¢жацца ¢ часе, з’я¢ляюцца той пераемнасцю, 
якая забяспечвае нас з пакалення ¢ пакаленне кашто¢ней-
шай інфармацыяй аб арганізацыі чалавечай жыццядзей-
насці. Веданне гісторыі – частка культуры, без якой мы не 
можам сама¢свядоміць сябе, адказаць на фундаментальнае 
пытанне духо¢нага кшталту – хто мы такія. Спасціжэнне 
гісторыі, даследаванне яе ¢рока¢, досведу, дазваляе знайс-
ці ¢ мінулым неабходную апору для сучаснасці, глыбей 
зразумець свае нерэалізаваныя, упушчаныя магчымасці 
і патэнцыял.

Існуе парадаксальная думка, што гісторыя не любіць 
пра¢ды. У пэ¢ных адносінах гэта і сапра¢ды так. Пра¢-
ду трэба здабываць. Як сказа¢ адзін беларускі паэт: «На-
ват найменшую пра¢ду я здабыва¢ мазалямі…» Сказанае 
тычыцца і тэмы нашай гаворкі – пытання пра шляхту. 
Праф. А. Бельскі, разважаючы пра навукова-даследчыя на-
быткі А. Статкевіча-Чабаганава, справядліва падкрэслівае, 
«што мы, беларусы, не толькі выключна сялянская нацыя 
(тое, як вядома, нам даводзілася ¢ савецкі час), але і шля-
хецкая нацыя».

Гэта добра вядома перш за ¢сё самому Анатолю Стат-
кевічу – Чабаганаву, які заяві¢ пра сябе як грунто¢ны гісто-
рык. Тут да месца будзе хаця б у некалькіх словах крануць 
яго біяграфію. 

Нарадзі¢ся Анатоль Васільевіч Статкевіч – Чабагана¢ 
8 лістапада 1946 г. у вёсцы Засмужжа Любанскага раёна 
Мінскай вобл. Любанскую сярэднюю школу скончы¢ з за-
латым медалём. Затым скончы¢ Ленінградскі інстытут 
дакладнай механікі і оптыкі. Зрэшты, вучы¢ся ён за сваё 
жыццё шмат, у тым ліку і за мяжой, у Школе «Англа-кан-
тыненталь» ¢ г. Ба¢нмо¢с (Англія). Вярну¢шыся на радзіму, 
працава¢ у розных прадпрыемствах, аб’яднаннях, адзін 
час з’я¢ля¢ся старшынёй пра¢лення Беларускай аграпра-
мысловай біржы. Працуе і цяпер – старшынёй назіраль-
нага савета кампаніі «Стецкевич». Адначасова ён, як ужо 
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гаварылася, буйны гісторык, які паставі¢ перад сабой вы-
сакародную і амбітную мэту стварыць капітальны летапіс 
беларускай шляхты, першыя тамы якога, як ужо адзнача-
лася, выйшлі ¢ свет і стано¢ча сустрэты, высока ацэнены 
грамадскасцю. 

Беларуская шляхта… Калі шчыра прызнацца, мы пра яе, 
пра гэтае сасло¢е, не надта шмат і ведаем. Ну, нешта павод-
ле В. Дуніна-Марцінкевіча (камедыя «Пінская шляхта»), па-
водле Янкі Купалы («Па¢лінка» – таксама камедыя). Напру-
жы¢шы памяць, можна з літаратурных твора¢ яшчэ тое-сёе 
прыгадаць, дзе сярод персанажа¢ трапляюцца незадачлі-
выя шляхцюкі, зламыснікі накшталт Дубато¢ка з «Дзікага 
палявання караля Стаха» У. Караткевіча, або засцянко¢-
цы з аповесці А. Чарнышэвіча «Засценак Маліна¢ка», і ¢сё. 
Асаб ліва не пашанцавала шляхце ¢ тым сэнсе, што наша 
афіцыйная гісторыяграфія згодна гістарычнаму матэрыя-
лізму яшчэ да няда¢няга часу разглядала шляхту як па-
разітычнае ¢тварэнне, якое ¢знікла ¢ працэсе эканаміч-
нага расслаення грамадства і дэградавала па меры адыходу 
ад вытворчай дзейнасці. Такі погляд на шляхту (дваран-
ства) у савецкі час бы¢ прыняты як адзіна правільны. Між 
тым ён зусім не адлюстро¢ва¢ ісціну. Так, гэта было пры-
веліяванае сасло¢е. Але адкуль гэтыя прывілеі і хто імі на-
дзяля¢ся? На першых этапах фарміравання нацый пэ¢нымі 
прывілеямі надзяляліся асобы за канкрэтныя дзеянні і за-
слугі перад дзяржавай і яе кіра¢ніцтвам, за службу. Узні-
кае шляхта са сваім маральным кодэксам абавязку, гона-
ру, адданасці высокім ідэалам. У сваёй дзейнасці шляхціц 
павінен бы¢ арыентавацца не на асабістую карысць, а на 
ідэал, нягледзячы на тое, што трэба было пры гэтым па-
ступіцца нейкімі асабістымі выгодамі, чымсьці ахвяра ваць. 
Ды і не за¢сёды шляхта знаходзілася ¢ гарманічных стасун-
ках і згодзе з уладай, нярэдка ішла насуперак. 

У старыя часы шляхта уя¢ляла сабой сілу, ад якой зале-
жа¢ лёс дзяржавы. Рэч Паспалітая з’я¢лялася шляхецкай 
рэспублікай. До¢гі час шляхта была ¢се¢ладным гаспада-
ром у дзяржаве і заставалася такім да канца існавання Рэчы 



6

Паспалітай – выбірала каралё¢, сеймавала, стварала кан-
ферэнцыі і рокашы, судзіла, вяла войны, заключала дага-
воры і г.д. Без згоды шляхты цэнтральная ¢лада не магла 
выдаваць новыя законы і пачынаць вайну. Бытавала пры-
ма¢ка: «Шляхціц у загродзе ро¢ны ваяводзе».

Калі аб’екты¢на паглядзець, то шляхта – сасло¢е з най-
болей развітай гістарычнай свядомасцю. У мінулым гэтае 
сасло¢е бачыць адлюстраванне і апра¢данне свайго асо-
бага становішча, ці, лепей сказаць, стану, сведчанне таго, 
што храбрасць, доблесць, мужнасць уласцівыя шляхціцам 
ледзь не ад нараджэння і складаюць іх генетычную памя-
ць. Сапра¢ды, шляхціц успрымае сябе не столькі як кан-
крэтную асобу, колькі як члена роду, за добры імідж яко-
га нясе адказнасць.

У нашай мове раней існавала найменне: шляхетныя ме-
талы. Гэтак казалі пра золата, срэбра, плаціну… Тут, вядома, 
прыналежны прыметнік «шляхетныя» ¢твары¢ся ад паняц-
ця «шляхта». Гаворка ідзе пра высакародныя металы. Вы-
сакародным сасло¢ем з’я¢лялася шляхта. 

Гаворачы пра шано¢нага А. Статкевіча-Чабаганава, які 
захоплена распрацо¢вае радаводы беларускай шляхты, 
істотна адзначыць, што і сам ён прадста¢нік старажытнага 
шляхецкага роду. І не самага беднага – у вёсцы Засмужжа, 
дзе ён нарадзі¢ся, да рэвалюцыі 1917 г. знаходзі¢ся маён-
так яго продка¢. З сваіх родзіча¢-продка¢ Анатоль Васіль-
евіч і пача¢, падня¢шы на пяць стагоддзя¢ у глыбіню архівы 
Беларусі, Расіі, Польшчы, Літвы, Украіны. Ім даследаваны 
радаводы прамых продка¢ – Сацкевіча¢-Статкевіча¢, Кара-
фа-Корбута¢, Тычына¢, Ждановіча¢-Гурыновіча¢, Некра-
шэвіча¢, Глінскіх- Ліхадзіе¢скіх, Рэута¢, Забэла¢, Татура¢, 
Ліпскіх… Сярод іх былі і руплівыя праца¢нікі-земляробы, 
і дзяржа¢ныя мужы, і смелыя воіны – абаронцы Айчыны, 
і навуко¢цы. Гербовая шляхта!

Вядомы сучасны гісторык князь Д. М. Шаха¢ской 
з Фран цыі на гэты конт піша: «У ліку родзіча¢ а¢тара няма-
ла вядомых людзей. Напрыклад, па лініі яго продка Геталда 
з Каленікавіча¢ – Баркалаб Іванавіч Корсак (XVI стагоддзе), 
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у маёнтку якога бы¢ складзены Баркулаба¢скі летапіс – 
помнік старажытнай беларускай пісьменнасці; мітра-
паліт Кіе¢скай і ¢сяя Русі Грыгорый і архімандрыт Кіева-
Пячэрскай ла¢ры Іван (XV стагоддзе); архіепіскап Полацкі 
Я¢фімій і ігуменья Полацкая Настасія (XVI стагоддзе); гра-
фы Тышкевічы. 

Сярод сямейнага кола Анатоля Статкевіча-Чабагана-
ва – князі Ліхадзіе¢скія, Глінскія, Астрожскія, а таксама вя-
домыя дзеячы навукі і культуры, ваеначальнікі як акадэмік 
Сцяпан Некрашэвіч, археолаг Генрык Татур, камандуючы 
ВДВ СССР генерал Казанкін».

Першы том «Я – сын Ваш» змяшчае матэрыялы двюх 
радасло¢ных, двух найбольш блізкіх рода¢: Сацкевіча¢-
Статкевіча¢ герба «Касцеша» і Карафа- Корбута¢ гер-
ба «Корчак». Галінка гэтых разложыстых, з вечназялёнай 
кронай радаводных дрэ¢ – і сам а¢тар, Анатоль Статкевіч- 
Чабагана¢. Свой род ён ведае, ведае па паданнях, аповя-
дах, успамінах і гало¢ным чынам па дакументах. Герб роду 
Статкевіча¢ «Касцеша» пайшо¢, згодна падання, ад рыца-
ра Касцешы. «Гэты, – паведамляе пра яго даследчык, – бяс-
страшны воін, мужнасць якога азначы¢ сам кароль Баля-
сла¢ І Храбры, прыма¢ удзел у бітве пад Сно¢скам у 1072 г. 
Рыцар змага¢ся ¢ глыбіні варожага стану, не зважаючы на 
зламаны меч, шматлікія крывавыя раны на целе, расшч-
эпленую на дзве часткі стралу, што засела ¢ плячы. Калі 
закончылася бітва і войска пачало збіраць здабычу, тады 
і з’яві¢ся перад каралём Касцеша. Ен стомлена зня¢ змя-
ты і парыжэлы ад крыві баявы шлем і, паказваючы на сваё 
зраненае цела, сказа¢: “Гэта і ёсць уся мая здабыча!” З таго 
часу герб Касцешы і яго нашчадка¢ аздабляла выява нацэ-
ленай угору расшчэпленай надвое стралы і шляхецкая ка-
рона са страусавымі пёрамі».

Падумаць толькі – колькі прыгажосці і гераічнай цно-
ты ¢ гэтым паданні! Час многае сцёр, нівелірава¢, забы¢, 
а гэта засталося…

Шмат працы запатрабавалі ад гісторыка радаводныя 
роспісы шматлікіх «калена¢» (пакалення¢) абодвух рода¢, 
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яны досыць лаканічныя, канкрэтныя, але вельмі насыча-
ныя гістарычнымі падрабязнасцямі, дэталямі жыцця і по-
быту. Сасло¢е шляхты, адасобленае ад іншых, было пра-
сякнута карпараты¢ным духам, пачуццямі сасло¢най 
салідарнасці, трымала сябе незалежна і даволі а¢таном-
на, з сялянамі не збліжалася. Жаніліся, выходзілі замуж – 
шляхціц шука¢ шляхцянку. 

По¢ная назва паэмы А. Міцкевіча «Пан Тадэвуш» выгля-
дае так: «Пан Тадэвуш, або Апошні наезд на Літве». Водгалас 
шляхецкіх наезда¢ можна знайсці і ¢ радаводных роспі-
сах А. Статкевіча-Чабаганава, скажам, у скарзе (гэта ажно 
1730 г.) Пятра Юр’евіча Сацкевіча-Статкевіча, пададзенай 
у Навагрудскі гродскі суд на брато¢ і пляменніка¢ за захоп 
зямель маёнтка Валожыцы і агрэсі¢ныя паводзіны. 

У ХІХ ст. пасля падпарадкавання польскіх, беларускіх 
і украінскіх зямель расійскай кароне шляхта імкнулася 
абараняць свае сасло¢ныя інтарэсы, змагацца за шляхец-
кія правы, але ¢жо ранейшага поспеху не мела. Надыхо-
дзі ла новая эпоха з новымі правіламі жыцця. Гэта таксама 
¢ пэ¢най ступені знайшло адбітак у радаводных роспісах. 

1917 год, Кастрычніцкая рэвалюцыя сталіся вялікай 
драмай і трагедыяй для сасло¢я шляхты. Шляхце абразалі 
землі, раскулачвалі, арышто¢валі, адпра¢лялі ¢ высылку, 
расстрэльвалі. Праз гэта давялося прайсці дзеду нашага 
а¢тара ¢ладальніку маёнтка Засмужжа Міхаілу Іванавічу 
Сацкевічу-Статкевічу. І не аднаму яму – многім. 

Беларусь, як вядома, у сваёй гісторыі перажыла многае, 
у тым ліку перыяды стрэса¢ і перанапружанасці ¢ нацыя-
нальных маштабах, што падточвала яе сілы. Гэта мела мес-
ца асабліва ¢ XVII – XVII стагоддзях, калі працэс палані-
зацыі прывё¢, паводле выразу М. Багдановіча, да «летаргіі 
беларускага нацыянальнага жыцця», да застою. 

Адбылося трагічнае раз’яднанне паміж культурай 
вышэйшых класа¢, шляхты, і, з другога боку, культурай 
сялянства. М. В. До¢нар-Запольскі ¢ сваёй «Гісторыі Бела-
русі» піша: «шляхціц – воін, абаронца дзяржавы, ста¢ з па-
гардай глядзець на селяніна як на істоту ніжэйшага роду». 
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Гэтая раз’яднанасць з цягам часу не толькі не знікала, а на-
адварот, паглыблялася і спадарожнічае беларускай гісто-
рыі ¢ трансфармаваным выглядзе і дагэтуль.

Кастрычніцкая рэвалюцыя таксама спарадзіла стрэ-
сы і перанапружанасць у жыцці людзей. А. Статкевіч-
Чабагана¢ красамо¢на расказвае пра гэта на прыкла-
дзе сваіх героя¢. Не пакіне ра¢надушным яго аповяд пра 
дзядзько¢ – Івана Сацкевіча-Статкевіча, Мікалая, Васіля 
і Віктара Карафа-Корбута¢, якіх таксама напатка¢ вель-
мі нялёгкі лёс, цярністы жыццёвы шлях. Прачула, кра-
нальна напісаны нарыс пра жонку Міхаіла Іванавіча, 
бабулю а¢тара даследавання Марыю Аляксандра¢ну Ка-
рафа-Корбут. Тэкст папярэджваецца эмацыянальным 
эпіграфам: «Калі толькі на хвіліну уя¢ляю, што выпала 
на долю маёй шматпакутнай бабулі, слёзы набягаюць на 
вочы, перахоплівае дыханне. Хочацца кінуцца праз гады, 
абараніць і сагрэць яе». Марыю Аляксандра¢ну ¢ 1930 г. 
раскулачылі і выслалі з трыма малымі дзецьмі (малод-
шанькаму было усяго восем месяца¢) на по¢нач, у Комі – 
Пярмяцкую акругу на пасяленне. Аднак праз год яна не-
легальна вяртаецца ¢ Беларусь, пра¢да, не ¢ Засмужжа, а ¢ 
вёску пад Слуцкам, дзе жылі сёстры. Нядрэмныя органы 
прая¢ляюць «пільнасць» і зно¢ этапам накіро¢ваюць яе 
¢ тую самую Комі – Пярмяцкую акругу. Марыя Аляксанд-
ра¢на зно¢, і кожны раз разам з дзецьмі, рашаецца на па-
бег. Прыязджае ¢ роднае Засмужжа, нейкі час жыве там, 
а ¢ 1937-м яе ¢ чарговы раз арышто¢ваюць, адпра¢ля-
юць у лагер, у Ніжні Но¢гарад, адкуль яна вяртаецца на 
ра дзіму ¢ толькі ¢ пачатку 1941 г.

Марыя Аляксандра¢на належала да роду Карафа-Корбу-
та¢ герба «Корчак». Гэты род, які вядзе сябе, свой пачатак 
з Неапалітанскага Карале¢ства ад прозвішча Карафа, так-
сама мае працяглую гісторыю, грунто¢на выкладзеную да-
пытлівым даследчыкам. Род Карафа- Корбута¢ да¢ свету 
шмат годных людзей – руплівых праца¢ніко¢, смелых воі-
на¢ – абаронца¢ радзімы, таленавітых навуко¢ца¢, арты-
ста¢…
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Пасля 1917 года для Карафа-Корбута¢ наступілі та-
кія ж цяжкія часы рэпрэсій, як і для блізкіх ім Сацкевіча¢-
Статкевіча¢, Татура¢, Ліхадзіе¢скіх, Тычына¢ і інш. А¢тарскі 
тэкст уключае шматлікія сведчанні ¢дзельніка¢ тых падзей. 
Глыток шляхты з чашы агульнанародных пакута¢ у першай 
палове ХХ ст. ста¢ ці не самы глыбокі. Пра ¢сё гэта А. Стат-
кевіч-Чабагана¢ згадвае досыць падрабязна і з вялікай па-
вагай і пашанай да сваіх героя¢, якія мужна вытрымо¢валі 
суровае выпрабаванне на чалавечую годнасць і высака-
роднасць. 

Цікавымі, незабы¢нымі людзьмі, героямі адзначаны 
радаводы Некрашэвіча¢, Татура¢, Се¢руко¢, Кернажыц-
кіх, Маствіловіча¢, летапіс якіх скла¢ асобны том. Кож-
ны з іх пранёс праз час, які выпа¢ на долю, свае мары, на-
дзеі, страты, смутак і боль, ажыцця¢ля¢ спадзяванні, жы¢ 
і змага¢ся. Вядома, што наша гісторыя ніколі не была про-
стай, а гісторыя за¢сёды складаецца з чалавечых жыцця¢, 
чалавечай дзейнасці, абумо¢ленай і пазначанай сваім ча-
сам. Узяць, напрыклад, Сцяпана Міхайлавіча Некрашэ-
віча (1883 – 1937) – аднаго з героя¢-персанажа¢ гэтага 
тома. Пра род Некрашэвіча¢ герба «Любіч», звязанага сва-
яцкімі сувязямі з іншымі шляхецкімі родамі, А. Статкевіч-
Чабагана¢ распавядае: «Няпростая была ¢ прадста¢ніко¢ 
гэтага роду доля. За многія стагоддзі яны спазналі славу 
і веліч, узлёты і падзенні. Але ніводны дакумент не раска-
за¢ пра несумленнасць, дбанне пра асабістую выгоду, здра-
ду і зайздрасць. Наадварот, за¢сёды гаворка ідзе пра “вы-
сакароднасць паходжання”, працалюбства і адданасць 
абавязку». С. М. Некрашэвіч – а¢тарытэтны беларускі мо-
вазнавец, арганізатар навукі ¢ рэспубліцы, заслугі яго пе-
рад Беларуссю вялікія. Даведнікі паведамляюць, што ён ме¢ 
непасрэднае дачыненне да стварэння Інстытута белару-
скай культуры (1922), з’я¢ля¢ся яго старшынёй, а затым 
і віцэ-прэзідэнтам Беларускай акадэміі навук і акадэмікам. 
У 1930 г. ён бы¢ арыштаваны, высланы ва Удмурцкую АССР, 
затым, у 1937 г., арыштаваны па¢торна і прыгавораны да 
вышэйшай меры пакарання. Прысуд бы¢ выкананы без 
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прамаруджвання, літаральна наза¢тра. Пра ¢сё гэта даволі 
падрабязна сказана ¢ артыкуле А. Статкевіча-Чабаганава 
пра род Некрашэвіча¢ у дадзеным томе. Што можна яшчэ 
дадаць? Постаць беларускага адраджэнца С. М. Некра-
шэвіча здзі¢ляе сваёй веліччу, высакароднасцю, патрыя-
тычнымі памкненнямі і трагізмам. Апроч усяго сказанага, 
ён бы¢ яшчэ і выбітным палітыкам, з’я¢ля¢ся членам Бела-
рускай сацыялістычнай Грамады (БСГ), у праграме якой 
значылася стварэнне А¢таномнай Беларускай Рэспублікі 
¢ складзе Расіі. У 1918 г. Грамада распалася на Беларускую 
сацыял-дэмакратычную партыю і Партыю беларускіх эсэ-
ра¢, адным з кіра¢ніко¢ якой бы¢ С. М. Некрашэвіч. Падзеі 
першай сусветнай вайны закінулі яго ¢ Адэсу, дзе на той 
час знаходзілася шмат беларуса¢ – бежанца¢ і вайско¢ца¢. 
С. М. Некрашэвіч вядзе сярод іх культурна-асветніцкую ра-
боту, а ¢ 1919 г. узначальвае Беларускі нацыянальны цэнтр 
у Адэсе і, будучы звязаным з урадам Беларускай народнай 
Рэспублікі (БНР), робіць захады па арганізацыі беларуска-
га войска, так званай Заходняй арміі.

«У біяграфіі Сцяпана Некрашэвіча, – піша пра яго гісто-
рык-краязнавец В. Раманцо¢, – ёсць усё: гонар, слава, пата-
емнае і жах. Яна прымушае захапляцца, здзі¢ляцца, засму-
чацца, шкадаваць і пакутаваць. На прыкладзе жыццёвага 
шляху Некрашэвіча можна вывучаць гісторыю Беларусі 
пачатку ХХ стагоддзя». З гэтым нельга не згадзіцца. 

Цікава прачытаць у гэтым томе летапісу А. Статкевіча-
Чабаганава і пра род Татура¢ герба «Данброва», які такса-
ма вядзе свой пачатак з сівой да¢ніны і які да¢ свету ня-
мала выдатных асоба¢. Я ме¢ гонар быць блізка знаёмым, 
нават сябрава¢, з цудо¢ным пісьменнікам-перакладчы-
кам Міколам Татурам, але нават не здагадва¢ся, што пе-
рада мной шляхціц, ды яшчэ такога пашанотнага роду. 
У даведніку «Пісьменнікі Савецкай Беларусі» (Мн., 1981) 
пра яго сказана: «Мікола (Мікалай Ігнатавіч) Татур нара-
дзі¢ся 3.3.1919 г. ва ¢рочышчы Застар’і Кліча¢скага раёна 
Магілё¢скай вобласці ¢ сялянскай сям’і». Цяпер, дзякую-
чы росшукам А. Статкевіча-Чабаганава, мы ведаем, што 
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нарадзі¢ся Мікола Татур не «ва ¢рочышчы Застар’і», а «¢ 
маёнтку Урочышча Застар’е» ¢ сям’і былога афіцэра цар-
скай арміі. Мікола Ігнатавіч усё жыццё з годнасцю прад-
ста¢ля¢ свой род, у часе Вялікай Айчыннай вайны ¢дзель-
ніча¢ у партызанскім руху, бы¢ цяжка паранены і до¢га 
лячы¢ся ¢ шпіталях, узнагароджаны ордэнамі і медалямі, 
але пра свае заслугі гаварыць не любі¢, бы¢ чалавекам вель-
мі сціплым. Шмат працава¢, пераклада¢ мастацкія тэксты 
з рускай і польскай мо¢, з’я¢ля¢ся дырэктарам Бюро пра-
паганды мастацкай літаратуры Саюза пісьменніка¢ Бела-
русі. Даведа¢шыся, што Мікола Ігнатавіч Татур належа¢ да 
такога сла¢нага роду, я неяк па-іншаму пача¢ успрымаць 
незабы¢ную постаць гэтага чалавека…

Хацелася б спыніцца і на томе пра старажытны род Ка-
зановіча¢ герба «Гржымала» (радавое гняздо – Магілё¢ш-
чына), прадста¢нікі якога, як сведчыць гісторык, пакінулі 
яскравыя старонкі ¢ летапіс Айчыны. Аляксей і Гілярый Ка-
зановічы – героі Айчыннай вайны 1812 года, якія ¢ саставе 
арміі Баграціёна ¢здзельнічалі ¢ Барацінскай бітве і за пра-
я¢леную храбрасць былі ¢знагароджаны залатой зброяй, 
а імя Гілярыя Казановіча «як кро¢ пралі¢шага» ¢векавеча-
на на памятнай дошцы Храма Хрыста Збавіцеля ¢ Маскве. 

Удзельнікамі гэтай вайны бы¢ таксама яшчэ адзін брат 
Васіль Казановіч, які з рускім войскам дайшо¢ да Парыжа 
і ме¢ узнагароду – медаля «За взятие Парижа». У Парыжы 
і ажані¢ся, вярну¢шыся дадому, у Расію, з маладой прыга-
жуняй-францужанкай Тэрэзіяй. 

У родзе Казановіча¢ – дзеячы розных ідэйна-палітыч-
ных арыентацый і памкнення¢. Барыс Ільіч Казановіч – 
рускі генерал, удзельнік Грамадзянскай вайны, які зра-
бі¢ свой выбар на карысць белага руху. Аляксей Талстой 
у сваім «Хаджэнні па пакутах» ствары¢ яго вобраз. Гэта – 
лепшыя старонкі рамана. Дазволю сабе, услед за а¢тарам 
тома, працытаваць адтуль фрагмент: 

«Генерал Казанович стоял на срубе колодца у железно-
дорожной будки и спокойно следил за умелыми движе-
ниями офицерских цепей, идущих без выстрела. Тонкое, 
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изящное лицо его, с полуседыми длинными усами и под-
стриженной бородой (как носил государь император), 
было насмешливо-сосредоточенно, красивые глаза хо-
лодно, с женственной страстностью, улыбались. <…> Засту-
чали пулеметы, знойную тишину разорвали залпы. Видно 
было, как из окопов поднимались густые цепи противни-
ка. <…>

– Шрапнелью три очереди по товарищам! – приказал 
он.

Две батареи, скрытые за насыпью, открыли огонь. 
Низко над цепями противника рванулись ватные клубки 
шрапнели. <…> Вторая рота отхлынула, легла.

Тогда он соскочил с колодца и легко побежал по полю. 
Его увидали. Ему удалось поднять цепи, крича: «Господа, 
господа, стыдно!» Он бросил их в штыки…»

Што на каго ¢плывае? Час на чалавека ці чалавек на час? 
Мне здаецца, яны ¢заемадзейнічаюць, узаемапранікаюць 
і ¢заемаадштурхо¢ваюцца. Як і людзі. Лідзія Па¢ла¢на Ка-
зановіч належала да партыі эсэра¢; Е¢лалія Па¢ла¢на Каза-
новіч – адна з заснавальніка¢ Пушкінскага дома, збіральні-
ца фальклора Магілё¢скай губерніі, запісала «Валачобныя 
песні» і «Гаворкі Азяранскага краю» (змешчаны ¢ томе). 
Словам, людзі розных лёса¢, рознага жыццёвага досведу, 
які нагадвае талсто¢скую (хаця далёка не бясспрэчную) 
думку пра тое, што ¢ свеце няма правых і няма вінаватых. 
Падобная філасофія, думаецца, жывіла светапогляд і све-
та¢спрыманне шано¢най Алены Казановіч, дачкі генера-
ла Казановіча, якая ¢ час Грамадзянскай вайны вымушана 
была эміграваць, а ¢ сярэдзіне 1950-х вярнулася на радзіму. 
Алена Барыса¢на пакінула свае ¢спаміны аб жыцці прад-
ста¢ніко¢ сямейнай дынастыі Казановіча¢, якія верна і ад-
дана служылі Айчыне. 

Фундаментальная праца А. Статкевіча-Чабаганава 
«Казановічы герба “Гржымала”» – гэта гісторыя рода за 
пяць сот гадо¢, дапо¢неная звесткамі аб родзічах, свая-
ках Казановіча¢ – Астро¢скіх, Кігнах, Свянціцкіх, Эрэн-
бушах, Данненбергах, Кануковых, Ушаковых і інш. Том 
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утрымлівае радасло¢ныя роспісы, імянныя і геаграфічныя 
¢казальнікі, багаты ілюстраты¢ны матэрыял – копіі гіста-
рычных дакумента¢, фатаграфіі і інш. Шмат спасылак на 
архі¢ныя крыніцы, на такія выданні, як «Літо¢ская метры-
ка», «Акты, якія адносяцца да гісторыі Па¢днёвай і Заход-
няй Расіі» і інш.

Але вернемся да ¢спаміна¢ Алены Казановіч. Уласцівая 
ім мазаічнасць факта¢ і палажэння¢ у значнай ступені пе-
радае адчуванне няпэ¢насці быцця, якое выпрабо¢вае ду-
хо¢ную моц чалавека, яго жыццяздольнасць, жыццёвыя 
прынцыпы. Вядома, што чалавецтва развіваецца ад рода 
да індывіда, але значэнне радавога ад гэтага не змянша-
ецца. Асоба бярэ ¢ спадчыну ад рода досвед, жыццёвыя 
прынцыпы, ідэалы. Адным з такіх прынцыпа¢ для геро-
я¢ успаміна¢ Алены Барыса¢ны Казановіч была вернасць 
абавязку, вернасць і следаванне якому надавала ім сіл і ра-
біла іх жыццё асэнсаваным і шчаслівым. Палітычная маты-
ваванасць і скіраванасць на¢рад ці адыгравалі ¢ іх жыцці 
і ¢чынках гало¢ную ролю, больш вызначальным з’я¢ляліся 
традыцыі і маральнасць, стэрэатыпы мыслення, уя¢ленні 
аб «правільным». 

У кожнага чалавека ёсць выпадковыя рысы і ёсць 
стрыжнявыя, базавыя. Героі Алены Казановіч – блізкія 
і далёкія яе родзічы – не шкадуюць сябе, не наракаюць на 
долю, не скардзяцца. Нават у самых скрутных абставінах. 
Яны вераць у Бога. Жыццё для іх – вышэйшы дар, самы да-
рагі скарб у свеце, у іх не знікае радасць жыцця, ініцыяты-
ва, прадпрымальнасць, жаданне пераадольваць жыцёвыя 
нягоды і цяжкасці. Магчыма пагэтаму ва ¢спамінах Алены 
Барыса¢ны няма плачу па страчаным. Наадварот, у іх шмат 
жыццесцвярджальнага пачатку, неабыякавасць, ёсць вера 
і надзея на лепшае у чалавечых памкненнях. Зрэшты, гэта 
якраз тое, што складае сэнс і стымул грандыёзнага даслед-
чага праекта самога А. Статкевіча-Чабаганава. 

Пошукава-даследчая дзейнасць гэтага гісторыка вы-
клікана сучаснымі патрабаваннямі і абумо¢лена той ру-
хо¢най атмасферай, якая ¢плывае на ¢весь сённяшні 
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літаратурны працэс. Адным з недахопа¢ сучаснай гіста-
рычнай навукі, пры ¢сіх яе відавочных поспехах, з’я¢ляецца 
тое, што гісторыя наша вывучаецца не столькі ¢ чалавеказ-
на¢чым плане, колькі як хроніка падзей, палітычных змена¢, 
змена¢ спосабу вытворчасці і ладу жыцця. У даследаванні 
А. Статкевіча-Чабаганава больш выразны чалавеказна¢чы 
пачатак, ён, у сувязі, зразумела, з гістарычнымі калізіямі, 
імкнецца паказаць чалавечую постаць. Яго героі ажыва юць 
у сваіх духо¢ных сутнасцях і набліжаюцца да нас, нібы ка-
жучы: «Гэта мы! Мы жылі, мы былі!..».

Хай героі летапісу Анатоля Статкевіча-Чабаганава ста-
новяцца героямі сучаснай беларускай літаратуры!

Што яшчэ можна сказаць пра гэтыя тры тамы, тры не-
звычайныя кнігі? Яны прыгожа выдадзены, багаты ілю-
страцыйны матэрыял – копіі старажытных і новачасных 
дакумента¢, партрэты, фатаграфіі, групавыя здымкі і інш., 
што арганічна спалучаецца з агульным пафасам даследа-
вання.

«Не судзіце гісторыю, але судзіце гісторыяй сябе», – му-
дра раі¢ стары навуковец. А. Статкевіч-Чабагана¢ гэтак 
і робіць, пра¢дзіва, аб’екты¢на ¢зна¢ляючы летапіс стара-
жытных беларускіх рода¢, даючы магчымасць чытачу са-
мому меркаваць пра тое, хто ёсць хто.

Чакаем наступных тамо¢ і спадзяёмся, што названае вы-
данне адыграе адпаведную ролю ¢ спасціжэнні гісторыі 
Айчыны праз лёсы асобных яе прадста¢ніко¢, у справе вы-
хавання асобы, якая памятае, шануе і зберагае свае карані. 
Вялікі дзякуй а¢тару.

Уладзімір Гніламёдаў, 
доктар філалагічных навук, 

акадэмік Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. 
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ЧАС ЗБІРАЦЬ КАМЯНІ

Рака мая, радавод мой!
Вы не канулі ў Лету!

Лёсу было неабходна, каб я стаў летапісцам вашым.
І няма высакародней працы,

Бо я – часцінка ваша, ваш прыток.
Я – сын Ваш.

Пачну з таго, што бясспрэчнае, што вядомае, што яшчэ 
свежае ¢ памяці і чаму сам бы¢ сведкам. Спачатку пра тых, 
хто натхні¢ мяне на пошук, хто прывё¢ да па¢наводнай 
ракі майго радаводу.

Столькі гадо¢ прайшло, але той дзень не забываецца… 
Ён ста¢ для мяне знакавым і да¢ штуршок да пошуку, якім 
займаюся і да гэтага часу. 

У дзяцінстве я жы¢ у бабулі ¢ вёсцы Засмужжа, на Лю-
баншчыне. Да 1893 г. маёнтак Засмужжа належа¢ князям 
Вітгенштэйнам, а пасля перайшо¢ у карыстанне да май-
го прадзеда Івана Вікенцьевіча Сацкевіча-Статкевіча і да 
маіх найбліжэйшых родзіча¢ – Карафа-Корбута¢, Рудзін-
скіх, Тычына¢ і інш. Але пра гэта я даведа¢ся значна пазней. 

Дзяцінства было бесклапотным, як і ¢ многіх іншых дзя-
цей. Мама працавала ¢ райцэнтры, таму да дзесяці гадо¢ 
мяне выхо¢вала бабуля Марыя Аляксандра¢на, была яна 
з роду Карафа-Корбута¢. 

Як цяпер памятаю: пачатак восені, 1952 год. На дварэ хо-
ладна, мокра, а ¢ нашай хаце светла і святочна: вярнуліся з ар-
міі мае дзядзькі – Віктар і Мікалай. У час вайны яны падлетка-
мі пайшлі ¢ партызаны. Пасля ро¢на па сем гадо¢ праслужылі 
¢ Савецкай Арміі. Вярнуліся пасталелыя, узмужнелыя. Да вя-
лікіх чыно¢ не даслужыліся, але кожны ме¢ на пагонах лычкі.

Асабліва вылуча¢ся Віктар. Ён і росту высокага, і з тва-
ру прыгожы – цемнавалосы, смуглы. Магчыма, па¢плывалі 
італьянскія гены роду Карафа-Корбута¢. Нездарма на май-
го дзядзьку заглядаліся дзя¢чаты. А ¢ Мікалая была іншая 
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пастава, прыгожыя блакітныя 
вочы…

Пад вечар салдаты селі за 
стол. Як і належыць, выпілі па 
чарцы. Пачаліся цікавыя раз-
мовы, гарачыя спрэчкі. Я ляжа¢ 
на печы (падлетка¢ у нас не за-
прашалі за стол) і ¢важліва слу-
ха¢, пра што гавораць даро-
слыя. Многае з размовы было 
не зразумела, але некаторыя 
рэчы я ¢свядомі¢ і запомні¢ на 
¢сё жыццё. Мяне хвалявала тое, 
што дзядзькі, будучы яшчэ ма-
лымі, пабывалі дзесьці ¢ далёкай 
ссылцы, была з імі і мая шасціга-
довая на той час мама. Здарыла-
ся гэта ¢ 30-я гг. ХХ ст. Мікалай 
і Віктар гаварылі, як было цяж-
ка, колькі ім давялося перажыць. 
Не паспела адна бяда скончыц-
ца – грымнула вайна. Яны шмат 
разо¢ і потым вярталіся да гэтай 
тэмы. Мінулае моцна трывожыла іх душы. У той вечар зайшла 
размова і пра калгасы. Вось тут і загарачы¢ся дзядзька Віктар. 
Ён бы¢ старэйшы, і яго меркаванне было важкае. 

– Няхай хоць на вяро¢цы цягнуць, а я ¢ гэты калгас не 
пайду! – ужо не гавары¢, а крыча¢ ён. – Гэта была наша зям-
ля, і мы павінны цяпер працаваць на ёй на ¢ладу, якая па-
ставіла да сценкі маіх родзіча¢? Ды я ніколі не стану там 
працаваць. 

Ён так і не пайшо¢ у калгас, вучы¢ся ¢ тэхнікуме, а затым 
працава¢ старшынёй сельскага спажывецкага таварыства. 
Дзядзька Мікалай усё-такі ста¢ хлебаробам, працава¢ ша-
фёрам, трактарыстам. 

Тая іх размова глыбока запала мне ¢ душу. Дзядзькі далі 
мне першы ¢ жыцці ¢рок крытычнага погляду на рэчы 

Мікалай Міхайлавіч 
Статкевіч (Сацкевіч-
Статкевіч) у час службы 
ў Савецкай Арміі. 
Ленінакан, Арменія. 1950 г.
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і падзеі тых гадо¢. Запом-
нілася і ¢рэзалася ¢ памяць, 
што род наш бы¢ калісьці 
знатны, ме¢ свае землі, што 
сям’я перажыла жудасную 
трагедыю. І хоць гэта былі 
невялічкія звесткі, але яны 
¢зрушылі мяне. Я вырашы¢ 
даведацца пра ¢сё. 

Прайшлі гады. Ста¢ сту-
дэнтам аднаго з  ленін-
градскіх інстытута¢. Па-
сля «хрушчо¢скай адлігі» 
студэнцкая моладзь была 
сур’ёзна занепакоена но-
вымі ганеннямі на культуру. 
У той час выйшла апо весць 
Аляксандра Ісаевіча Сал-
жаніцына «Адзін дзень Іва-
на Дзянісавіча», якая многім 
адкрыла вочы на няда¢няе 
мінулае. Для мяне гэта стала 

штуршком, своеасаблівым наказам дазнацца пра¢ду. Але 
які ж бы¢ до¢гі шлях да яе! І сёння гэтая дарога вядзе мяне 
¢ глыб стагоддзя¢.

У дзяцінстве я часта распытва¢ сваю бабулю Марыю 
Аляксандра¢ну пра мінулае. І з адной гутаркі даведа¢ся, 
што яна вянчалася ¢ вёсцы Забалаць, недалёка ад Засмуж-
жа, царква ¢ якой стаяла на высокім прыгожым месцы. По-
бач – могілкі, дзе пахаваны бабуліны бацькі. Яна расказ-
вала, што іх забіла маланкаю, таму давялося расці сіратою 
пры браце Георгію, якога дома звалі Ягорам. Сям’я яго па-
сля раскулачвання засталася ¢ Комі-Пярмяцкай акрузе.

Што да помніка¢ на магілах родных, пра якія згадва-
ла бабуля, то яны ¢ Забалаці ёсць, але пасля вайны мае 
ро дзічы іх не маглі знайсці, бо царкву ¢ час жорсткіх га-
нення¢ на веру разбурылі. Затым пранеслася ваеннае 

Віктар Міхайлавіч Статкевіч 
(Сацкевіч-Статкевіч). 
29.09.1950 г. 
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ліхалецце. Мясцовую школу спалілі немцы, а пасля вайны 
на буда¢ніцтва новай жыхары пачалі збіраць камяні, што 
засталіся ад царквы. Разам з імі звезлі і некаторыя помнікі.

Гаварыла бабуля і пра помнікі дзядам у Кутневе, што пад 
Слуцкам.

І вось пасля столькіх гадо¢, рупліва вывучаючы гісто-
рыю свайго роду, я вырашы¢ заняцца таксама вывучэннем 
могільніка¢ – своеасаблівага летапісу ¢ выглядзе камянё¢. 
Я перакана¢ся ¢ гэтым, калі даследава¢ могілкі, дзе пахава-
ныя мае родзічы.

Выбра¢шыся аднойчы ¢ Забалаць разам з братамі Вікта-
рам і Іванам, сястрой Інай, пляменнікам Васілём і ¢зя¢шы 
з сабою рознае начынне ад лапатак да вёдра¢ з анучкамі, мы 
паехалі на мясцовыя могілкі. Тым больш што да¢но хваля-
вала тая сямейная гісторыя пра забітых маланкаю сваяко¢. 

Стая¢ цудо¢ны сонечны дзень. Мы паднялі шмат помніка¢, 
паправілі, адчысцілі іх. А надмагільных камянё¢ сваіх продка¢ 
ніяк не маглі знайсці. Увесь пагост перагледзелі тры разы. 

Працавалі ¢весь дзень. І вось калі ¢жо сабраліся сыхо-
дзіць, мне чамусьці стала вельмі сумна. Я сказа¢ сваім:

– Пачакайце, я яшчэ прайду на той схіл, нешта мяне 
туды цягне.

А з галавы не выходзілі радкі Марыны Цвятаевай пра 
суніцы, якія растуць на могілках: «Я тоже была, прохожий, 
прохожий, остановись!» І вось я іду і спыняюся якраз у тым 
месцы, дзе трэба было спыніцца. Бачу верх двух помніка¢, 
якія відаць з зямлі сантыметра¢ на пятнаццаць. Крычу брату:

– Давай тут будзем капаць!
Адкопваем першы. Бачым до¢гае імя. Пачалі адчышча-

ць металічнымі шчоткамі: Александръ.
– Усё! – кажу. – Будзе Платона¢. 
Сапра¢ды: Александръ Платоновъ (раней не пісалі Плато-

навіч) Корбутъ. Памёр у 1904 годзе. Пачынаем адкопваць дру-
гі помнік. І бачым: Марья Феофиловна Корбутъ. Дата смерці – 
1900 год. Гісторыя, што бацько¢ бабулі забіла маланкаю, не 
пацвердзілася. Магчыма, такое сталася толькі з Марыяй Феа-
філа¢най (у метрычнай кнізе – Марыя Неафіта¢на).
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Поспех гэты мяне акрылі¢, пачаліся новыя пошукі. Ад-
нак надмагільнага каменя Івана Вікенцьевіча Сацкевіча-
Статкевіча так і не адшукалі. Магчыма, сапра¢ды помнік 
майму прадзеду забралі для буда¢ніцтва школы.

Праз некаторы час я вырашы¢ з’ездзіць на могільнік 
у вёсцы Кутнева, дзе жылі мае прапрадзеды. Паехалі з бра-
там. Надвор’е было добрае, але раптам, як толькі мінавалі 
Валяр’яны, пайшо¢ нудны халодны дождж. Вырашылі не 
адступаць, хоць і лёгка апрануты. Прыехалі ¢ Кутнева, ад-
шукалі занядбаныя могілкі. Абышлі ¢сё, але помніка¢, пра 
якія расказвала бабуля, не знайшлі. Брат Віктар прапана-
ва¢ ад’язджаць, але я вырашы¢ яшчэ раз паглядзець. Ней-
кае пачуццё прывяло мяне да двух амаль нябачных пом-
ніка¢, якія раней мы не за¢важылі. 

Адкапа¢шы і адчысці¢шы помнік ад зямлі, убачылі над-
піс: Александра Якова Корбутова. Без прыста¢кі Карафа. 
Адкапалі другі помнік. Чытаем на ім: Платонъ Самуиловъ 
Корбутъ. Што здзівіла, памерлі яны ¢ адзін і той жа год – 
1884. Нечакана мільганула думка: магчыма, пра іх існава-
ла сямейная легенда і гэта яны загінулі ад маланкі? Але 
калі раскапалі далей, убачылі розныя даты смерці: 25 са-
кавіка і 7 красавіка. Пасля, працуючы ¢ архівах, мне ¢дало-
ся знайсці царко¢ныя кнігі, з якіх даведа¢ся, што родзічы 
памерлі ад лёгачных захворвання¢.

У той дзень была яшчэ адна знаходка. Гляджу – за пом-
нікам Платону Самуілавічу ляжыць вялікі камень. Пера-
вярнулі, адчысцілі, чытаем: Самусъ Корбутъ. Пахаваны 
¢ 1860 годзе. Прадзед маёй бабулі Марыі Аляксандра¢ны. 

…Якія ж пра¢дзівыя словы некалі сказа¢ Аляксандр Сяр-
геевіч Пушкін:

Два чувства дивно близки нам –
В них обретает сердце пищу –
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

Падумалася: каб жа камяні маглі гаварыць! А яны мо-
гуць распавядаць пра многае. Трэба толькі паслухаць, па-
гаварыць з імі, як з жывымі…



СТАТКЕВІЧЫ,  
САЦКЕВІЧЫ-СТАТКЕВІЧЫ 

ГЕРБА «КАСЦЕША»
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Мая мама Аляксандра Міхайла¢на пахо дзіць са ста ра-
жытнага беларускага шляхецкага роду Сац ке ві ча¢-Стат-
кевіча¢.

Два сердца ся споили, меч их розрывает,
Моц старожитных домов през то осведчает,
Которым варварскіи гуфы не зровнали.
Пойзри на гелм, обачиш як ся потыкали
Котвицы – теж веры статечной знаком,
Як кгды окрут на ветры умоцнен троигаком,
А крест – церкви похвала, крест – верным оброна,
И тот есть Стеткевичов клейнот и корона.
Прето ж их слава в небо, як стрела, взносити 
И на веки ся будет в людех голосити*.

Гэтыя вершаваныя радкі належаць вядомаму кнігавы-
да¢цу, а¢тару папулярнага ¢ XVII ст. буквара Спірыдону Со-
балю. Склада¢ ён вершы, калі была нагода, падзея, знака-
вая дата. І, канечне ж, невыпадкова ствары¢ оду «На герб 
их милостей панов Стеткевичов». Напісаны гэты верш на 
старабеларускай мове, а сэнс яго такі: герб гаворыць пра 
старажытнасць роду, які не знішчылі варожыя сілы, які не-
пахісны ¢ веры, як карабель, супраць ветру ¢змоцнены яка-
рам, а слава Статкевіча¢, быццам страла, узнеслася ¢ неба, 
і будзе яна вечна жыць у памяці людзей… 

Назва герба «Касцеша», паводле легенды, звязана з гісто-
рыяй пра рыцара Касцешу. Гэты бясстрашны воін, муж-
насць якога адзначы¢ сам кароль Балясла¢ I Храбры, пры-
ма¢ удзел у бітве пад Сно¢скам у 1072 г. Рыцар змага¢ся 
¢ глыбіні варожага стану, не зважаючы на зламаны меч, 
шматлікія крывавыя раны на целе, расшчэпленую на дзве 
часткі стралу, што засела ¢ плячы. Калі закончылася бітва 
і войска пачало збіраць здабычу, тады і з’яві¢ся перад кара-
лём Касцеша. Ён стомлена зня¢ змяты і парыжэлы ад крыві 

* Антология древней белорусской литературы. – Минск: Белорус ская 
наука, 2005. – С. 691.
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баявы шлем і, паказваю-
чы на сваё зраненае цела, 
сказа¢: «Гэта і ёсць уся мая 
здабыча!»

На памяць пра такую 
адвагу кароль дазволі¢ ры-
цару змясціць у свой герб 
перакрыжаваныя стра-
лу і меч. На чырвоным 
фоне – выява раздвоенай 
стралы, скіраваная ¢гору; 
у кляйнодзе – над прылбі-
цай – шляхецкая карона 
з трыма страусавымі пёра-
мі. Пазней гэты знак пачалі называць «Страла выратавання».

Трэба адзначыць, што герб «Касцеша» бы¢ вельмі папу-
лярны і ¢ ХIХ ст. Яго мела нават адна з яхта¢ расійскіх ім-
ператара¢.

Як сведчаць архі¢ныя дакументы, «фамилия Стецкевич, 
употребляющая сей герб, была знатной с древних времен 
польских и удостоена шляхетского звания и привилегия-
ми тому положению присвоенными продолжает пользо-
ваться до нынешнего времени».

Пацвярджае гэта і сучасная энцыклапедыя гісторыі Бе-
ларусі: «Статкевічы, Сцяцкевічы… Шляхецкі род у Вялікім 
Княстве Літо¢скім. Родапачынальнік – Сцецка Пятровіч, 
гаспадарскі дваранін, войт магілё¢скі і слуцкі ¢ ХV ст. Ме¢ 
сына Ждана, які валода¢ Любанічамі, Чаркасавам і Расас-
ною, унука¢ Хаму, Я¢мена і Андрэя, ротмістра і двараніна 
Вялікага князя ВКЛ Казіміра».

Сын Андрэя Жданавіча – Іван Андрэевіч, падскарбі ВКЛ, 
бы¢ жанаты з Марыяй Сачко¢най. Гэта вынікае з пацвяр-
джэння ад 1 студзеня 1588 г. на сяло Рагозінскае ¢ Аршан-
скім павеце яе сыну Багдану Статкевічу каралём польскім 
Жыгімонтам ІІ А¢густам («…то сельцо… матъце его Марьи 
Сачковне… записал… на вечность подтвердил»). Гэты маён-
так даста¢ся Марыі ад першага мужа Івашкі Чаркаса, а яму, 

Герб «Касцеша» роду Статкевічаў.
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Радаводнае дрэва 
Сацкевічаў-Статкевічаў. 
1835 г. НГАБ, ф. 319, 
воп. 2, спр. 3091.
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у сваю чаргу, перайшо¢ ад 
Сцяпана Рагозы, які збег 
у Маскву.

Магчыма, Марыя Сач-
кевіч з нашага роду Сач-
кевіча¢.

Ад Багдана, сына Івана 
Статкевіча і Марыі Сачко¢-
ны, бярэ пачатак знакаміты 
род Статкевіча¢-Заверскіх. 
Адзначым найбольш вя-
домых гістарычных асоб 
гэтага роду.

Багдан-Мікалай Стат-
кевіч-Заверскі (1510–1586), 
падчашы ВКЛ, маршалак 
брасла¢скі, маршалак на-
дворны па прывілеі караля 
польскага Жыгімонта ІІ А¢-
густа ад 19 чэрвеня 1572 г. 
Валода¢ многімі маёнткамі, 

у тым ліку маёнткам Заверцы Брасла¢скага павета, ад на-
звы якога бярэ пачатак геаграфічны прыдомак да іх про-
звішча. Жонка – княжна Горская.

Унук Багдана-Мікалая Багдан, дзяржавец паланіцкі, 
кашталян навагрудскі, акты¢на выступа¢ у абарону права-
сла¢я. Разам з жонкай княгіняй Аленай Багдана¢най Сала-
мярэцкай заснава¢ манастыры: Баркулаба¢скі Узнясенскі 
жаночы, Буйніцкі Свята-Духавы, Куцеінскі Богая¢ленскі, 
Куцеінскі Успенскі, фінансава¢ дзейнасць Куцеінскай дру-
карні. Багдан валода¢ таксама ¢ сярэдзіне ХVII ст. маёнткам 
Сёмкава і тут пабудава¢ дра¢ляны палац. Захавалася нават 
яго апісанне 1646 г. Гэта бы¢ вялікі прамавугольны буды-
нак з размешчанай у цэнтры высокай двухпавярховай ве-
жай пад шатровым дахам, якая служыла гало¢ным абарон-
чым збудаваннем. У далейшым Багдан Статкевіч прада¢ 
сваю сядзібу Сёмкава князю Сапегу. 

Багдан Статкевіч-Заверскі, 
сын Вільгельма. Гравюра XIX ст.
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Але вернемся да нашай радаводнай галіны.
У ХV ст. у Навагрудскім ваяводстве Сачко, маршалак гас-

падарскі, валода¢ маёнткам Сачкевічы на Ліпах. У Сачко 
было два сыны – Мікіта, ад якога бярэ пачатак наш род, 
і Багдан – родапачынальнік Сачкевіча¢-Ліпніцкіх. 

Пра заможнасць Сачкевіча¢ сведчаць звесткі з перапісу 
войска Вялікага Княства Літо¢скага ад 1528 г., па якіх нашы 
родзічы ¢ ліку іншых баяр ад замка гаспадарскага Нава-
грудскага ставілі ¢ войска восем коней. 

Мікіта Сачкевіч ме¢ сем сыно¢, аднаго з якіх звалі Сцец-
ка. У Сцецкі былі дочкі – Ганна, якая выйшла замуж за Кан-
станціна Заліваку, і Міласлава, якая стала жонкаю Фёдара 
Гарабурды, пісара каралевы Боны. Адзін з іх сыно¢, Міхаіл 
Гарабурда, бы¢ знакамітым дыпламатам у ХVI ст. Акра-
мя дачок у Сцецкі было чацвёра сыно¢ – Федка, Лявон, 
Сапоць ка і малодшы Іван. З Івана наша родавая галіна ста-
ла называцца Сацкевічы-Статкевічы. Відавочна, што ад імя 
яго бацькі Сцецкі бярэ пачатак прозвішча Статкевіч, а ад 
назвы вотчыннага маёнтка Сачкевічы на Ліпах далучы¢ся 
да прозвішча прыдомак Сачкевіч (ад імя прадзеда Сачко), 
які ¢ далейшым пачалі пісаць Сацкевіч. 

Дарэчы, гэты маёнтак з паэтычнай назвай таксама пе-
райшо¢ Івану ¢ спадчыну ад бацькі. Здаецца, так і бачыш гэ-
тыя высокія ліпы ¢ пару цвіцення, чуеш гул пчол і ¢дыхаеш 
паветра, напо¢ненае непа¢торным пахам мёду… 

Як адзначана ¢ кантракце паміж Іванам Сцецкавічам 
Сачкевічам і Мікалаем Радзівілам Чорным, нашы землі 
«¢піраліся ¢ сцены палаца Нясвіжскага». Суседзі вырашылі 
¢парадкаваць свае «грунты». Перамовы вяліся до¢га і скла-
дана. Яно і зразумела: нашы продкі за¢сёды цяжка развіт-
валіся з родавымі гнёздамі, якія былі такія дарагія душы 
і сэрцу. І давялося Радзівілу аддаць узамен два маёнткі, а ¢ 
дадатак і вялікую суму грошай. Але давайце звернемся да 
кантракта-прывілея, да якога «прывешана пячатка [віслая] 
Вялікага Княства Літо¢скага і подпіс рукі найяснейшага ка-
раля Яго Міласці Жыгімонта А¢густа». Як відаць з дакумен-
та, сам «Жыгімонт А¢густ, Божаю міласцю кароль польскі, 
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вялікі князь літо¢скі, рускі, 
прускі, жамойцкі, маза-
вецкі ,  інфлянцкі»  бла-
славі¢ здзелку і зацвердзі¢ 
яе 22 кастрычніка 1562 г. 
А паведамі¢ каралю пра аб-
мен маёнткамі асабіста «ва-
явода віленскі, маршалак 
земскі, канцлер наш Вя-
лікага Княства Літо¢скага, 
староста берасцейскі і ко-
венскі, дзяржа¢ца Шавель-
скі, пан Мікалай Радзівіл, 
што Яго Міласць уладка-
ва¢ замену вячыстую з зя-
мянінам нашага ваявод-
ства Новагародскага панам 
Янам Сцецкавічам Сачкеві-
чам, ад якога выменя¢ Яго 
Міласць да палаца свайго 
Нясвіжскага маёнтак яго 

і душное, усё, што ён ме¢ на Сачкевічах Ліпах побач з Ня-
свіжам, а Яго Міласці ¢ адмену да¢ і на вечныя часы саступі¢ 
сёлы свае Нясвіжскія Валожычы і Юра¢шчызну ¢ Кукові-
чах ва ¢сім, яко ж тыя сёлы ¢ сабе маюць з людзьмі, і зем-
лямі, і дрэвам бортным, з сенажацямі, рэчкамі, і з ловамі 
звярынымі, і птушынымі, і рысінымі, і бабровымі гонамі… 
і яшчэ да таго прыда¢ Яго Міласць сумаю пенязямі трыста 
во сем дзесят коп грошай… і па жаданні нашым пячаткі свае 
да сяго нашага ліста прылажыці загадалі. 

Пан Скумін Львовіч Тышкевіч, маршалак яго кара-
ле¢скай міласці, дзяржа¢ца чарнобыльскі; князь Іван Кро-
шынскі, дзяржа¢ца упіцкі; князь Багдан Цімафеевіч Пузына. 

Пісан у Вільні. Года ад нараджэння сына Божага 
1562 месяца кастрычніка 9 дня».

З таго часу ¢ладальнікам маёнтка¢ Валожыцы і Ку-
ковічы ста¢ Іван Сцецкавіч Сачкевіч. У далейшым гэтыя 

Кубак з сервіза яхты «Страла 
выратавання». Імператарскі 
фарфоравы завод. Санкт-
Пецярбург. XIX ст. З калекцыі 
А. Статкевіча-Чабаганава.
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маёнткі былі падзелены паміж яго сынамі. Чытаем архі¢-
ны дакумент: «Я, Ян Іванавіч Статкевіч, зацвярджаю сім 
маім лістом, каму пра гэта ведаць патрэбна… што каторыя 
маёнткі пасля смерці бацькі нашага, нябожчыка пана Іва-
на Статкевіча, гэта значыць Валожыцы і Куковічы ¢ павеце 
Новагародскім, адпісаныя на нас чатырох брато¢, засталіся, 
і мы, жадаючы раздзел вячысты паміж сабою, застанавілі 
і раздзялілі есма тыя маёнткі на чатыры часткі адпаведна 
праву спадчыннага раздзелу». Дарэчы, чатырох згаданых 
у дакуменце брато¢ звалі Валенцій, Ян (Іван), Яка¢ і Аляк-
сандр, і ад першага з іх прадо¢жы¢ся мой род.

Зазначу, што Статкевічы за¢сёды падтрымлівалі як род-
зіча¢, так і сябро¢. Калі трэба, не шкадавалі грошай. Але калі 
тварылася зло, то дзейнічалі строга па законе. Красамо¢на 
сведчыць пра гэта справа, або, як напісана, «судовы вырак 
па скарзе зямяніна Новагародскага павета пана Яна Сац-
кевіча-Статкевіча і яго брата Аляксандра на зямяніна Саві-
ча Заляцелага за забойства яго слугою Аляксеем Зарэцкім 
зямяніна пана Івана Альшэ¢скага ¢ горадзе Слоніме». Ак-
тыкаваны дакумент 21 студзеня 1591 г.

Як відаць з гэтага дакумента, браты нашага Валенція 
Ян і Аляксандр былі вельмі паважанымі людзьмі ¢ той час. 
Гэта пацвярджае і тастамент іх дваюраднага брата Юрыя 
Залівакі ад 5 мая 1602 г., па якім ён даручае Яну Сацкевічу-
Статкевічу быць апекуном яго дзяцей і справядліва рас-
парадзіцца маёмасцю пасля яго смерці. Пры ¢дзеле Яна 
складзены інвентар маёнтка памерлага Юрыя Канстанці-
навіча. На дзесяці лістах распісана ¢сё, у тым ліку землі і іх 
межы. Асаблівую цікавасць, на мой погляд, уя¢ляе тая част-
ка дакумента, дзе гаворыцца пра падворак Залівакі. Вось 
падрабязнае апісанне яго.

«Двор з пабеленымі будынкамі, двор з варотамі ¢язны-
мі, дом для пражывання з чатырма святліцамі, з іх дзве з ка-
морамі, дзве без камор, з печамі і з камінамі, на вокнах за-
весы. Дом другі, дранкаю пакрыты, у ім святліца з каморай, 
пякарня з каморай, кухня пасярэдзіне з каморай і сталом. 
У браварні лазня з печамі простымі і паліцамі, рэчы для 
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Выпіс з актавай кнігі Слуцкага земскага суда 
ад 27.07.1811 г. пастановы Мінскага дваранскага дэпу-
тацкага сходу аб прызнанні ў дваранстве роду Статкеві-
чаў ад 21.06.1802 г. НГАБ, ф. 319, воп. 2, спр. 3091.
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захо¢вання піва. Тры свірны, адзін з двайным дном і засека-
мі для захавання жыта, ліпа¢кі для засыпкі жыта і бочка для 
яго змешвання. І яшчэ два свірны для агульнага захо¢ван-
ня. Направа – святліца старая з печамі, з вокнамі і завесамі.

Пі¢ніца з каменнай кладкай. У пі¢ніцы – пі¢ная бочка.
У двары ставок, каля ста¢ка – сажалка і пабелены “па-

лац”, у ім пякарня, дзве клеткі для захо¢вання, сырніца 
з двума гумнамі. Ёсць і аборы каля гумна, у якіх быдла ра-
гатае: 14 каро¢, 10 вало¢ старых з маладымі, два быкі; ін-
шага пагало¢я – 26, 43 авечкі, 16 свіней, апрача таго – гусі, 
па¢ліны, індыкі, каплуны, осмы, куры. У другой аборы – ка-
цёл пі¢ны, кацёл гарэлачны, кацёл кухонны, бочкі гандлё-
выя “меры сто менскай”, тры бочкі пшаніцы, дзесяць бочак 
ячменю, ярыцы дзве бочкі, дванаццаць бочак а¢са, гароху 
адна бочка, грэчкі чатыры бочкі…»

Пад інвентаром «подпись рукою власною с печатями 
пана Беняша Подбийпеты и пана Яна Стецькевичъ-Сач-
кевича. Писан в Исаевичах 22 августа 1611 года».

Мяркуйце самі, як выглядала падвор’е шляхты таго часу.
Але вернемся ¢ наш маёнтак, у родныя Валожыцы. Жыц-

цё там ішло сваім парадкам. У Валенція, пра якога мы ¢жо 
згадвалі, нарадзіліся пяць сыно¢. Адзін з іх, Крыштаф, бы¢ 
жанаты з Бербашо¢най з роду Юхновіча¢-Бербашо¢. Яе 
продак князь нагайскі Бер-Баша прыбы¢ у ХIV ст. з Пры-
чарнаморскіх стэпа¢, прыня¢ хрысціянства пад іменем 
Юхна і ста¢ служыць вялікаму князю Віта¢ту. 

У час «маско¢скай вайны» Крыштаф разам з жонкай 
і сынам Дземетрыянам (ён не ме¢ нашчадка¢) бы¢ заката-
ваны. Прапалі і ¢се дакументы, акрамя старажытных, запі-
сы, раздзелы, тастаментавыя распараджэнні.

З закладной ад 15 ліпеня 1654 г. мы даведваемся, што 
Га¢рыіл, сын Крыштафа Сацкевіча-Статкевіча, і яго жон-
ка Кацярына Галінская перадалі ¢ шасцігадовае карыстан-
не Яну Маневічу частку маёнтка Валожыцы з сялянамі і ру-
чаліся пры гэтым за свайго сына Іаахіма (Яфіма).

Многія з роду Сацкевіча¢-Статкевіча¢ жылі каля Нясві-
жа ¢ сваіх родавых маёнтках Валожыцы і Куковічы ажно 
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Мікалай Радзівіл Чорны.
Гравюра з альбома «Выявы роду князёў 
Радзівілаўскіх». Нясвіж. 1758 г.
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Пячатка і подпіс Яна Іванавіча Сацкевіча-Статкевіча. 1587 г. 

Пячатка Івана Статкевіча 
Сачкевіча. 1562 г. Дзяржаўны 
архіў старажытных актаў, 
Варшава (AGAD), AR, dz. XV, 
teka 14, plik 3, s. 37–38 
(арыгінал).

Пячатка і подпіс Валенція Іванавіча Сацкевіча-Статкевіча. 
1587 г. 
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да 30-х гг. XX ст. Аднак прадста¢нікі нашай галіны Яфім 
Статкевіч і яго сын Сямён у першай палове XVIII ст. пера-
браліся ¢ бойкае купецкае мястэчка Пясечнае* (Капыль-
скае княства). 

Пераеха¢шы ¢ Пясечнае, Сямён Я¢хіма¢ Статкевіч, як 
і раней, валода¢ часткаю маёнтка Валожыцы амаль да кан-
ца ХVIII ст. Пра гэта сведчыць купчая крэпасць ад 17 жні¢-
ня 1725 г., паводле якой ён набы¢ за 3500 польскіх злотых 
частку маёнтка Валожыцы, які называлі Дамбро¢кай, з сяля-
намі ¢ сваіх родзіча¢ Стэфана і Грыгорыя Сацкевіча¢-Стат-
кевіча¢. У маі 1794 г. Сямён Яфіма¢ Статкевіч з паручыцель-
ствам за сыно¢ сваіх Грыгорыя, Гераніма, Мацвея-Максіма 
і Якава прада¢ Дамбро¢ку Казіміру Ахрымовічу.

Адгортваем інвентар Капыльскага княства Навагрудскага 
ваяводства за 1734 г. У пераліку ¢ладальніка¢ зямлі значыц-
ца Сімяон Статкевіч з мястэчка Пясечнае, які жы¢ па вуліцы 
Чырвонай, у доме нумар 41, ме¢ зямельныя надзелы ¢ Хіначо-
ве, моргі сенажатныя ¢ Ямішчах і яшчэ два надзелы (8 і 29 ва-
лок). У тым жа мястэчку па вуліцы Грывецкай, у доме нумар 
100 бы¢ запісаны Кандрат Астрэйка. Яго дачка Параскевія 
стала жонкай Якава, сына Сімяона Статкевіча. Вянчанне ад-
былося 16 мая 1798 г. у Пясечанскай** Пакро¢скай царкве.

З інвентаро¢ Капыльскага княства за 1669 і 1693 гг. вя-
дома, што род Астрэйка¢ жы¢ у Пясечным з ХVII ст. Так, па 
вуліцы Філіпа¢скай значацца Грыгорый і Сімяон Астрэй-
кі – прадзед і дзед нашай Параскевы. 

Гэтыя нёманскія мясціны былі роднымі і для яшчэ ад-
наго прадста¢ніка нашага роду – беларускага паэта Ана-
толя Астрэйкі:

Бы¢ рум калісьці ля ракі,
І ¢дзень, і ¢ночы плытагоны
Сасны стрыжнёвай камлюкі
Ля берага вязалі ¢ згоны.

Пра нешматлікія гарады, а тым больш мястэчкі, мож-
на сказаць, што вядома дата іх узнікнення. Па просьбе 

* Цяпер – Пясочанская.
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князя слуцкага Юрыя Алелькавіча 12 лютага 1568 г. ка-
роль польскі і вялікі князь літо¢скі Жыгімонт А¢густ II вы-
да¢ прывілей, па якім ён – князь слуцкі – ме¢ права зася-
ліць урочышча Пясечнае над Нёманам як сваімі людзьмі, 
так і вольнымі. Юрый Алелькавіч лічы¢, што гэта будзе 
прыбытковае гандлёвае і купецкае мястэчка перш за ¢сё 
з-за яго ¢далага месцазнаходжання.

Так і здарылася. Дрымучыя лясы навокал (Пясечанская* 
пушча) – гэта тавар, Нёман – гандлёвы шлях і прыстань для 
лесасплаву. А ¢ ваколіцах – урадлівыя землі і багатыя сенажаці.

Перш за ¢сё пабудавалі прыстань. З’яві¢ся млын, для 
якога бы¢ праведзены спецыяльны канал. Узніклі ганчар-
ныя, кавальскія і іншыя майстэрні рамесніка¢. У нядзелю 
ладзіліся шумныя кірмашы.

Ну, а дзе карчма? Будзе і карчма. У 1593 г. княгіня Сафія 
за 20 коп грошай у год дазволіла адкрыць карчму я¢рэю 
Пейсаху Эльяшавічу.

І Пясечнае расквітнела. З’явіліся вуліцы – Слуцкая, 
Старыцкая, Чырвоная, Грывецкая, Філіпа¢ская… Жыхары 

Паэт Анатоль Астрэйка. 
1933 г. Дзяржаўны музей 
гісторыі беларускай 
літаратуры. Мінск.
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плацілі падаткі як грашы-
ма, так і натуральнымі 
прадуктамі – а¢сом, птуш-
кай і нават імхом з сусед-
ніх лясо¢. 

Жылі заможна. Войны 
сярэдзіны ХVII ст. паміж 
Рэччу Паспалітай і Мас-
ко¢скай дзяржавай, нягле-
дзячы на цяжкасці і разру-
ху, ненадо¢га прыпынялі 
акты¢нае жыццё мястэч-
ка. У пачатку ХVIII ст. тут 
была пабудавана Пакро¢-
ская царква. Пясечнае 
прыцягвала народ. Ся-
род маіх родзіча¢ з’явіліся 
людзі з рэдкімі для гэтага 
краю прозвішчамі – Бэн-
дзі, Шаблюкі і інш. Ваколь-
ныя землі былі ¢ цане. Уз-
ніклі шляхецкія фальваркі 
і засценкі – Рулёва, Астрэй-
кі, Брады, Шама¢… 

Дарэчы, засценак Рулё-
ва шляхціч Яка¢ Статкевіч атрыма¢ у арэнду ад Нясвіжскага 
кляштара бернардзінца¢. Гэта вынікае з завяральнага даку-
мента Елізаветы Цвірко¢ны і Апалінарыі Гарбато¢скай – 
ігумення¢ манастыра. Там сказана: «Дзейнічаючы ад імя 
свайго і ¢сяго брацтва запэ¢ніваем сім дакументам спада-
ра Якава Статкевіча, што манастыр наш, які мае до¢г пе-
рад ім па дзвюх аблігах, першай ад 1824 года на 420 руб-
лё¢ серабром і другой ад 1830 года на 210 рублё¢ серабром, 
калі цяпер такой сумы ні по¢насцю, ні часткамі не можам 
заплаціць спадару Якаву Статкевічу, а таму толькі за адзін 
працэнт аддаём яму ¢ карыстанне засценак Рулёва, які на-
лежыць маёнтку Валешына на ¢мовах арэнднага права».

Метрычная кніга Цялядавіцкай 
царквы Слуцкага павета 
за 1816 г. НГАБ, ф. 136, воп. 13, 
спр. 1500.
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Яка¢ бы¢ шчырым вернікам. Пры неабходнасці аказ-
ва¢ храму дапамогу. Як сведчаць дакументы Мінскай ду-
хо¢най кансісторыі ад 1836 г. на перабудаванне царквы 
¢ Пясечным мой продак ахвярава¢ 50 рублё¢ серабром, за 
што і атрыма¢ падзяку ад архіепіскапа Мінскага і Гродзен-
скага Ніканора. 

Але што мяне больш за ¢сё здзівіла, так гэта не¢вядаль-
ная маладосць продка. 

У 1827 г., калі Якаву было ¢жо за 50 гадо¢, памерла 
яго жонка Параскева Кандрата¢на Астрэйка. Мой родзіч 
ажані¢ся другі раз з Ганнай Ільінічнай з Гарэліка¢, якая 
праз год нарадзіла яму сына. Назвалі яго Сільвестрам. За-
тым у сям’і з розніцай у два гады з’явіліся яшчэ два сыны, 
прычым абодва 8 лістапада – у дзень святога архангела 
Міхаіла. Вось такое супадзенне! І назвалі брато¢ Міхаіла-
мі. Пасля іх называлі Міхаілам першым і Міхаілам другім.

Але і ад першай жонкі Параскевы ¢ Якава Сямёнавіча 
было два сыны – мой прапрадзед Вікенцій і яго брат Васіль. 
У архівах захавалася вялікая колькасць дакумента¢, у якіх 
згадваецца Вікенцій. Дакладна вядома з метрычнай кнігі 
Цялядавіцкай царквы, што ён нарадзі¢ся 25 сакавіка 1816 г., 
але вось загадка: чаму яго бацькі некалькі гадо¢ жылі не 
¢ засценку Рулёва, а ¢ Старой Гуце, дзе з’яві¢ся на свет 
Вікенцій? Вядома нам і дата вянчання Вікенція з 18-гадо-
вай шляхцянкай Марыяй Забэлай, рымскага веравызнан-
ня. Адбылося вянчанне 15 кастрычніка 1839 г. у Пясечан-
скай Пакро¢скай царкве. Дарэчы, маці Марыі Ганна – са 
старажытнага роду Татура¢. Цікава, што сярод продка¢ Ма-
рыі Забэлы – Марыяна, дачка князя Мікалая Глінскага-Лі-
хадзіе¢скага. 

Калі не стала бацькі, сыны Якава Сямёнавіча купілі зям-
лю ¢ Малінаве пад Глускам. Даведа¢шыся, што памешчык 
Маліно¢скі прадае там маёнтак, вырашылі разам са сваімі 
родзічамі Забэламі, Карафа-Корбутамі, Сыцько набыць яго. 
У выпісе з кніг Бабруйскага павятовага суда ад 20 чэрве-
ня 1847 г. купчай крэпасці памешчыка Рагачо¢скага па-
вета Магілё¢скай губерні Маліно¢скага двараніну Івану 
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Прашэнне двараніна Бабруйскага павета Івана 
Вікенцьевіча Сацкевіча-Статкевіча ў Мінскі дваранскі 
дэпутацкі сход ад 26.02.1896 г. аб далучэнні да 
дваранскага роду Сацкевічаў-Статкевічаў сына Міхаіла. 
НГАБ, ф. 319, воп. 2, спр. 3091, арк. 297–297 адв.
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Пасведчанне Мінскай духоўнай кансісторыі ад 07.02.1892 г. 
аб нараджэнні і хрышчэнні 23.10.1882 г. у Глускай Уваскрэсен-
скай царкве Бабруйскага павета Міхаіла, сына дваран засценка 
Малінава Івана Вікенцьевіча і Наталлі Васільеўны Сацкевічаў-
Статкевічаў. Дакумент засведчыў мінскі губернатар, генерал-
лейтэнант князь Трубяцкой. Расійскі дзяржаўны гістарычны архіў 
(РДГА), ф.1343, воп. 36, спр. 22294, арк. 5–5 адв.
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Васільевічу Корбуту на зямлю ¢ абрубах Малінава і Яме-
нец сярод пакупніко¢ значыцца Вікенцій Статкевіч.

Адзначу і такую важную дэталь. Яшчэ да пераезду 
з маёнтка Рулёва ¢ Малінаве ¢ Вікенція Яка¢левіча і Марыі 
Андрэе¢ны Статкевіча¢ нарадзі¢ся сын Іван. Хрысцілі яго 
23 лістапада 1847 г. у той жа, дзе і яго бацьку, Пясечанскай 
Пакро¢скай царкве, але рос і выхо¢ва¢ся мой прадзед Іван 
пад Глускам. Там, у Малінаве, ён сустрэ¢ сваю будучую жон-
ку Наталлю. Дзед яе Іван Карафа-Корбут, як ужо адзначала-
ся, купі¢ гэтыя землі разам з Вікенціем Статкевічам.

Прабабуля 
Анатоля 
Статкевіча-
Чабаганава – 
Наталля 
Васільеўна 
Сацкевіч-
Статкевіч 
(да замужжа 
Карафа-
Корбут) 
з унучкай Зояй 
Міхайлаўнай, 
цёткай аўтара. 
1926 г.
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Указ Урадавага сената ад 19.06.1897 г. аб зацвярджэнні 
ў дваранстве Міхаіла Іванавіча Сацкевіча-Статкевіча.  
НГАБ, ф. 319, воп. 2, спр. 3091, арк. 304.
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Рапарт Мінскага дваранскага дэпутацкага сходу ва Урадавы 
сенат аб атрыманні ўказа ад 19.06.1897 г. аб зацвярджэнні 
ў дваранстве Міхаіла, сына Івана Вікенцьева Сацкевіча-
Статкевіча. РДГА, ф. 1343, воп. 29, спр. 1347, арк. 9.
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МОЙ ДЗЕД – МІХАІЛ ІВАНАВІЧ САЦКЕВІЧ-
СТАТКЕВІЧ

Часта гляджу на фотаздымак свайго дзеда Міхаіла Іва-
навіча Сацкевіча-Статкевіча, з якім лёс не дазволі¢ сустрэц-
ца, і ¢сё больш яскрава адчуваю несправядлівасць тых 
гадо¢. Нішчылася хрысціянская вера, тысячагадовая куль-
тура, векавыя традыцыі грамадства, права на ¢лас насць 
і свабоду думкі. Мільёны людзей аказаліся непатрэбнымі… 
І ¢сё ¢ імя сусветнага шчасця. А ці можа яно быць для ад-
ных, калі пабудавана на горы і няшчасці іншых? Ды і што 
гэта за мэта такая, калі яна вышэйшая за кашто¢насць ча-
лавечага жыцця? «Ворагам народа» палічылі і майго дзеда 
Міхаіла Сацкевіча-Статкевіча, які аказа¢ся непатрэбным 
для «светлага камуністычнага за¢тра». Уся яго віна ¢ тым, 
што ён з «чужога» класа, з дваран…

У матэрыялах гістарычнага архіва захавалася пра-
шэнне двараніна Бабруйскага павета Івана Вікенцьевіча 
Сацкевіча-Статкевіча ¢ Мінскі дваранскі дэпутацкі сход, 
пада дзенае 26 лютага 1896 г. У ім гаворыцца: «Гонар маю 
прасіць прылічыць да дваранскага роду сына майго Мі-
хаіла Іванавіча і справу аб сім прадставіць у Сенат на за-
цвярджэнне». Просьба гэтая Сенатам была задаволена.

Клопат бацькі пра нашчадка зразумелы: ён бы¢ адзіным 
сынам і з’яві¢ся на свет не першым. Да гэтага часу нара-
джаліся толькі дзя¢чаткі – іх у сям’і было восем. Але ¢ спра-
ву аб дваранскім паходжанні запісвалі толькі мужчын, таму 
патрэбен бы¢ прада¢жальнік роду. 

Нараджэнне хлопчыка ¢ сям’і стала надзвычайна ра-
даснай падзеяй. Час ішо¢, сын падраста¢, стале¢. Бацька 
разуме¢, што ¢ Малінаве спадчынніку будзе цесна: мала 
зямлі, развярнуцца няма дзе. Даведа¢шыся, што на Лю-
баншчыне прадаецца маёнтак Засмужжа, Іван Вікенцье-
віч вырашы¢ яго купіць. Уладальнікам маёнтка бы¢ князь 
Вітгенштэйн. 
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Дзед Анатоля Статкевіча-Чабаганава – 
Міхаіл Іванавіч Сацкевіч-Статкевіч. 1920 г. 
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Стаяць (злева направа): Аляксандр Іванавіч 
Карафа-Корбут, Міхаіл Іванавіч Сацкевіч-Статкевіч, 
сядзіць: пісар маёнтка Засмужжа. 1919 г. 
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У Засмужжы ¢ князя было больш за чатыры тысячы дзе-
сяцін, а гэта каля чатырох з паловай тысяч гектара¢ во-
ры¢най зямлі, луго¢ і лесу. Вітгенштэйн прасі¢ за маёнтак 
30 тысяч рублё¢ серабром. Па тых часах – вялікія грошы. 
Іван Вікенцьевіч такой сумы не ме¢. І тады ён прапанава¢ 
блізкім родзічам – Карафа-Корбутам, Рудзінскім, Тычы-
нам – набыць маёнтак сумесна. Але перамовы пра набыц-
цё зямлі ішлі вельмі цяжка, амаль два гады. За гэты час За-
смужжа перайшло ад князя Вітгенштэйна да яго блізкай 
сваячкі княгіні Марыі Льво¢ны Гагенлое. Сярод пакупніко¢ 
таксама не ¢сё ладзілася. Не ¢ кожнага хапала грошай. Таму 
адначасова ішлі перамовы з Віленскім зямельным банкам 
пра крэдыт. Акрамя таго, за гэты час не аднойчы здаралася, 
што нехта адма¢ля¢ся ад здзелкі. Прычыны былі розныя: 
то не падаба¢ся сенакос у надзеле зямлі, то месца нізкае – 
жыта магло вымакнуць, то трэба карчаваць векавыя дубы. 
Таму адбыва¢ся чарговы перамер зямлі. У каторы раз за-
прашаліся землямеры. Зно¢ усе пакупнікі ¢ прызначаны 
час збіраліся ¢ маёнтку Засмужжа, бо любыя змены ¢ па-
пярэдняй дамо¢ленасці пра межы маглі выклікаць спрэчкі.

Калі, здавалася, усе пытанні былі нарэшце вырашаны, 
зно¢ знайшо¢ся адзін з пакупніко¢, які ¢ апошні момант 
адмові¢ся ад свайго надзелу. Па¢стала пытанне: або пачы-
наць новы перамер, або гэты ¢частак прапанаваць сяля-
нам, якія хочуць яго купіць. Але ¢ такім выпадку давядзецца 
жыць у суседстве з людзьмі іншага сасло¢я і, магчыма, па-
радніцца з імі. Гэтага шляхта баялася больш за ¢сё. Як рас-
казвала мне цётка Зоя, такія абставіны выклікалі не мен-
шыя спрэчкі, чым падзел зямлі. Тады пакупнікі вырашылі 
¢зяць у сваю кампанію шляхту, не зацверджаную ¢ дваран-
стве, і тых сялян, што лічыліся моцнымі гаспадарамі. Так 
да дваран, якія выкуплялі маёнтак Засмужжа, – Сацкевіча¢-
Статкевіча¢, Карафа-Корбута¢, Тычына¢, Рудзінскіх, Кун-
цэвіча¢ і Барано¢скіх – далучыліся Шуневічы, Міхневічы, 
Зубовічы, Марціновічы, Ляпкі і Басякі.

Хутка Іван Вікенцьевіч разам са сваёй сям’ёй і сы-
нам Міхаілам перабраліся на новае месца. Як адзначана 
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¢ дакументах Мінскага натарыяльнага архіва, «набы¢шы 
праз пакупку маёнтак Засмужжа па купчай крэпасці, за-
ключанай у мінскага натарыуса Галіневіча 25 верасня 
1893 года».

Міхаіл Статкевіч адразу ста¢ лідарам сярод сваяко¢ – 
са¢ладальніка¢ маёнтка Засмужжа, якія выбралі яго ста-
растам. Вылуча¢ся малады гаспадар сваёй разважлівасцю, 
умелым вядзеннем спра¢. Да яго ішлі па дапамогу і параду. 
Ён ста¢ пастаянным удзельнікам многіх нарад па зямель-
ных пытаннях, бы¢ у воласці паважаным чалавекам. Калі 
прыязджала губернскае начальства, то абавязкова бывала 
¢ яго ¢ гасцях. Рос у яго і вядомы на ¢сю ваколіцу сад, ды 
вымерз марознай зімой у час фінскай вайны.

…Грымну¢ 1917 год. Да ¢лады прыйшлі новыя лю-
дзі, чужыя і па натуры, і па духу Міхаілу Іванавічу. Ён не 
¢спрыма¢ іх, і яны адчувалі гэта. У Статкевіча і яго ро-
дзі ча¢ абрэзалі землі, пакіну¢шы толькі невялікі надзел. 
З іх здзекаваліся, пазбавілі выбарчых право¢. Міхаіл Іва-
навіч ста¢ замкнёны, апатычны да жыцця. Ён пача¢ ез-
дзіць да сябро¢ па няшчасці, былой шляхты, і да раніцы 
гуля¢ у карты. Бывала, прагульва¢ коней, а на другі дзень 
вярта¢ся на іх дадому. Гавары¢: карта лягла. Жонка хоць 
і дакарала, але разумела яго, бо неяк трэба было супакоіць 
душу. «Гульцы», відаць, увесь час шапталіся: што рабіць, як 
выжыць, бо пагрозы ¢сё ¢змацняліся. Прапаганда супра-
ць класавых ворага¢ вялася пастаянна. Вось і раілася бы-
лое панства. Можа, таму пры арышце і прыпісвалі Стат-
кевіча да «банды» Булата.

У кастрычніку 1929 г. у сям’і Міхаіла і Марыі, дзе падра-
сталі дачка Шура і сын Віктар, а таксама Іван і Зоя ад пер-
шага шлюбу Міхаіла Статкевіча, нарадзі¢ся сын Мікалай, на 
дзіва спакойны, усмешлівы, блакітнавокі хлопчык. Бацька 
не мог наглядзецца на яго. Знік сум, з’явілася мэта ¢ жыц-
ці. Але шчасце было нядо¢гае. Бяда пастукалася ¢ дзверы 
¢ лютым 1930 г. Калі Міхаіла Іванавіча арыштавалі, ён ска-
за¢ жонцы:

– Беражы дзяцей, я хутка вярнуся.
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Хоць Статкевіч і не веры¢ новай уладзе, але дума¢, што 
злітуюцца, бо нікога не забіва¢, не рабава¢, не ваява¢ су-
праць бальшавіко¢. За што яго судзіць? Але ¢ бабруйскім 
выпра¢доме, куды даставілі яго разам з дваюрадным бра-
там Васілём Пятровічам Карафа-Корбутам, на былых два-
ран глядзелі інакш. Абвінавачванні былі стандартныя: су-
праці¢ляліся стварэнню калгаса¢, агітавалі супраць улады 
бальшавіко¢, члены антысавецкай банды… 

У анкеце допыту, дзе Міхаіл Іванавіч у графе пра былое 
сасло¢е пазначы¢ «селянін», яго прымусілі ¢ласнаручна вы-
правіць – «з дваран».

Цяпер цяжка сказаць, катавалі яго ці не, але па тых 
звестках, якія засталіся, зразумела: віну сваю ён не пры-
зна¢. Ды і ¢ чым прызнавацца? Аднак рашэнне тройкі АДПУ 
было адназначнае – вышэйшая мера пакарання.

Расстралялі іх разам з дваюрадным братам раніцай 
6 красавіка 1930 г. ва ¢станове са здзеклівай назвай «Вы-
пра¢дом». Па сутнасці, без суда і следства.

Матэрыяла¢ па гэтай справе мала. У 1952 г. бы¢ выда-
дзены загад па Камітэце дзяржа¢най бяспекі аб чыстцы 
¢сіх спра¢, якія кампраметавалі органы. Многия пачыналі 
разумець, што рэпрэсіі былі неабгрунтаваныя і ¢ будучым 
хтосьці можа панесці адказнасць за масавыя расстрэлы. 
Вось і вырашылі схаваць канцы ¢ ваду, і частку матэрыя-
ла¢ таго часу знішчылі.

Так зрабілі і са справаю Міхаіла Статкевіча. Пакінулі 
толькі некалькі нязначных старонак пратакола допыту, 
дзе ёсць агульныя звесткі. Але і да гэтых дакумента¢ маіх 
родзіча¢ дапусцілі не адразу. На першы запыт схлусілі: ма-
тэрыяла¢ няма. Мы не супакоіліся. І праз некаторы час ула-
ды здаліся…

Лёс Міхаіла Іванавіча трагічны, але вобраз яго светлы. 
Усё жыццё гэтага чалавека – праца на зямлі, служэнне гра-
мадству – прыклад для сучаснага пакалення Статкевіча¢. 
Мне здаецца, дзед насуперак жыццёвым абставінам ніколі 
не пакіда¢ родныя мясціны, бацько¢скі дом і за¢сёды жы¢ 
і будзе жыць у сэрцах нашчадка¢.
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Анкета допыту 
арыштаванага 
аддзелам ДПУ БССР 
Міхаіла Іванавіча 
Статкевіча. Бабруйскі 
выпраўленчы 
дом.1930 г. Архіў КДБ 
Рэспублікі Беларусь, 
спр. 29270-с.

Подпіс у анкеце допыту арыштаванага аддзелам ДПУ БССР 
Міхаіла Іванавіча Статкевіча. Бабруйскі выпраўленчы дом.1930 г. 
Архіў КДБ Рэспублікі Беларусь.

Анкета допыту 
(2-я старонка) 
арыштаванага 
аддзелам ДПУ БССР 
Міхаіла Іванавіча 
Статкевіча. Бабруйскі 
выпраўленчы дом. 
1930 г. Архіў КДБ 
Рэспублікі Беларусь.
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МАЯ БАБУЛЯ – МАРЫЯ АЛЯКСАНДРАЎНА 
КАРАФА-КОРБУТ

Калі толькі на хвіліну ¢я¢ляю, што выпала на долю маёй 
шматпакутнай бабулі, слёзы набягаюць на вочы, перахоп-
лівае дыханне. Хочацца кінуцца праз гады, абараніць і са-
грэць яе.

«Раскулачвалі на Усердным тыдні, у сераду 12 лютага 
1930 г. Была мяцеліца. У чацвер забралі бацьку, у пятніцу – 
брата Івана.

Высылалі на першым тыдні Вялікага посту, у суботу 
8 сакавіка. З заходам сонца пагрузілі ¢ таварныя вагоны 
і прыцемкамі павезлі. 16 сакавіка прывезлі на станцыю 
Мендзялеева, што ¢ Комі-Пярмяцкай акрузе. Тыдзень да-
біраліся да сяла Вялікі Пальнік. Гэта 110 кіламетра¢. Было 
¢сяго некалькі падвод. Таму і жанчыны з груднымі дзець-
мі, і старыя ішлі пешшу. Яшчэ ляжа¢ снег. Было вельмі хо-
ладна». З успаміна¢ Зоі Міхайла¢ны Статкевіч – цёткі Ана-
толя Статкевіча-Чабаганава.

…Цягнік імча¢ на ¢сход. У халодных вагонах – людзі, 
якіх савецкая ¢лада назвала кулакамі, крывапі¢цамі, экс-
плуататарамі працо¢нага народа. У кутку, накрываючы 
малых дзяцей, сядзела маладая жанчына. Здагадвалася 
яна, што Міхаіла Іванавіча ¢жо няма, і з трывогай думала, 
што чакае іх наперадзе. Не за сябе турбавалася, а за дзя-
цей, асабліва за Колечку, якому было ¢сяго некалькі ме-
сяца¢.

Яна магла б пакінуць дзяцей дома, у сваёй вёсцы, як 
зрабілі некаторыя. Навошта везці ¢ невядомасць, маг-
чыма, на верную смерць? Але хто будзе іх глядзець? 
У вёсцы амаль не засталося сваяко¢. Мужчын арыш-
тавалі, і нічога пра іх не чуваць, а жанчын пагрузілі на 
падводы разам з дзецьмі і адправілі на бліжэйшую стан-
цыю. Колькі плачу і крыку было, колькі праклёна¢! Але 
толькі сакавіцкае неба чула іх. Вясковая бедната, не 
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дачака¢шыся нават, калі кранецца абоз, кінулася ¢ дамы 
высланых, забіраючы і выносячы ¢сё, што там заста-
лося.

Тое відовішча і цяпер стаяла перад вачыма жанчыны. 
Часам яно здавалася страшным сном, як і ¢сё, што адбыло-
ся ¢ тым трагічным 1930 г. Яна расплюшчвала вочы, і пе-
рад ёю бы¢ вагон, перапо¢нены змучанымі людзьмі, пера-
пужаныя дзеці – Шура, Віктар, Колечка.

Жанчына хрысцілася і думала: за што ёй такая нава-
ла, чым угнявіла нябёсы? Нават у дзяцінстве лёс бы¢ ня-
літасцівы да яе. Рана памерлі бацькі. Дзя¢чынка застала-
ся сіратою. Жыла ¢ сям’і брата, дзе да яе ставіліся добра, 
шкадавалі, стараліся замяніць бацько¢. Прыйшо¢ час – 
адправілі ¢ царко¢напрыходскую школу, дзе яна вучы-
лася з ахвотаю. Навука давалася ёй лёгка, але калі Саветы 

Бабуля Анатоля 
Статкевіча-
Чабаганава – Марыя 
Аляксандраўна 
Статкевіч (Карафа-
Корбут). Вёска 
Засмужжа. 
30.05.1965 г.
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пачалі вайну супраць «эксплуататарскіх класа¢», стала 
гаварыць, што яна непісьменная. Думала, гэта нейкім чы-
нам уратуе яе, бяда абыдзе. Не дапамагло. Яе прылічылі 
да ізгоя¢, хаця зямлі ¢ сям’і было ¢сяго некалькі дзесяцін: 
амаль усю абрэзалі адразу пасля рэвалюцыі. Працавалі 
на ёй, як і ¢се сяляне, але бальшавікі не забылі пра міну-
лае. І цяпер цягнік ужо каторыя суткі вязе «ворага¢ на-
рода» на ¢сход. Але вось, рэзка затармазі¢шы, спыні¢ся 
на станцыі Мендзялеева. Зно¢ крыкі, плач, падводы. Там, 
на Любаншчыне, калі ад’язджалі, пахла ¢жо вясной, а тут 
лютавала зіма.

Комі-Пярмяцкая акруга, куды іх прывезлі, за¢сёды вы-
лучалася суровым кліматам. Асабліва яго сцюдзёнае ды-
ханне адчувалася ¢ тайзе, дзе беларускім кулакам загадалі 
выгружацца. Ні жылля, ні часовых пабудо¢. Суцэльны лес 
ды глыбокі снег. І толькі недзе ¢далечыні былі відаць дамы 
вёскі Вялікі Пальнік. Нехта з жаласлівых ахо¢ніка¢ параі¢ 
жанчыне:

– Схадзіце туды, можа, дадуць прытулак на некаторы 
час, у вас жа на руках нема¢ля.

Марыя 
Аляксандраўна 
Статкевіч 
з дзецьмі 
(злева направа) 
Віктарам, 
Мікалаем і 
Аляксандрай 
у ссылцы. 
Комі-Пярмяцкая 
акруга. 1931 г.
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Яна пайшла спачатку на¢здагад, пасля за¢важыла дом 
і рушыла да яго. Нешта падказвала ёй: тут абагрэюць. Так 
і здарылася. У хаце жыла сям’я, у якой не было сваіх дзя-
цей. Будыніна аказалася прасторнай, знайшлося месца 
і для прыезджых. І гало¢нае, што гаспадары не касіліся на 
іх, былі добрымі людзьмі. Жонка гаспадара дома до¢га ¢га-
ворвала беларуску:

– Пакінь, Марыя, мне свайго блакітнавокага Колечку. Не 
выжыве ён там, у лесе.

Але Марыя глядзела на свайго спакойнага, усмешлівага 
сыночка і ¢парта сцвярджала:

– Выжывем, гаспадынечка, выжывем. А за прытулак дзя-
куй. Ваша цяпло і ваш дом век не забуду.

Марыя Аляксандра¢на і яе дзеці перажылі тую цяжкую 
зіму, вытрымалі. А пасля прыйшла радасная навіна: адшу-
ка¢ іх пляменнік з-пад Слуцка Мікалай Лазо¢скі, які дапа-
мог грашыма на дарогу. І жанчына вырашыла выпраба-
ваць лёс. Аховы на пасяленні ніякай не было. Можа, і не 
за¢важаць знікнення? Ды і не ¢ роднае Засмужжа паедуць, 
а ¢ Млынку пад Слуцкам, дзе жывуць сёстры. Хто яе там 
знойдзе?

І вось яны зно¢ у Беларусі, сярод сваіх. Першае пытан-
не: ці няма якіх-небудзь навін пра мужа? Але родзічы толькі 
адводзілі вочы, казалі, што Міхаіла няма ¢жо ¢ бабруйскім 
выпра¢доме, можа, у ссылку выслалі…

Распытванні, слёзы, трывога за дзяцей і за¢трашні 
дзень… Была яна недарэмнай: усё бачыла вока тых, хто шу-
ка¢ «ворага¢ народа», вё¢ знішчальную барацьбу з кулака-
мі і па¢памешчыкамі. Праз некалькі дзён хтосьці паведамі¢ 
у органы пра падазроную жанчыну з дзецьмі, якія з’явіліся 
¢ вёсцы: «По нашим сведениям это недобитый кулацкий 
выводок, который бежал из спецпоселения».

І Марыю Аляксандра¢ну зно¢ адправілі этапам у Комі-
Пярмяцкую акругу. Але яна ненадо¢га затрымалася там, 
зно¢ рашылася на пабег. На гэты раз паехала не да родзі-
ча¢, а надзвычай смела – у роднае Засмужжа. На дзіва, яе 
і дзяцей пэ¢ны час ніхто не чапа¢. 
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К а л і  з н о ¢  п а ч а л о -
ся паляванне на «вора-
га¢ народа», дабраліся 
і да Марыі Аляксандра¢-
ны. У 1937 г. яе арышта-
валі. Віна жанчыны была 
¢ тым, што ¢ яе не аказа-
лася пашпарта і што жон-
ка ворага народа. А па-
шпарта няма – пяць гадо¢ 
канцлагера. Вось тады 
яна білася ¢ адчаі:

– Хто паглядзіць вас, 
мае сірацінкі? Што за ¢ла-
да такая, якая не шкадуе 
дзяцей?

…Спецвагон зно¢ узя¢ 
к у р с  н а  ¢ с х о д .  А д н а к 
ужо не на Урал, а бліжэй, 
у Ніжні Но¢гарад. Пра-
была там Марыя Аляк-
сандра¢на да пачатку 

1941 г. Можа, за прыкладныя паводзіны і сумленную 
працу ёй зменшылі тэрмін. Выдалі нават па даведцы 
ГУЛАГа новы пашпарт, які сёння як рэліквію захо¢ва-
ем у сям’і.

Я лічу, што мая бабуля здзейсніла сапра¢дны подзвіг. 
Подзвіг мацярынства і чалавечай годнасці. Столькі пакут 
выпала на яе долю, а яна не скарылася, не ачарсцвела, не 
замкнулася ¢ сваім горы, а стала яшчэ высакародней. Па-
мятаю яе толькі жыццярадаснай. Яна ніколі ні на што не 
скардзілася, за¢сёды была прыветлівая. Незабы¢ная кар-
ціна: бабуля сядзіць на ла¢цы каля свайго дома, а ¢се, хто 
ні праходзіць, спыняюцца, сядаюць побач з ёй, каб пага-
варыць. Яна была абаяльным, спагадлівым чалавекам, усім 
старалася дапамагчы, параіць, падказаць. А нас, унука¢, 
прымушала вучыцца: 

Пашпарт Марыі Аляксандраўны 
Статкевіч, выдадзены па 
даведцы ГУЛАГа. 1940 г.
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– Толя, навука не торба, за 
плячыма насіць не трэба.

А калі-небудзь і жартавала: 
– Толя, пагуляй – яшчэ на-

робішся.
Дарэчы, задо¢га да школы 

яна навучыла мяне чытаць 
і пісаць. За¢сёды радавалася 
і вельмі ганарылася нашымі 
поспехамі. 

Хоць Марыя Аляксандра¢-
на і скончыла толькі царко¢-
напрыходскую школу, яна 
была ¢думлівым чалавекам, 
ведала пра ¢се падзеі, разуме-
ла тое, што адбываецца. Лю-
біла разма¢ляць са мною, але 
час бы¢ няпросты, яшчэ не 
знікла пачуццё страху пасля 
¢сіх выпрабавання¢, таму ба-
буля мала расказвала пра мі-
нулае. Не хацела, баялася, 
што мы, дзеці, пачнём гава-
рыць нешта на вуліцы, абмяр-
ко¢ваць. Карацей, асцярожні-
чала – і правільна рабіла.

…Студэнтам я працава¢ у буда¢нічым атрадзе. Атры-
ма¢шы першы ¢ сваім жыцці заробак, я захаце¢ зрабіць 
бабулі прыемнае і купі¢ ёй прыгожую хустку. Такія хуст-
кі ¢ той час чамусьці называліся тарано¢камі. Бабуля, па-
мятаю, моцна расчулілася і, заплака¢шы, сказала, што тую 
хустку будзе ¢сё жыццё берагчы і каб яе ¢ ёй пахавалі. Ба-
буліны пачуцці перадаліся і мне, з сумам падумалася, што, 
магчыма, яна атрымала першы ¢ сваім жыцці падарунак. 
У адно імгненне я быццам адчу¢ на сабе ¢сю яе нялёгкую 
долю. І калі мне бывае асабліва цяжка, я ¢спамінаю бабу-
лю: яна вытрывала. Вытрываю і я.

Анатоль Статкевіч-Чабаганаў 
на выхаванні ў бабулі 
Марыі Аляксандраўны. 
Вёска Засмужжа. 1953 г. 
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МАЯ МАМА – АЛЯКСАНДРА МІХАЙЛАЎНА 
САЦКЕВІЧ-СТАТКЕВІЧ

Успамінаючы маму, за¢сёды думаю, колькі выпрабаван-
ня¢ выпала на яе долю. У шэсць гадо¢ апынулася ¢ ссылцы 
¢ невядомым глухім краі, дзе ¢ люты мароз сярод бяскон-
цых сняго¢ трэба было выжыць. Холад, голад, безнадзей-
насць. Але ¢сё стрывала, вынесла гэтая кволая дзя¢чынка. 
А потым зно¢ паласа ня¢дач. Не паспелі вярнуцца ¢ Засмуж-
жа з далёкай Комі-Пярмяцкай акругі, як бабулю ¢ 1937 г. 
па¢торна арыштавалі і адправілі этапам на Волгу. Мая мама 
і двое яе браціка¢ засталіся адны. У іх і даху над галавою 
не было. Бацько¢скі дом за час ссылкі засялілі, там гаспа-
дарылі іншыя людзі. Давялося зно¢ гараваць, спаць у куз-
ні, бо там было цёпла і каваль аказа¢ся добрым чалавекам. 
А вось каб пракарміцца, прыйшлося жабраваць, самага ма-
лодшага Колечку пасылаць у іншую вёску хадзіць з працяг-
нутай рукой. Ён увесь час капрызі¢, не хаце¢ туды ісці. Яно 
і зразумела: вясковыя хлапчукі абражалі, кідалі ¢ яго камяні, 
дражнілі «кулаком». Але хлопчыку вешалі торбу на шыю 
і зно¢ выпра¢лялі ¢ Абчын. Добра, што старшыня мясцо-
вага калгаса Аляксандр Іванавіч Свінко пашкадава¢ сірот: 
замацава¢ за імі жанчыну, якая гатавала для дзяцей абеды. 
Учынак кіра¢ніка бы¢ вельмі смелы для таго часу. Да сён-
няшняга дня мы ¢дзячныя гэтаму чалавеку за яго дабрыню.

У 1939 г. маме было ¢жо 15 гадо¢, але яе не прымалі 
¢ камсамол, не пускалі на танцы, усяляк прыніжалі. Не 
вытрыма¢шы здзека¢, мама паехала з Засмужжа да цёткі 
¢ Млынку. Там яна прыняла рашэнне паступаць у Слуцкае 
педвучылішча. Нейкая перспектыва з’явілася толькі пасля 
паспяховага заканчэння яго ¢ 1941 г. – адкрывалася даро-
га ¢ самастойнае жыццё. Але пачалася вайна, што стала для 
мамы новым цяжкім выпрабаваннем.

Адзначу, што яе браты, мае дзядзькі, зведа¢шы столь-
кі пакут, не затаілі злосці на ¢ладу. Наадварот, падлеткамі 
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пайшлі ¢ партызаны і мужна змагаліся з агульным ворагам. 
У канцы 1943 г. немцы пачалі наладжваць аблавы і хапаць 
моладзь для работы ¢ Германіі. У першую чаргу па даносах 
паліцэйскіх адпра¢лялі тых, хто бы¢ нядобранадзейны, ме¢ 
сувязь з партызанамі. Фашысты схапілі і маю маму. Пры-
гадваючы, яна горка жартавала:

– Да гэтага пераследавалі за тое, што мы быццам су-
праць бальшавіко¢, а пасля – за тое, што з бальшавікамі…

Маму прывезлі на станцыю Урэчча, дзе беларускую мо-
ладзь рыхтавалі да адпра¢кі ¢ Германію, але ¢ тыя дні люта-
ва¢ тыф. Захварэла на яго і мама. Фашысты вельмі баяліся 
гэтай хваробы. Дзя¢чыну з высокай тэмпературай тэр-
мінова завезлі ¢ любанскую бальніцу. Немец-урач, агле-
дзе¢шы яе, махну¢ рукой: капут, не жылец на гэтым свеце. 
Мама сапра¢ды была пры смерці. 

Так здарылася, што ¢ бальніцу прыехала жанчына 
з суседняй вёскі за паміраючым мужам. Нямецкі ¢рач, 

Бацькі Анатоля Статкевіча-Чабаганава – 
Аляксандра Міхайлаўна Статкевіч 
і Васіль Аляксандравіч Чабаганаў. Любань. 1946 г.



60

даведа¢шыся пра гэта, праяві¢ незвычайную міласэр насць. 
Ён пашкадава¢ дзя¢чыну, не выкіну¢ у барак для тыфозных, 
дзе ніхто не дагляда¢ хворых, а папрасі¢ тую жанчыну, за-
браць маю маму з сабой і завезці дадому: можа, родныя 
сцены вылечаць, свежае паветра паставіць на ногі.

У дарозе таксама здарылася нешта незвычайнае, быц-
цам анёл-ахо¢нік аберага¢ няшчасную. Падвода рухалася 
павольна, і яе абагнала павозка, на якой ехалі жыхары За-
смужжа. Толькі яна схавалася за паваротам, як прагрыме¢ 
выбух. Аказалася, дарога была замініравана. Усе людзі за-
гінулі, а вось кабыла ¢цалела, ёй толькі выбіла вока. Пасля 
вайны яна яшчэ до¢га служыла людзям у мясцовым калга-
се, у яе была мянушка Сляпая.

Мама часта ¢згадвала той выпадак і лічыла, што Бог вы-
ратава¢ яе ад вернай смерці. Ён і тыф дапамог пераадолець. 
Дома яе адпаілі малаком, сагрэлі клопатам і ¢вагай. Дзя¢чы-
на паправілася, расквітнела, стала вельмі прывабнай. Не-
выпадкова яе ¢ 1944 г. за¢важы¢ былы партызанскі каман-
дзір Васіль Чабагана¢. Ён ваява¢ у пухавіцкіх лясах, а калі 
прыйшла Савецкая Армія, бы¢ адпра¢лены ¢ Маскву на ву-
чобу, пасля чаго прыеха¢ у любанскі край упа¢наважаным 
па нарыхто¢ках. А мама там жа, у Любані, працавала бух-
галтарам. 

Адным з гало¢ных лозунга¢ Савецкай улады ¢ той час 
бы¢ наступны: «Сацыялізм – гэта ¢лік». Маме давялося 
перакваліфікавацца з наста¢ніка ¢ бухгалтара. Скончыла 
курсы, атрымала пасведчанне. Працавала на базе ¢ рай-
спажы¢саюзе, яе паважалі, прыводзілі ¢ прыклад. Даслу-
жылася да гало¢нага бухгалтара. За ¢сё сваё працо¢нае 
жыццё мама так і не пабывала ¢ адпачынку. Не памятаю, 
каб калі-небудзь сядзела скла¢шы рукі. Маці-гераіня, яна 
нарадзіла і выхавала пяцярых дзяцей. Марыла, каб кож-
нае яе дзіця атрымала вышэйшую адукацыю. І дамаглася 
свайго: усе мы скончылі прэстыжныя вышэйшыя наву-
чальныя ¢становы, нехта нават з адзнакай. Мама вельмі 
ганарылася гэтым, часта гаварыла суседзям: «Якія ¢ мяне 
харошыя дзеці». 
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Аднавяско¢цы паважалі маму і за яе жыццёвую муд-
расць. Прыходзілі параіцца па самых розных пытаннях. 
Нават калі мама была на заслужаным адпачынку, да яе ча-
ста звярталіся з просьбаю пераправерыць разлік пенсій. 
І яна дапамагала. Добра ведала заканада¢ства, за¢сёды чы-
тала газеты. У райфінаддзеле гаварылі: калі Аляксандра Мі-
хайла¢на пералічыла каму-небудзь пенсію, то можна і не 
спрачацца, бессэнсо¢на. Яна і мне казала: «А ты, Толя, чы-
та¢, бачы¢ новыя дапа¢ненні да закона?» Пастаянна хваля-
валася за мяне і мае справы. Клапацілася, каб не дапусці¢ 
памылкі, пры гэтым за¢сёды папярэджвала:

– Толя, помні, вялікая лыжка рот дзярэ.
Памерла мама на 80-м годзе жыцця. Яна не хацела, каб 

яе пахавалі ¢ Засмужжы, дзе столькі ¢сяго прыйшлося пе-
ражыць. Знайшла апошні спачын на Па¢ночных могіл-
ках у Мінску. Там усталяваны помнік і адначасова мема-
рыял усім маім рэпрэсіраваным у 1930-я гг. родзічам: мама 
¢ тужлівай паставе абапіраецца на старажытную амфару 
з дваранскімі гербамі яе бацько¢ – Статкевіча¢ і Карафа-
Корбута¢. Каля ног мамы – крыж, на якім увекавечаны про-
звішчы тых яе блізкіх, чые магілы невядомы:

бацькі Міхаіла Іванавіча Сацкевіча-Статкевіча (расстра-
ляны 06.03.1930 г.); 

брата Івана Міхайлавіча Сацкевіча-Статкевіча (загіну¢ 
у ссылцы ¢ 1930 г.); 

дзядзькі Васіля Пятровіча Карафа-Корбута (расстраля-
ны 06.03.1930 г.); 

дзядзькі Георгія Аляксандравіча Карафа-Корбута 
(26.11.1885 – 1930).

Жыццё мамінага дзядзькі Георгія таксама склалася тра-
гічна. Па дарозе ¢ ссылку на станцыі Урэчча Любанскага 
раёна, чакаючы цягнік, яму давялося спаць на сырой зямлі. 
Моцна прастуджанага, хворага, яго разлучылі з сям’ёй, і да 
гэтага часу лёс дзядзькі невядомы. Сям’я Георгія Аляксан-
дравіча так і засталася наза¢сёды ¢ Комі-Пярмяцкім краі. 
Яго старэйшыя сыны Сцяпан, Мікалай і Іван былі сасла-
ны ¢ Сібір…
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Помнік-мемарыял родзічам Анатоля 
Статкевіча-Чабаганава. Паўночныя могілкі. 
Мінск. Скульптар Сяргей Бандарэнка.
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МОЙ ДЗЯДЗЬКА – ІВАН САЦКЕВІЧ-СТАТКЕВІЧ

Лёс дзядзькі Івана займае 
асаблівае месца ¢ памяці на-
шай сям’і.

Гэта бы¢ адораны і вель-
мі працавіты чалавек. Пасля 
Слуцкай гімназіі, якую за-
кончы¢ з адзнакай, у інсты-
тут яго не прынялі, бо па-
ходзі¢ з дваранскага роду. 
Нават дакументы адмовілі-
ся браць, таму давялося вяр-
нуцца ¢ вёску Засмужжа, дзе 
ён до¢га не затрыма¢ся. Па-
ступі¢ у Слуцк на фізіка-ма-
тэматычныя курсы, паспя-
хова закончы¢ іх. Здавалася 
б, працуй, прымяняй на пра-
ктыцы свае веды. Але ¢жо 
ішо¢ трагічны 1930-ы год, 
і лёс Івана, якому толькі спо¢нілася 22 гады, бы¢ прад-
вызначаны.

Івана з Мікалаем, сынам нашага блізкага родзіча Васіля 
Пя тровіча Карафа-Корбута, якога расстралялі разам з маім 
дзе дам у Бабруйску, выслалі ва Уральскую вобласць на ле-
сапавал…

Думка пра ¢цёкі, відаць, прыйшла да іх адразу. Ма-
быць, седзячы ¢ час кароткіх адпачынка¢ каля імклівай 
горнай ракі, яны не раз абмярко¢валі дэталі рызыко¢-
най справы. Радавала, што аховы амаль няма. Уцячы не 
будзе праблем: пакуль схопяцца, то яны апынуцца да-
лёка.

Гало¢нае – сесці неза¢важанымі на цягнік і дабрацца да 
Любаншчыны, а там – сваякі…

Іван Міхайлавіч Сацкевіч-
Статкевіч. 1916 г. 
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«Перабудзем дзень-два 
і – за кардон», – суцяша¢ 
Іван. Мікалай слуха¢, пага-
джа¢ся, але і сумнява¢ся:

– Каб перайсці на поль-
скі бок, трэба добра ведаць, 
дзе мяжа, пасты, калі абхо-
ды.

– Ёсць у нас на Любан-
шчыне маладыя родзічы, 
не ¢сіх забралі. Думаю, ім 
усё вядома. Можа, яшчэ 
і разам з намі пойдуць.

Але Мікалай не супакой-
ва¢ся, патрабава¢ уда клад-
нення¢:

– Добра, нам пашанцава-
ла, мы на тым баку. Але хто 
паверыць, што мы не лазут-
чыкі, не бальшавіцкія шпіё-
ны?

– І тут я ¢сё прадума¢, 
брат. Там жыве наш сваяк Іван Тычына – польскі афіцэр. 
Ды ты яго, напэ¢на, ведаеш. Я думаю, ён за нас паручыцца.

У канцы жні¢ня змо¢шчыкі рушылі ¢ дарогу. Ім шанца-
вала: без усякіх перашкод дабраліся да родных мясцін. Спа-
чатку спыніліся ¢ Мікалаевага брата – Віктара, які працава¢ 
рахункаводам у калгасе «Чырвоны штурмавік», на Старо-
біншчыне. Віктар дапамог дакументамі, якія пацвярджалі, 
што хлопцы – работнікі мясцовага калгаса. Затым уцека-
чы накіраваліся ¢ Засмужжа і аблюбавалі для часовага пра-
жывання хле¢ цёткі Зоі, яна нават і не за¢важыла іх прысут-
насці. Толькі праз некаторы час убачыла надпіс на старым 
дра¢ляным ложку, выразаны нажом: «Тут былі Іван Стат-
кевіч і Мікалай Корбут». 

Правадніка яны адшукалі адразу. Ім згадзі¢ся быць ма-
лодшы брат Мікалая Васіль. Ён збіра¢ся таксама застацца 

Іван Сацкевіч-Статкевіч (стаіць). 
Слуцкая гімназія. 1920 г.
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на польскім баку. Дамовілі-
ся, што пераходзіць мяжу 
будуць раніцай, калі ¢се 
спяць, а ¢вага варта¢ніко¢ 
прытупляецца. У пачатку 
верасня, на зыходзе даж-
джлівай ночы, выправіліся 
¢ дарогу. І зно¢ ім шанца-
вала, усё было ціха і спа-
койна. Уцекачы ¢жо ду-
малі, што яны на польскім 
баку і, радасныя, вырашы-
лі раскласці вогнішча, каб 
хоць трошкі сагрэцца.

Трое маладых людзей 
схіліліся над агеньчыкам, 
калі раптам пачу¢ся во-
крык:

– Стаяць! Рукі ¢верх!
Уцекачы азірнуліся: 

чырвонаармейцы! Хлоп-
цы кінуліся ¢ розныя бакі. 
Загрымелі стрэлы. Мікалая паранілі ¢ жывот. Івана схапілі 
пагранічнікі. А чатырнаццацігадовы Васіль знік, засталася 
толькі шапка. Затрыманыя толькі пазней даведаліся, што 
да польскай мяжы было не больш як сто метра¢…

Як жа скла¢ся лёс уцекачо¢? Пра малодшага Васіля ха-
дзілі чуткі, што да 1941 г. ён працава¢ у Гомелі на лесапіль-
ным заводзе. У час вайны прапа¢ без вестак. Мікалай Ва-
сілье віч Корбут пасля ссылкі не вярну¢ся на радзіму. Толькі 
праз 25 гадо¢, у канцы 1950-х, наведа¢ Засмужжа. Тады 
і расказа¢ пра ¢цёкі і трагічны лёс Івана.

Брато¢ па¢торна судзілі. На пытанне следчага пра мэту 
¢цёка¢, як стала вядома з дакумента¢АДПУ, дзядзька Іван 
шчыра адказа¢: «Не мелі ¢ СССР чалавечых право¢». Ім далі 
па пяць гадо¢ строгага рэжыму і адправілі ¢ горны Казах-
стан. Зно¢ глухія мясціны, лесаспла¢. Іван бы¢ пісьменным 

Браты Мікалай (сядзіць), Васіль 
(злева) і Віктар Карафа-Корбуты. 
1929 г.
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чалавекам. Яго прызначылі рахункаводам, і гэта давала 
шанс выжыць. Але аднойчы здары¢ся а¢рал: не выконва¢ся 
план. Усё рабілася ¢ спешцы, а дзе спешка, там бяда.  Адзін 
плыт дрэнна прымацавалі, і калі Іван з Мікалаем узышлі 
на яго, плыт перакулі¢ся. Абодва апынуліся ¢ ледзяной ва-
дзе і пакуль выбіраліся, моцна прамерзлі. Каб неяк сагрэц-
ца, кінуліся бегчы да самых барака¢. У хуткім часе ¢ або-
двух пача¢ся жар, а доктара і лека¢ не было. Мікалай выжы¢, 
а Івана пахавалі…

Расказа¢ Мікалай і пра сябе. У 1933 г. ён па падробле-
ных дакументах на прозвішча ссыльнага Шабанава зно¢ 
спрабава¢ уцячы ¢ Польшчу. Не ¢далося. Затрымалі ¢жо не 
пагранічнікі, а пільныя калгаснікі, якія за¢важылі незнаё-
мага чалавека. Зно¢ ссылка. На гэты раз Карэлія, дзе вяло-
ся адно з гало¢ных буда¢ніцтва¢ сталінскага сацыялізму – 
Беламорска-Балтыйскі канал.

Там, у Сягежы, ён пазнаёмі¢ся і пасябрава¢ са зняволе-
ным, які ме¢ знакамітае прозвішча Пушкін. Калі ¢ 1936 г. 
Мікалая вызвалілі і накіравалі на месца жыхарства ¢ Андзі-
жан, яго сябар Іван Пушкін напіса¢ на памяць развітальны 
верш, які нават змог надрукаваць на лагернай машынцы. 
Гэты верш Мікалаю ¢далося захаваць.

Пасля ссылкі Мікалай Васільевіч заста¢ся жыць у Сярэд-
няй Азіі. Пахаваны ¢ Алма-Аты. У няскоранага ¢цекача ёсць 
сын Анатоль, які асталява¢ся ¢ Калінінградзе. 

Віктар, які дапамага¢ сваім братам-уцекачам, у 1944 г. 
пайшо¢ на фронт і, як значыцца ¢ пахавальным лісце, «за-
гіну¢ смерцю храбрых за нашу Савецкую Радзіму».

Вось так склаліся пакутныя лёсы маіх дзядзько¢, на пры-
кладзе якіх можна прасачыць лёс краіны ¢ тыя далёкія і ня-
простыя гады. 
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З СЯМЕЙНЫХ ГІСТОРЫЙ

Наша Ганна выходзіць замуж
Сястра майго дзеда Міхаіла Іванавіча Сацкевіча-

Статкевіча Ганна збіралася замуж, але жаніхі ёй усё 
не падабаліся. Сорак два разы сваталі яе, а яна ¢сім ад-
ма¢ляла. І нарэшце ¢сё-такі спадаба¢ся дзя¢чыне пан 
Забродскі, які прывабі¢ яе тым, што прыеха¢ на шыко¢-
най павозцы з фурманам, у белых пальчатках. Ды і з тва-
ру ён бы¢ прыгожы. Карацей, пагадзілася Ганна на вя-
селле.

Гулянне было пыш-
нае: з’ехалася каля сот-
ні гасцей, сталы ад пача-
стунка¢ прагіналіся. І тут 
нечакана высветлілася, 
што маладая на шэсць га-
до¢ старэйшая за жані-
ха. Узня¢ся шум, асабліва 
абураліся сваякі пана За-
бродскага:

– Маладая ва ¢зросце! 
Нам схлусілі! Мы супраць 
такога шлюбу!

Збіраліся пакі  нуць 
вяселле. Выратава¢ сі-
туацыю знаходлівы сват – 
Іван Віктаравіч Карафа-
Кор бут. Ён да¢ каманду 
¢сіх коней, на якіх прые-
халі Забродскія, зачыніць 
у хляве пад ключ. Гасцям 
сказа¢:

– Дарагія госцейкі! Па-
глядзіце на сталы, чаго на 

Ганна Іванаўна Забродская 
(Сацкевіч-Статкевіч). Слуцк. 
1920 г. 
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іх толькі няма, столькі стра¢ і пачастунка¢! Усё гэта каштуе 
нямала. Грошы на стол – і разыходзімся.

Госці пачухалі патыліцы:
– Добра, давайце вып’ем па адной і падумаем…
Выпілі па адной чарцы, затым па другой, развесялілі-

ся, загаманілі і забылі пра ¢зрост маладой. Адгулялі вясел-
ле як мае быць.

І самае цікавае – маладыя жылі дружна. Нават у нялёгкі 
час ссылкі сям’я не распалася. Ганна перажыла свайго пана 
Забродскага на некалькі гадо¢.

У Гомелі працавала наста¢ніцай іх дачка Зоя. Як і мно-
гія ¢ нашым родзе, была набожным чалавекам. Яе часта ба-
чылі за малітваю ¢ адной з гарадскіх цэрква¢…

Марыя Вечар
Другая сястра майго дзеда Марыя сабралася выйсці 

замуж за беднага шляхціча па прозвішчы Вечар. Давя-
лося аддаць: яна была ¢жо цяжарная. Мой дзед ста¢ кла-
паціцца пра новую сям’ю. Калі жаніх бедны, няма ¢ яго 

Марыя Вечар (Сацкевіч-Статкевіч) разам з унукамі Алікам, 
Мішам, Жэнем і Ванем. Вёска Засмужжа. 1956 г. 
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зямлі, то трэба даць яму хутар, няхай у маладых усё лад-
зіцца і дабро нажываюць. Міхаіл Іванавіч сказа¢ шваг-
ру: «Вось табе зямля, бяры, гаспадарнічай!» Аднак сваяк 
за¢парці¢ся. Ма¢ля¢, не пайду я туды, душа не ляжыць. 

– Добра, – кажа дзед. – Тады я даю табе іншы хутар.
Швагер зно¢ адмові¢ся. До¢га яны так спрачаліся. Мі-

хаіл Іванавіч угаворва¢, а муж Марыі толькі губы надзі-
ма¢. На другі дзень – тая ж песня: зно¢ паспрачаюцца, 
затым памірацца. Урэшце мой дзед не вытрыма¢ і рэз-
ка сказа¢:

– Апошні раз прапано¢ваю: бяры хутар!
– Не вазьму, – зно¢ упарціцца ён.
– Усё! Будзеш на каленях прасіць – не дам, – адрэза¢ Мі-

хаіл Іванавіч.
Прайшо¢ час, наш швагер адума¢ся. Пасля некалькі 

разо¢ прасі¢ зямлі, але дзед не да¢. Чалавек ён бы¢ строгі 
і за¢сёды трыма¢ слова, якое ¢ яго ніколі не разыходзіла-
ся са справаю.

Мой сябра вяз
Адны з самых яскравых успаміна¢ дзіцячай пары: на 

нашым былым надзеле, які адышо¢ ужо да калгаса, рос 
велічэзны, у некалькі абхвата¢ вяз, пасаджаны маімі 
продкамі ¢ ХІХ ст. Дрэва стала маім любімым, пад ім я і 
правё¢ дзіцячыя гады. Там я мары¢ пра будучыню, пла-
нава¢ нешта, але часцей за ¢сё пад гэтым вязам мы гу-
лялі з вясковымі хлапчукамі. Дарэчы, на нашым вязе 
гняз дзіліся буслы, і мы любілі назіраць, як птушаняткі ма-
цуюць крылы, а над кронай велікана праплываюць кара-
ваны белых аблока¢.

У 1960-я гг. вяз хацелі выкарчаваць: вельмі ганарліва 
стая¢ ён пасярод калгаснага поля і перашкаджа¢ сеяць ку-
курузу квадратна-гнездавым спосабам. Зачапілі яго двума 
магутнымі трактарамі-«сталінцамі», пацягнулі, але тросы 
лопнулі – вяз выстая¢.

І вось аднойчы, прыеха¢шы ¢ вёску, я ¢бачы¢, што вяза 
няма. Упа¢ ад старасці. Стала вельмі балюча на душы, бо 
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для мяне гэта было знакавае дрэва, якое звязвала з міну-
лым, з любімымі мясцінамі. Я прыязджа¢, ішо¢ да яго, слу-
ха¢ шэпт лістоты, як далёкую песню, дакрана¢ся да кары, 
згадва¢ мінулае… І вось вяза не стала, а з ім адышло неш-
та важнае, што так вабіла мяне ¢ Засмужжа, – я пача¢ рэд-
ка ездзіць у родную вёску, але зялёны сябра стая¢ за¢сёды 
перад вачыма.

Прайшо¢ час. І я захаце¢ пасадзіць вяз каля свайго дома. 
Якраз на Любаншчыну збіра¢ся мой сябар, і я папрасі¢ яго 
знайсці добрае дрэ¢ца. Ён выкана¢ маю просьбу. Палюба-
ва¢шыся на палескага прыгажуна, мы адразу пачалі пасад-
ку. Я ¢зя¢ рыдлё¢ку, пача¢ капаць, і раптам здарылася загад-
кавае. У мяне ніколі раней не ішла кро¢ з носа, а тут проста 
хлынула. Думаю, гэта здарылася ад моцнага перажыван-
ня, навеянага ¢спамінамі. Прыяцель спалоха¢ся, прыбегла 
¢схва ляваная жонка… 

На жаль, вяз не прыня¢ся: зайцы зімой аб’елі кару. Звы-
чайна яны ласуюцца карой садовых дрэ¢, а тут чамусьці на 
вяз напалі. Пасля гэтага сябры ¢ мой юбілей на гэтым мес-
цы пасадзілі дуб, які выкапалі ¢ лесе. І дуб прыжы¢ся.

Але пра вяз я не забы¢. Мне падказалі, што ¢ адным зе-
лянгасе ёсць рэдкае дрэва – вяз ніцы. Хоць і з цяжкасцю, 
але ¢далося яго набыць. 

Цяпер недалёка ад пасаджанага раней дуба расце 
ніцы вяз як памяць пра майго расстралянага дзеда, пра 
¢сіх ро дзіча¢, якім многае давялося перажыць у далёкія 
1930-я гады. Галінкі вяза звісаюць да зямлі і сцелюцца па 
ёй. Расце ён і быццам плача пра страчанае і «знесенае ве-
трам» пакаленне беларускай шляхты… 
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Анатоль Статкевіч-Чабаганаў з унукамі Серафімам і Маркам 
каля ніцага вяза. 03.07.2011 г.
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РАДАВОДНЫЯ РОСПІСЫ

Род Сацкевічаў-Статкевічаў герба “Касцеша” пры-
знаны ў дваранстве пастановамі Мінскага дваранска-
га дэпутацкага сходу ад 21.06.1802 г. і 13.07.1816 г., за-
цверджаны ўказамі Сената № 3776 ад 11.06.1856 г. 
і № 4458 ад 15.05.1862 г.

І калена
1 Сачко, *1420 г.н., маршалак гаспадарскі. Падпісва¢ 

у 1447-1455 гг. прывілеі велікакняжацкай канцылярыі.

ІІ калена
2/1 Мікіта Сачкевіч, *1460 г.н., баярын. Разам з бра-

там Багданам валода¢ вотчынным маёнткам Сачкевічы на 
Ліпах каля Нясвіжа. Памёр да 1528 г.

ІІІ калена
3/2 Сцецка Мікітавіч Сачкевіч, *1485 г.н., баярын. 

Згадваецца ¢ перапісе войска ВКЛ ад замка гаспадарскага 
Навагрудскага, 1528 г.; ставі¢ для войска 2 кані. 

Ме¢ шэсць брато¢: Ждана, Матфея, Лявона, Цішку, Івана, 
Юрыя і дзве сястры, Марыю і Мілаславу, якая стала жонкаю 
Федзькі [Тэадата-Багдана] Грыгор’евіча Гарабурды, пісара 
каралевы Боны. Адзін з сыно¢ Мілаславы, Міхаіл Гарабур-
да, выдатны дыпламат, пісар карале¢скі, кашталян мінскі 
(1585 г.). У лютым-сакавіку 1573 г. вё¢ перамовы ¢ Маскве 
аб умовах выбрання Івана ІV на польскі трон. 

ІV калена
4/3 Іван (Ян) Сцецкавіч Сачкевіч, *1525 г.н., дваранін 

гаспадарскі, валода¢ спадчыннымі землямі ¢ Аршанскім 
павеце. 09.10.1562 г. здзейсні¢ абменную здзелку з кня-
зем Мікалаем Радзівілам Чорным, памяня¢шы маёнтак 
Сачкевічы на Ліпах каля Нясвіжа на маёнткі Валожыцы 
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Справа Мінскага дваранскага дэпутацкага сходу 
аб дваранскім паходжанні роду Сацкевічаў-Статкевічаў.  
НГАБ, ф. 319, воп. 2, спр. 3091.
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і Юра¢шчызну Навагрудскага ваяводства, якую 22.10.1562 г. 
зацвердзі¢ кароль Жыгімонт ІІ А¢густ. 

Ме¢ брато¢: Сапоцьку, пісара і намесніка саражскага, 
Федку і Лявона, сястру Ганну, якая была жонкаю Канстан-
ціна Грыгор’евіча Залівакі, зямяніна гаспадарскага, старо-
сты дуніло¢скага. 

V калена
5/4 Валянцін (Валенцій) Сацкевіч-Статкевіч, *1558 г. н., 

зямянін гаспадарскі. Раздзялі¢ 26.06.1582 г. з братамі Аляксанд-
рам, Янам і Яцакам спадчынныя маёнткі Валожыцы і Куковічы 
Навагрудскага ваяводства, атрыма¢шы надзел зямлі ¢ маёнтку 
Валожыцы, называны Сакалінае Ляда, што пацвярджае выпіс 
ад 30.05.1797 г. з актавай кнігі Слуцкага земскага суда.

VІ калена
6/5 Крыштаф Сацкевіч-Статкевіч, атрыма¢ 15.03.1630 г. 

ад свайго брата Севярына Валянцінавіча Сацкевіча-Стат-
кевіча частку родавага маёнтка Валожыцы з сялянамі.

Ме¢ брато¢: Севярына, Яна, Юрыя, Адама.
Жонка – Бербашо¢на з роду Юхновіча¢-Бербашо¢. Яе 

продак князь нагайскі Бер-Баша, прыбы¢ у ХІV ст. з пры-
чарнаморскіх стэпа¢, прыня¢ хрысціянства пад імем Юхна 
і ста¢ служыць вялікму князю ВКЛ Віта¢ту.

VІІ калена
7/6 Гаўрыіл (Габрыэль) Сацкевіч-Статкевіч, кара-

ле¢скі зямянін. Разам з братамі Янам і Юрыем атрыма¢ ад 
бацькі частку маёнтка Валожыцы, названую Вярыга¢шчызна.

Жонка – Кацярына Галінская.
VІІІ калена

8/7 Яфім (Іаахім) Сацкевіч-Статкевіч. Згадваецца 
¢ закладной здзелцы ад 15.07.1654 г. яго бацькі Га¢рыіла 
Крыштафавіча Сацкевіча-Статкевіча і маці Кацярыны 
Галінскай на шасцігадовае валоданне Янам Маневічам 
часткай маёнтка Валожыцы з сялянамі.
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ІХ калена
9/8 Сямён Сацкевіч-Статкевіч. Валода¢ зямлёй 

у мястэчку Пясечнае Капыльскага княства Навагрудска-
га ваяводства, што пацвярджае інвентар 1734 г. Прада¢ 
03.05.1794 г. частку маёнтка Дамбро¢ка з сялянамі Казіміру 
Ахрамовічу, руча¢ся за сыно¢ Грыгорыя, Гераніма, Мацвея-
Максіма і Якава, што пацвярджае выпіс ад 25.06.1794 г. з ак-
тавай кнігі Навагрудскага гродскага суда. 

Х калена
10/9 Якаў Сацкевіч-Статкевіч. Нарадзі¢ся ¢ 1779 г. 

у маёнтку Пясечнае Капыльскага княства Навагрудскага 
ваяводства.

Па сямейным спісе дваран Слуцкага павета 1835 г., жы¢ 
у засценку Рулёва на закладной зямлі ад нясвіжскіх мана-
шак-бенедыкцінак.

Ме¢ брато¢: Грыгорыя, Гераніма, Мацвея-Максіма.
16.05.1836 г. атрыма¢ падзяку Высокапраасвяшчэн-

нейшага архіепіскапа Мінскага і Гродзенскага, архіман-
дрыта Слуцкага Троіцкага манастыра Ніканора за ахвя-
раванне грошай на рамонт Пясечанскай Пакро¢скай 
царквы.

Жонка – Параскевія (Тэрэза) Кандрацье¢на Астрэйка, 
жыхарка маёнтка Пясечнае. Шлюб засведчаны 16.05.1798 г. 
святаром Сімяонам Сала¢евічам у Пясечанскай Па-
кро¢скай царкве.

ХІ калена
11/10 Вікенцій (Гаўрыіл) Сацкевіч-Статкевіч. Ахры-

шчаны 25.03.1816 г. святаром Па¢лам Наркевічам у Цяля-
давіцкай царкве Слуцкага павета.

Пастановай Мінскага дваранскага дэпутацкага сходу ад 
21.12.1832 г. прызнаны ¢ дваранскім сасло¢і. Ме¢ брато¢: 
Васіля, Міхаіла (першага), Міхаіла (другога), Аляксандра-
Сільвестра, Па¢ла і сясцёр Ганну і Е¢фрасінню.

Купі¢ 23.04.1847 г. у памешчыка Рагачо¢скага паве-
та Магілё¢скай губерні Тэафіла Маліно¢скага зямлю 
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¢ засценках Малінава і Ямянец Бабруйскага павета (на 
мяжы Глускага і Любанскага раёна¢). 

Жонка – Марыя Андрэе¢на Забэла, шляхцянка, рымска-
га веравызнання. Шлюб засведчаны 15.10.1839 г. святаром 
Фамой Сала¢евічам, дзякам Фёдарам Мікіцічам Астрэйкам 
і панамаром Якавам Іванавічам Краніко¢скім у Пясечан-
скай Пакро¢скай царкве. 

Сярод продка¢ Марыі Забэлы – Марыяна, дачка князя 
Мікалая Андрэевіча Глінскага-Ліхадзіе¢скага. 

ХІІ калена
12/11 Іван Сацкевіч-Статкевіч, нарадзі¢ся ¢ 23.11.1847 г. 

у засценку Рулёва ¢ сям’і дваран Вікенція Яка¢левіча і Ма-
рыі Андрэе¢ны, народжанай Забэла, Статкевіча¢. Ахрышча-
ны ¢ Пясечанскай Пакро¢скай царкве святаром Фамой Са-
ла¢евічам, дзякам Стэфанам Буяко¢скім і дзякам Фёдарам 
Лычко¢скім у Пясечанскай Пакро¢скай царкве. Хроснымі 
бацькамі былі дваранін Слуцкага павета Сімяон Андрэевіч 
Забэла і жонка шляхціча засценка Шама¢, Канстанціна А¢-
гусцінава Шпако¢скага, Караліна Лявонава. 

Пастановай Мінскага дваранскага дэпутацкага сходу 
ад 16.04.1873 г. далучаны да дваранскага роду Сацкевіча¢-
Статкевіча¢. Зацверджаны ¢казам Сената ад 05.10.1873 г. 

Разам з родзічамі дваранамі Карафа-Корбутамі, Рудзін-
скімі, Тычынамі і інш. купі¢ 25.09.1893 г. у княгіні Марыі 
Льво¢ны Гагенлое, народжанай Вітгенштэйн, маёнтак За-
смужжа Бабруйскага павета (усяго 2022, 01 дзесяціны). 

Жонка – Наталля Васілье¢на Карафа-Корбут. 

ХІІІ калена
13/12 Міхаіл Сацкевіч-Статкевіч, нарадзі¢ся 23.10.1882 г. 

у засценку Малінава Глускай воласці Бабруйскага павета 
¢ сям’і дваран Івана Вікенцьевіча і Наталлі Васілье¢ны, на-
роджанай Карафа-Корбут. Ахрышчаны ¢ Глускай Уваскрэ-
сенскай царкве. Хросныя бацькі Міхаіл Сямёнавіч Забэ-
ла і Соф’я Вікенцье¢на Сацкевіч-Статкевіч. У 1893 г. разам 
з бацькамі пераеха¢ у маёнтак Замужжа. Ме¢ сясцёр: Алену, 
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Марыю, Соф’ю, Вольгу, Ганну, Аляксандру, Антаніну, Е¢фра-
сінню. 

Пастановай Мінскага дваранскага дэпутацкага сходу 
ад 18.11.1896 г. далучаны да дваранскага роду Сацкевіча¢-
Статкевіча¢. Зацверджаны ¢казам Сената ад 19.06.1897 г. 

У 1930 г. раскулачаны і 06.03.1930 г. расстраляны ¢ Ба-
бруйскім выпра¢доме. Рэабілітаваны 28.07.1989 г.

Жонкі: 1. Марыя Івана¢на Карафа-Корбут. Памерла 
¢ 1920 г. Дзеці: Іван, Зоя.

2. Марыя Аляксандра¢на Карафа-Корбут. Нарадзілася 
¢ 1898 г. у маёнтку Засмужжа. У 1930 г. пасля раскулачван-
ня і арышту мужа была выслана разам з дзецьмі і іншымі 
сваякамі на спецпасяленне ¢ сяло Вялікі Пальнік Качо¢ска-
га раёна Комі-Пярмяцкай акругі.

У 1937 г. па¢торна арыштавана як жонка “ворага наро-
да”. Вярнулася з лагера¢ у вёску Засмужжа ¢ студзені 1941 г. 
Дзеці: Аляксандра, Віктар і Мікалай.

ХІV калена
14/13 Іван Статкевіч, нарадзі¢ся ¢ 1908 г. у маёнтку За-

смужжа. Скончы¢ Слуцкую гімназію. У 1930 г. пасля раску-
лачвання загіну¢ у ссылцы.

15/13 Зоя Статкевіч, нарадзілася ¢ 1912 г. у маёнтку За-
смужжа. У 1930 годзе пасля раскулачвання знаходзілася 
¢ ссылцы ¢ Комі-Пярмяцкай акрузе. Пасля ссылкі жыла 
¢ вёсцы Засмужжа.

16/13 Аляксандра Статкевіч, нарадзілася 28.01.1924 г. 
У 1930 г. пасля раскулачвання разам з маці і братамі зна-
ходзілася ¢ ссылцы ¢ Комі-Пярмяцкай акрузе. Пасля ссыл-
кі жыла ¢ вёсцы Засмужжа. Скончыла Слуцкае педвучыліш-
ча. Пасля Вялікай Айчыннай вайны працавала бухгалтарам 
у Любанскім райспажы¢саюзе. Мужы: 1. Васіль Аляксанд-
равіч Чабагана¢. Дзеці: Віктар, Анатоль. 2. Іван Іванавіч Тра-
цэ¢скі. Дзеці: Святлана, Таццяна, Іван.

17/13 Віктар Статкевіч, нарадзі¢ся ¢ 1927 г. у вёсцы 
Засмужжа Любанскага раёна. Высланы 12.02.1930 г. ра-
зам з маці, братамі і сёстрамі ¢ Комі-Пярмяцкую акругу. 
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У 1933 г. вярну¢ся ¢ вёску Засмужжа. У час Вялікай Айчын-
най вайны бы¢ у партызанах. Памёр 22.04.2006 г. Пахава-
ны на Па¢ночных могілках у г. Мінску.

Жонка – Ніна Аляксандра¢на Хацяно¢ская.
18/13 Мікалай Статкевіч, нарадзі¢ся ¢ 1928 г. у вёсцы 

Засмужжа Любанскага раёна. Высланы 12.02.1930 г. раз-
ам з маці, братамі і сёстрамі ¢ Комі-Пярмяцкую акругу. 
У 1933 г. вярну¢ся ¢ вёску Засмужжа. У час Вялікай Айчын-
най вайны бы¢ у партызанах. Памёр 04.03.1992 г. Пахава-
ны на Дубіла¢скіх могілках у Любанскім раёне.

Жонка – Соф’я Іосіфа¢на Акуліч. 

ХV калена
19/16 Віктар Васільевіч Чабаганаў, 27.09.1945 – 

04.11.2009. Нарадзі¢ся ¢ Любані. Закончы¢ Ленінградскі 
караблебуда¢нічы інстытут. Працава¢ начальнікам цэха 
на Беларускім оптыка-механічным аб’яднанні.

20/16 Анатоль Васільевіч Статкевіч-Чабаганаў, на-
радзі¢ся 08.11.1946 г. у вёсцы Засмужжа Любанскага раёна. 

Закончы¢ з залатым медалём Любанскую сярэднюю 
школу з беларускай мовай навучання. У 1971 г. – Ленін-
градскі інстытут дакладнай механікі і оптыкі па спецыяль-
насцях “электронныя вылічальныя машыны; сістэмы кіра-
вання балістычнымі ракетамі падводных лодак”. Старшы 
лейтэнант запасу ваенна-марскога флоту. 

Вучы¢ся ¢  Вышэйшай школе кіравання пры 
АПК СССР у г. Маскве, у Школе сусветнай эканомікі і ан-
глійскай мовы ¢ г. Ба¢нмо¢с, Англія. 

Працава¢ на абарончым прадпрыемстве УНВА 
“ КАСКАД”, гало¢ным інжынерам навукова-вытворчага 
аб’яднання “НІВА”, начальнікам Гла¢ка Дзяржаграпрама 
БССР, старшынёй пра¢лення Беларускай аграпрамысло-
вай біржы. 

Старшыня аглядальнага савета групы кампаній “Стец-
кевич”.

Сябра Саюза пісьменніка¢ Беларусі, ла¢рэат спецы-
яльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дзеячам 
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культуры і мастацтва 2012 года. Заснавальнік серыі кніг 
па гісторыі старажытных беларускіх рода¢ “Летапіс бе-
ларускай шляхты”. А¢тар кніг: «Я – сын Ваш: Статкевічы, 
Сацкевічы-Статкевічы герба “Касцеша”. Карафа-Корбуты 
герба “Корчак”» (Мінск: Роднае слова, 2011); «Я – сын Ваш: 
Стецкевичи, Сацкевичи-Стецкевичи герба “Костеша”. Ка-
рафа-Корбуты герба “Корчак”» (Минск: Белорусская Пра-
вославная Церковь, 2011); «Я – сын Ваш: Некрашэвічы гер-
ба “Любіч”. Татуры герба “Данброва”. Се¢рукі герба “Курч”. 
Кернажыцкія герба “Юноша”. Маствіловічы герба “Дален-
га”» (Мінск: Роднае слова, 2012); «Я – сын Ваш: Некрашеви-
чи герба “Любич”. Татуры герба “Донброва”. Севруки гер-
ба “Курч”. Кернажицкие герба “Юноша”. Моствиловичи 
герба “Доленга”» (Минск: Белорусская Православная Цер-
ковь, 2012); «Я – сын Ваш: Казановичи герба “Гржимала”» 
(Минск: Белорусская Православная Церковь, 2012); «Я – 
сын Ваш: Сыцько герба “Остоя”. Арцишевские герба “Роля”. 
Ждановичи-Гуриновичи герба “Любич”. Мещанские рода 
Чебогановы и Казанкины. Забелло герба “Топор”» (Минск: 
Белорусская Православная Церковь, 2013).

А¢тар-складальнік кнігі пра вядомага на Любаншчыне 
мастака, прадста¢ніка інсітнага мастацтва «Маляваныя сны 
Па¢ла Марціновіча» (Мінск: Роднае слова, 2012).

Узнагароджаны Рускай Правасла¢най Царквой ордэна-
мі Крыжа прападобнай Е¢фрасінні Полацкай, Святой пра-
веднай княгіні Сафіі Слуцкай, Свяціцеля Кірылы Тура¢ска-
га І ступені, Святога Ро¢наапостальнага князя Уладзіміра 
III ступені; Расійскай генеалагічнай федэрацыяй – меда-
лямі «За ¢клад у развіццё генеалогіі і іншых гістарычных 
дысцыплін» І і ІІ ступені; узнагародамі органа¢ дзяржа¢-
нага кіравання.

Жонка – Тамара Фёдара¢на Нікіфарава, нарадзілася 
17.10.1948 г. Закончыла Ленінградскі інстытут дакладнай 
механікі і оптыкі. Працавала інжынерам-канструктарам. 

Дзеці: 1. Андрэй Чабагана¢, нарадзі¢ся 13.06.1972 г. 
у Мінску. Ахрышчаны ¢ Свята-Троіцкай царкве ¢ г. Мін-
ску. З адзнакай закончы¢ фізіка-матэматычную школу 
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і курсы англійскай мовы пры мінскім Доме афіцэра¢; Мін-
скі радыётэхнічны інстытут па спецыяльнасці “Інжынер-
праграміст”. Генеральны дырэктар СТАА “Стецкевич-
спец одежда”. Жонка – Ірына Анатолье¢на Кухарчук, 
нарадзілася 07.10.1977 г. Сын Марк, нарадзі¢ся 22.07.2008 г. 
у г. Мінску. 

2. Сяргей Чабагана¢, нарадзі¢ся 04.09.1974 г. у г. Мін-
ску. Ахрышчаны ¢ Слуцкім кафедральным саборы Ар-
хістраціга Міхаіла протаіерэем Міхаілам Вейгам. Закончы¢ 
фізіка-матэматычную школу, вучы¢ся ¢ Мінскім радыётэх-
нічным інстытуце, закончы¢ Інстытут сучасных веда¢. 
Дырэктар ЗАТ “Стецкевич”. Жонкі: 1. Алена Аляксандра¢-
на Запёкіна, нарадзілася 21.02.1978 г. Сын Серафім, нара-
дзі¢ся 10.01.2005 г. у г. Мінску; 2. Кацярына Івана¢на Ма-
ко¢ская, нарадзілася 19.01.1987 г. Сын Марцін, нарадзі¢ся 
18.10.2011 г. у г. Мінску. Дачка Меланія (Мілана), нарадзіла-
ся 30.06.2013 г. у г. Мінску. 

21/16 Святлана Іванаўна Трацэўская, 24.12.1955 – 
29.03.2005. Закончыла Беларускі інстытут механізацыі 
сельскай гаспадаркі.

22/16 Таццяна Іванаўна Трацэўская, нарадзілася 
16.01.1958 г. Закончыла Ленінградскі інстытут дакладнай 
механікі і оптыкі.

23/16 Іван Іванавіч Трацэўскі, нарадзі¢ся 02.02.1960 г. 
Закончы¢ з адзнакай Калінінградскае ваенна-авіяцый-
нае вучылішча. Закончы¢ інстытут народнай гаспадаркі 
¢ г. Мінску. Працава¢ у абкаме і ЦК камсамола Беларусі. Ге-
неральны дырэктар ЗАТ “1-я прадуктовая кампанія”.

_________________

Пры перакладзе імёна¢ максімальна захаваны формы, 
зафіксаваныя ¢ дакументах. 

* - абазначэнне прыблізнай даты.



КАРАФА-КОРБУТЫ ГЕРБА «КОРЧАК»
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Мая бабуля Марыя 
Аляк сандра¢на і прабабуля 
На тал ля Васілье¢на, мама 
дзе да Міхаіла Іванавіча 
Сац ке віча-Статкевіча, па-
хо дзі лі з роду Карафа-
Кор бута¢.

Ды і яшчэ дзве мае пра…
прабабулі былі з гэтага 
ж роду: адна з іх – Мары-
яна Васілье¢на – выйшла 
замуж за Івана Тычы-
ну, другая – Феліцыяна – 
вянчалася з Андрэем Іва-
но¢скім. Гэта было яшчэ 
¢ ХVIII ст.

У пратаколе ад 20 сту-
дзеня 1816 г. Мінскага 
дваранскага дэпутацкага 
сходу пра дваранскае па-

ходжанне роду Карафа-Корбута¢ чытаем: «…той род, які 
ме¢ герб “Корчак” (у чырвоным полі тры белыя ракі ¢попе-
рак шчыта адна пад другою паасобку, верхняя самая до¢гая, 
сярэдняя карацейшая, а ніжняя самая кароткая, на шлеме 
¢ судне па¢сабакі відно), са старажытных часо¢ у Карале¢-
стве Польскім шляхетным значы¢ся, карыста¢ся правамі 
і прывілеямі ад кіруючых манарха¢».

Пра ¢знікненне герба «Корчак» польскі даследчык Ма-
рыюш Казанчук распавядае наступнае. Было гэта ¢ часы 
гунскага важака Атылы, чыя дзяржава займала тэрыторыю 
сучаснай Венгрыі. Яго палкаводзец, таленавіты і адважны 
Зоард, разбі¢ ворага ¢ раёне трох рэк – Бадрока, Цісы і Ду-
ная. Гэтыя рэкі як сімвал перамогі красуюцца на шчыце 
герба «Корчак». А сабака ¢ залатым судне – сімвал таго, што 
Зоард дапамог скінуць з трона жорсткага ¢ладара, якога 
людзі пара¢но¢валі са злосным сабакам. 

А вось другая гісторыя ¢знікнення герба «Корчак».

Герб «Корчак» роду 
Карафа-Корбутаў.
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Вугорцы (венгры), выбіраючы сабе караля, не маглі 
прыйсці да згоды. У выніку зрабілі так: адчынілі шырока 
вароты і дамовіліся – хто ¢войдзе першы, той і будзе ка-
ралём. Першым у памяшканне забег сабака. Вырашы¢шы, 
што гэта і ёсць Богам вызначаны кароль, вугорцы нала-
дзілі яму карале¢скі прыём: пасадзілі на чале стала, і край-
чы, аддзялі¢шы мяса ад касцей, пада¢ яго сабаку, але той 
ухапі¢ костку. Пакры¢джаныя гаспадары са словамі: «Калі 
хочаш быць панам, дык кінь сабачыя звычкі», – узяліся 
за шаблі. І «кароль», спужа¢шыся, уцёк ажно за тры ракі. 
Легенду ¢згадвае Б. Папроцкі ¢ кнізе «Гняздо цноты…» 
і лічыць, што гэтую прыдуманую гісторыю расказа¢ Лю-
довік, кароль польскі і вугорскі, які загада¢ падскарбію 
Дзяметрыюшу ¢ тым гербе змясціць тры ракі і сабаку ¢ за-
латым судне.

Людзі, якія мелі прозві-
шча Карафа-Корбут, ужо 
да¢но задумваліся: адкуль 
яно? Асабліва іх цікавіла 
частка Карафа. Гэта, на-
прыклад, турбавала ¢даву 
тытулярнага саветніка Ан-
таніну Карафа-Корбутаву. 
На свой запыт да мінска-
га павятовага прадвадзіце-
ля дваранства ¢ 1868 г. яна 
атрымала адказ: «Слова 

“Карафа” раней прозвішча 
Корбут не складала… і ¢жы-
валася неабавязкова і ад-
вольна членамі роду». 

Існуе яшчэ адзін даку-
мент, датаваны 1889 г. Па-
водле яго, малодшы ¢рач 
104-га пяхотнага Усцю-
жанскага палка Аляксандр 
Васільевіч Корбут-Карафа 

Пасямейныя спісы шляхты 
Слуцкага павета ад 1811 г.  
НГАБ, ф. 333, воп. 9, спр. 170.
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Радаводнае 
дрэва 
шляхецкага 
роду Карафа-
Корбутаў.
НГАБ, ф. 319, 
воп. 2, 
спр. 1573.
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просіць аб адна¢ленні правільнасці яго прозвішча, паколь-
кі ¢ адных дакументах ён Карафф-Корбут, у іншых – Ка-
раффа-Корбут, а ¢ некаторых проста Корбут. І Мінскі два-
ранскі дэпутацкі сход паведамі¢ кіра¢ніцтву Усцюжанскага 
палка і асабіста Аляксандру Васільевічу, што, па дакладных 
звестках, ён Карафа-Корбут. 

Прозвішча Карафа-Корбут у мінулыя стагоддзі год-
на гучала не толькі на беларускай зямлі, але і за яе межа-
мі. Так, напрыклад, сапра¢днае імя вядомага паэта Элегія 
Вуля, а¢тара знакамітага верша «К дудару Арцёму…» – Эле-
гій Францішак Карафа-Корбут. 

У канцы XIX ст. у Пецярбургу была папулярнай спявач-
ка Наталля Эдуарда¢на Карафа. А вось прозвішча Корбут 
яна змяніла на Карыбут: магчыма, для больш звыклага гу-
чання. Але яе любілі не за прозвішча, а за голас, яна высту-
пала нават са знакамітым Фёдарам Шаляпіным. Дарэчы, 
Наталля Эдуарда¢на часам прыязджала ¢ Мінск да родзіча¢, 
тут яна адпачывала, выступала, давала ¢рокі спева¢. 

Знакамітай асобай у музычным жыцці Беларусі на той 
час бы¢ Пятро Карафа-Корбут, кампазітар і выкана¢ца, які 
¢ражва¢ ігрой на многіх інструментах меламана¢ Мінска, 
Слуцка, Нясвіжа. Музыкант падтрымліва¢ добрыя стасун-
кі з сям’ёй знакамітага Станіслава Манюшкі.

Сярод прадста¢ніко¢ сла¢нага роду – доктар філасофіі 
Матэвуш Карафа-Корбут; адметны бібліёграф, гісторык літа-
ратуры Габрыэль Карафа-Корбут. У польскім біяграфічным 
сло¢ніку згадваецца Людміла-Ганна-Гелена Карафа-Корбут, 
удзельніца антыфашысцкага падполля. Яе муж доктар Брані-
сла¢ Карафа-Корбут – ураджэнец Табольска і, як высвятляец-
ца, родны пляменнік паэта Э. Вуля, пра якога мы ¢жо згадвалі. 

У энцыклапедыі Бракга¢за і Эфрона таксама згадваюц-
ца Карафа-Корбуты: «Літо¢скі дваранскі род герба «Кор-
чак» паходзіць з XVI ст. і ¢несены ¢ шостую і першую част-
кі радаводнай кнігі Мінскай губерні». 

Дык дзе ж карані гэтага старажытнага роду, адкуль жа такое 
незвычайнае прозвішча? Некаторыя навуко¢цы лічаць, што ён 
утвары¢ся шляхам аб’яднання дзвюх галін: Корбута¢, скажам, 
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Справа аб крадзяжы каня ў двараніна Васіля Корбута. 
НГАБ, ф. 150, воп. 1, спр. 1005.
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паляка¢ ці беларуса¢, і Кара-
фа, італьянца¢. Адна з леген-
да¢ распавядае, што ¢ Поль-
скім Карале¢стве ¢ далёкія 
часы жы¢ гандляр сукном 
Корбут. Ён ме¢ канцэсію на 
сваю справу і прадава¢ тавар 
па ¢сёй Е¢ропе. І была ¢ яго 
дачка, адукаваная і прыгожая, 
чыя вабнасць зачаравала іта-
льянскага афіцэра графа Ка-
рафа. Прадста¢нік знатнага 
роду з бераго¢ Міжземнага 
мора з годнасцю нёс службу 
пры двары польскага караля. 
Прозвішча Карафа на Апе-
нінскім па¢востраве было 
даволі распа¢сюджанае. Ся-
род яго носьбіта¢ – паэты, 
фельдмаршалы, кардына-
лы… З роду Карафа паходзі¢ 
нават рымскі папа Павел IV. 

У «Гісторыі прозвішча Карафа» італьянскага генеолага 
Біягіа Алдымары, якая выйшла ¢ Неапалі ¢ 1691 г., згадваец-
ца Павел Карафа, з роду князё¢ венецыянскіх, які перася-
лі¢ся ¢ Польшчу ¢ часы караля Уладзіслава Ягайлы. 

Пра гэта ж гаворыцца і ¢ першапачатковай пастано-
ве Віленскага дваранскага дэпутацкага сходу ад 31 снежня 
1798 г.: «…род Карафа-Корбута¢, які ¢ваходзі¢ у польскае два-
ранства, бярэ пачатак з Неапалітанскага Карале¢ства ад про-
звішча Карафа. Адзін з носьбіта¢ гэтага прозвішча Павел Ка-
рафа, нашчадак князё¢ венецыянскіх, разам з жонкай з роду 
Даната¢ у перыяд царавання караля польскага Уладзіслава 
Ягайлы перайшо¢ у Польшчу і, будучы пры карале¢скім два-
ры, паступі¢ на воінскую службу, ста¢ палко¢нікам, вылучы¢-
ся ¢ вайне з крыжакамі. Пакіну¢ пасля сябе сына Матфея, які 
таксама знаходзі¢ся на воінскай службе і ¢ перыяд кіравання 

Метрычныя кнігі Слуцкага 
павета. XVIII ст.
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Уладзіслава III вылучы¢ся ¢ вайне з туркамі, за што бы¢ узна-
гароджаны чынам ротмістра і па прывілеі караля атрыма¢ 
да свайго венецыянскага прозвішча Карафа славянскі пры-
домак Корбут». Вось так і ¢знікла прозвішча Карафа-Корбут.

Вядома, што Матфей ажані¢ся з дачкой палко¢ніка Ба-
зыля Жаравінскага, служы¢ пры двары караля польскага, 
ста¢ падпалко¢нікам. У 1440 г. атрыма¢ ад караля Уладзі-
слава ІІІ маёнтак Корбутава Воля, які знаходзі¢ся на Хел-
мінскай зямлі Валынскага ваяводства. Загіну¢ у другой вай-
не з туркамі пад Варнай у 1444 г.

Сын Матфея Якуб бы¢ жанаты з Пянёжка¢най, а ¢нук 
Пётр ажані¢ся з Грудзінскай. Жылі ¢ вотчынным маёнтку 
Корбутава Воля да пачатку ХVI ст.

Сын Пятра, таксама Пётр, адда¢ спадчынны маёнтак 
у заклад Ржавуцкім, а сам перасялі¢ся ¢ Слонімскі павет, дзе 
¢зя¢ у заклад у Паклонскіх маёнтак Віша¢. Вось так і раз-
дзялі¢ся род Карафа-Корбута¢: адна галіна засталася на 
Валыні, а другая асталявалася на беларускай зямлі і з ча-
сам падзялілася на мсцісла¢скую, віленскую, навагрудскую 
і мінскую галіны. Мною даследавана восем галін роду Ка-
рафа-Корбута¢, у тым ліку і валынская. Наша галіна ¢мо¢-
на пазначана «Карафа-Корбуты І».

Але працягнем размову пра Пятра, ад якога ідзе нітка 
да маіх продка¢ Карафа-Корбута¢. Пётр бы¢ жанаты з Тр-
жцінскай, вылучы¢ся на службе ¢ польскага караля Жыгі-
монта І і ¢ слуцкага князя Юрыя Алелькавіча.

Прывяду два дакументы, якія сведчаць пра заслугі Пятра. 
Вось прывілей, напісаны ¢ Кракаве 3 верасня 1532 г. 

Ім кароль Жыгімонт I за вайсковую конную службу пада-
ры¢ Пятру Брыка¢скую зямлю ¢ Слонімскім павеце: «…бі¢ 
нам чалом баярын наш павета Слонімскага, і мы нашу ла-
ску гаспадарскую чынілі і далі яму зямлю з дворышчам 
і селянінам Радзюком… далі есма Корбуту самому, жонцы, 
дзецям і нашчадкам яго…» 

З граматы князя Юрыя Алелькавіча, напісанай у Слуцку 
3 студзеня 1538 г., на зямлю Дубеі над ракой Усой вынікае: 
«…іж бі¢ нам чалом служэбнік наш Пётр Корбут, за верныя 
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і зычлівыя яго паслугі далі яму зямлю нашу Гроза¢скую над 
ракою Усою з усімі ¢рочышчамі, да тае зямлі зда¢на належ-
нымі, якую тую зямлю далі мы яму Корбуту, самому, жон-
цы, дзецям і шчадкам яко вечна і непарушна, а ён нам з тае 
зямлі павінен будзе службу земскую ваенную служыць…» 

На гэтых землях жылі нашы продкі да сярэдзіны ХVII ст., 
пра што сведчаць граматы, дадзеныя сыну Пятра Юрыю 
17 лютага 1604 г., і межавы ліст унуку Івану 28 верасня 
1642 г. Гэта ж пацвярджае і справа ад 30 жні¢ня 1668 г. «аб 
выйша¢шых сялянах», калі Іван Карафа-Корбут судзі¢ся 
з навагрудскай падстолінай Чарко¢скай. 

Пра¢нук Пятра Карафа-Корбута Васіль купі¢ 12 мая 
1665 г. у Сузанны, народжанай Свід, і яе сына Мікалая Даб-
ко¢скага 1/12 частку зямлі ¢ засценку Іздрашава Слуцка-
га княства. Гэты факт цікавы тым, што Карафа-Корбуты 
з таго часу пачалі паступова асталё¢вацца ¢ тутэйшых мяс-
цінах каля Старобіна і Пагоста. Першапраходцам, як ба-
чым, бы¢ Васіль, сын Івана¢. 

У Васіля Іванавіча Карафа-Корбута нарадзіліся тры 
сыны: Павел, Сямён і Хрыстафор (Крыштаф). Ад яго 
і пайшла наша галіна Карафа-Корбута¢. Нам вядома, што 
3 жні¢ня 1678 г. Павел, Сямён і Хрыстафор судзіліся ¢ Слуц-
кім гродскім судзе з Лабейкамі з-за пасягальніцтва апош-
німі на іх дваранскую годнасць.

Да таго ж вядома, што Хрыстафор валода¢ маёнткам 
Мінкавічы ¢ Ашмянскім павеце, які 10 сакавіка 1698 г. па-
дары¢ сыну Канстанціну. 

Пра Канстанціна, сына Хрыстафора, у справе Мінска-
га дваранскага дэпутацкага сходу аб дваранскім паходжан-
ні роду Карафа-Корбута¢ ад 20 студзеня 1816 г. гаворыц-
ца, што ¢ яго было тры сыны: Грыгорый, Станісла¢-Якуб 
і Дыянізій. Там жа мы знайшлі «квіт зборшчыка¢ павіннас-
цей Навагрудскага ваяводства аб спагнанні павіннасцей, 
устано¢лены на войска Рэчы Паспалітай Вялікага Княст-
ва Літо¢скага народжанаму Канстанціну Карафа-Корбуту, 
таварышу харугвы, з маёнтка Мінкавічы ¢ 1708 годзе ліста-
пада 6 дня выдадзены».
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Справа Мінскага дваранскага дэпутацкага сходу 
аб дваранскім паходжанні роду Карафа-Корбутаў.  
НГАБ, ф. 319, воп. 2, спр. 1573.
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З кніг Ашмянскага гродскага суда вядома, што жонкаю 
Канстанціна была Елеанора з роду Пілатовіча¢, якая па дар-
чым запісе перадала маёнтак Пуцілава сваім дзецям і ¢ну-
кам, у тым ліку і маім пра…прадзедам Грыгорыю і Дыянізію. 

Цікавы і дакумент аб продажы маёнтка Мінкавічы ад 
29 снежня 1780 г. Яго ¢далося знайсці ¢ архівах Мінска-
га гродскага суда. Прадалі маёнтак сыны Грыгорыя і Ды-
янізія, дваюрадныя браты Васіль і Яка¢. Пасля гэтага нашы 
Карафа-Корбуты перабраліся з Ашмянскага павета ¢ Слуц-
кі, на землі, якія некалі выбра¢ іх прапрадзед Васіль. І жылі 
яны ¢ вёсках Іздрашава, Кутнева, Чыжэвічы, у засценках 
Шабунькі, Балотчыцы, Тычыны, Залессе. Тут сталі прыха-
джанамі Іздраша¢скай Пакро¢скай, Старобінскай Мікала-
е¢скай, Пагосцкай Уваскрэсенскай цэрква¢. І, як вядома, 
менавіта ¢ гэтых краях Карафа-Корбуты пасябравалі і па-
радніліся з Некрашэвічамі, Тычынамі, Рудзінскімі. 

Калі ¢ 1811 г. мой продак Іван Васільевіч Карафа-Кор-
бут разам са старэйшым братам Андрэем вырашы¢ перае-
хаць у маёнтак Віктарын Бабруйскага павета, унёсшы за-
клад 1400 рублё¢ серабром памешчыку Прушано¢скаму, 
то з імі ¢ дарогу сабраліся і іх родзічы: Рудзінскія і Нікіфар 
Некрашэвіч (прапрадзед акадэміка Сцяпана Некрашэвіча) 
з жонкай Агаф’яй Васілье¢най, якая даводзілася сястрою Іва-
ну і Андрэю Карафа-Корбутам. Арандавалі яны зямлю ¢ Вік-
тарыне на працягу дзесяці гадо¢, а потым жылі ¢ маёнтках 
Дражня і Даніла¢ка, што пад Парычамі. Калі памешчык Малі-
но¢скі вырашы¢ прадаць свой маёнтак Малінава ¢ Глускай 
воласці, то сярод пакупніко¢ бы¢ і Іван Васільевіч Карафа-
Корбут, які захаце¢ набыць землі для сваіх сыно¢ Максіма 
і Васіля. Купчая была падпісана 23 красавіка 1847 г. 

У 1848 г. вырашылі дакупіць зямлі. Аднак на гэты раз усё 
ішло няпроста. Перашкаджалі розныя абставіны. Спачат-
ку не ¢се пакупнікі сабраліся ¢ Слуцку, каб разам ехаць да 
натарыуса ¢ Мінск, дзе павінна была адбыцца здзелка. Да-
браліся толькі Іван Карафа-Корбут і ¢ладальнік маёнтка 
Малінава Антоній Маліно¢скі. Другія пакупнікі, верагод-
на, прыпыніліся кіламетра¢ за 10 ад горада «перад страхам 
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існуючай тады ¢ Слуцку халеры». Да іх двойчы прыязджа¢ 
Іван, «увещевая их в предрассудке о сей болезни, которая 
не заразительна и прочее, но все приглашения эти оста-
лись тщетными». Яны так і не адважыліся рушыць у дарогу. 
Памешчык пакры¢дзі¢ся, запатрабава¢ заплаціць выдаткі. 
Купля на гэты раз сарвалася, аднак і другі раз узніклі пра-
блемы: у дваран Се¢рука¢ не хапіла грошай. Урэшце ¢сё 
абышлося, і купчая была падпісана. 

Так мае родзічы асталяваліся на новым месцы. Жылі 
заможна, шчыравалі на зямлі. Бывала, здараліся і незвы-
чайныя гісторыі. Як, напрыклад, выпадак з прапажай каня 
¢ Васіля Іванавіча Карафа-Корбута, майго прапрадзеда. 
Гісторыя гэта, здарылася праз 15 гадо¢, як мае родзічы пе-
раехалі ¢ Малінава. Яна зацікавіла сваёй кульмінацыяй: зла-
чынства было раскрыта ¢сяго за два дні і зрабілі гэта не 
паліцэйскія, а сам пацярпелы. 

Аповед пачну з архі¢нага дакумента.
«Па Указе Яго Імператарскай Вялікасці крымінальная 

Палата слухала прапановы спадара выконваючага абавязкі 
Мінскага грамадзянскага губернатара ад 11 лютага 1863 г. 
за № 1222 аб вяртанні справы і зацверджанага рашэння 
Палаты аб крадзяжы мешчанінам Сарнецкім у двараніна 
Корбута каня. Загадалі: копію дадзенага рашэння пера-
направіць у Бабруйскі павятовы суд з тым, каб выклікаць 
у тамтэйшы грамадзянскі астрог былога кантаніста Сцяпа-
на Сарнецкага і аб’явіць яму рашэнне гэтае без права апе-
ляцыі і распіску яго ¢ тым прадставіць у Палату, а пра час 
аб’я¢лення яму рашэння прама ад сябе даць Мінскаму гу-
бернскаму пра¢ленню і перадаць пра тое звесткі тамтэй-
шай гарадской паліцыі, ро¢на аб’явы на права апеляцыі 
двараніну Васілю Корбуту і мешчаніну Кузьму Шпіталевічу 
аб захаванні правіла на гэты конт у законе ¢стано¢ленага…» 

Гэты дакумент выклікае шэраг пытання¢. Скажам, чаму 
справай аб крадзяжы каня ¢ двараніна Корбута зацікаві¢-
ся мінскі губернатар? Хутчэй за ¢сё, тут прычына ¢ тым, 
што коні на той час з’я¢ляліся вялікай кашто¢насцю, мно-
гія з іх, асабліва пародзістыя, ставіліся на ¢лік і ¢ час баявых 
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дзеяння¢ былі запатрабаваныя. Ну, а агульны парадак вя-
дзення спра¢ і многія дакументы таго часу пачыналіся са 
спасылкі на ¢казы Яго Імператарскай Вялікасці. А магчы-
ма, рашэннем суда заста¢ся незадаволены мой прапра дзед. 
Адказу няма. Ды і не ¢ гэтым сутнасць. 

Здарылася бяда ¢ пятніцу 9 сакавіка 1862 г. 
…Гаспадар вярну¢ся ¢ Малінава з Мінска позна ¢вечары на 

сваім кані «гнядой масці, грыва і хвост чорныя». Каштава¢ 
ён па тых часах 70 рублё¢ серабром. А гэта немалыя грошы. 
Паставі¢ Васіль Іванавіч свайго стомленага каня ¢ стайню, 
добра зачыні¢ і пайшо¢ спаць. А раніцай гляну¢ – каня няма. 
Нехта выкра¢ «разам з раменным хамутом і вяровачнымі 
лейцамі». Усхвалява¢ся ¢ладальнік, забі¢ трывогу. Прыбег 
на месца здарэння і яго швагер Андрэй Сыцько. На шчасце, 
напярэдадні выпа¢ невялікі сняжок, а на ім засталіся сляды 
і каня, і злодзея. Вялі сляды ¢ бок Бабруйска. Туды і накіра-
валіся на¢здагон за злодзеем Васіль з Андрэем. Дарога нема-
лая – вёрста¢ пяцьдзясят, але яны хутка дабраліся да гора-
да, адшукалі кірмаш. Кінуліся туды, дзе ішо¢ гандаль коньмі, 
глядзяць – стаіць іх прапажа і трымае яе за аброць незнаё-
мы чалавек сталага ¢зросту. Аказалася, што новы гаспадар 
ні ¢ чым не вінаваты: ён выменя¢ каня ¢ хлопца са Сла¢кавіч. 
Апіса¢, як выглядае злодзей, назва¢ прыкметы. 

Зно¢ выправіліся мае родзічы ¢ дарогу. Заеха¢шы 
¢ Сла¢кавічы, пачалі апытваць усіх сустрэчных. Хутка ¢да-
лося даведацца, што, па ¢сіх прыкметах, злодзей – гэта 
кантаніст, былы радавы царскай арміі Сцяпан Сарнецкі, 
які жыве ¢ Глуску, дзе здымае жыллё. Васіль з Андрэем пам-
чаліся туды – гало¢нае, каб злодзей бы¢ на месцы. А ён, ра-
дуючыся ¢даламу крадзяжу, а затым і здзелцы, знаходзі¢ся 
¢ доме глускага мешчаніна я¢рэя Міхеля, упэ¢нены, што 
яго ніхто не знойдзе. І якое было яго здзі¢ленне, калі ¢ба-
чы¢ перад сабою грознага ¢ладальніка каня!

Бабруйскі павятовы суд адмера¢ канакраду два гады ас-
трога. 

Частка роду Карафа-Корбута¢ у XIX ст. асталявала-
ся ¢ бабруйска-глускім рэгіёне. Астатнія ж прадста¢нікі 
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нашай галіны так і засталіся жыць у Слуцкім павеце. Тут 
яны парадніліся са Ждановічамі-Гурыновічамі і Рэутамі. 
Пра іх жыццё ¢ гэтых мясцінах распавядаюць шматлікія 
дакументы – як пра радасныя падзеі, так і пра сумныя. На-
прыклад, у мае рукі трапі¢ пратакол Слуцкага паліцэйска-
га ¢частка пра пажар у вёсцы Кутнева, у час якога згарэла 
некалькі хат і ¢ся скаціна… 

Нам пашанцавала, што добра захаваліся метрычныя 
кнігі многіх цэрква¢ Случчыны, звесткі з якіх ахопліва юць 
больш за стагадовы перыяд. З іх мы даведаліся пра найваж-
нейшыя падзеі жыцця нашых продка¢. 

Напрыклад, 7 кастрычніка 1817 г. бралі шлюб шляхціч 
засценка Іздрашава, прыхаджанін Чыжэвіцкай Пакро¢скай 
царквы Самуіл Яка¢левіч Карафа-Корбут і дачка жыхара 
засценка Залессе Аляксандра Рэута – Ірына.

Цікавы той факт, што сярод продка¢ Ірыны – Саламаніда 
Томка¢на Геталт, якая, як і графы Тышкевічы, паходзіць з вя-
домага з XIV ст. кіе¢скага роду Каленікавіча¢-Мішкавіча¢.

Прайшо¢ час, і ¢ Пагосцкай Іаана-Прадцечанскай царк-
ве 18 сакавіка 1879 г. вянчаліся ¢нук Самуіла Яка¢левіча 
дваранін засценка Кутнева Аляксандр Платонавіч Карафа-
Корбут (мой прадзед) з Марыяй Неафіта¢най Рудзінскай. 

Менавіта Аляксандр Платонавіч разам з родзічамі Ка-
рафа-Корбутамі, Статкевічамі, якія жылі ¢ Малінаве, а так-
сама далучанымі да іх Тычынамі, Рудзінскімі і іншай шлях-
тай купілі ¢ 1893 г. маёнтак Засмужжа ¢ Забалацкай воласці 
¢ княгіні Марыі Гагенлое. У Засмужжы нарадзіліся мая ба-
буля і мая мама. Тут нарадзі¢ся і я.

Сёння мне дакладна вядома, што мае родзічы пачына-
ючы з XV ст. жылі ¢ асно¢ным у нясвіжскім, капыльскім, 
слуцкім рэгіёнах. Таму, калі ¢знікла ідэя ¢станавіць у Слуц-
ку помнік святой Сафіі, княгіні Слуцкай, я з вялікай радас-
цю ¢зя¢ удзел у яго фундаванні. 

Як жа скла¢ся лёс маіх родзіча¢ з роду Карафа-Корбута¢, 
якія жылі ¢ Малінаве? Да 1930 г. там было шаснаццаць гас-
падарак, што пачалі называць кулацкімі, у тым ліку чаты-
ры – Карафа-Корбута¢, дзве – Статкевіча¢, дзве – Сыцько. 
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Усе гэтыя сем’і былі рэпрэсіраваны савецкай уладай і вы-
сланы за межы Беларусі. 

З успаміна¢ Тамары Мікалае¢ны Карафа-Корбут: 
«Мая мама Алена Грыгор’е¢на нарадзілася ¢ Малінаве 

Глускага раёна. У 1914 г. выйшла замуж за Корбута Фёда-
ра Сцяпанавіча. У тым жа годзе ён пайшо¢ на фронт і пра-
па¢ без вестак. У сакавіку 1915 г. нарадзілася дачка Ніна, 
якая так і не ¢бачыла бацьку. Дванаццаць гадо¢ мама ча-
кала свайго Фёдара, жыла з дачкою ¢ свекрыві. 

Мой бацька Корбут Мікалай Васільевіч угаворва¢ маму 
выйсці за яго яшчэ да першага замужжа. І ¢сё-такі яны 
ажаніліся ¢ 1927 г. Дарэчы, мама Мікалая Васільевіча Анаста-
сія Па¢ла¢на даводзіцца цёткай Сцяпану Міхайлавічу Некра-
шэвічу, першаму віцэ-прэзідэнту Акадэміі навук Беларусі.

Калі надышо¢ 1930 год, мае бацькі працавалі на гаспа-
дарцы, як простыя сяляне, нягледзячы на сваё паходжан-
не. Дык навошта было высяляць гэтых праца¢ніко¢? Яны, 
як мне мама расказвала, босымі хадзілі па ржышчы, жалі 
сярпамі жыта. Толькі і ¢сяго, што было, – гэта некалькі ка-
ро¢ і пара коней. Пра¢да, у час уборкі хлеба яны наймалі 
работніка¢, але плацілі ім нядрэнна і кармілі іх.

У той страшны год арганізавалі ¢ Малінаве калгас, куды 
¢ступілі і мае бацькі. Туды ж забралі інвентар і ¢сю жывёлу. 
Мама гаварыла, што каровы, калі ішлі з пашы, убачы¢шы гас-
падаро¢, жаласна мукалі, а жанчыны, гледзячы на іх, плакалі.

У той час, як вядома, даводзілі планы па раскулачванні. 
У Маскве ¢жо разлічылі, колькі чыгуначных састава¢ трэ-
ба было падрыхтаваць для “вялікага перасялення” ¢ Сібір.

Наш дзядзя Па¢луша, даведа¢шыся пра раскулачванне, 
паеха¢ у Ленінград, дзе вучыліся яго браты Ілья і Сяргей. 
Майго бацьку ён таксама ¢гаворва¢ паехаць з ім, але той не 
паверы¢, што будзе высяленне, ма¢ля¢, няма такой прычы-
ны. Як жа ён памыля¢ся!

І вось аднойчы ¢ Малінава прыехала раённае кіра¢ніцт-
ва. Усіх жыхаро¢ сабралі ¢ клубе і зачыталі прозвішчы тых, 
хто павінен бы¢ пакінуць сход. Іх проста выгналі. Праз 
некалькі дзён забралі некуды ¢сіх мужчын, а жанчынам 
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Памятная 
пліта ў гонар 
уладкавальнікаў 
помніка святой 
праведнай 
Сафіі, княгіні 
Слуцкай. Слуцк. 
24.09.2000 г.

Каля помніка святой праведнай Сафіі, княгіні Слуцкай, 
у дзень яго адкрыцця. Злева направа: Андрэй Анатольевіч, 
Анатоль Васільевіч, Тамара Фёдараўна, Сяргей Анатольевіч 
Чабаганавы. Слуцк. 24.09.2000 г.
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загадалі тэрмінова збірацца ¢ дарогу. Мама ¢зяла з сабою 
дваіх маленькіх дзяцей. Ніне на той час спо¢нілася 15 га-
до¢, і ёй да зволілі застацца. Сколькі пакут перанесла пасля 
мая бедная сястрычка! 

А некаторыя не забіралі дзяцей з сабою. Мая цётка Вара 
(Варвара Васілье¢на Карафа-Корбут) таксама пакінула 
трох малых дзяцей, у тым ліку і Клаву. У час вайны дзеці 
цёткі Вары трапілі ¢ Германію, вярнуліся двое: Клава і Ба-
рыс. Клава не можа ¢спамінаць пра гэта без слёз…

Усіх раскулачаных пагрузілі на падводы, і калі прывезлі 
на чыгуначную станцыю, то некаторых мужчын вярнулі да 
сваіх сем’я¢, у тым ліку і майго бацьку. А муж цёці Вары Ры-
гор Більдзюкевіч так і заста¢ся ¢ лагерах. Ён правё¢ там двац-
цаць гадо¢, магчыма таму, што змага¢ся на франтах Першай 
сусветнай вайны і ста¢ Георгіе¢скім кавалерам. Ужо хворым, 
змардаваным, старым ён вярну¢ся ¢ Беларусь да дачкі Клавы…

Этапіравалі нашых бацько¢ у таварных вагонах і ваго-
нах, прыстасаваных для перавозкі скаціны. Многія дзеці 
і старыя не вытрымалі голаду і холаду. Памерлых выносілі 
і пакідалі на адхонах. Дзесьці ¢ Сібіры сасланых высадзілі 
і пасялілі ¢ бараках, вакол якіх была сцяна з калючым дро-
там. Мама называла гэтае месца “Бушуйкай”. Зімой прыму-
шалі валіць лес, галодныя і дрэнна апранутыя людзі на ма-
розе не вытрымлівалі, многія гінулі. 

Затым пачалася чарговая “сарціро¢ка”: некага пакінулі 
¢ Сібіры, а маіх бацько¢ з дваімі дзецьмі, а таксама цёцю 
Вару адправілі ¢ далейшую перасылку. Плылі і на парахо-
дзе, і на кацеры. Нарэшце дасягнулі раёна імя Асіпенкі ¢ Ха-
бара¢скім краі. Цёця Вара трапіла на залатыя прыіскі, а мае 
бацькі – у глухамань, дзе стаяла некалькі барака¢ для пера-
сяленца¢ ды адзін домік мясцовага жыхара. Людзі былі не 
толькі з Беларусі, а і з Украіны, Малдавіі, Татарстана. Наво-
кал лес, ніякіх шляхо¢ зносін з раённым цэнтрам, хіба толь-
кі па рацэ летам ці зімой пешшу. Мабыць, спецыяльна пры-
везлі ¢ такое месца, каб людзі не разбегліся. 

Сярод глухой тайгі Хабара¢скага краю і пачалося но-
вае жыццё гэтых няшчасных людзей. У створаным калгасе 



99

працавалі з ранку да ночы. Раскарчо¢валі ¢ручную лясы: 
мужчыны падсякалі карані, а жанчыны вяро¢камі выцягвалі 
пні. І так цэлы дзень, а пасля дадому ішлі пешшу некалькі 
кіламетра¢, ды яшчэ жанчыны неслі каровам траву. Людзі 
працавалі за працадні, нічога не атрымліваючы за іх, акра-
мя таго, здавалі дзяржпаста¢кі. Помню, мама прыйдзе з ра-
боты, падоіць карову і нясе вядро малака на прыёмны пункт, 
а нам, дзецям, мала што заставалася. Калі нехта не выпра-
цо¢ва¢ вызначанай колькасці працадзён, іх судзілі. Аднойчы 
мама захварэла і не змагла працаваць, дык яе і яшчэ некаль-
кі жанчын, якія “правінаваціліся”, адправілі ¢ суд. Мы, дзеці, 
не маглі дачакацца сваіх мам, стаялі на дарозе і плакалі. Вяр-
нуліся яны толькі на другі дзень, позна ¢вечары…

Памятаю, як мы жылі ¢ бараку. Тры сям’і – у адным калі-
доры, кожная мела пакойчык. У калідоры была невялікая 
печ, дзе па чарзе гатавалі абеды, а ¢ пакоях стаялі печы-
буржуйкі. Раніцай было вельмі холадна.

Паступова завялі сваю гаспадарку. У некаторых пачалі 
з’я¢ляцца і свае хаты. 

Бацька мой до¢гі час працава¢ у кузні. Калі прыходзі¢ 
дадому, у яго часта ішла носам кро¢, але на гэта ніхто не 
звярта¢ увагі. З часам яму стала зусім дрэнна, яго перавя-
лі працаваць у ветэрынарную лячэбніцу, аднак было поз-
на. У хуткім часе пасля захворвання на грып ён памёр ад 
ацёку лёгкіх. Яму было 62 гады. 

У 1949 г. многія сталі з’язджаць адсюль, выдалі і нам 
пашпарты. Калі б бацька бы¢ жывы, мы, мабыць, паехалі 
б дадому ¢ Беларусь, а так вырашылі перабрацца да сястры 
Ніны, якая жыла ¢ той час на Ка¢казе. 

Калі збіралі дакументы на рэабілітацыю бацько¢, я напі-
сала запыт у той калгас, дзе яны працавалі. Аказалася, што 
калгас да¢но распа¢ся. Відаць, таму што адтуль выехалі “ку-
лакі”… З раённага пасёлка мне прыйшло пісьмо ад дырэк-
тара краязна¢чага музея. Ён паведамі¢, што ¢ музеі сабра-
на шмат дакумента¢ аб рабоце спецперасяленца¢. Там ёсць 
нават Кніга ганаровых людзей. Сярод іх і мае бацькі, пазна-
чаны і медалі, якімі яны ¢знагароджаны…» 
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Вось такая тыповая гісторыя былой кулацкай сям’і. Яна 
па¢таралася ¢ тысячах варыянта¢. Некаму пашанцавала 
больш, некаму менш, але працалюбівы і моцны народ вы-
трыва¢ многае. Спроба адарваць ад роднай зямлі, ад сваіх 
каранё¢ і пераплавіць «варожы клас» у народ без хрысціян-
скай веры і гістарычнай памяці, дзякуй богу, правалілася.

Некаторым маім родзічам з роду Карафа-Корбута¢ уда-
лося пазбегнуць рэпрэсій.

У маёй прабабулі Наталлі Васілье¢ны бы¢ брат – Грыго-
рый. Дык вось яго сыны, зразуме¢шы, што будуць пера-
следавацца тыя, каго сталі называць кулакамі, вырашылі 
перабрацца з Малінава ¢ Ленінград. І гэта дапамагло ім па-
збег нуць бяды, сваёй працаю дабіцца прызнання і пашаны. 
Адзін з іх – Павел Грыгор’евіч. Яго не раз выбіралі дэпутатам. 
І ¢ тыя гады ён бы¢ вядомым чалавекам у горадзе на Няве. 
Не забыва¢ Павел Грыгор’евіч і пра сваіх родзіча¢: стара¢ся 
¢сіх аб’яднаць, абагрэць кожнага сваім цяплом і клопатам. 

З успаміна¢ пляменніцы Па¢ла Грыгор’евіча Ірыны Іва-
на¢ны Корбут: «Дзядзя Па¢луша ¢ладкава¢ся на завод імя 
Ільіча. Выбра¢ прафесію станочніка і ¢ хуткім часе вы-
кліка¢ да сябе жонку з сынам. На прадпрыемстве дзядзю 
хвалілі. Пастаянна вылучалі. Бы¢ ён працалюбівы, тавары-
скі, ніколі не сумава¢, да людзей ставі¢ся проста і сардэчна. 

Мая мама Вера Івана¢на расказвала, што Павел Гры-
гор’евіч часта быва¢ у нас, з маім бацькам іх звязвала моц-
нае сябро¢ства. Не забыва¢ ён нашу сям’ю і ¢ час вайны. 

Блакада. Зіма. Голадна і холадна, а мама цяжарная мною. 
Павел Грыгор’евіч веда¢, што маме хутка нараджаць, і вы-
бра¢ся ¢ далёкую дарогу, прыхапі¢шы з сабой вязку дро¢. 
Але, як усе, бы¢ знясілены, і ноша тая аказалася вельмі цяж-
кай. Па дарозе, горка ¢здыхаючы, ён пакіда¢ палена за па-
ленам і прынёс толькі два… 

Зразумела, справа не ¢ дрывах, а ва ¢вазе, у клопаце пра 
блізкіх. 

І яшчэ адну гісторыю распавядала мне мама. Калі яе вы-
пісалі з раддома, хлебныя і прадуктовыя карткі не вярнулі. 
Разгневаны дзядзя пайшо¢ туды, прад’яві¢ свае дэпутацкія 
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дакументы, сказа¢, што ¢рачы так не павінны сябе паво-
дзіць. Усе карткі былі вернуты. 

Я памятаю, што ¢ доме дзядзі Па¢лушы за¢сёды было ве-
села, панурых людзей ён не любі¢. За сталом за¢сёды жар-
тава¢, а ¢ канцы зацягва¢ нашу родную беларускую песню: 

“Бывайце здаровы, жывіце багата…”»
Брат Па¢ла Ілья Грыгор’евіч закончы¢ Ленінградскую ле-

сатэхнічную акадэмію. Бы¢ накіраваны ¢ Сярэднюю Азію, 
дзе ста¢ вядомым вучоным-лесаводам. Шмат эксперымен-
тава¢, садзі¢ лясы ¢ пустыні, у прыватнасці многае зрабі¢, 
каб абараніць горад Фрунзэ [Бішкек] ад наступу пяско¢ 
і пылавых бур. Удзячныя гараджане ¢станавілі памятную 
дошку ¢ яго гонар. Ілья Грыгор’евіч узнагароджаны меда-
лём удзельніка Выставы дасягнення¢ народнай гаспадаркі 
СССР 1956 г. Перад Вялікай Айчыннай вайной ён працава¢ 
дырэктарам запаведніка Лес-на-Варсіле Курскай вобласці. 
У час нямецкай акупацыі, абараняючы ад высечкі кашто¢-
ныя пароды ¢ запаведным лесе, ледзь не загіну¢ ад рук палі-
цая¢. Як ні дзі¢на, яго выратава¢ нямецкі афіцэр па імені Ота, 
які, аказалася, таксама бы¢ лесаводам у мірны час.

Ілья Грыгор’евіч скла¢ і захава¢ унікальную схему род-
насных сувязей дваранскіх рода¢, якія жылі ¢ Малінаве 
і іншых ваколіцах Глуска ¢ канцы XIX ст., – Карафа-Кор-
бута¢, Статкевіча¢, Сыцько, Забэла¢, Некрашэвіча¢. Яго дач-
ка Галіна жыве ¢ г. Мінску і мае прозвішча Карафа-Корбут. 
Другая дачка Маргарыта жыве ¢ Смаленску, наста¢ніца.

Сын Грыгорыя Васільевіча Корбута, Антон Грыгор’евіч, 
бы¢ афіцэрам царскай арміі. Пасля служы¢ у Чырвонай Ар-
міі. Перад Айчыннай вайной ужо ме¢ званне, ро¢нае пад-
палко¢ніку. У час Вялікай Айчыннай вайны камандава¢ 
часцю, удзельніча¢ ва ¢зяцці Берліна. Мае вышэйшыя бая-
выя ¢знагароды: ордэны Леніна, Баявога Чырвонага Сцяга, 
Айчыннай вайны І ступені, шмат медалё¢. Нават была вы-
пушчана пашто¢ка, на якой ён разам з байцамі. Так мала 
хто бы¢ уганараваны ¢ той час.

Павінен адзначыць, што Антон Грыгор’евіч нядрэнна 
малява¢. У яго родзіча¢ і цяпер ёсць напісаныя ім карціны. 
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Яго мінавалі рэпрэсіі. Але, 
на жаль, да генерала Ан-
тон Грыгор’евіч так і не 
даслужы¢ся, закончы¢шы 
вайну ¢ званні палко¢ніка, 
а ¢сё таму, што паходзі¢ 
з дваранскага роду, бы¢ 
царскім афіцэрам. 

Яшчэ адзін прадста¢нік 
нашага роду Іван Фядо-
тавіч Корбут таксама пае-
ха¢ у Ленінград у тыя ня-
простыя трыццатыя гады. 
Там ён закончы¢ універ-
сітэт, ста¢ астраномам, 
прычым даволі вядомым. 
Працава¢ у Пулка¢скай аб-
серваторыі, некаторыя яго 
назіранні былі прызнаны 
самымі дакладнымі, што 
пацвердзілі нават амеры-
канскія вучоныя.

З успаміна¢ дачкі Івана Фядотавіча Ірыны:
«У нашым доме часта бывалі сябры, родзічы, замежныя 

госці. Бацька любі¢ чытаць ім вершы беларускіх паэта¢ на 
роднай мове. З юнацкіх гадо¢ ён сябрава¢ з паэтам Сяр-
геем Грахо¢скім, з якім вучы¢ся ¢ сярэдняй школе ¢ Глу-
ску. І калі Сяргей Іванавіч быва¢ у Ленінградзе, ён спыня¢ся 
¢ нас. Яны з захапленнем чыталі вершы, і Грахо¢скі кожны 
раз дзіві¢ся, наколькі таленавіта гэта атрымлівалася ¢ Івана 
Фядотавіча. Бацька выдатна гуля¢ у шахматы, метка стра-
ля¢, за¢сёды ¢дзельніча¢ у спаборніцтвах. Ён прайшо¢ дзве 
вайны: фінскую і Вялікую Айчынную, бы¢ двойчы цяжка 
паранены. Узнагароджаны ордэнамі Чырвонай Зоркі, Ай-
чыннай вайны I ступені, многімі медалямі.

Аднак мінулае не забывалася. Ён шанава¢ свае карані 
і не бая¢ся гэтага. Нават калі першая бацькава вучаніца 

Палкоўнік Антон Грыгор’евіч 
Карафа-Корбут. Германія. 1946 г.
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Падзяка гвардыі палкоўніку Антону Грыгор’евічу Корбуту 
за ўзяцце Берліна. 02.05.1945 г.
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выходзіла замуж за астра-
нома з сям’і рэпрэсірава-
ных і ніхто не пагадзі¢ся 
быць сведкам, Іван Фядо-
тавіч яе падтрыма¢…»

Мама Ірыны Івана¢ны – 
Вера Івана¢на з роду Сац-
кевіча¢-Статкевіча¢ – пе-
ражыла Ленінградскую 
блакаду, мела ¢знагароды, 
жыла разам з дачкою ¢ го-
радзе на Няве. Памерла, калі 
ёй было ¢жо за дзевяноста. 

А вось як скла¢ся лёс 
Аляксандры Івана¢ны Ка-
рафа-Корбут (да замужжа 
Сацкевіч-Статкевіч), адной 
з васьмі сясцёр майго дзеда. 

Так атрымалася, што 
раскулачванне, ад якога па-
цярпелі амаль усе мае ро-
дзічы, яе абышло. Яны з му-
жам хутка ¢ступілі ¢ калгас, 
бо думалі ¢ першую чаргу 

Сцяпан Іванавіч 
і Аляксандра 
Іванаўна (да 
замужжа 
Сацкевіч-
Статкевіч) 
Карафа-Корбуты. 
Вёска Сялец 
Глускага раёна. 
1940 г.

Браты Карафа-Корбуты – сыны 
Аляксандры Іванаўны Карафа-
Корбут (Сацкевіч-Статкевіч): 
Іван (стаіць), Аляксандр, 
Аляксей, Барыс. 1930-я гг. 
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пра дзяцей, якіх у сям’і 
было шмат. Але на іх увесь 
час падазрона глядзела 
мясцовае кіра¢ніцтва, аса-
бліва старшыня сельсаве-
та. Ён веда¢, што сясцёр 
Аляксандры Івана¢ны – 
Е¢фрасінню і Антаніну 
(у замужжы Шантар) – са-
слалі ¢ Іркуцкую во бласць 
на залатыя прыіскі, там 
яны і памерлі. І старшыня 
пагража¢: «Цябе таксама 
чакае такі лёс!» 

Калі пачалася Вялікая 
Айчынная вайна, Аляк-
сандры Івана¢не было 
¢жо 72 гады. Два сыны 
і дачка пайшлі на фронт, 
трое сыно¢ – у партыза-
ны. А той старшыня сель-
савета, які ¢весь час пужа¢ 
іх Сібір’ю, пада¢ся ¢ палі-
цаі. Такія людзі хутка 
прыстасо¢ваюцца да лю-
бой улады і старанна ёй 
служаць. Менавіта ён і на-
вё¢ на Аляксандру Івана¢-
ну фашыста¢, расказа¢шы 
ім пра яе сыно¢. 

Тады пачыналася блакада. Гітлера¢цам, якія вялі ¢партае 
наступленне на партызанскія брыгады, неабходны былі 
звесткі пра я¢кі лясных мсці¢ца¢, імёны тых, хто ім дапа-
магае, корміць і дае прытулак.

Аляксандру Івана¢ну арыштавалі, до¢га катавалі, але 
яна ма¢чала. Як магла маці здрадзіць сынам? Змучаную, яе 
прывязалі вяро¢кай да каня і пацягнулі праз вёску Сялец 

Марыя Сцяпанаўна Карафа-
Корбут, дачка Аляксандры 
Іванаўны. 1933 г. Удзельніца 
Вялікай Айчыннай вайны, 
разведчыца. Узнагароджана 
ордэнамі Чырвонай Зоркі, 
Айчыннай вайны і іншымі 
ордэнамі і медалямі СССР, 
Украіны.
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у Глуск. Вяско¢цы з жахам назіралі праз вокны за пакута-
мі гэтай мужнай жанчыны. У злавеснай цішыні людзі быц-
цам скамянелі. У Глуску з яе яшчэ некалькі дзён здзекавалі-
ся, а пасля жывой закапалі ¢ зямлю. 

Аляксандра Івана¢на, як салдат, пахавана ¢ брацкай 
магіле ¢ райцэнтры. І ¢ будні, і ¢ святы там за¢сёды квет-
кі. Усе яе сыны і дачка атрымалі ¢знагароды за баявыя за-
слугі.  Адзін з сыно¢, Аляксандр, загіну¢, астатнія вярнуліся 
з вайны, займалі ¢ мірны час адказныя пасады. Дачка, Ма-
рыя Сцяпана¢на, былая наста¢ніца, а ¢ час вайны развед-
чыца, жыла ¢ Адэсе… 

А вось як склаліся лёсы брато¢ – Мікалая Ягоравіча і Ільі 
Ягоравіча Карафа-Корбута¢. 

Рэвалюцыя, раскулачванне, ссылкі і расстрэлы… Як на 
гэта рэагавалі прадста¢нікі майго роду? Напрыклад, Міка-
лай Ягоравіч адплаці¢ за чырвоны тэрор незвычайным 

Кніга «Рудабельская рэспубліка» Сяргея Грахоўскага, 
падараваная Веры і Івану Корбутам 26.08.1968 г.
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спосабам. Пасля раскулачвання ён бы¢ высланы з род-
нага Засмужжа ¢ Сібір. Жы¢ там недалёка ад чыгуначнай 
станцыі, добра веда¢ расклад руху і час фарміравання цяг-
ніко¢. І вось аднойчы ¢ яго саспе¢ дзёрзкі план – пакара-
ць уладу за тое, што яна ¢ яго адабрала. На станцыі падо¢гу 
стая¢ вагон, які перавозі¢ грошы. Мікалай змог неза¢важ-
на трапіць у яго. Узя¢ два мяшкі з купюрамі і без усякіх пе-
рашкод прынёс дадому. Экспрапрыяцыя адбылася! Цяпер 
важна было не «засвяціцца»! Мікалай добра прадума¢ да-
лейшыя дзеянні: разам з сям’ёй пача¢ мяняць месцы жы-
харства. Аб’ездзі¢ увесь былы Савецкі Саюз. Дзе толькі ні 
працава¢, нават на шахце. На адным месцы больш за два 
гады не затрымліва¢ся. Паспе¢ паваяваць на трох войнах – 
фінскай, Айчыннай і японскай. І ні разу не апыну¢ся пад 
падазрэннем. Прайшло шмат гадо¢, і аднойчы ¢ размове 
Мікалай Ягоравіч паведамі¢ бліжэйшым родзічам, што да 
гэтага часу не пакая¢ся, а, наадварот, ганарыцца здзейс-
неным. Ён зно¢ падкрэсліва¢: экспрапрыяцыя адбылася!

А Ілья Ягоравіч так і заста¢ся пасля ссылкі жыць у Ко-
мі-Пярмяцкай акрузе. Закончы¢ універсітэт, працава¢ 

Мікалай Ягоравіч Карафа-
Корбут. 1930-я гг. 

Ілья Ягоравіч Карафа-Корбут. 
1950-я гг. 
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наста¢нікам, дырэктарам школы. У час Вялікай Айчыннай 
вайны ¢ складзе лыжнага батальёна абараня¢ Маскву, бы¢ 
цяжка паранены. 

Разам з аднадумцамі ствары¢ пры мясцовай школе му-
зей ссыльных, які цяпер знаходзіцца ¢ яго доме ¢ вёсцы 
Юксеева Качо¢скага раёна. Гало¢ны экспанат музея – кар-
та спецпасялення¢ Пермскага краю…

Гісторыя роду Карафа-Корбута¢ толькі пацвярджае сло-
вы Па¢ла Фларэнскага: «Род ёсць адзіны арганізм і мае цэ-
ласны вобраз…»

Музей спецпера-
сяленцаў і ахвяр 
палітычных рэпрэсій. 
Сяло Юксеева Ка-
чоўскага раёна Перм-
скай вобласці. Дом, 
дзе жыў Ілья Ягоравіч 
Карафа-Корбут.



НЕКРАШЭВІЧЫ ГЕРБА «ЛЮБІЧ»
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Прадста¢нікі дваран-
скага роду Некрашэвіча¢ 
знаходзіліся ¢ шматлікіх 
сваяцкіх сувязях з Кара-
фа-Корбутамі, Рудзін-
скімі, Тычынамі. Гэта 
добра відаць з іх рада-
воднага роспісу. У маіх 
пра…прабабуль Матро-
ны Грыгор’е¢ны, Агаф’і 
Ф ё д а р а ¢ н ы  і  А р ы н ы 
Даніла¢ны, наро джаных 
Некрашэвіч, бы¢ агуль-
ны продак – Павел Ся-
мёнавіч Некрашэвіч. 
Агаф’я Фёдара¢на стала 
жонкай Гервазія Тычы-

ны, Матрона Грыгор’е¢на – жонкай яго сына Якава, Ары-
на Даніла¢на выйшла замуж за Сцяпана Рудзінскага.

Вывучы¢шы карані знакамітага прадста¢ніка роду Не-
крашэвіча¢ – першага віцэ-прэзідэнта Акадэміі навук 
БССР Сцяпана Міхайлавіча Некрашэвіча (1883 – 1937), 
я выяві¢, што ¢се тры мае пра…прабабулі – яго блізкія ро-
дзічы. 

Акрамя таго, высветлілася, што ¢ Сцяпана Міхайлаві-
ча ёсць прамыя продкі з нашага роду Карафа-Корбута¢: 
яго прапрабабуля, Агата Васілье¢на, даводзілася роднай 
сястрой Івану Васільевічу Карафа-Корбуту, дзеду Наталлі 
Васілье¢ны – маёй прабабулі. 

Вядома, што многія з Некрашэвіча¢ былі злучаны сваяц-
кімі сувязямі з выбітнымі асобамі беларускай інтэлігенцыі.

Так, дачка Алены Грыгор’е¢ны Некрашэвіч, дваюраднай 
сястры Сцяпана Міхайлавіча Некрашэвіча, Алена Міхай-
ла¢на стала жонкай народнага паэта БССР Петруся Бро¢кі. 

Зарына Уладзіміра¢на Куле¢ская, унучатая пляменніца 
Сцяпана Міхайлавіча, выйшла замуж за сына Якуба Кола-
са Данілу Міцкевіча.

Герб «Любіч» роду Некрашэвічаў.
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Многія цікавыя ста-
ронкі з гісторыі роду Не-
крашэвіча¢,  схаваныя 
¢ далечыні стагоддзя¢, ад-
крыліся мне дзякуючы ар-
хі¢ным матэрыялам.

Няпростая была ¢ прад-
ста¢ніко¢ гэтага роду доля. 
За многія стагоддзі яны 
спазналі як узлёты, так 
і падзенні. Але ніводны да-
кумент не расказа¢ пра не-
сумленнасць, дбанне пра 
асабістую выгоду, здраду 
і зайздрасць. Наадварот, 
за¢сёды гаворка ідзе «пра 
высакароднасць пахо-
джан ня», працалюбства 
і адданасць абавязку.

Нават герб «Любіч», 
якім карысталіся Некрашэ-
ві чы, сведчыць, паводле польскіх летапісца¢, пра вялікія 
ваенныя паслугі, аказаныя Айчыне ¢ старажытныя часы, 
і «абаронен дваранскай перавагай». А ¢ гербе тым: у бла-
кітным полі «¢ шчыце падкова ¢ніз гакамі паста¢леная», на 
ёй – кавалерыйскі крыж, другі крыж у сярэдзіне падковы, 
над прылбіцай з каронай – тры страусавыя пёры. Ужо самі 
элементы герба – і шчыт, і шлем, і падкова, і кавалерыйскі 
крыж – гавораць пра тое, кім былі яго ¢ладальнікі. Адна са 
старажытных грамат расказвае, што харунжаму Сямёну Не-
крашэвічу самім каралём польскім Жыгімонтам ІІІ Вазам 
«дозволено купить от Василия Сегеня землю Лопоце назы-
ваемую». А народжаны ад Сямёна сын Павел па духо¢ным 
завяшчанні 1639 г. «отказал своим трем сыновьям – Хрис-
тофору, Ивану и Никифору вотчинное имение Некраще-
визна именуемое, имение же Лопоце, отцом Семеном прио-
бретенное, записал из тех сыновей своих двум последним».

Сцяпан Міхайлавіч Некрашэвіч. 
Мінск. 1920-я гг.
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Радаводнае дрэва Некрашэвічаў. НГАБ, ф. 319, воп. 1, спр. 1173.
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Такім чынам, Сямён Некрашэвіч знаходзі¢ся ¢ паша-
не ¢ самога караля Жыгімонта ІІІ Вазы. І нашчадкі Сямёна 
не былі абдзелены ¢вагай высокіх заступніка¢. Як відаць 
з прывілея¢ польскіх каралё¢ 1647 і 1654 гг., унук Сямёна 
Хрыстафор ме¢ званне чашніка, адзін з пра¢нука¢, Сідар, 
бы¢ стольнікам, а другі пра¢нук, Самуіл (Сцяпан), па пры-
вілеі 1689 г. польскага караля Яна ІІІ Сабескага знаходзі¢-
ся на пасадзе пасланніка Чарніга¢скага ваяводства.

Тут важна ¢дакладніць, што ад названых вышэй сыно¢ 
Сямёна Некрашэвіча і пайшлі галіны рода¢ маіх праба-
буль: ад Івана – галіна Агаф’і, ад Хрыстафора – Арыны (як 

Алена Грыгор’еўна Некрашэвіч. 
Рэчыца. 25.09.1910 г. 
З архіўных матэрыялаў 
Дзяржаўнага літаратурнага 
музея Петруся Броўкі.

Міхаіл Антонавіч Радзеўскі – 
муж Алены Грыгор’еўны 
Некрашэвіч. 1907(?) г. 
З архіўных матэрыялаў 
Дзяржаўнага літаратурнага 
музея Петруся Броўкі.
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Атэстат Алены Грыгор’еўны Некрашэвіч аб заканчэнні 
Парыцкага жаночага вучылішча духоўнага ведамства. 
18.05.1906 г. З архіўных матэрыялаў Дзяржаўнага 
літаратурнага музея Петруся Броўкі.
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і акадэміка Сцяпана Міхайлавіча Некрашэвіча), ад Нікіфа-
ра – Матроны.

Некрашэвічы і ¢ наступных стагоддзях былі людзьмі па-
важанымі, мелі маёмасць і зямельныя надзелы. Гэта пац-
вярджае пастанова Мінскага дэпутацкага дваранскага схо-
ду ад 9 сакавіка 1854 г., у адпаведнасці з якой прадста¢нікі 
роду Лявон, Антон і Ла¢рэнцій Некрашэвічы прызнаны 
«¢ дваранскай годнасці».

Малая радзіма Некрашэвіча¢ – гэта слуцкі рэгіён з яго 
наваколлем: зямля «Лопоце называемая», маёнтак Некра-
шэ¢шчызна, засценкі Сыцянец, Кулакі, Млынка, Куляшы, 
Шабунькі. Назвы некаторых мясцін захаваліся і сёння. Ды 
і цэрквы, прыхаджанамі якіх былі Некрашэвічы, – Старо-
бінская Мікалае¢ская, Цара¢ская Іаана-Багасло¢ская, Пру-
са¢ская Раство-Багародзіцкая, Пагосцкая Іаана-Прадце-
чанская – знаходзіліся недалёка адна ад адной. 

З часам, калі сем’і павялічваліся і кожнаму сыну трэба 
было даць свой надзел зямлі, прыйшлося Некрашэвічам 
асвойваць новыя мясціны. Нехта паеха¢ на Мазыршчыну, 
нехта – на Бабруйшчыну, а продкі Сцяпана Міхайлавіча Не-
крашэвіча перабраліся пад Парычы разам з Карафа-Корбута-
мі і Рудзінскімі, з якімі былі ¢ блізкім сваяцтве. Жылі ¢ за сцен-
ках Віктарын, Дражня, Майсее¢ка, Даніла¢ка. Па архі¢ных 
дакументах добра прасочваюцца прычыны і час пераезда¢, 
відаць, як пашыраецца і ¢мацо¢ваецца род, як маладыя сем’і 
пакідаюць вотчыны і абжываюцца на новых надзелах. 

Адметны той факт, што адзін з Некрашэвіча¢, сын Нікі-
фара-Нікадзіма Некрашэвіча і Агаты Васілье¢ны Кара-
фа-Корбут Самуіл, які пакіну¢ родавае гняздо і пераеха¢ 
у пошуках лепшай долі пад Парычы, выбіраць жонку ¢сё 
ж вярну¢ся на Случчыну. Яго спадарожніцай стала Ірына 
Сямёна¢на з роду Івашкевіча¢, прабабуля акадэміка С. Не-
крашэвіча. Вянчанне адбывалася ¢ Пагосцкай Срэценскай 
царкве 8 студзеня 1822 г. 

У акладных лістах дадатковых збора¢ з дробнапамес-
ных уладальніка¢ трэцяга стану Бабруйскага павета за 1893 г. 
значылася некалькі Некрашэвіча¢. Грыгорый Некрашэвіч 
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Справа Мінскага дваранскага дэпутацкага сходу 
аб дваранскім паходжанні роду Некрашэвічаў.  
НГАБ, ф. 319, воп. 2, спр. 2244.
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валода¢ фальваркам Лу-
чак, а ¢ ім – 40 дзесяцін зям-
лі, 32 – лесу. У Івана Не-
крашэвіча з фальварка 
Сялец было 25 дзесяцін зям-
лі і 25 – лесу. У Нікіфара Не-
крашэвіча, уладальніка 
фальварка¢ Баравое і Па-
гарэлае, – 30 дзесяцін зямлі 
і 11 – лесу. У журнале гене-
ральнай праверкі гандлёвых 
і прамысловых прадпрыем-
ства¢ Забалоцкай воласці 
Бабруйскага павета Мінскай 
губерні за 1894 г. таксама 
знаходзім прозвішчы Не-
крашэвіча¢. Адзін з іх, Гры-
горый, «апякае пастаялы 
двор у вёсцы Закальное на 
зямлі княгіні Гагенлоэ». Там 
у яго два памяшканні і «адзін 
даход, сума гадавога абаро-
ту 2500 рублё¢, сума чыстага 
прыбытку 500 рублё¢».

А ¢вогуле ¢ласную зямлю мелі многія з роду Некрашэ-
віча¢. Яскравае сведчанне гэтаму – спіс земле¢ладальніка¢ 
Мінскай губерні за 1876 г., дзе сустракаюцца Пётр, Сця-
пан, Фёдар, Васіль і Іван Некрашэвічы. Выкупілі яны хто 
177, хто 117 дзесяцін зямлі ¢ двух паветах: Мазырскім і Ба-
бруйскім. Дарэчы, у Бабруйскім павеце праз дзесяць гадо¢ 
ужо значылася 12 земле¢ладальніка¢ з роду Некрашэвіча¢.

У маёнтку Даніла¢ка гэтага ж павета, што за некаль-
кі кіламетра¢ ад Парыча¢, грунто¢на ¢ладкава¢ся і Міхаіл 
Некрашэвіч. Ён ме¢ значны надзел зямлі – 334 дзесяціны 
(прыкладна 350 га). 26 красавіка 1883 г. у Міхаіла нарадзі¢-
ся сын Сцяпан, якога сёння ведаюць не толькі ¢ Белару-
сі, але і далёка за яе межамі. Выбітны вучоны-мовазнавец, 

Пятрусь Броўка, народны паэт 
БССР. Мастак М. І. Гусеў. 1958 г. 
З калекцыі А. Статкевіча-
Чабаганава.
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а¢тар шматлікіх навуковых прац, кніг і сло¢ніка¢, ён неад-
наразова прыязджа¢ на малую радзіму, каб яшчэ і яшчэ раз 
прыслухацца да кашто¢ных крыніц народнай мовы.

Дзівосны Парыцкі край знакаміты сваёй старажытнай 
гісторыяй і цікавымі людзьмі.

Першае пісьмовае згадванне пра вёску Парычы сустра-
каецца ¢ 1639 г. у «інвентарным спіску» Бабруйскага ста-
роства ВКЛ. Ішлі гады, і Парычы ператварыліся ¢ мястэч-
ка, што разрасталася, напа¢нялася людзьмі. Тут з’явілася 
шматлікая я¢рэйская абшчына, пачалі будавацца школа, 
бальніца, запрацавалі вінакурня, канатны і цукровы заво-
ды, ажыла прыстань – у тыя часы найбуйнейшая ва ¢сёй 
акрузе. Тут ішо¢ даволі прыбытковы гандаль лесам.

Злева направа: Алена Міхайлаўна Радзеўская, дачка Алены 
Грыгор’еўны Некрашэвіч, Юрый Пятровіч Броўка, Пётр Усцінавіч 
Броўка. Масква. 1947 г. Фота з архіва Дзяржаўнага літаратурнага 
музея Петруся Броўкі.
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У цэнтры мястэчка віравала вялікая базарная плошча 
з бакалейнымі, скабянымі і галантарэйнымі крамамі. Ва-
кол размяшчаліся корчмы і дамы гандляро¢. У Парычах 
і сёння памятаюць, якія людныя кірмашы праводзіліся тут 
у тыя далёкія часы. Прадавалася-куплялася ¢сё: тытунь, по-
суд, мыла, свечкі, дары палё¢ і лясо¢, мануфактурныя тава-
ры, а таксама рыба, коні і многае іншае.

У тыя часы ¢ Парычах дзейнічала некалькі правасла¢-
ных храма¢, касцёл і сінагога.

Адраджэнне мястэчка супала з новым гістарычным пе-
рыядам. Пасля далучэння ¢ 1793 г. гэтай часткі беларускіх зя-
мель да Расійскай імперыі яно было падаравана імператарам 
Па¢лам I свайму фаварыту і прыдворнаму вяльможу адміра-
лу Пятру Іванавічу Пушчыну. Род Пушчыных праславі¢ся на 
палях бітва¢, а таксама праз знакамітых дзекабрыста¢ – бра-
то¢ Івана і Міхаіла. Іх бацька, генерал-лейтэнант і сенатар 

Парыцкая Свята-Духава царква Бабруйскага павета. Разбурана 
бальшавікамі. 1913 г. Фота Г. А. Блюміна.
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Іван Пятровіч Пушчын, пабу-
дава¢ у Парычах царкву ¢ го-
нар Святога Духа. У плане 
яна нагадвала прада¢гаваты 
крыж. Пры сыне Івана Пуш-
чына Міхаіле была складзена 
белакаменная царква, пры-
хаджанамі якой з’я¢ляліся не-
калькі пакалення¢ Некрашэ-
віча¢. У ёй 2 студзеня 1850 г. 
хрысцілі Міхаіла Па¢лаві-
ча – бацьку акадэміка Сця-
пана Некрашэвіча, а 7 ліпеня 
1915 г. адпявалі яго маці – Еву 
Дзмітрые¢ну.

Іван Пушчын бы¢ адным 
з тых афіцэра¢, хто выйша¢ 
14 снежня 1825 г. на Сенац-
кую плошчу. Ён сябрава¢ 
з Аляксандрам Пушкіным 
яшчэ з часо¢ вучобы ¢ Цар-
скасельскім ліцэі. Гэта ме-
навіта пра Івана Пушкін пі-
са¢: «Мой первый друг, мой 
друг бесценный!»

Неабходна адзначыць, што Пушчыны шмат зрабілі для 
Парыча¢, і асабліва Марыя Яка¢ле¢на, жонка Міхаіла Пуш-
чына. Яна арганізавала хор дзя¢чынак пры мясцовай пра-
васла¢най царкве і адкрыла першае жаночае вучылішча 
Святой Марыі Магдалены, выхаванкай якога была і Але-
на Грыгор’е¢на Некрашэвіч, дваюрадная сястра акадэміка 
Сцяпана Міхайлавіча Некрашэвіча, а таксама некаторыя 
іншыя прадста¢ніцы гэтага роду.

Багаты на гісторыю і культуру Парыцкі край, што за-
хо¢вае мноства старажытных таямніц, ста¢ той крыніцай, 
з якой Сцяпан Міхайлавіч Некрашэвіч чэрпа¢ натхненне 
для сваёй шматграннай працы.

Памятны камень Сцяпану 
Міхайлавічу Некрашэвічу 
каля хаты, дзе ён жыў. Побач 
А. Статкевіч-Чабаганаў. Вёска 
Данілаўка. 2007 г.
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Беларускі мовазнавец прайшо¢ вялікую і складаную 
дарогу жыцця. Першапачатковую адукацыю ён атрыма¢ 
у сваёй Даніла¢цы ад вясковага «дарэктара». А потым былі 
Панявежская наста¢ніцкая семінарыя, Віленскі наста¢ніц-
кі інстытут. Аднак працаваць па спецыяльнасці Сцяпану 
Некрашэвічу давялося нядо¢га. Пачалася Першая сусвет-
ная вайна, і маладога наста¢ніка прызвалі ¢ армію. У 1917 г. 
пасля люта¢скай рэвалюцыі добра адукаваны, разважлівы 
і разумны салдат бы¢ выбраны членам армейскага камі-
тэта 6-й арміі Румынскага фронту. 

Гэта прывяло яго потым у Адэсу. Прыеха¢шы на кан-
ферэнцыю, Сцяпан Некрашэвіч затрыма¢ся ¢ па¢днёвым 
украінскім горадзе на некалькі гадо¢, працуючы на ка рысць 
роднай Беларусі. Пад яго кіра¢ніцтвам бы¢ створаны і дзей-
ніча¢ Беларускі нацыянальны камісарыят, які дапамага¢ 
салдатам-беларусам. А калі была абвешчана Беларуская 

Выпуск выхаванак Парыцкага жаночага вучылішча духоўнага 
ведамства. 30.05.1913 г. Фота Г. А. Блюміна.
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Н арод ная Рэспубліка, С. Не-
кра шэ віч ста¢ яе прад ста¢-
ніком у гэтым рэгіёне.

Працуючы ¢ губернскім 
аддзеле народнай асветы 
Адэсы, Сцяпан Некрашэвіч 
змог адкрыць «30 пачатко-
вых беларускіх школ і бела-
рускую змешаную гімназію 
¢ складзе першых чатырох 
класа¢». Такія лічбы зда-
юцца неверагоднымі, калі 
¢спомніць час і месца, дзе 
гэта ¢сё адбывалася!

Пэ¢на, Сцяпан Міхай-
лавіч зразуме¢ сваё пры-
значэнне, убачы¢ свой 
шлях. І, вярну¢шыся на 

Сцяпан Міхайлавіч Некрашэвіч 
(у другім радзе справа) 
з таварышамі па службе. 
Першая сусветная вайна. 1916 г.

Адваротны бок 
фатаграфіі. Тэкст і подпіс 
Сцяпана Міхайлавіча 
Некрашэвіча.
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радзіму ¢ 1920 г., з вялікім натхненнем узя¢ удзел у развіц-
ці нацыянальнай культуры, стварэнні сучаснай літаратур-
най мовы. Пачалося дзесяцігоддзе напружанай працы.

У студзені 1922 г. Сцяпан Некрашэвіч звярну¢ся да пра-
фесара Я¢хіма Фёдаравіча Карскага, які тады жы¢ у Петра-
градзе, з пісьмовай прапановай заняць пасаду дырэктара 
Інстытута беларускай культуры і, як і раней, працаваць над 
даследаваннем беларускай мовы, а таксама кіраваць іншы-
мі вучонымі ¢ галіне такіх даследавання¢ і рыхтаваць пра-
фесарскія кадры. 

Я¢хім Фёдаравіч Карскі адказа¢ Некрашэвічу як дараго-
му земляку, што «всеми силами готов поработать на бла-
го нашей Белоруссии», але ¢ Мінску цяжка займацца наву-
ковай дзейнасцю, а ¢ Петраградзе ён можа зрабіць значна 
больш для Беларусі. Карскі абяца¢ прыязджаць у Мінск, каб 
дзяліцца сваімі вопытам і ведамі.

І сапра¢ды, Я¢хім Карскі шмат у чым дапамог маладым 
вучоным у перыяд стана¢лення беларускай навукі.

Гаўрыла Гарэцкі і Сцяпан Некрашэвіч. Мінск. 1926 г.
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У верасні 1926 г. Сцяпан Некрашэвіч разам з Га¢рылам 
Гарэцкім узя¢ удзел у святкаванні 20-годдзя беларускай 
прэсы, якое арганізава¢ Віленскі беларускі нацыяналь-
ны камітэт, а незадо¢га да гэтага яны разам пабывалі ¢ за-
межнай камандзіро¢цы – у Польшчы і Германіі. Паездка 
прайшла, як адзначае Радзім Гарэцкі ¢ кнізе «Браты Гарэц-
кія», вельмі паспяхова. На той час Га¢рыла Гарэцкі бы¢ да-
цэнтам, загадчыкам кафедры сельскагаспадарчай экано-
міі і эканамічнай геаграфіі, сябрам пра¢лення Беларускай 
дзяржа¢най акадэміі сельскай гаспадаркі ¢ г. Горкі. А яго 
брат, вядомы пісьменнік Максім Гарэцкі, у лютым 1926 г. 
з сям’ёй пераеха¢ у Горкі, дзе яму прапанавалі ¢значаліць 
кафедру беларускай мовы і літаратуры той жа навучаль-
най установы, у якой да гэтага працава¢ яго брат Га¢рыла 
Гарэцкі. Адпрацава¢шы там каля двух гадо¢, Максім вяр-
ну¢ся ¢ Мінск на пасаду вучонага спецыяліста Інстытута 
беларускай культуры.

Так здарылася, што Інбелкульт мабілізава¢ навуковыя 
сілы Беларусі, аб’ядна¢шы вакол сябе найлепшыя кадры 
вучоных, якія цесна супрацо¢нічалі з многімі навуковымі 
¢становамі Савецкага Саюза. З цягам часу ¢знікла неабход-
насць у правядзенні больш глыбокіх даследавання¢ у роз-
ных галінах навукі. Для інтэнсі¢нага развіцця навуковай 
дзейнасці ¢ беларускай культуры патрабавалася ¢станова 
новага тыпу – акадэмія. 

У 1928 г. у Маскве на пасяджэнні Палітбюро Цэнтраль-
нага камітэта Усесаюзнай камуністычнай партыі баль-
шавіко¢ была задаволена просьба Беларусі аб перайме-
наванні Інстытута беларускай культуры ¢ Акадэмію навук. 
Рашэнне падпіса¢ сакратар ЦК І. В. Сталін.

Пастановай Савета народных камісара¢ (старшыня 
М. Галадзед) і Цэнтральнага выкана¢чага камітэта БССР 
(старшыня А. Чарвяко¢) ад 13 кастрычніка 1928 г. Інсты-
тут беларускай культуры бы¢ рэарганізаваны ¢ Акадэмію 
навук. Гэтай жа пастановай урадавай камісіі было дару-
чана завяршыць рэарганізацыю да 10-годдзя стварэння 
БССР. 
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Ліст старшыні Акадэмцэнтра Наркамасветы БССР 
С. М. Некрашэвіча акадэміку Я. Ф. Карскаму 
з прапановай стаць дырэктарам Інбелкульта 
(на 2 старонках). Фонд Музея гісторыі НАН Беларусі.
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У склад урадавай камісіі 
ад Інстытута беларускай 
культуры ¢вайшлі У. Ігна-
то¢скі і С. Некрашэвіч. Бы¢ 
распрацаваны Статут ака-
дэміі, створаны Прэзідыум 
і асабовы склад правадзей-
ных члена¢ установы. 

Трэба адзначыць, што 
Сцяпан Некрашэвіч ак-
ты¢на займа¢ся і навуко-
вай, і грамадскай дзей-
насцю. Ён неаднаразова 
выбіра¢ся дэпутатам усе-
беларускіх з’езда¢ Савета¢, 
членам Цэнтральнага вы-
кана¢чага камітэта БССР, 
з ’ я ¢ л я ¢ с я  с т а р ш ы н ё й 
п е р ш а й  ш м а т г а л і н о -
вай навукова-даследчай 
установы краіны – Інсты-
тута беларускай культуры. 
З 26 снежня 1928 г. Сця-
пан Некрашэвіч бы¢ за-
цверджаны правадзейным 
членам і першым віцэ-

прэзідэнтам Акадэміі навук БССР. Яшчэ праз год – ён дыр-
эктар Інстытута мовазна¢ства. Здавалася б, такая нагрузка, 
столькі спра¢ і абавязка¢… Але малады акадэмік паспява¢ 
ствараць кнігі і сло¢нікі, весці вялікую навуковую працу, 
выдаваць даследаванні па мовазна¢стве. Вынікам яго дзей-
насці стала навуковая праца «Да характарыстыкі белару-
скіх гаворак Парыцкага раёна» (1929). Навуковец неадна-
разова наведва¢ малую радзіму. Менавіта ¢ гэтым рэгіёне 
ён змог адчуць усю па¢нату і першародную прыгажосць 
роднай мовы. Нездарма сэнсам жыцця Сцяпана Міхайлаві-
ча стала адраджэнне беларускай мовы. Гэта зблізіла яго 

Сцяпан Міхайлавіч Некрашэвіч 
з жонкай Марыяй Сяргееўнай 
Ціманьковай. 1929 г.
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Пратакол пасяджэння Палітбюро ЦК УКП(б) ад 11.10.1928 г. 
аб перайменаванні Інстытута беларускай культуры ў Ака-
дэмію навук. Расійскі дзяржаўны архіў сацыяльна-палітыч-
най гісторыі (РДАСПГ), ф. 17, воп. 3, спр. 1814, арк. 2.
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Вокладка «Расійска-беларускага слоўніка».  
Укладальнікі С. Некрашэвіч і М. Байкоў. Мінск. 1928 г.  
Фонд ЦНБ імя Я. Коласа НАН Беларусі.
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Вокладка брашуры С. Некрашэвіча «Да характарыстыкі 
беларускіх гаворак Парыцкага раёну». Мінск. 1929 г. 
Фонд ЦНБ імя Я. Коласа НАН Беларусі.
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з такімі выбітнымі прадста¢нікамі беларускай культуры, 
як Янка Купала, Якуб Колас, Змітрок Бядуля, Кандрат Кра-
піва. Яны працавалі разам, і мы бачым іх побач на многіх 
фотаздымках таго часу.

Аднак грамадства было ¢жо напярэдадні вялікай бяды: 
бальшавікі пачалі рыхтаваць новую вайну супраць свай-
го народа. Пакуль гэта былі толькі першыя хвалі, першыя 
прыкметы…

Сцяпан Міхайлавіч, напэ¢на, адчува¢ гэта: невыпадкова 
летам 1930 г. яны разам з акадэмікам Вацлавам Ласто¢скім 
накіраваліся ¢ навуковую камандзіро¢ку ¢ далёкую Том-
скую вобласць, дзе планавалі вывучаць жыццё і побыт бе-
ларускіх перасяленца¢. Але для ¢сёмагутных рэпрэсі¢ных 
органа¢ не існавала вялікіх адлегласцей.

Раніцай 21 ліпеня 1930 г. на параходзе «Табольск», што 
плы¢ па сібірскай рацэ Об, беларускія навуко¢цы Сцяпан 
Некрашэвіч і Вацла¢ Ласто¢скі былі арыштаваны.

У архіве КДБ мне ¢далося пазнаёміцца з дакументамі, 
што датычацца арышту і допыта¢ Сцяпана Некрашэвіча, 
а таксама прыгавора¢ яму. Найперш хвалявала, якія аб-
вінавачванні былі прад’я¢лены вядомаму вучонаму ¢ да-
лёкім 1930-м. Як сведчаць пратаколы, Некрашэвіч у мі-
нулым бы¢ членам партыі эсэра¢, консулам Беларускай 
Народнай Рэспублікі ¢ Адэсе, з 1921 г. нібыта з’я¢ля¢ся чле-
нам кіра¢нічага цэнтра контррэвалюцыйнай арганізацыі 
«САБ – СВБ» (Саюз адраджэння Беларусі – Саюз вызвален-
ня Беларусі), здзяйсня¢ сувязь і здабыва¢ важную інфар-
мацыю, выкарысто¢ваючы для гэтага замежныя каман-
дзіро¢кі, наладзі¢ і падтрымліва¢ кантакты з платона¢скай 
манархічнай арганізацыяй.

Сцяпана Некрашэвіча выслалі ¢ г. Сарапул Удмурцкай 
АССР тэрмінам на пяць гадо¢. Там ён працава¢ планавіком-
эканамістам, бухгалтарам і, пэ¢на, веры¢ у свой светлы 
дзень. Але дзень той так і не наста¢. Вучонага зно¢ арыш-
тавалі. У абвінава¢чым заключэнні сцвярджалася, што 
Сцяпан Міхайлавіч з’я¢ля¢ся агентам польскай разведкі 
з 1920 г., па заданні якой праводзі¢ шпіёнскую работу на 



133

Анкета допыту 
Сцяпана 
Міхайлавіча 
Некрашэвіча. 
1930 г. Архіў 
КДБ Рэспублікі 
Беларусь.

Пратакол № 21/1 пасяджэння Прэзідыума Беларускай акадэміі 
навук ад 13.08.1930 г. Цэнтральны навуковы архіў (ЦНА) 
НАН Беларусі, ф. 1, воп. 1, спр. 6, арк. 239.
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тэрыторыі СССР і вербава¢ новых асоб для ¢дзелу ¢ аген-
турнай працы, бы¢ членам нацыянал-фашысцкай аргані-
зацыі з 1917 года, праводзі¢ шкодніцкую працу ¢ сістэме 
народнай адукацыі Беларусі.

Фінал гэтай гісторыі тыповы для таго часу. Ваенная ка-
легія Вярхо¢нага Суда СССР 19 снежня 1937 г. прыгавары-
ла Сцяпана Міхайлавіча Некрашэвіча да вышэйшай меры 
пакарання з канфіскацыяй усёй асабістай маёмасці. Пры-
суд бы¢ выкананы літаральна на наступны дзень.

Яго жонка Марыя Сяргее¢на Ціманькова, не вытры-
ма¢шы выпрабавання¢, рана пайшла з жыцця.

Пастановай Вярхо¢нага Суда БССР ад 10 чэрвеня 1988 г. 
Сцяпан Міхайлавіч Некрашэвіч бы¢ рэабілітаваны.

Трагічны лёс і брата Сцяпана Міхайлавіча – Іосіфа, пра 
якога нават родзічы ¢ той час стараліся не ¢згадваць – гэта 
пагражала вялікімі непрыемнасцямі. Іосіф свядома выбра¢ 
свой шлях і не прызна¢ новую ¢ладу, ста¢ афіцэрам Добра-
ахвотнай арміі Дзянікіна. Ідэалам для Іосіфа і яго аднадум-
ца¢ былі манархія, правасла¢е. Ён нядо¢га прабы¢ дома па-
сля рэвалюцыі. Адыходзячы, сказа¢:

– Мой лёс мне вядомы, мяне чакаюць на Доне, усе мае 
сябры там. 

Паклані¢шыся дому, Іосіф пайшо¢, каб больш ніколі 
не вярнуцца. Па некаторых звестках, ён трапі¢ у палон да 
чырвоных і бы¢ расстраляны…

Сястра Сцяпана Міхайлавіча Ганна Акановіч у час Дру-
гой сусветнай вайны выехала спачатку ¢ Германію, потым, 
пасля смерці мужа, – у Амерыку. У 1950-я гг. выкладала 
¢ Нью-Ёрку ¢ школе Міхельсона разам з прадста¢нікамі бе-
ларускай інтэлігенцыі – М. Міцкевічам, М. Тулейкам, М. Ка-
хано¢скай.

Кланяюся ¢сяму сла¢наму і шматпакутнаму роду Не-
крашэвіча¢ і шчыра веру, што «чалавек па натуры сваёй 
не востра¢. Ён кавалачак Кантынента, частка цэлага. Хто б 
ні памёр, гэта адмірае часціца цябе, бо ¢ табе змяшчаецца 
чалавецтва…».



ТАТУРЫ ГЕРБА «ДАНБРОВА»
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Прабабуля майго дзеда 
Міхаіла Іванавіча Сацкеві-
ча-Статкевіча – Ганна Са-
муіла¢на Татур.

З роду Татура¢ выйшла 
шмат знакамітых асоб, 
у тым ліку і беларуская па-
этэса Наталля Татур. «Наш 
род, – распавядала сама 
Наталля, – у Польшчы 
лічы¢ся адным з найста-
ражытнейшых. Першапа-
чаткова прозвішча гуча-
ла як Тур, а тая галіна роду, 
што перасялілася з Фран-
цыі, пісала яго звычайна 
з прыста¢кай “Ля”. У час 
Варфаламее¢скай ночы 
палякі-каталікі пакінулі 
краіну, і мае продкі, пера-

сякаючы межы Княства Літо¢скага, кімсьці былі названы 
Татурамі.

Генрых Татур – вядомы этнограф, заснавальнік най-
багацейшага прыватнага этнаграфічнага музея, яго імя 
змешчана ¢ нацыянальнай энцыклапедыі. Мой кузен Ан-
джэй Татур – вядомы польскі даследчык Антарктыкі, зна-
каміты ¢нікальнай знаходкай шкілета двухметровага пінг-
віна. Мой родзіч бы¢ прадвадзіцелем мінскага дваранства. 
Бацька, Мікалай Татур, ста¢ беларускім пісьменнікам, а ба-
буля па матчынай лініі была не толькі дырэктарам канды-
тарскай фабрыкі, але і перакананай камуністкай. Увогуле, 
цікавы род, цікавыя людзі». 

Гэта меркаванні Наталлі Мікалае¢ны адносна пахо-
джання роду Татура¢, але звернемся да факта¢ і дакумен-
та¢ мінулага.

Справа Мінскага дваранскага дэпутацкага сходу пра 
дваранскае паходжанне Татура¢ ахоплівае некалькі 

Герб роду Татураў «Данброва».
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стагоддзя¢. Мінулае адлю-
стравана ¢ ёй на 1565 ар-
кушах. Гістарычныя факты 
гавораць пра знакамітасць 
старажытнага роду, які ме¢ 
свой герб – «Данброва».

Легенда сведчыць, што 
¢ 1096 г. крыжаносцы на 
чале з Готфрыдам Бульён-
скім рушылі ¢ паход да Тру-
ны Гасподняй у Іерусалім. 
Войскам не ¢далося завая-
ваць горад, тады Готфрыд 
папрасі¢ дапамогі ¢ поль-
скага манарха Крываус-
та. Польскі атрад рыца-
ра¢ узначалі¢ Дамбро¢скі. 
За прая¢леную ¢ бітве ад-
вагу і муж насць пры ¢зяц-
ці Іерусаліма сла¢ны воін 
атрыма¢ ад Готфрыда 
Бульёнскага герб, які на-
звалі «Данброва».

На шчыце герба ¢ сінім полі – срэбраная падкова, на 
якой размешчаны залаты крыж, на канцах той падковы – 
яшчэ два крыжы; на шлеме, па-шляхецку каранаваным, ад-
люстравана птушынае крыло, пранізанае стралою.

Да ¢ладальніка¢ герба паважліва ставіліся многія знака-
мітыя асобы і нават польскія каралі, што засведчана лета-
пісцамі: «Прозвішча Татур мае прывілеі дваранскага пахо-
джання і карыстаецца ¢ласцівымі гэтаму званню правамі». 
Дваранскія правы захо¢валіся за Татурамі на працягу не-
калькіх стагоддзя¢. Доказам таму служаць дакументы, дзе 
сустракаецца прозвішча Татур: прывілей княжны Ган-
ны Радзівіл, выдадзены Невяро¢скім і Івану Татуру 30 мая 
1754 г., выпіс патэнта на навагрудскага ротмістра Івана Та-
тура ад 19 верасня 1786 г., трохгадовая закладная здзел ка 

Наталля Мікалаеўна Татур – член 
Саюза пісьменнікаў Беларусі 
і Расіі. 1990-я гг.



138

Радаводнае дрэва і герб «Данброва» Татураў. НГАБ, ф. 319, 
воп. 1, спр. 18, арк. 1–2.
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на фальварак Плеха¢ і інш. На жаль, многія дакументы былі 
спалены падчас война¢. І ¢сё ж тых, што засталіся, хапіла, 
каб прызнаць Татура¢ «радавітымі і старажытнымі поль-
скімі дваранамі» і ¢несці іх «у дваранскую кнігу Мінскай гу-
берні ¢ першую частку».

Надзвычай цікавыя архі¢ныя матэрыялы знойдзены 
¢ апошні час.

Напрыклад, гісторыя Ізыдора Татура і Фамы Іодкі. 
Апошні паквапі¢ся на кавалак зямлі, на які быццам бы не 
было дакумента¢. Справа дайшла да суда, і там высветліла-
ся, што дакументы ¢сё-такі ёсць, і з іх вынікае, што ¢ фаль-
варку Бяроза¢шчына «межы зямлі пазначаны ¢ купчай». 
Акрамя таго, знайшліся дакументы, якія сведчаць, што дзед 
Ізыдора Самуіл Татур «за жыццё сваё набы¢ надзел зямлі, 
Перца¢шчызна названы, у Слуцкім павеце», і гэты надзел 
знаходзі¢ся з мая 1802 г. у «бясспрэчным валоданні» сям’і.

Не менш цікавы і другі дакумент – фармулярны спіс аб 
службе акалодачнага наглядчыка Маско¢скай гарадской 
паліцыі Вікенція Восіпава Татура. Вікенцій Восіпа¢ ме¢ 
два срэбраныя медалі, значок за выдатную стральбу, вуз-
кі і шырокі ша¢роны і атрымліва¢ за год 550 рублё¢ жала-
вання. Да гэтага бы¢ грэнадзёрам Расто¢скага палка. Вы-
значы¢ся Вікенцій Татур і на службе ¢ маско¢скай паліцыі. 

Стала вядома і пра Хрызастома-Ла¢рэнція-Дамініка Іва-
нава Татура, прадвадзіцеля слонімскага павятовага два-
ранства – бацьку Генрыха Татура. Са знойдзеных звестак 
вынікае, што Татуры пакінулі на Слонімшчыне добры след. 
Дзядзька Генрыха Татура бы¢ святаром аднаго з мясцовых 
касцёла¢ і надзвычай паважаным чалавекам. Адсюль па-
ходзіла і маці ¢жо згаданага вядомага археолага, калекцыя-
нера і кнігазна¢цы Генрыха Татура. Захава¢ся яе ліст сыну, 
напісаны ¢ Слоніме.

Да гэтага часу пра асобу Генрыха Татура пішуць газеты, 
часопісы, як нашы, так і замежныя, даючы пры гэтым роз-
ныя ацэнкі яго дзейнасці. Дата яго нараджэння до¢гі час 
заставалася нявысветленай. Мне ¢далося ¢станавіць, што 
ён нарадзі¢ся 17 верасня 1846 г. у Слоніме. Фотаздымка¢ 
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вядомага беларускага археолага знайсці не ¢далося, існуе 
толькі апісанне яго знешнасці.

А што пісалі пра Генрыха Татура яго сучаснікі? Звер-
немся да твора¢ Аляксандра Ельскага, вядомага дзеяча бе-
ларускай культуры, пісьменніка, публіцыста, этнографа, 
збіральніка помніка¢ пісьменства і гісторыі роднага краю. 
У яго нарысе «Гарады і мястэчкі» ёсць цікавае сведчанне: 
«Археалагічна-этнаграфічны музей пры мясцовым губерн-
скім статыстычным камітэце знаходзіцца ¢ памяшканні гу-
бернатара, мае да 600 археалагічных знаходак каменнай 
і бронзавай эпох, каля 1000 тамо¢ польскіх і лацінскіх ста-
ражытных твора¢, сабраных у былых бібліятэках касцёла¢, 
некалькі тысяч розных мясцовых работ, што адносяцца 
да этнаграфіі, пэ¢ную колькасць айчынных манет і роз-
ных памятак, а таксама збор чалавечых чарапо¢, узятых 
з дагістарычных кургано¢. Музей гэты дзесяць гадо¢ таму 
бы¢ створаны і ¢камплектаваны здольным даследчыкам, 
архео лагам Генрыхам Татурам. Цікавасць у гэтым зборы 
выклікае выкананая названым Татурам неапублікаваная 
археалагічная карта Мінскай губерні, на якой абазначаны 
¢се мясцовасці, дзе ёсць дагістарычныя помнікі: курганы, 
гарадзішчы, насыпы, замкі, памятныя камяні і іншае. Татур 
падзялі¢ усе помнікі на 25 груп і адзначы¢ на Мін шчыне да 
30 000 кургано¢ і да 1000 гарадзішча¢ і насыпа¢».

Удума¢шыся ¢ гэтыя лічбы, можна ¢явіць аб’ём работ, 
выкананы нястомным даследчыкам. «Энцыклапедыя гісто-
рыі Беларусі» так характарызуе нашага земляка: «…бела-
рускі археолаг, гісторык, краязнавец, калекцыянер. Член 
Мінскага статыстычнага камітэта, павятовы маршалак два-
ранства. З 1874 г. вё¢ археалагічныя раскопкі ¢ Мінскай гу-
берні, скла¢ яе археалагічную карту з апісаннем помніка¢».

Па пытаннях папа¢нення калекцыі старажытнай зброі, 
а таксама бібліятэкі для свайго Нясвіжскага замка з Г. Тату-
рам раі¢ся князь Антоній Радзівіл. З Г. Татурам плённа су-
працо¢ніча¢ граф Э. Чапскі. Генрых Хрыстафоравіч бра¢ 
удзел у рабоце 9-га археалагічнага з’езда, які адбыва¢ся 
¢ Вільні, з грунто¢ным дакладам пра сваю дзейнасць. Гэта 
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бы¢ сапра¢ды адукаваны, дасведчаны чалавек. Нездарма 
Іван Луцкевіч, адзін з заснавальніка¢ газеты «Наша Ніва», 
лічы¢ Г. Татура сваім наста¢нікам. Аляксандр Уласа¢ піса¢: 
«Мы і Казімір Кастравіцкі [родзіч вядомага французскага 
паэта Гіёма Апалінэра (Кастравіцкага), бацькі якога пахо-
дзілі з-пад Навагрудка] былі ¢ музеі Татура сотні разо¢, рас-
казвалі яму пра свае “беларускія планы”…

Строгі стары, лысы, з рыжай барадой, падобны да пра-
рока Майсея, бы¢ з намі адной думкі. Седзячы вечарамі 
¢ сваім прыстанку, закіданым кальчугамі, мячамі, стары-
мі кнігамі, дакументамі, мэбляю, іконамі, ён выслухо¢ва¢ 
нашы “даклады” пра яшчэ нясмелыя спрэчкі з палякамі 
і абрусіцелямі, часам рабі¢ за¢вагі, прыводзі¢ аргументы 
з гісторыі Беларусі.

Кастравіцкі бы¢ духам “Белавежскай пушчы”, з народа, 
ад Татура на нас веяла духам Гедыміна, Ягайлы, Канстан-
ціна Астрожскага, менскіх, слуцкіх і ¢сіх фундатара¢ і бу-
да¢ніко¢ беларускай міну¢шчыны. Гэта былі два магіканы, 
дзве крыніцы, якія захавалі зародак беларускай ідэі і не далі 
ёй згаснуць». 

У кнізе «Археалогія і краязна¢ства Беларусі ХVI ст. – 
30-я гг. ХХ ст.» прафесар Л. Аляксее¢ піша пра Генрыха Та-
тура як пра дылетанта, але і не адма¢ляе яго заслугі ¢ спра-
ве, якой наш родзіч бы¢ адданы ¢сё жыццё: «Г. Х. Татур 
збіра¢ старажытнасці з чатырнаццаці гадо¢. Гэты свое-
асаблівы чалавек, апантаны страсцю калекцыянера, зай-
ма¢ся яшчэ і раскопкамі. Г. Х. Татур валода¢ несумненна 
вялікімі, хоць і спецыфічнымі, ведамі археалагічных ста-
ражытнасцей Беларусі, якія ён з цягам часу і абагульні¢. 
Рассылаючы па Мінскай вобласці спецыяльныя анкеты, 
ён скла¢ археалагічную карту Мінскай губерні. Ім самім 
былі зроблены назіранні, што па цячэнні Бярэзіны рас-
па¢сюджаны курганы конусападобнай востраканечнай 
формы, а па верхнім цячэнні ракі Пціч – сустракаюцца 
¢ форме чатырохвугольнай і ¢сечанай піраміды, трохву-
гольная форма піраміды вельмі рэдкая, за¢важана толь-
кі на правым беразе Бярэзіны ¢ Ігуменскім павеце, валікі 
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(до¢гія курганы) сустракаюцца толькі ¢ вярхо¢ях Бярэзі-
ны, пра што ён і каза¢». 

Генрых Татур добра веда¢ пахавальныя абрады розных 
рэгіёна¢, месцы з найбольшай колькасцю рэча¢ у курга-
нах. Веда¢ ён і гарадзішчы ¢ Мінскай губерні: «…у самай вя-
лікай колькасці і самыя цудо¢ныя ¢мацаванні, – піса¢ ён, – 
знаходзяцца па цячэнні Бярэзіны і яе прытоках, асабліва 
з правага боку, сярод азёр у вярхо¢ях гэтай ракі ¢ па¢ноч-
най частцы Барыса¢скага павета і сярод балот даволі рэд-
кія і менш моцныя. Плывучы ¢верх па цячэнні ракі Случ, 
за¢важаеш, што яны зно¢ сустракаюцца ¢ вялікай колькас-
ці і ¢ больш значных памерах».

Пісалі пра нястомнага археолага і краязна¢цу вядомыя 
даследчыкі З. Да¢гяла, А. Ка¢ка, У. Мархель, Г. Кахано¢скі. 
Аднак, на жаль, да гэтай пары няма асобнай кнігі пра жыц-
цё і дзейнасць гэтага неардынарнага чалавека. Некаторыя 
звесткі можна ¢зяць толькі з архі¢ных дакумента¢. На-
прыклад, з вызначэння Мінскага дваранскага дэпутацка-
га сходу вядома пра далучэнне да дваранскага роду Тату-
ра¢ Генрыха-Франца Хрызастомава Татура, што адбылося 
14 лістапада 1853 г. Яшчэ адзін дакумент – справа Мінскай 
аб’яднанай палаты крымінальнага і грамадзянскага суда 
па спрэчках паміж удавой калежскага саветніка К. Леміха-
вай, жонкай калежскага саветніка А. Пярхуравай, інжыне-
рам-капітанам В. Багдановічам з аднаго боку і дваранінам 
Г. Татурам – з другога аб праве валодання спадчынай па-
сля смерці А. Мезенцавай у маёнтку Крушыны Ігуменска-
га павета. 

У той час квітнела фундатарства, у пашане бы¢ талент, 
і некаторыя багатыя людзі імкнуліся яго падтрымліваць. 
Вось і А. Мезенцава звярнула ¢вагу на маладога археолага 
Татура, які, відаць, неаднойчы зазіра¢ у маёнтак Крушыны, 
праводзі¢ раскопкі ¢ тых мясцінах, расказва¢ пра знаход-
кі і свае планы на будучыню. Невыпадкова ¢ 1866 г. з’яві¢ся 
дакумент, дзе А. Мезенцава завяшчала свой маёнтак Г. Тату-
ру. У дадатковым завяшчальным распараджэнні ад 29 жні¢-
ня 1868 г. фундатарка пісала, што калі ¢лады не дазволяць 
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перадаць маёнтак Крушыны Татуру ¢ вотчыннае валодан-
не, то яна «завяшчае Татуру выкупную ссуду за сялянскія 
надзелы ¢ яе маёнтку, колькі такой належыць і да зваляе 
яму, Татуру, атрымаць з яе маёнтка 8 тысяч рублё¢ за па-
слугі, а да атрымання гэтых грошай жыць у тым маёнтку 
і кіраваць бескантрольна, з абавязацельствам толькі пла-
ціць за казённыя павіннасці».

Маёнтак Крушыны так і не даста¢ся маладому даслед-
чыку. Аб’ яд наная палата пры разглядзе духо¢нага завяш-
чання А. Ме зе нцавай патлумачыла, што пераход неру-
хомай маёмасці Генрыху Татуру ва ¢ласнасць як асобе 
рымска-каталіцкага ве ра вызнання «за сілаю Найвышэйша-
га ¢каза ад 10 снежня 1865 года дапушчаны быць не можа». 
Не дапамог і Урадавы се нат, куды Татур звярну¢ся са скар-
гаю. Прычына адмовы бы ла вя до мая: няда¢на пракаціла-
ся па¢станне, удзельнікі якога пазба¢ ляліся сваіх звання¢, 
маёнтка¢ і зямель. Каб захаваць нажы тае, многія перада-
валі маёмасць тым, хто не ме¢ адносін да вір лі вых падзей. 
Вось і з’яві¢ся Найвышэйшы ¢каз, які закрану¢ і Татура. Ад-
нак, нягледзячы на ня¢дачу, Генрых Татур пра до¢ жы¢ ар-
хеалагічныя пошукі на абшарах Міншчыны і Віцебшчыны. 

У створаным Г. Татурам прыватным музеі знаходзілася 
вялікая калекцыя старажытных рэча¢ і кніг, якая ацэньва-
лася на той час у 200 тысяч рублё¢. Пасля смерці збіраль-
ніка ¢ 1907 г. калекцыю хацела набыць Расійская акадэмія 
навук, але грошы хутка не знайшліся, таму экспанаты былі 
распрададзены і, на жаль, наза¢сёды страчаны для нашай 
краіны.

Хацелася б асобна спыніцца на лёсе калекцыі Генры-
ха Татура. Асаблівую цікавасць выклікае гісторыя знахо-
джання правасла¢нымі вернікамі цудадзейнай іконы Бо-
жай Маці «Зн аме ние», якую Генрых Татур раней атрыма¢ 
ад Тышкевіча¢. У Епар хіяльнай хроніцы за 1907 год ска-
зана: «Як вядома, у Ла гой ску ¢ да¢ніну была цудадзейная 
ікона Божай Маці “Знамение”. У цяжкія для правасла¢ных 
часы (ХVI–XVII стст.) гэтая іко на была захоплена ¢ніятамі. 
Які яе далейшы лёс, цяжка сказаць. Мы ведаем пра яе толькі 
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¢ апошні час. Ікона гэтая захо¢ва ла ся ¢ вялікай тайне ¢ ня-
божчыка мінскага археолага Г. Х. Татура…»

Пасля смерці Генрыха Татура епіскап Мінскі і Тура¢скі 
Міхаіл разам з мінскім губернатарам наведа¢ яго стара-
жытнасховішча і даручы¢ святару А. Ленскаму весці пера-
мовы з удавой па пытанні вяртання правасла¢най царк-
ве цудадзейнай іконы Божай Маці «Знамение». Перамовы 
прайшлі паспяхова. 8 верасня 1907 г. з прычыны пера-
нясення старажытнай іконы з г. Мінска ¢ мястэчка Ла-
гойск Барыса¢скага павета адбы¢ся вялікі хросны ход: 
«Ніколі яшчэ ¢ Мінску не было такой шматлюднай працэсіі 
(удзель нічала некалькі дзясятка¢ тысяч чалавек)».

Даследавалі тэму спадчыны Г. Татура гісторыкі-ма-
стацтвазна¢цы Ю. Піскун і А. Хадыка, а таксама доктар 
філалагічных навук А. Мальдзіс. 

Найбольш значная частка калекцыі была выкуплена 
¢ 1907 г. ва ¢давы Г. Татура графам Тышкевічам, а іншая 
частка, на думку даследчыка¢, апынулася ¢ архіве ¢ніяцка-
га мітрапаліта А. Шаптыцкага ¢ Львове. Перакана¢ мітра-
паліта пра неабходнасць яе набыцця ¢краінскі прафесар-
славіст І. Свянціцкі, а садзейніча¢ гэтаму вядомы дзеяч 
беларускай культуры І. Луцкевіч.

Лічыцца, што сёння частка калекцыі Г. Татура знахо-
дзіцца ¢ Музеі ¢краінскага мастацтва, створанага І. Свян-
ціцкім. Хочацца думаць, што такім чынам яна была выра-
тавана і захавана… 

Цікавы лёс яшчэ адной прадста¢ніцы знакамітага роду – 
Ганны Самуіла¢ны Забэлы, народжанай Татур, прабабулі 
майго дзеда Міхаіла Іванавіча Сацкевіча-Статкевіча. 

Прапрадзед яе бацькі Васіль 10 ліпеня 1596 г. па пры-
вілеі польскага караля Жыгімонта III Вазы атрыма¢ у ва-
лоданне Бярэзніцкае староства з сялянамі. Яго сын Іван 
служы¢ у літо¢скіх войсках і па прывілеі польскага караля 
Яна Казіміра 7 мая 1660 г. бы¢ уганараваны чынам падпал-
ко¢ніка. Унук Лявон таксама нёс вайсковую службу ¢ чыне 
маёра, 20 мая 1704 г. атрыма¢ ахо¢ную грамату польскага 
караля А¢густа II Моцнага.
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Дзед Ганны Іван у 1722 г. атрыма¢ прывілей ад княж-
ны Ганны Радзівіл, валода¢ вотчынным маёнткам Пур-
невічы з сялянамі ¢ Навагрудскім ваяводстве і бы¢ жанаты 
з Канстанцыяй з роду Касынскіх. Яго брат Феадор слу-
жы¢ у літо¢скіх войсках палко¢нікам і жы¢ у спадчынным 
маёнтку Каросна.

Дзядзька Ганны Станісла¢ прадо¢жы¢ справу сваіх 
продка¢ – як і яны, служы¢ у літо¢скіх войсках. Граматай 
польскага караля А¢густа III 12 ліпеня 1759 г. бы¢ павыша-
ны ¢ званні – з капітана ¢ маёры – і ¢ніверсалам польскага 
караля Станіслава А¢густа Панято¢скага ад 3 ліпеня 1767 г. 
запрошаны на сейм.

Пра бацьку Ганны – Самуіла – нам вядома, што ён бы¢ 
ахрышчаны 15 жні¢ня 1748 г. ксяндзом Канстанцінам Дун-
цэвічам у Бабовенскім касцёле. Набы¢ надзел зямлі Пер-
ца¢шчызна ¢ Слуцкім павеце ¢ правадзейнага стацкага 
саветніка Бярновіча. Жы¢, як відаць з пасямейнага спіса 
дваран Слуцкага павета 1796 г., у засценку Мароза¢шчы-
на, які знаходзі¢ся ¢сяго за некалькі кіламетра¢ ад маёнт-
ка Дашкі, вотчыны яго будучай жонкі Феліцыяны Фёдара¢-
ны Карыбут-Дашкевіч.

Ганна, яе браты і сёстры былі ахрышчаны ¢ Бабовенскім 
касцёле. Пасля 1796 г. сям’я перасялілася ¢ фальварак Бяро-
за¢шчына, дзе раней жылі продкі Татура¢. І, магчыма, у гэты 
час яны перайшлі ¢ правасла¢е. Як відаць з метрычных кніг, 
Татуры сталі прыхаджанамі Пука¢скай Георгіе¢скай царк-
вы, там 6 красавіка 1821 г. адпявалі бацьку Ганны.

У тыя далёкія часы, як і сёння, да сітуацыі, калі ¢ адным 
родзе былі і правасла¢ныя, і ¢ніяты, і каталікі, ставіліся 
цярп ліва. Аднак часам на гэтай глебе ¢знікалі сур’ёзныя 
праблемы.

Так атрымалася і ¢ Ганны Татур. Яна выйшла замуж за 
Андрэя Забэлу. Яе абраннік бы¢ каталіцкай веры, таму ма-
ладыя абвянчаліся ¢ Гроза¢скім касцёле па рымска-ка-
таліцкім абрадзе. Ганна перастала наведваць Пука¢скую 
царкву, а ¢сіх народжаных дзяцей сям’я хрысціла ¢ Гро-
за¢скім касцёле.
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Справа аб спакушэнні ў лацінства дваранкі Ганны 
Забэлы (Татур) і яе дзяцей. НГАБ, ф. 136, воп. 1, 
спр. 23566.
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Аднак калі ¢ першай палове ХIХ ст. расійскай дзяржа-
вай праводзілася дзейнасць па скасаванні уніі, пачаліся 
разбіральніцтвы ¢ прыходах: каго лічыць правасла¢нымі, 
а каго аднесці да рымска-каталіцкай веры. Гэта датычыла-
ся і сям’і Ганны, дзе, на думку святаро¢, бы¢ здзейснены не-
законны пераход у каталіцтва.

Так і ¢знікла справа «Аб спакушэнні з правасла¢я ¢ ла-
цінства дваранкі Ганны Забэлавай (Татур) і дзяцей яе: Сі-
мяона, Васіля, Франца, Іосіфа, Казіміра, Мар’яны, Антаніны 
і Францішкі», якая была пачата 24 красавіка 1851 г. Мін-
скай духо¢най кансісторыяй. Фактычна гэтая гісторыя па-
чалася на дзесяць гадо¢ раней і до¢жылася ажно да 1875 г. 
Да таго часу Ганна памерла, а страсці ¢сё кіпелі яшчэ га-
до¢ дваццаць.

Вось што піса¢ у 1862 г. яе сын Франц у сваім прашэн-
ні імператару Аляксандру Мікалаевічу: «У 1841 г. Мінскай 
губерні Ігуменскага павета вёскі Пукава прыходскі святар 
Ксенафонт Шанец, пасвары¢шыся з дзядзькам маім Мар-
тынам Самуілавічам Татурам, па злосці ¢чыні¢ начальству 
данос, што мы, Татуры, у дзеянні сваім і ро¢на, як і я з бра-
тамі і сёстрамі, народжаныя ад дачкі Самуіла Татура Ганны, 
спакусіліся з правасла¢я ¢ рымскі абрад. Па гэтым данясен-
ні праведзена было прыставам 1-га разраду Ігуменскага 
павета агульнае з духо¢нымі дэпутатамі рымскімі і права-
сла¢нымі следства, у час якога прысяжнымі паказаннямі 
шасці старэйшых апытаных жыхаро¢ і метрычнымі выпі-
скамі аб нараджэнні і хрышчэнні нас саміх і бацько¢ на-
шых даказалі, што як Татуры, так і мы, Забэлы, спавядалі 
рымска-каталіцкую веру і што да правасла¢я, а таксама да 
былой уніі мы не належалі. Таму данясенне святара Шан-
ца засталося без увагі.

З цягам часу, калі адбыліся разбіральніцтвы паміж рым-
скім і правасла¢ным духавенствам, святар Шанец вырашы¢ 
нас і Татура¢ звярнуць у правасла¢е і прад’яві¢ іск ксяндзу 
Гроза¢скага рымска-каталіцкага касцёла Ма¢чановічу. Пад-
мануты і даверлівы Ма¢чановіч без учынення разбора¢ вы-
ключы¢ нас і Татура¢ са спіса¢ даверанага яму храма».
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У паведамленні Мінскай духо¢най кансісторыі значыц-
ца: «У 1843 г. 23 лістапада Пука¢скай царквы святар Ксена-
фонт Шанец і настаяцель Гроза¢скага касцёла Міхаіл Ма¢-
чановіч па патрабаванні епархіяльнага начальства чынілі 
разбіральніцтва па Найвышэйшым указе пра ¢сіх тых пу-
ка¢скіх прыхаджан, якія ¢ розныя часы з былой уніі і з пра-
васла¢я пачалі спавядаць рымска-каталіцкую рэлігію. 

І па ¢заемным метадзе сабор можа з царко¢ных даку-
мента¢ даведацца пра сапра¢ды збітых з правільнага шля-
ху, а таму абавязаць іх вярнуцца ¢ нетры правасла¢я. У ліку 
іншых асоб была і Ганна Самуіла¢на Забэлава, удава. І па 
акце разбіральніцтва ксёндз Ма¢чановіч з прыкладаннем 
касцельнай пячаткі ¢ласнаручна напіса¢, што ён усім асо-
бам, якія маюць адносіны да правасла¢я, паведамі¢ пра вы-
ключэнне са спіса¢ і што ім не прадаставяць хрысціянскіх 
трэб. Таму з боку правасла¢нага епархіяльнага начальства 
даве дзены да ведама святару Пука¢скай царквы абавязак 
право дзіць адпаведныя павучанні, у ліку іншых асоб і Ган-
ны Забэлавай з прапісанымі дзецьмі, на вяртанне ¢ пра-
васла¢е. Але паколькі яны пасля ¢сіх угавора¢ засталіся 
¢ цвёрдасці, то Ганна Забэлава і старэйшы сын Сімяон былі 
выкліканы ¢ кансісторыю для пераконвання¢. І выклікаліся 
тройчы 17, 18, 19 ліпеня 1844 г. [Усе гэтыя дні Ганна з сы-
нам удзельнічала ¢ правасла¢най літургіі ¢ Мінскім Свята-
Духавым кафедральным саборы.] Там Сімяон Забэла да¢ 
падпіску добраахвотна вярнуцца з дзецьмі сваімі ¢ пра-
васла¢ную веру і быць спавяданым і прычашчоным у Ка-
федральным саборы. А маці яго Ганна Забэлава засталася 
¢ сваёй цвёрдасці і была адпушчана на месца жыхарст-
ва. Але паколькі яна перасялілася цяпер у аколіцу Маліна-
ва Бабруйскага павета, у прыход Глускай Уваскрэсенскай 
царквы, то прадпісана глускаму дабрачыннаму протаіерэю 
Смолічу наста¢ляць дзяцей яе ¢ сапра¢днасці правасла¢най 
царквы, пераконваць іх у прыняцці правасла¢я».

Але і на новым месцы ¢гаворы і пераконванні Іаана 
Смоліча не па¢плывалі на пазіцыю Ганны Забэлы. У сваіх 
данясеннях у Мінскую духо¢ную кансісторыю, якія святар 
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пасыла¢ на працягу некалькіх гадо¢, ён паведамля¢: «Ганна 
Забэлава і дзеці, якія знаходзяцца з ёю, сцвярджаюць, што 
яны народжаны ¢ каталіцызме і застануцца ¢ ім да старасці, 
свайму веравызнанню ніколі не здрадзяць і будуць у цвёр-
дасці сваёй непахісныя, і дзеці бяруць прыклад з маці».

Ганна Самуіла¢на памерла ¢ 1855 г., застаючыся ка-
талічкай, але адпявалася святаром Смолічам і пахавана 
па правасла¢ным абрадзе на могілках у Машнічах (цяпер 
Клетнае). Дзеці яе праз шлюб і па ¢ласных перакананнях 
станавіліся або правасла¢нымі, або каталіцкімі хрысція-
намі.

А вось як склаліся лёсы некаторых іншых прадста¢ніко¢ 
роду Татура¢.

Адна з найцікавейшых асоб – Касьма Феліксавіч Татур. 
Ён нарадзі¢ся ¢ 1870 г. у Барыса¢скім павеце Мінскай гу-
берні і бы¢ незаконнанароджаным сынам Фелікса Фамі-
ча Татура. 

Так здарылася, што хлопчык нарадзі¢ся яшчэ да шлюбу 
Фелікса Фаміча Татура і Ганны Навума¢ны Кавалінскай. 
У 1883 г. было пададзена прашэнне «Яго Імператарскай 
Вялікасці… аб дазваленні сыну Фелікса Фаміна Татура Кась-
ме Феліксаву Татуру прыняць прозвішча бацькі». Пасля 
чаго «Іменным Найвышэйшым Указам, дадзеным 6 чэр-
веня 1883 г. Урадаваму сенату, Уселітасцівейша дазволена 
сыну яго Касьме прыняць яго Татура прозвішча і ¢ступіць 
ва ¢се правы і прывілеі, якія належаць… законным дзецям». 
Вызначэннем Мінскага дваранскага дэпутацкага сходу ад 
31.05.1885 г. Касьма далучаны да дваранскага роду Татура¢. 
Паводле сямейнага спіса дваран Слуцкага павета 1893 г., 
жы¢ разам з маці і сёстрамі ¢ вёсцы Заастравечча. 

З 1885 г. Касьма Татур служы¢ памочнікам валаснога 
пісара Засульскай, Самахвалавіцкай і Сенніцкай валасцей 
Мінскага павета, потым валасным пісарам Круговіцкай 
і Заастравецкай валасцей Слуцкага павета, пісьмаводам 
канцылярыі слуцкага павятовага і мінскага губернска-
га прадвадзіцеля¢ дваранства. З лютага 1897 г. бы¢ гу-
бернскім сакратаром і сакратаром Мінскага дваранскага 
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дэпутацкага сходу. Магчыма, менавіта ён дапамог нашчад-
кам Ганны Татур, роду Забэла¢, зацвердзіцца ¢ дваранстве. 
Узнагароджаны цёмна-бронзавым медалём за сумленную 
працу па перапісе 1897 г., срэбраным медалём «В память 
царствования в Бозе почившего Государя императора 
Александра ІІІ» і ордэнам Святой Ганны ІІІ ступені.

Цікавы той факт, што ¢ сям’і двараніна Касьмы Фелік-
савіча Татура і яго жонкі Алімпіяды Івана¢ны, у дзявоцтве 
Залюбо¢скай, трое сыно¢ – Сяргей, Генадзь і Пётр – сталі 
прафесарамі. Сяргей Кузьміч Татур – заслужаны дзеяч на-
вукі РСФСР, доктар эканамічных навук, заснавальнік і за-
гадчык кафедры бухгалтарскага ¢ліку і аналізу гаспадарчай 
дзейнасці эканамічнага факультэта МДУ імя М. В. Ламано-
сава. А¢тар больш як 140 навуковых прац, многія з якіх пе-
ракладзены на балгарскую, венгерскую, нямецкую, поль-
скую, славацкую, чэшскую мовы. Пад яго кіра¢ніцтвам 

Касьма (Кузьма) Феліксавіч Татур з жонкай Алімпіядай Іванаўнай 
(Залюбоўскай) і сёстрамі Марыяй і Аленай. Санкт-Пецярбург. 
1900-я гг. 
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выкананы і абаронены 54 кандыдацкія дысертацыі, па сямі 
доктарскіх дысертацыях ён бы¢ навуковым кансультантам. 

За навуковую і педагагічную дзейнасць С. Татур узнага-
роджаны ордэнам Працо¢нага Чырвонага Сцяга. У яго го-
нар у МДУ ¢стано¢лена мемарыяльная дошка.

Другі сын Касьмы Генадзь Татур – заслужаны дзеяч на-
вукі і тэхнікі Беларусі, доктар тэхнічных навук. Вучы¢ся 
¢ Мінску, потым у Тульскім і Казанскім камерцыйных ву-
чылішчах, апошняе скончы¢ у 1918 г. з залатым медалём. 
У 1919 г. пераеха¢ ва Уладзівасток, дзе паступі¢ на механіч-
нае аддзяленне Далёка¢сходняга політэхнічнага інстытута. 
З 1931 г. – загадчык кафедры буда¢нічай механікі. У 1937 г. 
за страту палітычнай пільнасці і сваяцкую сувязь з «вора-
гам народа» бы¢ выключаны з кандыдата¢ у партыю баль-
шавіко¢. У красавіку 1955 г. бы¢ зацверджаны ¢ вучонай 
ступені доктара тэхнічных навук і ¢ вучоным званні пра-
фесара Крыварожскага інстытута, а ¢ 1958 г. абраны па 
конкурсе на пасаду загадчыка кафедры тэарэтычнай ме-
ханікі Беларускага політэхнічнага інстытута (БПІ) у Мін-
ску. 

Малодшы сын Касьмы Пётр Татур – доктар эканаміч-
ных навук, заслужаны земле¢парадчык Узбекістана. Вучы¢-
ся ¢ чыгуначнай школе ¢ Мінску. Потым працава¢ у Кры-
ме, будава¢ малыя плаціны – «метра¢ сто па грэбні, метра¢ 
пяць – сем вышынёй». (Да сёння гэтыя плаціны стрымлі-
ваюць націск вады мясцовых вадасховішча¢.) Потым па-
ступі¢ на рабфак пры Маско¢скім інстытуце інжынера¢ 
земле¢парадкавання, які выдатна скончы¢ у 1937 г., бы¢ 
накіраваны ва Узбекістан на навукова-даследчую станцыю 
арганізацыі тэрыторыі. У час Вялікай Айчыннай вайны па-
сля паскораных курса¢ Ваенна-інжынернай акадэміі імя 
Куйбышава трапі¢ на фронт. Ваява¢ у складзе 1-га і 3-га 
Украінскіх франто¢. Перамогу сустрэ¢ у Германіі ¢ зван-
ні маёра. Узнагароджаны баявымі ордэнамі і шматлікімі 
медалямі. 

Пасля вайны П. Татур вярну¢ся ва Узбекістан. Бы¢ за-
гадчыкам кафедры планіро¢кі і добра¢парадкавання 
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сельскіх населеных пункта¢ Ташкенцкага інстытута іры-
гацыі і меліярацыі, падрыхтава¢ сотні вучоных і практы-
ка¢, якія і цяпер працуюць ва Узбекістане і іншых краінах 
Сярэдняй Азіі. 

Яго сын Сяргей Пятровіч Татур – член Саюза пісьмен-
ніка¢ Узбекістана. Цікава, што першае яго апавяданне «До-
ктор, доктор!» было апублікавана ¢ 1965 г. у часопісе «Звез-
да Востока», куды праз дваццаць гадо¢ Сяргей Пятровіч 
прыйшо¢ на пасаду гало¢нага рэдактара. А¢тар 40 рамана¢ 
і аповесцей, больш як 150 апавядання¢, сярод якіх «Мания 
величия», «Пики Тянь-Шаня», «Стена», «Слава Творцу» і інш.

У родзе Татура¢ былі і яшчэ прафесійныя пісьменнікі. 
Адзін з іх – Мікалай Татур, бацька Наталлі Татур, пісьмен-
нік – перакладчык са славянскіх мо¢, член Саюза пісьмен-
ніка¢ Беларусі. Ён нарадзі¢ся ¢ маёнтку Урочышча Застар’е, 
выхо¢ва¢ся ¢ дзіцячым доме. Пасля заканчэння факуль-
тэта мовы і літаратуры Мінскага наста¢ніцкага інстытута 
працава¢ на Віцебшчыне. У час Вялікай Айчыннай вайны 
¢дзель ніча¢ у партызанскім руху, бы¢ цяжка паранены. За 
баявыя заслугі ¢знагароджаны шматлікімі ордэнамі і меда-
лямі. У мірны час узнагароджаны медалём «Ветэран пра-
цы», шматлікімі юбілейнымі медалямі, ганаровымі знака-
мі «За творчыя поспехі», «За выдатную працу».

Бацька Мікалая Татура Ігнацій, у мінулым афіцэр цар-
скай арміі, бы¢ расстраляны ¢ 1931 г. у Мядзведжагорску. 

Не менш цікавыя лёсы і іншых шматлікіх прадста¢ніко¢ 
роду Татура¢. 

Вікенцій Татур – кадравы вайсковец, удзельнік гра-
мадзянскай вайны, палко¢нік Чырвонай Арміі. Нарадзі¢-
ся ¢ г. Буй Кастрамской губерні. Але як маглі апынуцца там 
бацькі Вікенція? Высветлілася, што яго дзед Юльян загіну¢ 
на руска-турэцкай вайне, пакіну¢шы сына Антона, бацьку 
Вікенція, сіратою. Спадар Шпіле¢скі, дзядзька хлопчыка па 
лініі маці, які некалі бы¢ высланы царскім урадам за ¢дзел 
у па¢станні пад кіра¢ніцтвам Кастуся Каліно¢скага ¢ г. Буй 
Кастрамской губерні, забра¢ Антона да сябе, змог яго вы-
хаваць і даць належную адукацыю. 
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У час Вялікай Айчыннай вайны Вікенцій Антонавіч Та-
тур служы¢ намеснікам камандзіра аператы¢най групы па 
артылерыі Па¢днёва-Заходняга фронту. У 1941 г. бы¢ пара-
нены каля беларускага мястэчка Парычы. У сакавіку 1942 г. 
узнагароджаны ордэнам Чырвонага Сцяга, а ¢ чэрвені таго 
ж года прапа¢ без вестак пад Харкавам.

Яшчэ адна за¢важная асоба гэтага роду – Анджэй Та-
тур. Ён нарадзі¢ся ¢ 1944 г. у Варшаве. Дзед Анджэя Зыг-
мунд-Ілья – палко¢нік царскай арміі, у час грамадзянскай 
вайны ¢ Расіі ваява¢ на баку белых. Пасля рэвалюцыі ра зам 
з сям’ёй апыну¢ся на тэрыторыі Польшчы. Адзін з яго сы-
но¢ – Генрых, бацька Анджэя, вучоны-хімік, – бы¢ удзель-
нікам Варша¢скага па¢стання 1944 г. Сам Анджэй – гео-
лаг-палярнік, дырэктар Інстытута біялогіі Антарктыкі 
Польскай акадэміі навук, дырэктар польскай антарктыч-
най станцыі імя Хенрыка Аркто¢скага, прафесар Люблін-
скага ¢ніверсітэта прыроды, удзельнік шматлікіх палярных 
экспедыцый – аргенцінскіх, нарвежскіх, расійскіх, поль-
скіх. 

Прадста¢нікі роду пакінулі значны след у навуцы і куль-
туры. А калі ¢знікала неабходнасць, яны мужна абаранялі 
Радзіму. І сёння нашчадкі роду Татура¢ памятаюць мінулае, 
ведаюць і шануюць свае карані.



СЕЎРУКІ ГЕРБА «КУРЧ»
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У нашым родзе ва ¢се 
часы былі людзі, якія з вя-
лікай любо¢ю і асаблівым 
хваляваннем вывучалі 
свае вытокі, сваё мінулае. 
Так, мы памятаем бра-
то¢ Іллю і Па¢ла Карафа-
Корбута¢: яны і ¢ няпро-
стыя часы першай паловы 
ХХ ст. не пабаяліся апі-
саць і захаваць генеала-
гічнае дрэва сваіх продка¢ 
і свая ко¢ па некалькіх два-
ранскіх родах, што жылі 
¢ Бабруйскім павеце.

Такімі ж неабыякавы-
мі да свайго мінулага былі 
кандыдат філасофіі са 
Слуцка Іосіф Ян Курчэвіч 

з Сотвы Се¢рук і тытулярны саветнік Васіль Міхайла¢ Кур-
чэвіч-Се¢рук, якія жылі ¢ ХІХ ст.

Васіль Міхайлавіч яшчэ ¢ гімназіі захапі¢ся гісторыяй 
свайго роду і паходжаннем прозвішча. Сабранага ім ма-
тэрыялу хапіла на кнігу «Выводъ о происхождении про-
звищъ: Севрукъ и Курчевичъ-Севрукъ», якая была выда-
дзена ¢ Мінску ¢ 1896 г., а ¢ 1897 г. выйша¢ яе дапо¢нены 
і выпра¢лены варыянт. Гэтае выданне, якое стала біблія-
графічнай рэдкасцю, мне ¢далося знайсці ¢ Расійскай на-
цыянальнай бібліятэцы ¢ Санкт-Пецярбургу. 

Восіп Ян Курчэвіч у 1813 г. закончы¢ Віленскі ¢нівер-
сітэт, атрыма¢шы званне кандыдата філасофіі. Выклада¢ 
у Слуцкім дваранскім вучылішчы і зрабі¢ асно¢ны ¢нёсак 
у збор дакумента¢ пра дваранскае паходжанне Се¢рука¢: 
у 1824 г. пада¢ звесткі ¢ Мінскі дэпутацкі дваранскі сход 
пра 125 прадста¢ніко¢ роду.

Лёсам было адмерана яму толькі 43 гады жыцця. Па-
хаваны ¢ Слуцку. На магіле – вялікі камень з надпісам на 

Герб «Курч» роду Сеўрукаў.
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польскай мове: «Святой памяці Іосіфа Се¢рука, прафесара 
Слуцкай гімназіі, мужа Пра¢ды і Дабрадзейнасці 1836 года». 
З горыччу піша пра гэта Васіль Міхайлавіч Курчэвіч-Се¢рук: 
«Помнік паклалі яго вучні і таварышы з павагі да яго асобы, 
але Се¢рукі не здагадаліся паставіць, як ён таго заслужы¢…»

Неабходна сказаць і пра іншых прадста¢ніко¢ роду, 
што дапамагалі Іосіфу Се¢руку ¢ яго высакароднай спра-
ве, і перш за ¢сё пра Мацея Пятровіча Се¢рука, які шмат 
зрабі¢ для збору сямейных дакумента¢. Так здарылася, што 
¢ час збору дадатковых звестак у студзені 1838 г. ён памёр 
па дарозе з Мінска ¢ Слуцк. 

На апошнім этапе ¢ падрыхто¢цы дакумента¢ роду для 
падачы ¢ Мінскі дваранскі дэпутацкі сход бра¢ удзел Па-
вел Іванавіч Се¢рук, па словах Васіля Курчэвіча-Се¢рука, 
«арандатар маёнтка Галіцы, характару цярплівага, выпра-
цаванага і разважлівага».

Вось што піша на генеалагічнай схеме роду Курчэвіча¢ 
з Сотвы герба «Курч», якая захо¢ваецца ¢ Нацыянальным 
гістарычным архіве Беларусі, Васіль Міхайлавіч Курчэвіч-
Се¢рук, абапіраючыся на даследаванне М. Стрыйко¢скага: 
«Курч ёсць герб Курчо¢ князё¢ рускіх, узяты ад Карыята, 
князя Навагрудскага, аднаго з сыно¢ Гедыміна Віценеві-
ча, князя літо¢скага Карыята». Карыят Гедымінавіч, пасля 
хрышчэння названы Міхаілам, нарадзі¢ся ¢ 1301 г., ме¢ 
сына па імені Юрый-Аляксандр-Фёдар-Глеб.

Аднаго з Курчо¢, які жы¢ на Валыні ¢ маёнтку Сотва і назы-
ва¢ся ¢ прастамо¢і Корташам, празвалі Се¢рукам, Се¢рукам-
Северуком, што звязана з Северскім княствам, магчыма, з яго 
сталіцай Но¢гарад-Северскім. Як адзначае Васіль Міхайлавіч 
Курчэвіч-Се¢рук у названай кнізе-даследаванні, прозвішчы 
¢ Па¢ночна-Заходнім краі паходзяць ад мясцовасці, назва¢ 
маёнтка¢ і гарадо¢. Прозвішча Се¢рук, хутчэй за ¢сё, пайшло 
ад назвы мясцовасці, як, напрыклад, Пінчук – ад Пінск, Мін-
чук – ад Мінск, так і «Севрукъ отъ Северщизны».

Васіль Міхайлавіч прапануе нашчадкам з роду Се¢рука¢ 
прадо¢жыць даследаванне сваіх каранё¢ і раіць шукаць звест-
кі ¢ Валынскіх і Літо¢скіх хроніках. Дзякуючы яго імкненням 
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Радаводнае 
дрэва Сеўрукаў. 
НГАБ, ф. 319, 
воп. 1, спр. 126, 
арк. 12.
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звесткі пра род Се¢рука¢ значна пашыраны: «…у гэтым рада-
водзе [Се¢рука¢] 230 душ, мяркую, што палавіна з іх жывыя: 
старыя і маладыя, колькасць значная; але да вялікага майго 
незадавальнення, вельмі мала тых, што шанавалі сваё дваран-
скае званне, служылі на дзяржа¢най рускай службе: ваеннай, 
цывільнай, усяго толькі чатырнаццаць асоб, а іншыя да іх со-
раму (калі яго ведаюць) непісьменныя, цёмныя, дзікія, не ву-
чацца, не служаць дзяржаве ні ¢ якіх установах, а хаваюцца 
¢ цёмных хлявах ад святла навукі, як краты пад зямлёю. Са-
кавіка 2 дня 1889 года. Тытулярны саветнік Васіль Міхайла¢ 
Се¢рук». Вось так! З аднако боку, гонар за свой старажытны 
род, з другога – жаданне прысароміць і заахвоціць суродзі-
ча¢-сучасніка¢ да вучобы і дзяржа¢най службы. 

У сваім даследаванні Васіль Міхайлавіч Курчэвіч-Се¢рук 
з любо¢ю і глыбокай павагай выказва¢ся пра адукаваных 
прадста¢ніко¢ роду і не ¢хваля¢ нежаданне вучыцца, ля-
ноту, пасі¢насць, у цэлым да¢шы наступную характары-
стыку роду: «У грамадскім жыцці яны, Се¢рукі, спакойныя, 
мірныя, прыстойныя, сумленныя, але былі б лепшыя, калі 

Кніга В. М. Курчэвіча-
Сеўрука пра паходжанне 
прозвішчаў Сеўрук 
і Курчэвіч-Сеўрук. 
Расійская нацыянальная 
бібліятэка, Санкт-
Пецярбург.
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Справа Мінскага дваранскага дэпутацкага сходу 
аб дваранскім паходжанні роду Сеўрукаў.  
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б разумелі грамату і вялі жыццё, адпаведнае двараніну, чы-
стае, а не неахайнае».

Пазнаёмім чытача з найбольш значнымі, на наш погляд, 
старонкамі ¢жо згаданай кнігі Васіля Курчэвіча-Се¢рука.

Васіль Міхайлавіч лічы¢, што паходзіць род «Се¢рука¢ ад 
двух родных брато¢, якія жылі ¢ ХV ст. і карысталіся гербам 

“Курч”, Мікалая Се¢рука, гараднічага Луцкага павета, і Кар-
ла Се¢рука, ад якога і пайшло прозвішча Курчэвічы. <…> Род 
Се¢рука¢ з прыдомкам “з Сотвы”, які ¢жывае герб “Курч”, са 
старажытных часо¢ карыста¢ся ¢ польскім краі шляхецкай 
годнасцю і свабодай». Прадста¢нікі роду служылі манархам 
і Радзіме на ваеннай і цывільнай службах, валодалі маёнтка-
мі з падданымі. Гэта стала вядома Васілю Міхайлавічу з ру-
капісу, створанага за 130 гадо¢ да яго кнігі Іванам Се¢рукам 
і ¢несеным у акты Навагрудскага ваяводства 9 студзеня 1785 г.

З названага рукапісу відаць, што луцкі гараднічы Мікалай 
Се¢рук і яго жонка Крысціна з Альшэ¢скіх валодалі ¢ Луцкім 
павеце маёнткам Сотва, у якім было 42 валокі зямлі з падда-
нымі. Мікалай памёр у 1448 г., а маёнтак перайшо¢ да яго 
сына Івана, які, саступі¢шы гэтую нерухомасць брату Луку, 
паступі¢ на ваенную службу пад сцягі падканцлера Сапегі. 

Іван Се¢рук служы¢ пры сваім дзядзьку Рамане, які бы¢ 
канюшым спачатку вялікага князя літо¢скага, а потым ка-
раля польскага Ягайлы. Па завяшчанні дзядзькі Рамана Іван 
Се¢рук атрыма¢ маёнткі Касынічы і Шастакі.

Як лічыць Васіль Курчэвіч-Се¢рук, Мікалай і Карл Кур-
чэвічы-Се¢рукі маглі тытулавацца князямі і па спадчын-
ным тытуле ад князё¢ Курчэвіча¢, але для гэтага трэба было 
яшчэ мець і пэ¢нае багацце, а іх 42 валокі не адпавядалі 
гэтаму патрабаванню. Таму браты лічыліся не вельмі ба-
гатымі, «а княжацкі тытул для бедных – насмешка: голы 
князь, таму яны маглі перастаць тытулавацца князямі, як 
Се¢рукі ¢ трыццатыя гады перасталі пісацца Курчэвічамі» .

Такім чынам, нашы продкі з роду Курчэвіча¢ з Сотвы, 
што пасяліліся пад Слуцкам, лічаць сябе нашчадкамі Кур-
ча, які жы¢ на Валыні ¢ маёнтку Сотва, а прыдомак да про-
звішча Се¢рук звязаны з назвай Северскага княства. 



167

Меркаванне маіх продка¢, якія жылі ¢ ХІХ ст. і лічылі, 
што Курчэвічы з Сотвы Се¢рукі – гэта нашчадкі княжац-
кага роду Курчэвіча¢, недастаткова абгрунтавана дакумен-
тамі і патрабуе дадатковых доказа¢. 

А вось што сказана ¢ пастанове Мінскага дваранскага 
дэпутацкага сходу ад 7 лютага 1824 г. пра паходжанне роду 
Курчэвіча¢ з Сотвы Се¢рука¢ герба «Курч». Як ужо згадвала-
ся, неабходныя матэрыялы пада¢ кандыдат філасофіі Іосіф 
Ян Курчэвіч-Се¢рук. 

«…Прадста¢лены вывад прозвішча народжаных Се¢рука¢ 
прыдомка з Сотвы Курчэвіча¢… намі, дэпутатамі, у васьмі па-
каленнях, а імёнах 125 за выключэннем пяці падпісаны, пры 
разглядзе якога высветлілася, што Курчэвічы з Сотвы Се¢рукі 
карысталіся гербам Курч: у чырвоным полі быццам літара 

“Т” вялікая ¢верх нагамі звернутая, канец яе зверху раздвой-
ваецца, пад раздваеннем белы крыж, з левага боку таксама 
пад крыжам па¢месяц канцамі да літары павернуты, з пра-
вага боку насупраць па¢месяца шасцівугольная зорка, у шле-
ме тры страусавыя пёры, з да¢ніх часо¢ перавагаю шляхец-
кага паходжання ¢ Карале¢стве Польскім былі абаронены…»

Пачынаецца генеалогія прозвішча Се¢рука¢, як ужо гава-
рылася, ад двух родных брато¢ – Мікалая, гараднічага Луц-
кага павета, і Караля, якія жылі ¢ XV ст. і валодалі спадчын-
нымі маёнткамі Касынічы і Шастакі. Продкі Се¢рука¢ часта 
перамяшчаліся з аднаго месца ¢ другое, таму нашчадкам 
складана было знайсці звесткі пра прадста¢ніко¢ першых 
пакалення¢. Тым не менш пэ¢ная інфармацыя ёсць: «…ру-
капісны дакумент да гэтага часу захава¢ прыдомак Сотва 
і ¢ласны герб, гэта прыводзіць да высновы, што прозвішча 
народжаных Курчэвіча¢ з Сотвы Се¢рука¢, якія цяпер доказ 
свайго знатнага паходжання прадставілі, ад аднаго з двух 
вышэйзгаданых брато¢ прамой лініяй паходзіць… узя¢шы за 
родапачынальніка роду народжанага Лявона-Густафія Змі-
травіча Курчэвіча з Сотвы Се¢рука ¢ першым пакаленні…»

Як сведчыць выпіс з актавай кнігі Слуцкага земска-
га суда ад 3 студзеня 1811 г., у час барацьбы з татара-
мі наш продак Лявон-Густафій Змітравіч збядне¢, а таму 
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20 кастрычніка 1587 г. атрыма¢ ад князя Юрыя Юр’евіча 
Алелькі прывілей на зямлю ¢ маёнтку Кутнева з будынка-
мі і трыма падданымі: 

«Юрий Олелько князь киевский, белорусский, Слуцкий, 
копыльский, черниговский, граф и др., и др., и др. ознай-
муем сим листом нашим ныне и на потом будущим лю-
дям, кому бы о том знать следовало, что земянин госпо-
дарский Луцкого повета Сотвов Левон Севрук Змитрович, 
будучи немалое время в войске польском, служачи вои-
ну и от того же войска имея от [вельможных] хорошее до-
казательство отважных дел своих, тепер для службы под 
хоругву в наше Слуцкое княжество прибыл, которому по 
прошению и просьбе как в бою пострадавшему и разо-
ренному огнем и мечом заграничного неприятеля все его 
имущество и имущество его родителей, даю и дарую ему 
и именью его трех подданных тяглых и волок шесть грун-
ту со строением Кутнев названное, в Новогрудском вое-
водстве Слуцком княжестве лежащее, на котором грунте 
6 волок ограничено на особом месте, урочищами ему при-
надлежащими, и тому же Леону Севруку данное, во всем 
утверждаю, и что упомянутый Леон Севрук спокойно тем 
грунтом мог владеть сам, потомки его аж до последнего 
поколения мужского пола…» 

Такім чынам наша галіна Курчэвіча¢-Се¢рука¢ асталя-
валася пад Слуцкам у ХVІ ст., атрыма¢шы ад князя Юрыя 
Алелькі маёнтак Кутнева і набы¢шы землі ¢ Чыжэвічах. Як 
бачым з вызначэння Мінскага дваранскага сходу, рода-
пачынальнікам ста¢ Лявон-Густафій Змітравіч Курчэвіч 
Се¢рук з Сотвы, які жы¢ у Луцкім павеце, таварыш і харун-
жы войска Карале¢ства Польскага. Яго сын Якуб, ула-
дальнік маёнтка Касынічы, ста¢ родапачынальнікам роду 
Се¢рука¢ герба «Слепаворан».

Сын Лявона-Густафія Іван – прада¢жальнік роду Кур-
чэвіча¢-Се¢рука¢ герба «Курч». Дачка яго прапра¢нука 
Аляксандра Іванавіча Се¢рука, які, па споведнай ведамас-
ці 1760 г. бы¢ прыхаджанінам Пагосцкай царквы, Марыя 
Се¢рук выйшла замуж за двараніна Данііла Пількевіча 
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з засценка Сыцянец, па-
кла¢шы пачатак яшчэ 
адной галіне ¢ магутным 
дрэве роду Се¢рука¢.

Пляменнік Лявона-
Густафія Аляксандр, па-
ручнік яго карале¢скай 
міласці ,  праславі¢ся 
¢ турэцкай, маско¢скай 
і шведскай ваенных кам-
паніях. 8 сакавіка 1617 г. 
у Вільні атрыма¢ ад вя-
лікага гетмана Яна Кара-
ля Хадкевіча патэнт на 
чын ротмістра і як узна-
гароду за ¢зорную мужнасць – месца найвышэйшай ступені 
¢ палку каралевіча Уладзіслава. Пасля адной з бітва¢ у маёнт-
ку Аляксандра Курчэвіча-Се¢рука Праходы адбылося ня-
шчасце. Яго жонка Я¢жэба Івана¢на Пласкавіцкая даведала-
ся ад вайско¢ца¢, якія прыбылі ¢ абозе з-пад Смаленска, што 
Аляксандр трапі¢ у маско¢скі палон і там быццам бы забіты, 
пасля чаго «з гора захварэла і памерла», пакіну¢шы двух сы-
но¢. Аднак на самай справе Аляксандр заста¢ся жывы і вяр-
ну¢ся дадому пазней з другім абозам. Праз нейкі час ён 
ажані¢ся другі раз – з Ганнай Кярсно¢скай. У іх нарадзілі-
ся два сыны Іван і Марцін. Ад Івана і працягну¢ся наш род.

Страці¢шы здаро¢е ¢ бітвах, Аляксандр Курчэвіч-Се¢рук 
не мог далей несці ваенную службу і вярну¢ся з-пад Нар-
вы, пакіну¢шы ¢ лагеры каралевіча Уладзіслава сваіх сыно¢. 

Захава¢ся дакумент, дзе гаворыцца, што Аляксандр жы¢ 
у спадчынным маёнтку Се¢руко¢шчызна каля Капыля, на 
мяжы з Цімкавічамі. Пасля ваенных пахода¢ ён вырашы¢ 
заняцца мірнай працай: насыпа¢ грэблю і пабудава¢ млын, 
але так атрымалася, што гэта прывяло да частых затаплен-
ня¢ суседскіх цімкавіцкіх сенажацей. 

Гаспадар «Цімкавіцкага княства» пан Беркаш разам 
з нато¢пам людзей тройчы нападалі на млын, патрабуючы 

Герб «Слепаворан» роду Сеўрукаў.
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разбурыць грэблю, але Аляксандр 
Се¢рук не выкана¢ іх патрабаван-
ня¢. Цікава, што млын выстая¢ і па-
сля чацвёртага нападу. Неяк на “зя-
лёныя святкі” (Тройцу) пан Беркаш 
і Аляксандр Се¢рук сутыкнуліся ¢ Ка-
пыльскім касцёле на святочным на-
бажэнстве. Пасля службы, выйша¢шы 
з храма, Беркаш, абураны незгаворлі-
васцю Се¢рука, выкліка¢ яго на  дуэль. 
Мой продак вымушаны бы¢ пры няць 
выклік. 

У час двубою Се¢рук знёс Берка-
шу галаву, потым, ускочы¢шы на каня, 
вярну¢ся ¢ свой фальварак. Закон-
чылася трагічная гісторыя тым, што 
Аляксандр Се¢рук павінен бы¢ выпла-
ціць вялікую суму грошай сям’і загі-
нулага ¢ гэтай недарэчнай дуэлі.

Пазней жонка нябожчыка Берка-
ша атрымала дакумент, па якім Се¢рук згадзі¢ся плаціць па-
гало¢шчыну. Аднак выплаціць адразу ¢сю суму не здоле¢, 
таму залажы¢ Се¢руко¢шчызну за 100 коп, а сынам адда¢ 
права на тры валокі зямлі ад таго фальварка.

10 снежня 1625 г. пакіну¢ тастамент, па якім усю набы-
тую рухомую і нерухомую маёмасць раздзялі¢ паміж сы-
намі як ад першай, так і ад другой жонкі. Памёр Аляксандр 
у 1626 г. у маёнтку Праходы.

Сын Аляксандра Іван валода¢ гэтым маёнткам па завя-
шчанні бацькі. За заслугі на вайсковай службе 10 верасня 
1626 г. атрыма¢ ад вялікага гетмана Сапегі патэнт на чын 
ротмістра. Бы¢ жанаты з Элізабэтай Узло¢скай. Адзін з сы-
но¢ Івана – Адам – ста¢ родапачынальнікам дзвюх галін 
Се¢рука¢ герба «Гейштар». Другі сын – Рафал – прадо¢жы¢ 
род Курчэвіча¢-Се¢рука¢. Сын Рафала Іван прада¢ у 1682 г. 
спадчынны маёнтак Праходы дваюраднаму брату, кара-
ле¢скаму харунжаму Пятру Адамавічу Се¢руку.

Герб «Гейштар» 
роду Сеўрукаў.
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Як бачым, на працягу многіх стагоддзя¢ прадста¢нікі 
гэтага роду вывучалі і захо¢валі свае карані, бо, як піша 
беларуская паэтэса Таіса Янучок, «сэнс жыцця, як крок за 
крокам, – у вяртанні да вытока¢».

Я часта ¢згадваю Васіля Міхайлавіча Курчэвіча-Се¢ру-
ка, які правё¢ значныя даследаванні свайго радаводу, але 
не бы¢ упэ¢нены, што нехта з нашчадка¢ прадо¢жыць яго 
справу: «Я сколько могъ, то и открылъ потемки для потом-
ковъ, хотя, быть можетъ, ни одинъ не помянетъ и добрымъ 
словомъ за трудъ». За больш чым 20 гадо¢ даследчай працы 
мне ¢далося адшукаць звесткі пра 657 прадста¢ніко¢ роду 
Се¢рука¢ (13 кален), якія жылі з XV ст. на Валыні і з XVІ да 
ХХ ст. – на землях Случчыны і Нясвіжчыны. Такім чынам, 
мара майго родзіча пра тое, што нашчадкі будуць выву чаць 
свой радавод, здзейснілася.

Хочацца верыць, што і ¢ наступных пакаленнях зной-
дуцца прадста¢нікі роду, шчырыя энтузіясты, якія прадо¢-
жаць гэтую важную справу…

Фотаздымак з кнігі 
В. М. Курчэвіча-
Сеўрука «Вывод 
о происхождении 
прозвищ Севрук 
и Курчевич-
Севрук». Расійская 
нацыянальная 
бібліятэка, Санкт-
Пецярбург.
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Генеалагічная 
схема дваранскага 
роду Курчэвічаў 
з Сотвы Сеўрукаў 
герба «Курч» 
ад 02.03.1889 г. 
Склаў тытулярны 
саветнік Васіль 
Міхайлаў Сеўрук 
(1 старонка). 
НГАБ, ф. 319, 
воп. 2, спр. 2931, 
т. 2, арк. 1210.



ЖДАНОВІЧЫ-ГУРЫНОВІЧЫ 
ГЕРБА «ЛЮБІЧ»
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Ёсць у нашым родзе яшчэ адна 
цікавая галіна – Ждановічы-Гуры-
новічы герба “Любіч”. Па жаночай 
лініі яна бярэ пачатак ад роду Корса-
ка¢, які бы¢ вядомы ¢ Вялікім Княстве 
Літо¢скім і ¢жо ¢ той час лічы¢ся най-
старажытнейшым. 

З пацвярджальнага прывілея кара-
ля Жыгімонта II А¢густа ад 16 люта-
га 1567 г. Івану і Сямёну Ждановічам-
Глускім, пра¢нукам Юшкі Корсака, 
вынікае, што князем Глебам Сямёнаві-
чам Гальшанскім Якаву (Юшку) Кор-
саку было падаравана сяло ¢ маёнт-
ку Глуск. Дарчая князя Гальшанскага 
адносіцца прыкладна да 1460 года. 
Зразумела, і прывілей караля, і дару-
нак князя не былі выпадковымі. Бая-
рын Яка¢ Корсак на працягу многіх 
гадо¢ верна служы¢ Айчыне. 

З часам усе маёнткі з сялянамі Яка-
ва Корсака дасталіся яго пра¢нукам – 

Івану і Сямёну Ждановічам-Глускім – па спадчыне «без вся-
кого со стороны чьего-либо воспрепятствования».

Захаваліся тастаменты, хоць і сумныя па сваёй сутнасці, 
што яскрава сведчаць не толькі пра значнасць роду Жда-
новіча¢-Гурыновіча¢, але і пра дабрыню і сардэчнасць яго 
прадста¢ніко¢. 

Генерал Навагрудскага ваяводства Фёдар Ждановіч-Гу-
рыновіч піса¢ 5 студзеня 1659 г., што маёнтак свой Замо-
шша з падданымі, а таксама 8 320 злотых адпісвае сынам 
Івану і Сямёну, а дачцэ Ганараце, у замужжы Васіле¢скай, 
6 000 злотых.

Сямён Фёдаравіч Ждановіч-Гурыновіч, якому пасля смер-
ці брата Івана даста¢ся маёнтак Замошша, складаючы таста-
мент 8 снежня 1716 г., усе землі і маёмасць падзялі¢ у ро¢-
ных долях як сынам, так і пляменнікам «каб жылі мірна і адзін 

Герб «Любіч» 
роду Ждановічаў-
Гурыновічаў.
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аднаго не кры¢дзілі». А сваім дочкам і дочкам брата ён завяш-
ча¢ па 560 злотых, абавяза¢шы спадчынніка¢ выплаціць іх 
з агульнай сумы маёнтка. Пра гэтасведчыць выпіс з кнігі Пін-
скага земскага суда ад 5 жні¢ня 1819 г., дакумента, актыкава-
нага ¢ кнізе Трыбунала ВКЛ 10 студзеня 1717 г.

Частку маёнтка Замошша, што належа¢ Сямёну Жданові-
чу-Гурыновічу, атрыма¢ і яго сын Іосіф, мой продак. Лявон, 
сын Іосіфа, – дзед маёй прапрабабулі Кацярыны Івана¢ны 
Ждановіч-Гурыновіч, якая была замужам за Неафітам Ру-
дзінскім і жыла ¢ засценку Кутнева Слуцкага павета. 

Ждановічы-Гурыновічы, як і нашы роды Некрашэвіча¢ 
і Ушынскіх, валодалі гербам «Любіч». Па адной з версій, 
ён бы¢ падараваны рыцару па імені Пабажанін за подзвігі 
¢ бітве з прускім войскам у 1190 г. на рацэ Любіч. На гер-
бе – срэбраная падкова з двума крыжамі, адзін з якіх раз-
мешчаны на падкове, а другі – пасярэдзіне. 

Род Ждановіча¢-Гурыновіча¢ прызнаны ¢ дваранстве 
вызначэннямі Валынскага дваранскага дэпутацкага схо-
ду ад 28 лістапада 1802 г. і Мінскага дваранскага дэпутац-
кага сходу ад 23 верасня 1870 г., зацверджаны ¢казам Се-
ната ад 10 красавіка 1879 г., № 1013 і ¢несены ¢ 6-ю частку 
радаводнай кнігі дваран Мінскай губерні.

Радаводнае дрэва роду Ждановічаў-Гурыновічаў. 
НГАБ, ф. 319, воп. 2, спр. 851.
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Справа Мінскага дваранскага дэпутацкага сходу пра 
дваранскае паходжанне роду Ждановічаў-Гурыновічаў. 
НГАБ, ф. 319, воп. 2, спр. 851.
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Пасведчанне аб дваранстве, выдадзенае Панфілу Сямёнавічу 
Ждановічу-Гурыновічу Герольдыяй Урадавага сената 
26.03.1879 г. 
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Захаваліся цікавыя звесткі пра прадста¢ніко¢ роду 
ХХ ст. Напрыклад, Івану Андрэевічу Гурыновічу, кавале-
рысту, ¢дзельніку грамадзянскай вайны, давялося стаяць 
у ачапленні на пахаванні У. І. Леніна.

Былі ¢ родзе фізічна моцныя людзі, як Панфіл Сямё-
навіч Гурыновіч, які «за некалькі гадзін да смерці разам 
з сынам насі¢ дрэвы за камель – самую цяжкую частку».

Малодшы з сыно¢ Панфіла, Іван, нарадзі¢ся 2 мая 1890 г. 
¢ фальварку Закальны Яроміцкага прыхода Бабруйскага 
павета. Бы¢ ён з двайнят. У вёсцы Івана Гурыновіча праз-
валі «шляхтай» з-за аднаго выпадку. Хлопец хадзі¢ гуляць 
у вёску Сорагі, дзе яму падабалася адна дзя¢чына. Мясцо-
выя хлопцы вырашылі пабіць яго, каб забы¢ся дарогу ¢ іх 
вёску. Івану і шапку збілі, і пяро, а ён падня¢ся, атросся ды 
кажа: «Такі-та, я, і шляхта, ды яшчэ і б'юцца!» З тых часо¢ за 
Іванам, яго дзецьмі і ¢нукамі замацавалася гэтая мянушка. 
Трэба сказаць, што за Івана тады заступі¢ся Міша Некра-
шо¢ з Волашава, які бы¢ старэйшы.

Пасля смерці брата Мацвея Іван займа¢ся лекарствам: 
лячы¢ людзей ад укуса¢ змей і ад розных хвароб. Вось 
гісторыя, якую расказа¢ яго ¢нучаты пляменнік Аляксандр: 
«Бы¢ я ¢ класе шостым, калі ¢ мяне на левым калене з'яві¢ся 
нары¢, з-за якога я ледзь мог хадзіць. Мясцовы фельчар 
спрабава¢ лячыць яго маззю Вішне¢скага, але становішча 
толькі пагаршалася: паднялася тэмпература, і тры ночы 
запар я бы¢ у трызненні. У народзе гэтую хваробу называ-
юць «рожай». У той час на народных лекара¢ было ганен-
не. Таму хоць дзед Іван, які лячы¢ такія хваробы, жы¢ побач, 
бацька не мог адкрыта адвесці мяне да яго. Мой бацька як 
сельскі наста¢нік, бы¢ ва ¢сіх на відавоку. Але калі па¢ста-
ла пытанне пра ампутацыю нагі, мы з ім сабраліся і позна 
¢вечары прыйшлі да дзеда Івана. Нас пакінулі ¢ пакоі ¢дваіх. 
Па яго просьбе я паказа¢ калена. Дзед Іван накры¢ хворае 
месца насо¢кай, даста¢ крэсіва і пача¢ высякаць іскры, не-
шта на шэптваючы. Я адчува¢ лёгкае паколванне ¢ месцы 
нарыву. Лячэнне до¢жылася некалькі хвілін, а пасля мы 
пайшлі дадому. У тую ноч я спа¢ спакойна – тэмпературы 
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Пасведчанне архіварыуса Цэнтральнага архіва стара-
жытных актавых кніг М. Гарбачэўскага аб страце актавых 
кніг, якія змяшчаюць дакументы па родзе Гурыновічаў, 
ад 30.06.1873 г. НГАБ, ф. 319, воп. 2, спр. 851, арк. 17.
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не было. А нары¢ пача¢ 
змяншацца і праз тры дні 
зусім знік, толькі шрам не-
вялікі заста¢ся».

Яшчэ адзін сын Панфіла, 
Мацвей Гурыновіч, пэ¢-
ны час жы¢ у вёсцы Нежын. 
У 1919 г. купі¢ 15 дзесяцін 
лесу і пасялі¢ся на ¢ласнай 
зямлі (цяпер на гэтым мес-
цы вёска Волашава). Пасля 
пераезду апрацо¢ва¢ зямлю, 
трыма¢ вялікую гаспадарку: 
птушак, свіней, некалькі ка-
ро¢, коней і вало¢; займа¢ся 
садо¢ніцтвам, пчалярствам, 
прадава¢ лес. Бы¢ майстрам 
на ¢се рукі: пабудава¢ хату, 
некалькі хляво¢, усю мэблю 
¢ хаце таксама зрабі¢ сам. 
Змайстрава¢ ручны млын, 

рабі¢ сані, калёсы. А зімой абшыва¢ людзей – грузі¢ у сані 
швейную машынку «Зінгер» і раз'язджа¢ па вёсках. Шы¢ на 
заказ кажухі, кашулі, штаны. А яшчэ ён бы¢ лекарам. Лячы¢ за-
гаворанай вадой лю дзей і жывёлу, у асно¢ным ад укуса¢ змей, 
бо ¢ той час вакол было шмат забалочаных мясцін. Сын Ма-
цвея Сяргей расказва¢, што ¢ валаша¢ской хаце нярэдка да 
кацінай міскі з малаком выпа¢залі з-пад печы вужы. Часам 
яны запа¢залі і пад ко¢дры, ды так і спалі з людзьмі.

Сяргей Мацвеевіч расказва¢, як бацька лячы¢ ад змяі-
нага ¢кусу: «Неяк прыеха¢ мужчына з просьбай вылечыць 
яго дачку, якую ¢кусіла змяя. Ён сказа¢ – позна здагадалі-
ся, што гэта ¢кус, і цяпер дачка ¢ вельмі цяжкім стане. Мой 
бацька спачатку адма¢ля¢ся брацца за лячэнне, бо шан-
ца¢ вылечыць дзя¢чынку было мала. Але мужчына ста¢ на 
калені і вельмі прасі¢, кажучы, што больш яму звярнуцца 
няма да каго. Тады бацька пагадзі¢ся, але нічога не абяца¢. 

Мацвей Панфілавіч Ждановіч-
Гурыновіч.
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Мужчына паеха¢ па дачку. У хату заносі¢ яе на руках – 
дзя¢чынка сама хадзіць ужо не магла. Бацька палячы¢ яе 
і папрасі¢ яшчэ раз прывезці. Наступны раз, калі яны прые-
халі, дзя¢чынка ¢жо ішла сама. Пасля яны прыязджалі трэці 
раз, і дзя¢чынка была практычна здаровая».

Мацвей Гурыновіч бы¢ сумленным, гасцінным, добрым 
чалавекам. З жонкай Аляксандрай Івана¢най выгадава¢ 
траіх сыно¢ і дачку.

Сын Мацвея Гурыновіча, Сяргей Мацвеевіч, нарадзі¢ся 
¢ 1923 г. у вёсцы Волашава Слуцкага раёна. Калі пачалася 
вайна, яму яшчэ не было 18 гадо¢. Разам з іншымі малады-
мі людзьмі яго адправілі на працу ¢ Германію, куды ён не 
даеха¢, бо пакінулі ¢ размеркавальным лагеры ¢ Польшчы. 
З лагера накіро¢валі на працу ¢ розныя месцы, адным з якіх 
бы¢ касцёл. Манашкі, якія працавалі там, дапамагалі лю-
дзям інсцэніраваць хваробу: нечым намазвалі, выклікаю-
чы сып на целе. Дзякуючы гэтаму Сяргей і многія іншыя 
(у тым ліку яго землякі Мікалай Шуба з Сорага¢ і адзін хло-
пец з Рыжыц) змаглі атрымаць пасведчанне аб непраца-
здольнасці. Не¢забаве некалькі чалавек былі адпра¢лены 
¢ Беларусь. Каманду суправаджа¢ адзін афіцэр-чэх.

Пасля прыезду ¢ Мінск давялося некалькі дзён хавац-
ца ¢ царкве. Справа ¢ тым, што напярэдадні адбылося за-
бойства га¢ляйтара Вільгельма Кубэ, таму на вуліцу вы-
ходзіць было вельмі небяспечна: хапалі без разбору ¢сіх, 
хто трапля¢ся на вочы. Афіцэр, які іх суправаджа¢, высвет-
лі¢шы сітуацыю, тых, хто накіро¢ва¢ся ¢ бок Слуцка, выве¢ 
за межы Мінска на слуцкую дарогу. Пасля гэтага неабход-
на было пераадолець нямецкія блок-пасты: паказваць да-
кументы і падыходзіць з загадзя паднятымі рукамі. Слабы 
ад голаду, Сяргей з вялікай цяжкасцю дабра¢ся да Слуцка, 
дзе жыла яго цётка Дуня. Частку шляху пад'еха¢ на спада-
рожнай машыне, адда¢шы шафёру сваё паліто. Праз ты-
дзень Сяргея ад цёткі забра¢ бацька. Дома хлопца цэлы ме-
сяц адпойвалі а¢сяным кісялём.

Калі Слуцкі раён бы¢ вызвалены, Сяргея мабілізавалі на 
фронт, дзе ён служы¢ кулямётчыкам. Бы¢ паранены, цяжка 
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кантужаны. Пасля шпіталя яго накіравалі на ваенны аэ-
радром пад Кёнігсбергам, дзе ён да канца вайны служы¢ 
камандзірам аддзялення службы аховы аэрадрома. Мае ба-
явыя ¢знагароды.

Андрэй Гурыновіч, унук Сяргея Мацвеевіча, запіса¢ яго 
¢спаміны.

Выратавальны макацёр
Неяк да нас прыйшо¢ партызан, увесь зарослы… І толь-

кі я пача¢ яго стрыгчы, як заходзяць тры немцы з а¢тама-
тамі. Уся наша сям'я ¢ гэты час была ¢ хаце. Вінто¢ка пар-
тызана стаяла ля ¢ваходу ¢ куце, і немцы як увайшлі, так яе 
дзвярыма і прыкрылі. Адзін з іх падышо¢ і паляпа¢ мяне па 
галаве: «Гут-гут». Я дума¢, што ён забіраць партызана прый-
шо¢, нехта, напэ¢на, падказа¢… А ¢ гэты час мама ¢зяла ма-
кацёр, по¢ны яек, і – ходу з хаты. Убачы¢шы гэта, немцы 
¢трох выскачылі за ёй. У двары маму штурхнулі, і яна па-
валілся. Адабра¢шы ¢ яе макацёр, немцы сталі выкладваць 
яйкі ¢ пілотку. Потым далі маці тры пфенігі і, усміхаючы-
ся, пайшлі.

Я дастрыг таго партызана, і ён пайшо¢. Уся сям'я ¢здых-
нула спакойна: калі б убачылі яго вінто¢ку, то расстраля-
лі б усіх. А яшчэ добра, што немцы не знайшлі шапку пар-
тызана з чырвонай стужкай. Сястра Люба, прыкіну¢шыся 
хворай, лягла ¢ ложак, накрылася ко¢драй, а яго вопрат-
ку і шапку схавала пад сябе. Немцам мы сказалі: «Кранк» , – 
дык яны яе і не сталі абшукваць. 

Нават і не ведаю, як у маці атрымалася тады з перапуду 
адцягнуць увагу немца¢. Можа, выманьвала іх такім чынам 
з хаты, а можа, сапра¢ды хацела яйкі схаваць. 

Карацей кажучы, той макацёр усіх нас выратава¢, а так бы…

Як немцы кароў даілі
А аднойчы было яшчэ горш. Недалёка ад вёскі, у лясоч-

ку, спыні¢ся нямецкі абоз. Салдаты размясціліся па хатах, 
прывялі на пастой коней, паставілі калёсы. У дварах во-
гнішчы расклалі, білі курэй, гатавалі ежу…
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«Запомніце, дзеці, гэта былі адборныя фашысцкія часці, 
салдаты адзін у адзін, высокія, дужыя… Страшна было…», – 
далучылася да размовы бабуля.

Так, дужыя… Я, убачы¢шы, што курэй нашых бяруць, не 
змо¢ча¢, дык адзін з немца¢ схапі¢ плужку ды як кіну¢, до-
бра, што не патрапі¢. Я ¢цёк у хату. І тады бацька сказа¢: 
«З хаты – ні кроку, няхай што хочуць, тое і робяць». А тут 
жа калодзеж, вада свая, дровы свае. Хутка распалі¢шы во-
гнішча, немцы пачалі смаліць курэй…

А ¢ другой палове нашай хаты жыла яшчэ адна сям'я, 
і была ¢ іх карова, вялікая-вялікая, з адным рогам адбітым. 
Уя¢ляеце, як раз дзве нашы каровы вяртаюцца з пашы, а тут 
чацвёра немца¢ важдаюцца ¢ двары. Адзін узя¢ нашу карову 
за рог, а двое іншых з двух бако¢ у кацялкі сталі даіць. А ча-
цвёрты немец пайшо¢ да хлява за той, вялікай. Ён схапі¢ 
карову за рог, а яна як маханула галавой – немец і пакаці¢-
ся, ды проста на плот. У нас расаднік бы¢, капуста там рас-
ла. Дык ён у той расаднік разам з плотам і ¢валі¢ся.

Карацей, гэты немец вырашы¢ з такой каровай не звяз-
вацца, падышо¢ да тых трох і прыладзі¢ся ззаду таксама 
даіць. А каб яму было зручней, дык немец, які трыма¢ каро-
ву за рог, прыпадня¢ другой рукой хвост. Яны дояць, а мы 
¢ акно глядзім і «даходзім» ад гэтай карціны. Надаілі тры 
кацялкі і, выскалі¢шы зубы, пайшлі прэч з двара.

Няўдзячнасць
Аднойчы зімой прыйшлі да нас двое партызан. Застрэ-

лілі сабаку. А бацьку прымусілі ісці паказваць, дзе закапа-
ны сынавы боты, – ведалі, што ¢ бацькі яны былі. Прыха-
ва¢ ён іх у канцы агарода, у лясочку насупраць Міхневіча.

Снегу было па калена. Бацька прывё¢ мужчын на горку 
і кажа: «Недзе тут, шукайце, знойдзеце – забірайце!» А сам 
пайшо¢ да Надзі Суклюты і кажа: «Дай свайго малога, а то 
хаце¢ з Сяргеем схадзіць да партызана¢, дык ён велікава-
ты, а трэба, каб з малым… каб стары і малы».

Справа ¢ тым, што старэйшы пляменнік бацькі 
¢ тым атрадзе, казалі, бы¢ начальнікам асобага аддзела. 
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Камандзірам атрада бы¢ Арастовіч. Гэтыя двое з Рыбака 
былі – яны камандавалі там.

Бацька з Надзіным сынам дабраліся да Стар’ева, і там іх 
арыштавалі партызаны. «Адкуль ты?» – пытаюцца. «З Во-
лашава». «Во! З нямецкай зоны!» А бацька і кажа: «Вы стар-
шага свайго паклічце. Мне пагаварыць з ім трэба». Вось не 
памятаю, як яго прозвішча… камандзір атрада Матросава, 
бы¢ ён у нас у хаце…

Падышо¢ ён, значыць, бацька павіта¢ся і кажа: я, ма¢ля¢, 
да Віктара Гурыновіча. Той як пачу¢, дык адразу за бацьку, 
на вазок – і ¢ штаб, у Застарычча. Там бацька сярод каман-
дзіра¢ іншых атрада¢ расказа¢, як тыя двое партызан з яго 
здзекаваліся, як хацелі боты адабраць, як сабаку застрэлілі. 
Адзін Палянскі бы¢, другі – Духно¢скі. Параі¢шыся, каман-
дзіры прыйшлі да адзінага меркавання: за¢тра раніцай гэ-
тых дваіх расстраляць – паказаць, што нельга са сваіх лю-
дзей здзекавацца.

Бацька расказва¢, што тады цэлую ноч не спа¢, потым 
прыйшо¢, ста¢ перад Віктарам на калені і ста¢ прасіць да-
раваць гэтым гора-партызанам. Наза¢тра, калі зачыталі за-
гад аб расстрэле, бацька зно¢ ста¢ прасіць, і тады, улічваю-
чы просьбу старога, вырашылі іх пакінуць жывымі. Пра¢да, 
у тых хапіла нахабства зно¢ зайсці да бацькі ¢ хату і яшчэ 
чагосьці патрабаваць. Бацька сказа¢: «Я адпрасі¢ вас, а вы 
зно¢ прыйшлі за нечым. Ну, дык вы ж мяне не адпусці-
це жывым, а калі так, то прасіць за вас ужо не будзе каму». 
Тады яны бацьку папрасілі не расказваць пра іх: «Ты, ста-
ры, жыві. Мы цябе не ведаем і ты нас не ведаеш».

Са школьнага жыцця
Зімою мой бацька глядзе¢ коней. Бы¢ ён у той час дэ-

путатам, а старастам вёскі – Грышка Балвановіч. Я ¢ школу 
хадзі¢ у Пасекавую Горку разам з яго дачкой Лідай, а яшчэ 
з Зінай Наруцкай, Верай Саваловіч і Стэфай Белазаровіч 
з Рыжыц. Нам давалі каня, і мы ездзілі зімой на вазку. Не-
каторых дзяцей з іншых вёсак таксама падвозілі ¢ школу. 
Пакуль мы вучыліся, коні стаялі ¢ хляве.
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Часта бывала, мы едзем, а валаша¢скія, добрынскія, з Па-
секавай Горкі і Навасёлак ідуць. Без дазволу скакалі хто на 
вазок, хто на палазы, а самы смелы і на каня заскочыць. 
Конь спыня¢ся.

Пра гэтыя свавольствы мы аднойчы расказалі дырэкта-
ру школы Шурмо¢скаму. Дырэктар тады нічога нам не ска-
за¢, а на наступны дзень, калі мы вярталіся дадому, нечака-
на сустрэ¢ нас каля клёна, што рос ля дарогі.

Дырэктар выйша¢ з-за дрэва якраз у той момант, калі 
дзеці, як гракі, абляпілі наш вазок.

«Што, хлопцы, конь не едзе? – звярну¢ся да нас Шур-
мо¢скі. – Дык трэба яму дапамагчы. Станавіся па два!» Усе 
усталі, ён нас развярну¢ і павё¢ назад у школу. Там да¢ кож-
наму лапату і загада¢: «Вось як пачысціце ¢весь снег з да-
рогі, прыйдзеце да мяне і скажаце, і тады я вас адпушчу да-
дому. А не зробіце, дык будзеце да за¢трашняй раніцы тут. 
І калі яшчэ раз хто дазволіць сабе такое «свавольства», то 
пасля вучобы будзе чысціць снег!»

Пасля гэтага выпадку, вядома ж, некаторых дзяцей мы 
¢сё-такі падвозілі, бо пешшу дабіраліся многія, ну а астат-
нім заставалася толькі махаць нам услед…

У школе, дзе я вучы¢ся, было чатыры восьмыя класы, два 
дзявятых і два дзясятых. Самае меньшае ¢ класе было трыц-
цаць чалавек. Так, тады людзей у вёсках было шмат.

Потым выйша¢ указ: з восьмага да дзясятага класа пла-
ціць за вучобу па сто пяцьдзясят рублё¢ на год. Мы ¢жо два 
дні ¢ школу не хадзілі, як да бацькі прыйшо¢ Яновіч і кажа: 
«Можа, Мацвей, хай гэты год яшчэ павучацца? Твой і мой…» 
Бацька пагадзі¢ся. І яшчэ бацькі трох дзя¢чынак з Волаша-
ва пагадзіліся плаціць за вучобу. Разам нас было пяцёра, 
з Рыжыц шостая дзя¢чынка і дзве з Сорага¢ – усяго восем. 
Так у школе заста¢ся адзін клас.

Сто пяцьдзясят рублё¢ на той час былі вялікія грошы. 
Два рублі каштава¢ кілаграм сала, дваццаць капеек – кіла-
грам цукерак. Не разумею, адкуль у бацькі былі такія гро-
шы. Гэта было ¢ 1939 г., калі ¢ калгасе плацілі па дзве-чаты-
ры капейкі за працадзень.
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Да Волашава хадзілі ¢ школу ¢ Сорагі, сем класа¢ бяс-
платна адвучыліся. І лячылі тады бясплатна. У Волашаве 
бы¢ доктар. За нашай хатай стаяла братава хата, дык там 
доктар Стасевіч лячы¢. Ён бы¢ родам з мясцовых краё¢, 
з Хінола¢кі. На святы і ¢ нядзелю хадзі¢ дадому.

Памятаю, як усе мы, чацвёра малых, на адзёр захварэлі. 
А да нас прыходзіла суседка Та¢качыха, сябро¢ка маёй ся-
стры, – не захварэла.

Лячыць асабліва нас надта не было чым. Доктар сказа¢: 
тлустага нічога не даваць, малочнае што-небудзь, гарбату…

У гэты час у Сорагах памірала па чатыры чалавекі на 
дзень. Але, дзякуй Богу, нас гэта абыйшло. Так-сяк ста¢ па-
пра¢ляцца, вельмі хацелася есці. Нарабі¢ крыку маме: «Не 
дасі сала – вазьму сам!» Мама ледзь ¢гаварыла, каб мы па-
цярпелі…

Многія з прадста¢ніко¢ дваранскага роду Ждановіча¢-
Гурыновіча¢ падпалі пад рэпрэсіі ¢ 1930-ыя г. Так, ураджэ-
нец аколіцы Жуковічы Іван Іванавіч Гурыновіч, які ¢ свой 
час бы¢ пехацінцам царскай арміі, па пастанове тройкі пры 
ПП АДПУ 6 сакавіка 1930 г. за «контррэвалюцыйную пра-
паганду і агітацыю, бандытызм» бы¢ асуджаны да вышэй-
шай меры пакарання. Яго жонку Кацярына Івана¢на разам 
з дзецьмі выслалі ¢ Ніжні Тагіл. Рэабілітаваны ¢ 1993 г.

З дакумента¢ Спецыяльнага архіва ГКНБ Рэспублікі Казах-
стан стала вядома пра лёс яшчэ аднаго прадста¢ніка роду – 
Сцяпана Фёдаравіча Гурыновіча, у жні¢ні 1933 г. асуджанага 
за тэрор і прыгаворанага да 10 гадо¢ ВПЛ з канфіскацыяй 
маёмасці. Тэрмін пакарання адбыва¢ да 1947 г., бы¢ сасланы 
¢ Казахстан на 5 гадо¢. У 1950 г. па¢торна арыштаваны за ан-
тысавецкую агітацыю і зно¢ прыгавораны да 10 гадо¢ з па-
зба¢леннем право¢ на 3 гады. Рэабілітаваны ¢ 1993 г.

Ігнат Іванавіч Гурыновіч, жыхар вёскі Пасека Бабруй-
скага раёна, таксама бы¢ абвінавачаны тройкай у сакавіку 
1930 г. за варожую дзейнасць супраць СССР і контррэва-
люцыйную агітацыю. Асуджаны да 5 гадо¢ ВПЛ. Рэабіліта-
ваны ¢ 1989 г.
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З расповеда¢ Марыны Мікалае¢ны Сатолінай, унуч-
кі яшчэ аднаго прадста¢ніка роду Ждановіча¢-Гурынові-
ча¢ – Аляксандра Афанасьевіча Гурыновіча, стала вядома 
гісторыя іх сям’і.

Аляксандр Гурыновіч скончы¢ 4-класнае Рамана¢скае 
вышэйшае пачатковае вучылішча ¢ г. Бабруйску, чыта¢ і пі-
са¢ па-нямецку і па-французску. Служы¢ у Рабоча-сялян-
скай Чырвонай арміі ¢ Слуцку ¢ 4-й асобнай роце сувязі пры 
пагранічным асобым аддзеле, потым ¢ Цімкавічах Капыль-
скага раёна. Пасля дэмабілізацыі ¢ сакавіку 1926 г. з пагран-
войска¢ вярну¢ся ¢ Бабруйск. У лістападзе 1933 г. пераве-
дзены на працу ¢ Барыса¢скі райвыканкам. У 1939 г. ста¢ 
інструктарам па мабiлiзацыйнай рабоце сярод грамадзянскіх 
арганізацый у Барыса¢скім ваенкамаце, пасля інструктарам 
гаркама КП(б)Б па кадрах. З лютага 1940 г. да чэрвеня 1941 г. 
загадва¢ асобым сектарам Беластоцкага абкама КП(б)Б.

Вайна заспела Аляксандра Афанасьевіча Гурыновіча, 
яго жонку Марыю Марка¢ну і дачку Тамару ¢ Беластоку. 
Малодшая дачка Ліля ¢ той час знаходзілася на летнім ад-
пачынку ¢ бабулі ¢ Бабруйску.

Падчас эвакуацыі абкама¢скіх сем’я¢ з Беластока Марыі 
Марка¢не і Тамары давялося ехаць на грузавых машынах 
праз Мінск, які ¢жо бамбілі. Праз некаторы час ім удалося пе-
расесці на таварны цягнік, што спешна адпра¢ля¢ся на ¢сход.

Цягнік па дарозе трапі¢ пад бамбёжку, машыніст 
спыні¢ся, і людзі, ратуючыся, пабеглі ¢ поле, якое такса-
ма абстрэльвалі нямецкія самалёты. Тамара тады ледзь не 
згубілася. Даехалі да Куйбышава, адтуль – у Сталінград, дзе 
пражылі пэ¢ны час. Потым усе абкама¢скія сям’і былі пе-
равезены ¢ Сярэднюю Ахтубу. Прабылі там прыблізна год, 
Тамара скончыла сёмы клас. Жыццё ¢ эвакуацыі было цяж-
кае як для дарослых, так і для дзяцей. Мясцовыя дзеці часам 
кры¢дзілі эвакуіраваных, дражнілі іх «перакувырканымі».

Улетку 1942 г. пачалася бітва за Сталінград. Пад бамбёж-
кай Марыя Марка¢на з Тамарай пераправіліся на другі бок 
Волгі і з вялікімі цяжкасцямі на грузавой машыне дабралі-
ся да пасёлка Піхта¢ка Новасібірскай вобласці. Там Тамара 
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прадо¢жыла вучобу, а Марыя Марка¢на была прызначана 
на працу дырэктарам Усць-Тоіжскага дзіцячага дома. Ма-
рыя Марка¢на з усіх сіл старалася аблегчыць лёс сірот. Каб 
пракарміць галодных дзяцей, яна ¢гаварыла кіра¢ніцтва 
крухмальнага завода адціснутую бульбу аддаваць у дзіцячы 
дом, дзе з яе, абкача¢шы ¢ муку, рабілі аладкі. Вельмі дапа-
магалі жыхары суседняй вёскі, пераважна беларусы, калісь-
ці выселеныя ¢ Сібір.

Каб падтрымаць дачку, Марыя Марка¢на аддала ёй сваю 
прадуктовую картку. На яе Тамара атрымлівала маленькі 
кавалачак хлеба і зялёны суп, дзе плава¢ адзін капусны ліст. 
Справа ¢ тым, што дырэктарам сталовай працавала жонка 
начальніка мясцовага НКУС, і, карыстаючыся становішчам 

У цэнтры Аляксандр Гурыновіч, стаяць яго жонка Марыя, дачка 
Тамара. Па баках Дар’я Антонаўна і Марк Міхайлавіч Гламбоцкія, 
бацькі Марыі. Бабруйск. 1928 г.
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мужа, яна дашчэнту ¢рэзала паёк, за што і была пазней 
асуджана. Пасля вайны аднакласніца Тамары Галя Хаба-
рава расказала, што не пазбегну¢ турмы і сам начальнік 
НКУС. А Тамара тады ¢ Піхта¢цы трапіла ¢ бальніцу з цяж-
кімі наступствамі голаду.

Марыя Марка¢на до¢гі час нічога не ведала пра лёс мужа. 
І толькі ¢летку 1943 г. ¢ выніку неаднаразовых запыта¢ ад-
шукала яго. Пасля кантузіі Аляксандр Афанасьевіч знахо-
дзі¢ся ¢ шпіталі ¢ Спаску Разанскай вобласці (у дакуменце 
пра узнагароджанне, мабыць, памылка: ён бы¢ кантужаны 
летам 1943 г., а ¢ 1944 г. знаходзі¢ся ¢ шпіталі на лячэнні ад 
хваробы нырак). Ён перасла¢ сям’і сваю прадуктовую карт-
ку, стала крыху лягчэй – па ёй давалі больш прадукта¢.

У хуткім часе сям’я атрымала выклік, і ¢ ліпені 1943 г. 
Марыя Марка¢на з дачкой пераехалі ¢ Спаск. Там Тамара 
вучылася ¢ 9-м класе і працавала ¢ шпіталі, як і ¢се старша-
класніцы.

Сям’я Аляксандра Гурыновіча не траціла надзеі на тое, 
што родзічы, якія засталіся ¢ акупацыі, жывыя. Увесь час пі-
салі лісты ¢ Маскву і ¢ Чырвоны Крыж. І толькі ¢ 1944 г. па-
сля вызвалення Беларусі атрымалі паведамленне з Бабруй ска, 
што бацькі Марыі Марка¢ны і малодшая дачка Ліля жывыя.

Пасля дэмабілізацыі Аляксандр Афанасьевіч разам 
з сям'ёй пераеха¢ у Мінск, адкуль бы¢ накіраваны на пра-
цу ¢ Гродзенскі абкам КП(б)Б на пасаду загадчыка асоба-
га сектара.

У 1961 г. сям’я вярнулася ¢ Мінск. Не стала Аляксандра 
Гурыновіча ¢ 1969 г.

Тамара Гурыновіч пасля заканчэння ¢ 1950 г. Мінскага 
медыцынскага інстытута працавала ¢ Гродне ¢ тубдыспан-
серы. Паступіла ¢ клінічную ардынатуру (1951–1954). Ву-
чылася і адначасова працавала на некалькіх працах: чыта-
ла лекцыі на курсах медсясцёр, лётала (на АН-2) па выкліках 
хуткай дапамогі па Беларусі. У 1959 г. абараніла кандыдац-
кую дысертацыю. Была адным са стваральніка¢ у Белару-
сі школы ¢рачэбна-працо¢най экспертызы, першая па-
дрыхтавала курс адпаведных лекцый. Разам з калегамі па 
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кафедры Беларускага дзяржа¢нага інстытута ¢дасканалення 
¢рачо¢ выступала з лекцыямі ¢ многіх гарадах былога СССР: 
у Кішынёве, Бішкеку, Душанбэ, Хабара¢ску і інш.

Тамара Аляксандра¢на Гурыновіч працавала старшынёй 
УПЭК пры 4-м Гало¢ным упра¢ленні Міністэрства аховы 
здаро¢я БССР, з 1992 г. да 1994 г. – старшынёй МРЭК пры 
лячэбнай установе Упра¢лення справамі Прэзідэнта.

Муж Тамары Гурыновіч, Мікалай Рыгоравіч Юркевіч, – 
удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, доктар юрыдычных 
навук, прафесар. У 1996 г. атрыма¢ ганаровае званне «За-
служаны юрыст Рэспублікі Беларусь».

Некалькі сло¢ варта сказаць і пра малодшую дачку Аляк-
сандра і Марыі Гурыновіч, Лілю, якую перад пачаткам вайны 
адправілі з Беластока да бабулі Дар’і (Дар’я Антона¢на Глам-
боцкая, у дзявоцтве Свянціцкая) у Бабруйск на канікулы.

Разам з дарослымі Лілі давялося перанесці ¢се нягоды 
акупацыі. Хаваліся ад бамбёжак у выкапаным у агародзе 
бліндажы. У пачатку вайны, пакуль яшчэ ¢ Бабруйску не 
было эсэса¢ца¢, выжываць было лягчэй. Карміліся з ага-
рода. Адзін з італьянца¢, якія там кватаравалі, часам пры-
носі¢ з салдацкай кухні суп, шакаладкі.

Вельмі цяжка стала пасля таго, як у горад увайшлі вой-
скі СС. Фашысты ледзь не расстралялі сям’ю, але Дар’я Ан-
тона¢на на каленях вымаліла для ¢сіх выратаванне.

Падчас аперацыі “Бабруйскі кацёл” горад бесперапын-
на абстрэльва¢ся як з нямецкага, так і з савецкага боку. 
Пры адступленні немца¢ неразарваная ля ¢ваходу ¢ блін-
даж граната ледзь не загубіла ¢сю сям’ю…

Пасля вайны Ліля скончыла біялагічны факультэт Белару-
скага дзяржа¢нага ¢ніверсітэта, а потым аспірантуру Інсты-
тута фізіялогіі Акадэміі навук БССР. Абараніла кандыдацкую 
дысертацыю. Пасля працавала ¢ БДУ на кафедры псіхало-
гіі. Яе сын Аляксандр і ¢нук Кірыл-Дамінік жывуць у Германіі.

Вось так па-рознаму складваліся лёсы прадста¢ніко¢ 
старажытнага роду Ждановіча¢-Гурыновіча¢ герба «Лю-
біч». І няпростыя, часам трагічныя гісторыі іх жыцця год-
на ¢плецены ¢ агульную карціну гісторыі Айчыны.



ЗАБЭЛЫ ГЕРБА «ТАПОР»
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Мой прапрадзед, 
Вікенцій Яка¢левіч 
Сацкевіч-Статкевіч 
15 кастрычніка 1839 г. 
у Пя сеч нен скай Па-
кро¢ скай царкве Ігу-
м е н  с к а  г а  п а в е т а 
вян ча¢ ся з Марыяй Анд-
рэе¢ най Забэла, рым-
скага веравызнання, 
якая, як сведчыць ме-
трычная кніга, пры рэ-
гістрацыі шлюбу была 
названа Ізабэла¢най.

Забэлы – дваранскі род Вялікага Княства Літо¢скага 
герба «Тапор», які бярэ пачатак у XVI ст. і дзеліцца на ча-
тыры галіны, унесеныя ¢ 1-ю і 6-ю часткі радаводнай кнігі 
дваран Віленскай, Гродзенскай, Ковенскай і Мінскай гу-
берня¢.

Герб роду Забэла¢ уя¢ля¢ сабою белую сякеру на чыр-
воным фоне, вастрыём павернутую ¢ левы бок шчыта, над 
шлемам такая ж сякера, вастрыём да зямлі нагнутая, быц-
цам урэзаная.

Паводле легенды, у старажытныя часы жылі ¢ польскім 
карале¢стве тры браты – рыцары, якія за подзвігі ¢ бітвах 
атрымалі герб і прозвішча Тапорчыкавы. Адзін з іх, Зягота, 
якому захацелася пашукаць прыгод у чужых краях, вярну¢-
ся пасля до¢гіх блукання¢ дадому, але браты яго не пры-
знавалі, і тады ён адправі¢ся да караля. Яго Вялікаміласць, 
выслуха¢шы пакры¢джанага, сказа¢: «Дам я табе другі герб 
і назаву яго “Стары конь”. А папярэдні герб, дзе змешчана 
выява сякеры з сярэбраным лязом, рукаятка залатая – ня-
хай застанецца тваім братам».

Адзін з найцікавейшых дакумента¢ канца XVI ст. – пры-
вілей караля Жыгімонта ІІІ Вазы на пацвярджэнне шля-
хецтва Яна-Якуба Ізабелюса, які прыеха¢ з Вероны (цяпер 
Італія) на тэрыторыю кароны польскай і Вялікага Княства 

Герб роду Забэлаў «Тапор».
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Літо¢скага, і наданне яму ¢сіх право¢ тутэйшай шляхты – 
наводзіць на думку пра магчымае паходжанне роду Забэ-
ла¢ з Веронскай зямлі.

Паходжанне Якуба Ізабелюса пацвердзілі вядомыя пры 
двары караля людзі, а таксама паны, якія прыехалі раней 
з яго мясцовасці, ведалі яго продка¢, дасягнулі ¢ ВКЛ высо-
кіх пасад і карысталіся а¢тарытэтам. 

Пра маіх родзіча¢ у да¢нія часы піса¢ польскі пісьмен-
нік Курапатніцкі. Ён выказва¢ добрыя словы пра прад-
ста¢ніко¢ Забэла¢ і сцвярджа¢, што яны са старажытнас-
ці карысталіся па законе дадзенымі дваранскаму сасло¢ю 
прывілеямі. 

Родапачынальнікам нашай радаводнай галіны лічыц-
ца Пётр Забэла. Вось што напісана пра яго ¢ адным з даку-
мента¢: «Жыхар Навагрудскага ваяводства, які валода¢ як 
дваранін земскі маёнткам, названым Душава Крывое Сяло, 
у час вайны з Расіяй, страці¢шы ¢сю рухомасць, ледзь ве 
выратава¢ сваё жыццё, учыні¢ маніфест у земстве Нава-
грудскім, дзе, гаворачы пра агульныя страты, кажа пра 
знішчэнне дакумента¢, што служаць яго роду, а менавіта: 
прывілей караля Жыгімонта I папярэдніку свайму Мацвею 
Забэлу на маёнтак Галіча дадзены, а таксама граматы ка-
ралевы Боны».

На жаль, многія дакументы былі сапра¢ды страчаны, 
але некаторыя захаваліся і дайшлі да нашых дзён. Няда¢-
на ¢далося адшукаць рэестр аб зборы пагало¢ных падатка¢ 
з жыхаро¢ Навагрудскага ваяводства за 1685 г., дзе значыц-
ца, што «…пан Пётр Забэла з Душава Крывога Сяла запла-
ці¢ 6 злотых за зямлю, за сябе з жонкай, за пані маці і дач-
ку, і простую чэлядзь». Там жа ¢казаны і яго родзічы паны 
Крыштаф і Аляксандр Глебкі.

Прывяду яшчэ адзін дакумент з гродскіх кніг Нава-
грудскага ваяводства ад 27 верасня 1693 г., дзе апісваецца 
здзелка Крыштафа Міладо¢скага і Пятра Забэлы з сына-
мі Янам і Казімірам. У актыкацыі продажнага ліста сказа-
на: «Я, зямянін Яго Карале¢скай міласці Крыштаф Міла-
до¢скі, паведамляю сапра¢днаю маею добравольнаю 
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вячыста продажнаю здзелкаю, якая служыць спадарам 
бацьку Пятру і сынам яго Івану і Казіміру Забэлам у тым, 
што я, маючы вотчынны мой маёнтак, Сакалятыча назы-
ваемы, з 12 дварамі прыгонных сялян, калі тэрмінова маю-
чы патрэбу грашоваю сумаю на задавальненне папярэдніх 
да¢го¢, то вызначы¢ з пайменнага маёнтка чатыры двары 
сялян з іх жонкамі, дзецьмі і ¢сёй маёмасцю за дамо¢ле-
ную суму 15 000 тынуфа¢ бацьку Пятру і яго сынам Івану 
і Казіміру Забэлам прадаць…» Гэтым жа дакументам Міла-
до¢скі дазваляе выкупленых прыгонных сялян перасяліць 
у маёнтак Забэла¢ Душава Крывое Сяло. 

У выпісу з актавай кнігі Навагрудскага павятовага суда 
знаходзім актыкацыю духо¢нага завяшчання ад 29 жні¢ня 
1693 г. Евы Адама¢ны Забэла з Глебка¢. Ухваляючы Госпа-
да Бога і адным радком гаворачы, дзе б хацела быць паха-
ванай, усё далейшае пасланне Ева Адама¢на прысвячае да-
рагому мужу і мілым дзецям. Увесь тэстамент прасякнуты 
клопатам пра іх. 

«…У Імя Айца і Сына і Духа Святога, да збудзецца воля Яго 
Святая. Амінь. Я, Ева Адама¢на Глебавіча¢на Пятрова Забэ-
лава, зямянка яго карале¢скай вялікасці Навагрудскага вая-
водства, будучы наведана цяжкай хваробай, але застаючыся 
пры здравым розуме і памяці, дапусціла сім апошняй волі 
маім распараджэннем… маёмасць маю, якая мне ад бацько¢ 
давялася пасля Адама Сяргеевіча Глебкі… названая Душава 
Крывое Сяло ¢ Навагрудскім ваяводстве размешчанае, раз-
меркаваць… якую суму нябожчык бацька адпіса¢ па духо¢-
ным завяшчанні і ¢се мае рухомыя рэчы… нікому іншаму, як 
толькі супругу майму г[аспадзіну] Пятру Забэлу, дажыццёва 
адпісваю, а пасля яго сынам маім г[аспадам] Івану і Казіміру 
Забэлам на вечныя часы адпісваю. З такавой маёмасці маёй 
павінен любезны супруг мой, калі б пры жыцці яго Усявыш-
ні да¢ сябра дачцы маёй Е¢фрасінні Забэла¢не, то муж мой 
дасць ёй пасаг, а ¢ выпадку смерці яго, чаго Божа ¢пасі, то 
сыны мае дадуць сястры сваёй пасаг, яны абавязаны даць 
ёй налічнай сумы сто злотых акрамя рухомасці, найбольш 
упрошваю іх, каб яны ёй кры¢ды не чынілі…» 
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Справа Мінскага дваранскага дэпутацкага сходу 
пра дваранскае паходжанне роду Забэлаў. 
НГАБ, ф. 319, воп. 2, спр. 1186.
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Душапрыказчыкамі ¢ дапамогу мужу Ева Адама¢на 
прызначыла сваіх найбліжэйшых родзіча¢: дваюраднага 
брата князя Багуслава Глінскага Ліхадзіе¢скага і шурына 
Івана Іржыковіча. 

Немагчыма чытаць без хвалявання пасланне з мінула-
га маёй пра…прабабулі. Дакумент гэты дапамог нам уста-
навіць, што мама Евы, Марыяна, была дачкой князя Міка-
лая Андрэевіча Глінскага Ліхадзіе¢скага і што ¢ Адама і Евы 
былі тры сыны. Адзін з іх – мой продак Казімір, які потым 
валода¢ часткай маёнтка Сакаляцічы і спадчынным маён-
ткам Душава Крывое Сяло Навагрудскага ваяводства. Пра 
Казіміра згадваецца і ¢ квітанцыі ад 8 чэрвеня 1707 г. «вы-
сакароднаму Казіміру Забэлу ад камісара¢ па паста¢цы 
правіянту для імператарскіх расійскіх войск». 

Жонкай Казіміра стала Кацярына, дачка рэчыцкага 
чашніка Валерыяна Кернажыцкага.

Неабходна адзначыць, што Душава Крывое Сяло зна-
ходзілася за некалькі кіламетра¢ ад Капыля і мае родзічы 
Забэлы сталі прыхаджанамі Капыльскага касцёла. 

У архівах захаваліся метрычныя кнігі гэтага касцёла ад 
канца XVII да пачатку XIX ст. Менавіта яны сталі крыніцай 
дакладных звестак пра гісторыю майго роду за некалькі 
пакалення¢. З гэтых кніг стала вядома, што сын Казіміра 
Уладзісла¢-Валяр’ян бы¢ ахрышчаны 18 красавіка 1708 г. 
ксяндзом Янам-Іосіфам Калако¢скім у Капыльскім касцёле. 
Хроснымі бацькамі былі Ян-Антоній Гардына, Андрэй Ар-
ціхо¢скі, Пётр і Рэгіна Рагалінскія (магчыма, Рагальскія), 
Апалонія Шулешына Карловічава з Крывога Сяла. Там жа 
былі ахрышчаны і іншыя сыны Казіміра – Людвіг-Антоній, 
Аляксандр-Хрызастом, Канстанцін. Жонкай Уладзіслава-
Валяр’яна стала Ганна Корзун. 

У Капыльскім касцёле былі ахрышчаны і дзеці Уладзі-
слава-Валяр’яна – Марцін-Антон (ад яго прадо¢жылася 
наша галіна), Казімір, Іаан, Рэгіна, Мацвей. У тым жа хра-
ме хрысцілі дзяцей Марціна-Антона ад першага шлюбу 
з Петранэляй Тэадора¢най Корзун – Ігнація-Іаана і Ся-
мёна.
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А¢даве¢шы, Марцін-Антон Забэла ¢ступі¢ у другі шлюб – 
з Людвікай з Ушынскіх. Як вынікае з копіі метрычна-
га выпісу пра нараджэнне, якая захавалася ¢ Расійскім 
дзяржа¢ным гістарычным архіве ¢ Санкт-Пецярбургу, 
15 студзеня 1794 г. у сям’і Марціна-Антона і Людвікі нара-
дзі¢ся сын Андрэй. Хрышчонымі бацькамі былі дваране 
Андрэй Гарышын і Марыяна Тронка (РДГА, ф. 1343, воп. 35, 
спр. 8842). Вядома, што ¢ 1796 г. сям’я жыла ¢ маёнтку 
¢ мястэчку Будсла¢ Вілейскага павета.

У 1813 г. сын Марціна-Антона Забэлы Андрэй вянча¢ся 
¢ Гроза¢скім касцёле з Ганнай Самуіла¢най Татур. Па сло-
вах даследчыка роду Забэла¢ Генадзя Арцішэ¢скага, існуе 
сямейная легенда пра тое, што Андрэй і Ганна карысталі-
ся прозвішчам Татур-Забэла. Але ¢жо наступнае пакален-
не перастала выкарысто¢ваць прыдомак «Татур». 

У Андрэя і Ганны нарадзілася дзевяць дзяцей. Абе-
дзве дачкі выйшлі замуж за прадста¢ніко¢ роду Сацкеві-
ча¢-Статкевіча¢. Адна з іх, Марыя Андрэе¢на Забэла, стала 
жонкай майго прапрадзеда Вікенція Яка¢левіча Сацкевіча-
Статкевіча. Некаторы час сям’я жыла ¢ засценку Старына 
Слуцкага павета.

Андрэй Забэла бы¢ прызнаны ¢ дваранстве рашэн-
нем Мінскага дваранскага дэпутацкага сходу ад 21 ліпеня 
1804 г. і дадатковай рэзалюцыяй ад 10 верасня 1832 г. Калі 
Андрэя не стала, дзеці разам з маці Ганнай пераехалі ¢ за-
сценак Малінава на ¢ласную зямлю, якую купілі ¢ памеш-
чыка Маліно¢скага. Ганна Забэла жыла ¢ сям’і дачкі Марыі 
і зяця Вікенція Сацкевіча-Статкевіча.

У першай палове ХІХ ст. у расійскай дзяржаве право-
дзіліся дзеянні па скасаванні уніі, пачаліся разбіральніцт-
вы ¢ прыходах: каго з прыхаджан лічыць правасла¢нымі, 
а каго прылічыць да рымска-каталіцкай веры. Гэта датычы-
лася і сям’і Ганны Забэлы (Татур), дзе, на думку святаро¢, 
бы¢ здзейснены незаконны пераход у каталіцтва.

Ганна Татур, яе браты і сёстры былі ахрышчаны ¢ Бабо-
венскім касцёле. Пасля 1796 г. сям’я перабралася ¢ фаль-
варк Бяроза¢шчына, дзе ¢ мінулыя стагоддзі жылі продкі 
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Татура¢. Магчыма, у гэты час некаторыя з родзіча¢ Ганны 
Татур перайшлі ¢ правасла¢е. Як вынікае з метрычных кніг, 
Татуры сталі прыхаджанамі Пука¢скай Георгіе¢скай царк-
вы, там 6 красавіка 1821 г. адпявалі бацьку Ганны Самуіла 
Іванавіча Татура.

Выйша¢шы замуж за Андрэя Забэлу, які бы¢ каталіцкай 
веры, Ганна перастала наведваць Пука¢скую царкву, а ¢се 
іх дзеці былі ахрышчаны ¢ Гроза¢скім касцёле.

Ганна Самуіла¢на памерла 15 снежня 1855 г., застаю-
чыся каталічкай, але адпявалася святаром Смолічам і па-
хавана па правасла¢ным абрадзе на могілках у Машнічах 
(цяпер Клетнае). Дзеці яе праз шлюб і па ¢ласных пера-
кананнях станавіліся або правасла¢нымі, або каталіцкімі 
хрысціянамі.

У цэлым лёс да прадста¢ніко¢ роду Забэла¢ бы¢ добра-
зычлівы. Пастановамі Мінскага дваранскага дэпутацкага 
сходу іх за¢сёды далучалі да вышэйшага сасло¢я і ¢носілі 
¢ 1-ю частку дваранскай радаводнай кнігі Мінскай гу-
берні. Аднак з зацвярджэннем у дваранстве галіны Анд-
рэя Марціновіча роду Забэла¢ у Сенаце ¢зніклі праблемы. 
У асно¢ным з-за таго, што не ¢далося по¢насцю сабраць 
неабходныя дакументы, якія пацвярджаюць старажыт-
нае шляхецкае паходжанне. Каб дамагчыся зацвярджэн-
ня ¢ дваранстве, унуку Андрэя і Ганны – Івану Сямёнаві-
чу Забэлу прыйшлося 28 мая 1905 г. прадставіць у Мінскі 
дваранскі дэпутацкі сход падробленае метрычнае пасвед-
чанне, заверанае членамі кансісторыі і пячаткай, пра на-
раджэнне Андрэя нібыта ¢ маёнтку Зосін ¢ сям’і Івана-Кля-
менція і Багумілы Раецкай Забэла¢ і хрышчэнні яго 19 мая 
1795 г. святаром Кавіцкім у Ста¢пецкай царкве. Хросны-
мі бацькамі былі названы Іван Сабале¢скі і Варвара Русец-
кая. Іван Сямёнавіч Забэла свядома прыпіса¢ сябе да галіны 
сваіх родзіча¢ Забэла¢, раней зацверджаных у дваранстве, 
пада¢шы згаданы вышэй дакумент.

Такім чынам, у радаводнай яго дзед Андрэй Марціно-
віч Забэла бы¢ запісаны як сын Івана-Кляменція і Багумілы 
Раец кай Забэла. 
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Хутчэй за ¢сё, прадста¢нікам роду Забэла¢ дапамог за-
цвердзіцца ¢ дваранстве блізкі родзіч Ганны Татур Кузьма 
Феліксавіч Татур, які служы¢ з лютага 1897 г. губернскім 
сакратаром і сакратаром Мінскага дваранскага дэпутац-
кага сходу. 

Адзін з яркіх прадста¢ніко¢ гэтага роду – Фёдар Іва-
навіч Забэла, унучаты пляменнік Марыі Андрэе¢ны Забэ-
лы і траю радны брат майго дзеда – Міхаіла Іванавіча Сац-
кевіча-Статкевіча.

У энцыклапедыі «Вялікае княства Літо¢скае» ¢ арты-
куле пра Фёдара Забэлу гаворыцца, што ён нарадзі¢ся 
¢ сакавіку 1896 г. у вёсцы Чабусы Бабруйскага павета 
(сёння гэта Любанскі раён). Беларускі гісторык. Закон-
чы¢ БДУ. З 1920 г. працава¢ у сельскай школе. У 1925–
1928 гадах вучы¢ся ¢ аспірантуры пры БДУ пад наву-
ковым кіра¢ніцтвам прафесара У. Пічэты. З 1928 г. 
навуковы супрацо¢нік Інбелкульта і Беларускай ака-
дэміі навук. З 1929 г. працава¢ у Магілё¢скім дзяржа¢-
ным архіве. Даследава¢ гісторыю сялянства і сельскай 
гаспадаркі, жыццё гарадо¢ Беларусі ¢ XVI–XVIII ст. Пер-
шым з беларускіх гісторыка¢ даследава¢ феадальныя 
маёнткі і становішча прыгоннага сялянства. Паказа¢ 
ролю заканада¢ства, у прыватнасці Статута ВКЛ 1588 г., 
у стана¢ленні і далейшым умацаванні прыгоннага пра-
ва на Беларусі, падкрэсліва¢, што эксплуатацыя сялян-
ства ¢ XVIII ст. узрасла. Арыштаваны ¢ 1930-м г. па спра-
ве «Саюза вызвалення Беларусі». Сасланы ¢ Елабугу на 
пяць гадо¢, дзе і памёр».

Да звестак у энцыклапедыі неабходна дадаць: нара-
дзі¢ся Фёдар Іванавіч у сям'і заможнага земле¢ладаль-
ніка. Пасля заканчэння гімназіі паступі¢ у Кіе¢скі ¢нівер-
сітэт на медыцынскі факультэт, потым працягну¢ вучобу 
на гісторыка-філалагічным, але скончыць яго перашко-
дзіла рэвалюцыя і белапольская акупацыя. У гэты перыяд 
ён у прыватным парадку дава¢ курсісткам урокі лацінскай 
мовы. Затым служы¢ у Кіе¢скім губернскім камітэце. Вяр-
ну¢шыся на радзіму, некаторы час жы¢ у бацько¢ у Чабусах 
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і працава¢ у школе. З дакумента¢ КДБ стала вядома пра да-
лейшы лёс Фёдара Забэлы. 

Пасля заканчэння аспірантуры пры БДУ малады вучо-
ны бы¢ старшынёй культурна-гістарычнай секцыі кра-
язна¢чага таварыства ¢ Магілёве, арганізо¢ва¢ драматыч-
ныя і антырэлігійныя гурткі, нават бра¢ удзел у стварэнні 
калгаса¢. Ад такіх даручэння¢ бальшавіко¢ у той час адмо-
віцца было немагчыма. 

Фёдар Іванавіч займа¢ся даследчай дзейнасцю ¢ галі-
не гісторыі. Ён лічы¢ Статут Вялікага Княства Літо¢скага 
адным з перадавых у Е¢ропе для таго часу. Некаторыя яго 
высновы супярэчылі бальшавіцкай ідэалогіі. І Фёдару Іва-
навічу прыгадалі ¢сё: што ён сын памешчыка і былы два-
ранін, што служы¢ у асабістым гетманскім канвоі ¢ Кіеве. 
Але самае гало¢нае злачынства, у якім абвінавацілі Забэ-
лу, складалася ¢ арганізацыі ім філіяла «Саюза вызвален-
ня Беларусі» ¢ горадзе на Дняпры. Гэта падсудны катэга-
рычна адма¢ля¢. 

Першы выпуск сацыяльна-гістарычнага аддзялення педагагічнага 
факультэта БДУ. 25.09.1925 г. Сядзіць у цэнтры рэктар, прафесар 
Уладзімір Іванавіч Пічэта, стаіць крайні справа Фёдар Іванавіч 
Забэла. 
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Цікавы адказ Фёдара Іванавіча на допыце. Яго спыталі: 
– Што вам вядома пра нацыянал-дэмакрата¢? Каго з іх 

вы ведаеце? 
– Вядома мне наступнае: імкненне нацдэмакрата¢ на-

цыянальныя пытанні ставіць вышэй за класавыя, вывя-
дзенне тэорыі самабытнасці, сцягванне аграрнай паліты-
кі партыі ¢ бок капіталізму, што выявілася ¢ хутарызацыі 
і пасёлка¢шчыне, ідэалізацыя мінулага Беларусі.

Фёдар Іванавіч Забэла стая¢ на гэтых пазіцыях. За 
іх і паплаці¢ся. Расправілася савецкая ¢лада і з братам 
Фёдара Іванавіча Сямёнам Іванавічам Забэлам. Ён бы¢ 
сасланы ¢ Сібір і ¢ 1929-м г. расстраляны. Пра тое, як 
скла¢ся лёс сям’і Сямёна Іванавіча, стала вядома з апо-
веду яго ¢нука Анатоля Уладзіміравіча Забэлы, які жыве 
¢ Калінінградзе.

Яго бацька Уладзімір Сямёнавіч Забэла, тады дванац-
цацігадовы хлопчык, заста¢ся жыць з маці Антанінай Ан-
тона¢най, якая паходзіла таксама з роду Забэла¢. Падчас 

Анкета арыштаванага АДПУ Фёдара Іванавіча Забэлы. 1930 г. 
Архіў КДБ Рэспублікі Беларусь. 
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вайны, у сямнаццацігадовым узросце, бацька працава¢ на 
танкавым заводзе ¢ Ніжнім Тагіле. Завод вырабля¢ знака-
мітыя «трыццацьчацвёркі». Ста¢ стахана¢цам (так тады 
называлі перадавіко¢ вытворчасці), неаднаразова ¢зна-
гароджва¢ся граматамі. У сям’і да гэтага часу захо¢ваецца 
вышэйшая ¢знагарода ад кіра¢ніцтва завода – макет тан-
ка Т-34 з дарчым надпісам. 

Пасля вайны Уладзімір Забэла пераеха¢ з Урала ¢ Бе-
ларусь разам са сваёй маці. Пабудава¢ дом у Бабруйску. 
Ажані¢ся з Барко¢скай Каралінай Івана¢най, пра якую ён 
даведа¢ся з газеты. Дзя¢чына жыла ¢ пасёлку Свабода, што 
за 7 кіламетра¢ ад пасёлка Бацэвічы. Яна таксама пацярпе-
ла пасля вайны ад савецкай улады як дачка святара: была 
адлічана з інстытута. 

Цікавы аповед Караліны Івана¢ны пра раскулачванне, 
які яна ¢ сваю чаргу пачула ад сваяко¢: «Кулакі, – зая¢ля-
лі нам, – вы цяпер нікому не патрэбныя. А самі запіхвалі 
¢ рот вялікімі кавалкамі нашу «раскулачаную» ка¢басу. Як 
агідна было на ¢сё гэта глядзець. А ¢ дадатак хтосьці з прад-
ста¢ніко¢ савецкай улады сказа¢, што і хаты ¢жо не нашы, 
а нас чакае іншы лёс… 

Людзі ¢весь час задаваліся пытаннем: якія ж яны кулакі, 
ворагі народа, каму і чым нашкодзілі? Ня¢жо сваёй пра-
цай і любо¢ю да зямлі бацько¢ заслужылі толькі непава-
гу і нават пагарду? І калі кулак – гэта чалавек, хто спіць на 
¢ласных кулаках з-за боязі праспаць світанак, то і ¢се за-
сцянко¢цы, уключаючы самых бедных, былі самымі са-
пра¢днымі кулакамі». Больш за ¢сё саромеліся такія «ку-
лакі» белых, без мазалё¢-“капыто¢”, рук.

Дасканала вывучы¢шы свой кавалак зямлі і ¢мела ім ка-
рыстаючыся, штогод атрымлівалі добры ¢раджай. Жывёлу 
глядзелі найлепшым чынам: на зіму нарыхто¢валі досыць 
сена, каб не галадала. 

Наша сям’я ніколі не адма¢ляла ¢ просьбе тым, хто 
бы¢ бяднейшы. З дзяцінства нас маці вучыла не пазбя-
гаць цяжкай працы, любіць і паважаць яе. І ¢сё ж адчувала-
ся, што не хапае моцных рук у такой вялікай гаспадарцы. 
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Пасля таго як не стала бацькі, маці выйшла замуж у дру-
гі раз. Сталі жыць з айчымам. Мы прачыналіся і ¢жо за-
гадзя ведалі, каго якая праца чакае. Ні адной хвіліны не 
маглі сядзець без справы. Бачым, што маці серп здымае 
са сцяны і касынкай валасы накрывае – і мы за ёй, у поле 
жаць. З раніцы да вечара. І якім асаблівым святам і асало-
дай былі дні, калі паспяхова завяршалі адну справу, каб 
заняцца іншай! 

У 1929 г. 12 сем’я¢ з засценка, у тым ліку Шушкевічы, Та-
туры, Забэлы і Навіцкія былі прылічаны да кулацкіх і сасла-
ны на По¢нач і ¢ Сібір. Міхайла¢скія, сёстры і браты маёй 
маці, падда¢шыся агітацыі, спачатку ¢ступілі ¢ калгас, але 
праз кароткі час, убачы¢шы “радасці” калгаснага жыцця, 
Ева і Аляксандра выйшлі з калгаса. Маці мая, ужо член кам-
беда (камітэта беднаты), папярэджвала сясцёр, што, нао-
гул, не варта гэтага рабіць.

І сапра¢ды, улада не жартавала. Раскулачылі. У адзін з зі-
мовых дзён перад Калядамі, у вёсцы з’явілася “нячыстая 
сіла” і ¢сё ліха пазмятала, зрывала на сваім шляху. Жывёлу 
сталі зганяць на адзін двор, усё, што мы назапасілі на зіму, 
у нас канфіскавалі. А людзей выгналі з хат…. 

Нас сем'ямі, як лютых ворага¢ савецкай улады, па гру-
зілі на фурманкі і павезлі невядома куды. Браць, акрамя 
мяшко¢, нічога не дазвалялі. Так хутка ¢сё гэта адбыло-
ся, што многія нават скарыначкі хлеба не паспелі пры-
хапіць з сабой. У Старых Дарогах нас пагрузілі ¢ тавар-
няк, не сказа¢шы ні слова, ні па¢слова. Цэлых 12 цяжкіх 
галодных дзён мы былі ¢ дарозе. Галодныя дзеці не спалі 
начамі. А далей было самае страшнае – этапы, перасыль-
ныя пункты… » 

У нашым родзе за¢сёды былі людзі, якія беражліва за-
хо¢валі памяць пра сваіх продка¢. У сувязі з гэтым неабход-
на ¢спомніць пісьменніка Васіля Канстанцінавіча Забэлу, 
які жыве ¢ Сібіры і напіса¢ пра род Забэла¢ кнігу «Мае рода-
выя карані». Дзед Васіля Канстанцінавіча, Пётр Васільевіч 
Забэла, нарадзі¢ся ¢ 1881 г. у Віцебскай губерні Веліжскага 
павета, бы¢ сынам святара. Як і яго чатыры браты, здоле¢ 
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атрымаць адукацыю. Лёс закіну¢ яго на По¢нач, дзе ён 
¢ 1920 г. працава¢ дарожным майстрам на станцыі Ке раць 
Мурманскай чыгункі. У 1922 г. Пётр Васільевіч пераеха¢ 
на станцыю Утулік, дзе займа¢ся буда¢ніцтвам моста праз 
раку з такой жа назвай. Бацька Васіля, Канстанцін Пятро-
віч, ветэран Вялікай Айчыннай вайны, працава¢ лесніком. 
Як успамінае Васіль Канстанцінавіч, не абміну¢ бацькі і гу-
лага¢скі засценак 1938 г. Беражліва захо¢вае пісьменнік 
рашэнне ваеннага трыбунала аб зняцці судзімасці з баць-
кі пасля ранення.

Яшчэ адзін прадста¢нік роду Забэла¢ Генадзь Аляк-
санд равіч Арцішэ¢скі, а¢тар неапублікаванай кнігі пра 
два ран скія роды Забэла¢ і Арцішэ¢скіх, дзе падрабяз-
на даследава¢ гісторыю жыцця продка¢ у другой палове 
ХІХ – пачатку ХХ ст. Яго маці, Марыя Андрэе¢на, пахо дзі-
ла з роду Забэла¢. 

Гісторыя галіны Зянона Андрэевіча Забэлы пададзена 
тут у асно¢ным па матэрыяле рукапісу Генадзя Аляксанд-
равіча Арцішэ¢скага, пра¢нука Зянона Андрэевіча. 

Вось што піша Генадзь Арцішэ¢скі пра тое, што прывя-
ло яго да пошуку сваіх вытока¢: «На працягу многіх гадо¢ 
мне не давалі спакою пытанні: “Кім былі мае продкі? Дзе 
жылі? Як узнікла прозвішча? Спробы даведацца што-не-
будзь у бацько¢ не мелі поспеху. Бацька катэгарычна ад-
ма¢ля¢ся гаварыць на гэтую тэму, а мама абмяжо¢валася 
кароткімі эпізодамі ¢спаміна¢. Так, дзякуючы маме, атры-
малася сёе-тое даведацца пра яе бацьку, Андрэя Зянонавіча 
Забэлу і яе маці Паліну Жышкевіч, пра род Забэла¢. Мама 
распавяла, што Андрэй Зянонавіч Забэла памёр у снежні 
1940 г. у вёсцы Блонь і бы¢ пахаваны на вясковых могіл-
ках. Паліна Жышкевіч у выніку цяжкага захворвання па-
мерла ¢ 1928 г. 

Пасля смерці бацькі ¢ 1983 г., усталё¢ваючы надмагілле 
над пахаваннем бацькі, Марыя Андрэе¢на распавяла, што 
ён бы¢ кадэтам і ¢ 1919 г. пешшу прыйшо¢ з Адэсы ¢ Гор-
кі, дзе жыла яго сям’я. Вось і ¢сё, што было вядома пра на-
шых продка¢. 
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У глыбіні душы я зайздросці¢ сваім старэйшым братам 
і сястры ¢ тым, што яны нарадзіліся і жылі пад наглядам 
дзеда Андрэя Зянонавіча, зайздросці¢ стрыечнаму брату 
Браніславу, яго сёстрам Аляксандры і Вользе, дзецям цёт-
кі Антаніны Міхайла¢ны, – яны мелі зносіны з бабуляй, 
Па¢лінай Мярло». 

З цеплынёй успамінае Генадзь Аляксандравіч дзіцячыя 
і школьныя гады, першую наста¢ніцу Зінаіду Барыса¢ну Ас-
ташанка, класнага кіра¢ніка Тамашэ¢скую Кацярыну Іва-
на¢ну, гады вучобы ¢ Беларускім політэхнічным інстыту-
це, захапленне радыёсправаю. Генадзь праяві¢ характар 
адразу пасля зімовай сесіі, зняверы¢шыся ¢ будучай пра-
фесіі і напіса¢шы заяву аб адлічэнні. Не дапамаглі ¢гаворы 
маці і брата, які да таго часу бы¢ ужо аспірантам. 

Потым былі гады службы ¢ войску, жаніцьба, нараджэн-
не дзяцей, зно¢ вучоба…

Як піша Генадзь Арцішэ¢скі, вывучаючы гісторыю роду, 
ён пабыва¢ на радзіме бацькі, у вёсцы Расна. Наведа¢ мес-
цы, дзе жы¢ і ваява¢ у ХVII ст. і Станісла¢ Арцішэ¢скі. Упер-
шыню даведа¢ся новыя факты пра дзядзьку Віктара, які 
загіну¢ у час Вялікай Айчыннай вайны; пра эміграцыю 
¢ Амерыку пасля рэвалюцыі роднага брата дзеда Міхаіла 
Мацвеевіча – Івана Арцішэ¢скага… 

«Адпра¢ляючыся ¢ паездку, я не спадзява¢ся, што заха-
валася нешта звязанае з жыццём і дзейнасцю маіх продка¢. 
Насуперак чаканням, на радзіме мамы, у Гарадзішчы, я ¢ба-
чы¢ месцы, звязаныя з памяццю пра «буйнога памешчы-
ка Бабруйскага павета» Забэлу Андрэя Зянонавіча – май-
го дзеда. 

Засталіся сляды ад гаспадарчага двара маёнтка і сада. 
Пад шатамі маладых яблынь-дзічак, якія выраслі з насен-
ня пладо¢ некалі вялікага саду. Праглядаліся рэшткі ад ува-
ходу ¢ вялізны склеп, дзе некалі захо¢валіся разнастайныя 
харчы. Ад велізарнай двухпавярховай стайні, што пасля 
1924 г. і да вайны была інтэрнатам, практычна нічога не 
засталося. Але і да сённяшніх дзён гэтая тэрыторыя не за-
сяваецца і не апрацо¢ваецца… »
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Грамата лепшага стаханаўца цэха Уладзіміра Сямёнавіча 
Забэлы. 
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Падзяка Уладзіміру Сямёнавічу Забэлу ад 27.05.1945 г.



210

Дваюрадны брат Генадзя Арцішэ¢скага, Саша Жын-
ко, унук Андрэя Зянонавіча, часта быва¢ у Глуску, распа-
вяда¢, што яшчэ ¢ 1970-1980-я г. мінулага стагоддзя на 
полі, каля вёскі Гарадзішча, валяліся калоды ад пчаль-
ніка дзеда. Вялікі дом сям’і Забэла¢ разабралі і перавез-
лі ¢ Глуск. У ім до¢гія гады размяшчалася адміністрацыя 
раёна… 

Прадзед Генадзя Арцішэ¢скага Зянон Андрэевіч Забэ-
ла нарадзі¢ся 20 кастрычніка 1835 г. ¢ засценку Хвойнікі 
каля Капыля. Хроснымі бацькамі былі Рыгор Бельдзюкевіч 
і Францішка Татурава. Хрысцілі нованароджанага ¢ Гро-
за¢скім Рымска-Каталіцкім касцёле. Як мы ¢жо ¢згадвалі, 
у яго было восем брато¢ і сясцёр, сярод іх і Марыя Анд-
рэе¢на Забэла, мая прапрабабуля, якая была замужам за 
Вікенціем Яка¢левічам Сацкевічам-Статкевічам. Пачынаю-
чы з 1847 г. Забэлы і Сацкевічы-Статкевічы жылі ¢ Маліна-
ве каля Глуску. 

Зянон Андрэевіч ажані¢ся з Соф’яй з Ігнацьевых. 
У Малінаве ¢ іх нарадзілася чацвёра сыно¢ – Антон, Іаан, 
Іосіф і Міхаіл. У 1866 г. сям’я Зянона Забэлы пераехала 
з Малінава ¢ засценак Гарадзішча той жа Глускай воласці 
Бабруйскага павета. На новым месцы жыхарства ¢ сям’і на-
радзіліся яшчэ чацвёра сыно¢: Андрэй, Стэфан (Сцяпан), 
Васіль, Юльян. 

Дзяцей хрысцілі ¢ Глускай Уваскрэсенскай царкве, бо да 
таго часу Зянон Андрэевіч перайшо¢ у правасла¢е. Хрос-
нымі бацькамі ¢ дзяцей пры хрышчэнні часцей за ¢сё былі 
Міхаіл Яка¢левіч Сацкевіч-Статкевіч і хто-небудзь з сясцёр 
Зянона, Е¢фрасіння або Францішка. 

Па сямейнай легендзе Зянон паста¢ля¢ сметанковае 
масла да двара Расійскага імператара. Як піша Генадзь Ар-
цішэ¢скі, «…пра стан спра¢ Зянона Забэлы можна мерка-
ваць па наступным факце: маючы столькі сыно¢, кожнага, 
пры падзеле, ён забяспечы¢ надзелам у некалькі дзесяцін 
лесу і столькі ж ворнай зямлі. 

Шмат увагі аддавалася вучобе дзяцей. Навучальныя 
¢становы, як правіла, знаходзіліся ¢ павятовых гарадах, 
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што стварала праблемы з пражываннем, таму шырока 
было распа¢сюджана дамашняе навучанне. У дакумен-
тах таго часу ¢ графе “адукацыя” нярэдка сустракаеш за-
піс “дамашняе”. Усе члены сям’і Зянона Андрэевіча былі 
пісьменнымі. Даверанасці, што выдаваліся І. Ф. Гадзец-
каму-Цвірку на вядзенне грамадзянскіх спра¢ ад іх імя, 
падпісваліся кожным самастойна, уключаючы і жанчын. 

Для павялічанай сям’і Зянон Андрэевіч пабудава¢ пра-
сторны дом. Беражлівай і строгай гаспадыняй у доме была 
яго жонка Соф’я. Пра сямейны уклад у доме распавядала 
¢нучка Зянона, наша мама, Марыя Андрэе¢на Арцішэ¢ская 
(Забэла).

У рана памерлага сына Зянона, Іаана, было двое сы-
но¢: Стэфан, 1890 г. нараджэння і Іван, 1896 г. нара-
джэння. Гэтыя юнакі мелі ¢ сям’і Зянона ро¢ныя правы 
з астатнімі членамі сям’і. Маленькая Марыя ¢спрымала 
іх, як сыно¢ Зянона. Ведаючы, што бы¢ яшчэ дзядзька 
Іван, яна была ¢пэ¢неная, што ¢ Зянона Андрэевіча было 
дзевяць сыно¢. Яе бянтэжыла, што ¢ сям’і былі дзеці з ад-
нолькавымі імёнамі, але тлумачыла гэта тым, што пры 
хрышчэнні давалі імёны па царко¢ным календары. Толь-
кі так я магу растлумачыць неадпаведнасць успаміна¢ 
архі¢ным дакументам. 

Сыны, ажані¢шыся, прыводзілі сваіх абранніц у баць-
ко¢скі дом. Падчас абеду ¢ вялікім доме дзеда Зянона за 
стол садзіліся 23 чалавекі. У сям’і бы¢ усталяваны строгі 
парадак па размеркаванні абавязка¢. Дамачадцы падпа-
радко¢валіся Соф’і бесспярэчна. Кожнай новай нявест-
цы свякро¢ наладжвала своеасаблівы экзамен: замясіць 
цеста і спячы хлеб. Пры замесе цеста вельмі строга заба-
ранялася мачыць рукі вадой, а мясіць трэба было да таго 
часу, пакуль цеста пераставала прыліпаць да рук. Малад-
зіцы прыходзілася папрацаваць, каб дасягнуць жадана-
га выніку. 

Так працягвалася да таго часу, пакуль малодшы з сы-
но¢, Юльян, не прывё¢ у хату сваю абранніцу, дзя¢чыну 
з не менш заможнай сям’і. Як звычайна, была паста¢лена 
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дзежка, адмерана неабходная колькасць адпаведных пра-
дукта¢ і маладая, памалі¢шыся, узялася за працу. Калі на 
рукі наліпла столькі цеста, што іх немагчыма было выцяг-
нуць з дзежкі, нявестка стала вачыма шукаць кадку з вадой. 
Але нідзе ¢ хаце не было відаць посуду з вадой – свякро¢ 
прадбачліва ¢сё прыбрала. Ні слова не кажучы, нявестка, 
сяк-так абабра¢шы цеста з рук, схапіла пустое вядро, пры-
несла вады з калодзежа і, перыядычна абмокваючы рукі 
¢ ваду, прадо¢жыла працэс. 

Ад такога сама¢пра¢ства свякро¢ аслупянела. Маладзіца, 
не звяртаючы ¢вагі на пратэсты “дома¢ладкавальніцы”, як 
ні ¢ чым не бывала, працягвала займацца выпечкай хлеба. 

У доме пачалася “халодная вайна”. Не вытрыма¢шы 
скандала¢, прыдзірак, касых позірка¢, маладая жонка за-
явіла мужу: “Ці патрабуй аддзялення, ці я сыходжу да сваіх 
бацько¢!” 

Зянон Андрэевіч Забэла вымушаны бы¢ купіць для сям’і 
Юльяна надзел зямлі недалёка ад Мазыра. Пасля гэтага 
сталі патрабаваць аддзялення і астатнія дамачадцы.

Каб аднавіць мір у сям’і і не драбіць свае ¢годдзі, Зянон 
Андрэевіч заня¢ся купляй зямельных надзела¢ для астат-
ніх сыно¢. 

Для Антося (Антона) купілі зямлю ¢ Слуцкім павеце ¢ за-
сценку Дарашковічы, Васіль ста¢ гаспадаром надзелу зямлі 
пад Мазыром, па суседстве з Юльянам. Іосіф з сям’ёй пася-
лі¢ся ¢ Чашніцкім павеце, а Стэфан і Андрэй атрымалі зям-
лю ¢ родных месцах, у засценку Гарадзішча. У Бешанковіц-
кім павеце Магілё¢скай губерні дасталіся надзелы ¢нукам 
Стэфану і Івану.

Сям’ю Андрэя, як самую спакойную, Зянон пакіну¢ у ба-
цько¢скім доме. 

Па расповедах мамы, Марыі Забэлы, дзядзьку Стэфа-
на ¢ 1927 г. раскулачылі і разам з сям’ёй выслалі ¢ Сібір. 
Яна сама адвозіла сям’ю дзядзькі на станцыю Старыя Да-
рогі халодным восеньскім днём. У сям’і было шасцёра 
малых дзяцей. Калі адпра¢лялі сям’ю ¢ высылку, па ¢сім 
засценку вяско¢цы збіралі вопратку, каб хоць як-небудзь 
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атуліць ад холаду і непагадзі задубелых, заплаканых дзя-
цей … 

Прычынай раскулачвання паслужыла ная¢насць у Стэ-
фана вялікага надзелу зямлі. Зямлю сельскім сходам вы-
лучалі на кожнага едака ¢ сям’і, а тое, што з-за малалетня-
га ¢зросту апрацо¢ваць яе не было каму, новую ¢ладу не 
цікавіла. 

Сям’я не перанесла высылку. Бацькі і дзеці, акрамя 
старэйшага сына, Сцяпана, памерлі. 

Сцяпан пасля Вялікай Айчыннай вайны прыязджа¢ 
у родныя мясціны. Па расказах, пасядзе¢ на рэштках 
падмурка бацько¢скага дома, паплака¢ і з’еха¢. Больш 
ён не з’я¢ля¢ся і пра далейшы лёс яго нічога не вядо-
ма… »

Пра жыццё сям’і Антона, старэйшага сына Зянона Ан-
дрэевіча Забэлы, распавё¢ яго ¢нук – хірург, кандыдат ме-
дыцынскіх навук, дацэнт Леанід Іванавіч Арцішэ¢скі, сын 
Соф’і Антона¢ны Забэлы. 

Сям’я старэйшага сына Антона (Антося), як ужо згадва-
лася, жыла ¢ засценку Дарашковічы Старадарожскай во-
ласці Слуцкага павета. У Антона Зянонавіча і яго жонкі 
Па¢ліны было восем дзяцей: сыны Іосіф і Я¢ген, дочкі Ма-
рыя, Ганна, Антаніна, Вольга, Соф’я і Лідзія. 

З малых гадо¢ дзеці прывыкалі да цяжкай працы зем-
ляроба¢. Дружная і працавітая сям’я, нягледзячы на сваю 
шматлікасць, жыла ¢ дастатку. Клапаці¢ся Антон Зяно-
навіч і пра вучобу дзяцей, асабліва сыно¢. Антон Забэла 
займа¢ся пчалярствам. Ён упершыню ¢жы¢ ¢трыманне 
пчол на стандартных рамках у вуллі замест калод. Старан-
нямі маладых гаспадаро¢ у засценку Дарашковічы з’яві¢ся 
сад. 

Паступова дзеці сталелі, пачалі ствараць свае сем’і. 
З’явіліся ¢нукі. Цяжкія гады стана¢лення новай улады 
¢носілі свае карэктывы ¢ жыццё сям’і. У 1920 г. пры родах, 
з-за адсутнасці належнай медыцынскай дапамогі, памерла 
дачка Антона Зянонавіча Марыя Караткевіч. У хуткім часе 
загіну¢ і яе сын Юрый. 
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Не абышлі гэтую сям’ю 
і гады ліхалецця. У 1929 г. 
іх раскулачылі і выслалі 
¢ Комі АССР. У высылцы 
Антон Зянонавіч Забэла 
памёр. Жонка яго Па¢лі-
на разам з дачкой Лідзіяй 
у 1937 г. вярнуліся ¢ род-
ныя мясціны.

Сярэдні сын Зянона 
Андрэевіча, Андрэй, па-
сля аддзялення брато¢ за-
ста¢ся ¢ бацько¢скай хаце 
¢ Гарадзішчы. Ажані¢шы-
ся з Палінай Жышкевіч 
з заможнай сям’і, дада¢ 
да сваіх угоддзя¢ нема-
лы надзел зямлі – пасаг 
жонкі. Маладая сям’я пра-
цавала не шкадуючы сіл. 
Частка зямлі здавалася 
¢ арэнду, бо не было маг-

чымасці належным чынам яе апрацо¢ваць. Асаблівай лю-
бо¢ю Андрэя былі пасека і некалькі дзесяцін страявога лесу. 

Зянон Андрэевіч, разумеючы, што сын годна спра¢ля-
ецца з вядзеннем гаспадаркі, по¢насцю адышо¢ ад спра¢ 
і пераеха¢ з жонкай у раней набыты дом у Бабруйску. 

У 1900 г. у Андрэя і Паліны нарадзі¢ся першынец – сын 
Васіль. Са з’я¢леннем спадчынніка Андрэй Зянонавіч па-
клапаці¢ся пра сваё далучэнне да дваранскага сасло¢я. 
Па станова дваранскага дэпутацкага сходу ад 12 снежня 
1906 г. была зацверджана ¢казам Кіруючага сената па Дэ-
партаменце Герольдыі 7 мая 1907 г., № 823. 

Пасля Васіля ¢ сям’і Андрэя і Паліны Забэла¢ нарадзіла-
ся чатыры дачкі – Марыя, Лідзія, Вера, Вольга. 

Андрэй Зянонавіч аддава¢ асаблівую ¢вагу вучобе дзя-
цей. Сын Васіль у 1912 г. паступі¢ у гімназію ¢ г. Мінску. 

Антон Зянонавіч і Паўліна 
Антонаўна (Жалкоўская) Забэлы. 
1927 г. 
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Для паступлення, акра-
мя добрых веда¢ для зда-
чы ¢ступных экзамена¢, 
неабходна было сабраць 
мноства дакумента¢, ся-
род якіх пацвярджэнне 
дваранскага паходжан-
ня вучня, яго бацькі і дзе-
да, а таксама пасведчанне 
аб іх добранадзейнасці. 
За атрыманнем гэтых да-
кумента¢ Андрэй Забэла 
звярта¢ся да прадвадзі-
целя дваран Бабруйска-
га павета графа Шымона 
Эразма Забэлы. 

Д а  п а д р а с т а ю ч ы х 
дзя¢чынак запрашалі-
ся рэпетытары на дом, 
з  якімі  Андрэй Зяно-
навіч разлічва¢ся ¢лас-
ным страявым лесам, 
што лічы¢ся вялікай 
кашто¢насцю. Адзін з на-
ста¢ніка¢ нават неяк ска-
за¢: «Андрэй! У цябе золата паміж пальца¢ цячэ!»

На канікулы Васіль прыязджа¢ дадому, часам разам з но-
вымі сябрамі. Гімназісты прывозілі забароненую літара-
туру. Схава¢шыся ад бацькі на гарышчы дома, Васіль і яго 
сябры гадзінамі чыталі і абмярко¢валі прачытанае. І калі 
ад дарослых можна было схавацца, то ад сястры-падлет-
ка Марыі нічога ¢таіць было нельга. Дапытлівая дзя¢чынка 
знайшла зацішны кут, адкуль сачыла за братам і яго сябра-
мі, падслухо¢вала іх размовы. Не разумеючы, пра што так 
захоплена спрачаюцца хлопцы, яна міжволі запамінала 
¢сё пачутае. Так Марыя, або, як яе звалі ¢ сям’і, Маня, упер-
шыню пачула пра Карла Маркса, Фрыдрыха Энгельса, 

Андрэй Зянонавіч і Паліна 
Іванаўна (Жышкевіч) Забэлы. 
1904 г. 
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капітал, неплацёжаздольнасць існуючага ладу, але нікому 
пра гэта не распавядала, свята захо¢ваючы таямніцу бра-
та і старанна ахо¢ваючы іх «вячоркі» ад не менш ціка¢ных 
сястрычак Ліды, Веры і Вольгі. 

Бяда прыйшла нечакана. У 1918 г. Васіль, як патлума-
чылі дзецям, захварэ¢. Кіну¢шы ¢се справы, Андрэй Зяно-
навіч паеха¢ і прывёз на фурманцы сына дадому. Праз тыд-
зень Васіля не стала. 

Сярод родзіча¢ хадзілі размовы, што, магчыма, Васіль 
памёр не ад хваробы, а ¢ выніку ранення ад сутычкі з бе-
лапалякамі. Справа ¢ тым, што іх родзіч па лініі маці, 
Дзмітрый Жышкевіч, бы¢ кіра¢ніком падполля, закатава-
ным белапалякамі ¢ тым жа годзе. Яго імем была названа 
адна з цэнтральных вуліц Глуска.

Трагедыя разбурыла планы Андрэя Зянонавіча на бу-
дучыню. Бацькі вельмі балюча перажывалі страту сына. 
Марыя, як магла, старалася дапамагаць бацьку ¢ вядзенні 
гаспадаркі. Андрэй убачы¢ у дачцэ надзейнага памочніка, 
разумную і практычную гаспадыню. 

Працавітасць і беражлівасць члена¢ сям’і дазволілі на-
ват павялічыць гаспадарку Андрэя Зянонавіча Забэлы. Па-
мочніка¢ наймалі толькі на сезонныя працы. 

У 1924 г. пачалі стварацца сельсаветы. Жыхары зас-
ценка Гарадзішча на сельскім сходзе ¢ 1925 г. абралі са-
кратаром сельсавета Марыю Забэлу, старэйшую дачку 
Андрэя Зянонавіча, смелую, адукаваную, працавітую, бой-
кую, якая карысталася павагай вяско¢ца¢, дзя¢чыну. Ма-
рыя Андрэе¢на годна спра¢лялася з гэтай адказнай спра-
вай. Людзі яе паважалі. Усе складаныя пытанні вырашаліся 
разам на сходзе, нават такія, як выкананне разнарадкі па 
прадразвёрстцы. Але праз некаторы час прыйшлося пера-
жыць і трагедыі раскулачвання аднавяско¢ца¢. Пад раску-
лачванне трапі¢ і яе родны дзядзька Стэфан Зянонавіч За-
бэла. Развітваючыся на станцыі Старыя Дарогі, яны яшчэ 
не ведалі, што расстаюцца наза¢сёды… 

Не¢забаве навісла пагроза раскулачвання і над 
сям’ёй Андрэя Зянонавіча: павага аднавяско¢ца¢, якія 
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лічылі, што сям’я стра-
ціла сына ¢ барацьбе 
з  белапалякамі ,  нека-
торы час стрымлівала 
рэпрэсі¢ныя меры. 

Як піша Генадзь Ар-
цішэ¢скі, вясной 1928 г. 
Марыі падказалі ¢гава-
рыць бацьку і, як мага хут-
чэй, з’ехаць з Гара дзішча, 
інакш іх чакае высылка. 
Прыслуха¢шыся да гэтай 
парады, нешта распра-
да¢шы за бясцэнак, а ¢сё 
астатняе пакіну¢шы на 
волю лёсу, Марыя і Ан-
дрэй Зянонавіч з’ехалі 
з родных мясцін. Хворую 
маці перавезлі да дачкі 
Веры, у Глуск, дзе яна хут-
ка і пайшла з жыцця… 

А н д р э й  З я н о н а в і ч 
з дачкой уладкаваліся 
¢ горадзе Горкі, райцэнтры Магілё¢скай вобласці. Ма-
ючы пэ¢ныя зберажэнні, знайшлі жыллё. Марыя ¢лад-
кавалася прада¢цом у краму, а Андрэй Зянонавіч вар-
та¢ніком… 

Генадзь Арцішэ¢скі прыводзіць у даследаванні гісторыі 
жыцця маці, яе сясцёр Лідзіі, Веры, Вольгі з роду Забэла¢. 
Па-рознаму склаліся іх лёсы. 

Мама Генадзя Арцішэ¢скага – Марыя Андрэе¢на Забэла, 
нарадзілася, як ужо згадвалася, у засценку Гарадзішча Глу-
скай воласці Бабруйскага павета 28 чэрвеня 1906 г. 

Маці Марыі Андрэе¢ны, Паліна Жышкевіч, была дач-
кой заможнага земле¢ладальніка з засценка Малінава. У яе 
было слабае здаро¢е. Марыя стала яе незаменнай памоч-
ніцай, клапацілася пра малодшых сясцёр. 

Марыя Андрэеўна Забэла 
(Арцішэўская). 1965 г. 



218

Моцная фізічна, яна не падзяляла працу на мужчын-
скую і жаночую. Працуючы побач з наёмнымі сезонны-
мі работнікамі, Марыя ні ¢ чым ім не саступала. Упэ¢-
нена ¢пра¢лялася з сярпом і касой, з плугам і сякерай. 
Магла пашыць сукенку і звязаць карункі, саткаць дарож-
ку і абабраць рой пчол, падаіць карову і запрэгчы каня. 
На здзі¢ ленне бацькі, юная Марыя магла талкова і даход-
ліва растлумачыць вяско¢цам пра падзеі, якія адбывалі-
ся ¢ краіне. 

Пасля засваення праграмы сямі класа¢ гімназіі, у 1925 г. 
Марыі, на жаль, прыйшлося спыніць вучобу. Цяпер яна 
кантралявала заняткі малодшых сясцёр, па выходных і свя-
точных днях наведвала Уваскрэсенскую царкву ¢ Глуску.

Марыя была ініцыятарам правядзення вячорак, на якія 
збіралася вясковая моладзь до¢гімі восеньскімі і зімовымі 
вечарамі. Абменьваючыся навінамі і сакрэтамі, дзя¢чаты 
пралі, вышывалі, вязалі. 

Не¢забаве, як ужо згадвалася раней, дачку паважанага 
¢сімі Андрэя Зянонавіча Забэлы Марыю абралі сакратаром 
сельскага савета. Прысланыя ¢ вёскі харчаатрады вымяталі 
¢шчэнт усе запасы, не пакідаючы нічога для жыцця сем’ям 
сялян. «Аб’екты» для чысткі выбіралі па зямельных рэестрах, 
у залежнасці ад велічыні зямельнага надзелу, што належа¢ 
той ці іншай сям’і.

Абрабаваныя сем’і высылаліся на По¢нач або ¢ Сібір. 
Наступныя бурныя падзеі таго часу не абышлі і сям’ю Ан-
дрэя Забэлы. Ратуючыся ад немінучай высылкі ¢цёкамі 
з Гарадзішча, Марыя разам з бацькам апынулася ¢ Горках. 
Сяк-так уладкава¢шыся на новым месцы, стараліся нічым 
не прыцягваць да сябе ¢вагі. Нікому не прыходзіла ¢ гала-
ву, што сціплы начны варта¢нік – былы буйны земле¢ла-
дальнік… 

Наступіла лета. У гарадскім садзе па выходных днях гу-
чала музыка, працавала танцпляцо¢ка – жыццё паступо-
ва перабудо¢валася на мірны лад. У таварыскай і вясёлай 
Марыі Забэлы з’явіліся новыя сябро¢кі. У дзявочай кам-
паніі Марыя была завадатарам. За ёй трывала замацавалася 
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слава ганарлі¢кі і недатыкальнай асобы. Неяк, на адным 
з вечаро¢, на вальс Марыю запрасі¢ стройны, сімпатычны 
малады чалавек. У думках яна ¢жо рыхтавалася пасля танца 
высмеяць кавалера за ня¢менне танцаваць. Але нечакана 
для яе з першых крока¢ яна адчула цвёрдую руку партнёра, 
які ¢пэ¢нена вё¢ у танцы. Ніколі ¢ жыцці Марыя з такім за-
давальненнем не танцавала. Вострыя, насмешлівыя словы 
зніклі самі сабой. У гэты вечар усе танцы былі аддадзены 
маладому чалавеку. Пазнаёміліся. Аляксандр працава¢ у Го-
рацкім сельскагаспадарчым інстытуце. Жы¢ з маці, сёстра-
мі і братам. На наступны дзень, вечарам, ён прыйшо¢ у гос-
ці да Марыі, пазнаёмі¢ся з Андрэем Зянонавічам. Талковы, 
ветлівы, пісьменны хлопец адразу ж спадаба¢ся бацьку 
дзя¢чыны. З гэтага часу кожны вечар ён гасцява¢ у Забэ-
ла¢. На пяты дзень пасля знаёмства Марыя Андрэе¢на За-
бэла афіцыйна стала жонкай Аляксандра Міхайлавіча Ар-
цішэ¢скага, і, паслуха¢шы парады добразычлі¢ца, змяніла 
дзявочае прозвішча на прозвішча мужа. Праз шмат гадо¢, 
яна, смеючыся, казала: 

– Трапіла з агню ды ¢ полымя! Змяніла прозвішча, за 
якое маглі выслаць, на прозвішча, за якое маглі і расстра-
ляць! 

Аляксандр, як аказалася, акрамя таго, што бы¢ спадчын-
ным дваранінам, утойва¢, што бы¢ кадэтам. 

Маладая гаспадыня, прызвычаеная да парадку і чысціні, 
закаса¢шы рукавы, стала наводзіць парадак у новым доме. 
Сястра Аляксандра Арцішэ¢скага Паліна, свавольная і га-
нарыстая дзя¢чына, якой усе ¢ сям’і падпарадко¢валіся і па-
туралі, не магла змірыцца з гэтым. Але цвёрды характар 
і патрабавальнасць нявесткі, любо¢ і павага, з якімі ставілі-
ся да Марыі браты і сёстры мужа, а таксама і свякро¢, пры-
мусілі Паліну адступіць. 

У гэтыя гады праявілася здольнасць Марыі, якая выру-
чала і ратавала родных у самыя цяжкія гады. Эканомная 
і ашчадная, пры мінімуме сродка¢, яна забяспечвала пры-
стойнае існаванне сям’і. Адма¢ляючы сабе, клапацілася пра 
мужа і бацьку, не забываючыся і пра родных Аляксандра… 
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Ішо¢ час. Свякро¢ Па¢ліна Івана¢на пераехала да 
старэйшай дачкі Антаніны, каб даглядаць унука¢. Паліна 
з мужам і сястрой Алінай перабралася ¢ Чашнікі. Віктар за-
ста¢ся з сям’ёй брата. Намаганнямі Аляксандра і Марыі па-
ступова ста¢ наладжвацца побыт сям’і. 

У 1930 г. у Марыі і Аляксандра Арцішэ¢скіх нарадзіла-
ся дачка. Радуючыся прыба¢ленню ¢ сям’і, Аляксандр па-
жада¢ даць дзіцяці рэдкае імя. Спыніліся на імені Алінара. 
Век першынца аказа¢ся нядо¢гім. Захварэ¢шы на рожы-
стае запаленне, дзя¢чынка памерла. 

30 сакавіка 1933 г. у Марыі і Аляксандра нарадзі¢ся сын 
А¢густ. Дзякуючы парадам вопытнай пажылой акушэркі 
і намаганням бацько¢, хлопчык выжы¢. 

У 1936 г. Аляксандр Арцішэ¢скі знайшо¢ працу рахун-
кавода ¢ са¢гасе «Індустрыя», і сям’я пераехала на новае 
месца жыхарства. Разам з імі, у вёску Блонь пад Пухавічамі, 
пераеха¢ і бацька Марыі, Андрэй Зянонавіч Забэла. Упер-
шыню за до¢гія гады сям’я магла ¢ спакойнай абстано¢цы 
наладжваць побыт. 

17 жні¢ня 1937 г. нарадзі¢ся другі сын, Валерый, а 7 ліпе-
ня 1939 г. – дачка Людміла. Вельмі дапамага¢ выхо¢ваць 
дзяцей дзядуля Андрэй Зянонавіч. 

У 1939 г. пачалася кампанія па вызваленні Заходняй Бе-
ларусі ад польскіх захопніка¢. Аляксандра Арцішэ¢скага 
прызвалі ¢ дзеючую армію. У хуткім часе пачалася вайна 
з фінамі. Часць, дзе служы¢ Аляксандр, у 1940 г. перакінулі 
¢ раён станцыі Луга пад Ленінградам. Па заканчэнні бая-
вых дзеяння¢ прызваных рэзервіста¢ адпусцілі па дамах. 

Няцяжка ¢явіць, што перажыла Марыя за гэты год, за-
ста¢шыся адна з трыма малымі дзецьмі. У сваіх успамінах 
яна рэдка вярталася да гэтага часу. 

Паступова жыццё вярталася ¢ мірнае рэчышча. Падра-
слі дзеці. Старэйшы, А¢густ, пайшо¢ у школу. 

У снежні 1940 г., ва ¢зросце 71 года, памёр бацька Ма-
рыі Андрэй Зянонавіч Забэла. Пахавалі былога «буйнога 
памешчыка Бабруйскага павета» на ціхім вясковым цвін-
тары, каля велізарнай сасны, ля самай дарогі. Здарылася 
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так, што пасля сям’я з’ехала з гэтага краю, магілу ніхто не 
дагляда¢ і яна не захавалася. 

У час Вялікай Айчыннай вайны сям’я Арцішэ¢скіх за-
сталася на акупаванай тэрыторыі. Холад, голад, страх па-
сяліліся ¢ вёсцы. Дарослыя адма¢лялі сабе ва ¢сім, імкнуліся 
зберагчы дзяцей. Распавядаючы пра гэты перыяд, Марыя 
Андрэе¢на, як ні дзі¢на, з удзячнасцю ¢спамінала кіра¢ніка 
маёнтка «фольксдойчэ» немца Вайса. Паводле яе сло¢, 
толькі дзякуючы яму, выжылі людзі ¢ Блоні, а разам з імі 
і сям’я Арцішэ¢скіх.

Пасля вызвалення ¢ 1944 г. і праверкі органамі ¢сіх, хто 
бы¢ у акупацыі, здольных да страявой службы мужчын ма-
білізавалі. Пайшо¢ на фронт і Аляксандр Міхайлавіч. Да па-
стаянных клопата¢ і трывог за дзяцей дадалося трывож-
нае чаканне навін з фронту. Нечакана пада¢ вестку пра 
сябе Віктар Арцішэ¢скі, малодшы брат Аляксандра. Аказа-
лася, што ён бы¢ на фронце з самага пачатку вайны. Паве-
дамі¢шы пра гэта мужу, Марыя дапамагла братам звязац-
ца адзін з адным па перапісцы. 

Як піша Генадзь Арцішэ¢скі, яму добра запомні¢ся ад-
зін эпізод з успаміна¢ мамы. Цяжка захварэла дачка Люда, 
і каб неяк падтрымаць саслабелае дзіця, удалося раздабыць 
шклянку цукру. Старэйшыя А¢густ і Валерка, самі дзеці, за-
стаючыся адны, мужна змагаліся са спакусай зазірнуць 
у палатняны мяшэчак, дзе захо¢ва¢ся цукар, разумеючы, 
што ён больш патрэбны хворай сястрычцы. Адзінае, што 
дазволілі сабе хлопчыкі, – гэта, паслюні¢шы палец, правес-
ці ім па мяшэчку і аблізаць… 

Дзякуючы самаахвяраванню, Марыя змагла ¢ той цяж-
кі час зберагчы дзяцей і захаваць сям’ю. 

Нарэшце прыйшо¢ до¢гачаканы Дзень Перамогі. Во-
сенню 1945 г. вярну¢ся з фронту Аляксандр Міхайлавіч 
Арцішэ¢скі. Былы франтавік у хуткім часе атрыма¢ прыз-
начэнне ¢ вёску Малое Мажэйкава Гродзенскай воблас-
ці, куды і пераехала сям’я. Пасяліліся ¢ адной з кватэр 
былога панскага дома. Дзеці старанна вучыліся ¢ школе. 
Марыя Андрэе¢на строга сачыла за вучобай, цікавілася 
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захапленнямі дзяцей, не саромелася абмеркаваць прабле-
мы, што ¢знікалі, з наста¢нікамі. 

29 жні¢ня 1946 г. у сям’і з’явілася чацвёртае дзіця. Хлоп-
чыка назвалі Генадзем. Старэйшая Люда стала першай па-
мочніцай маці. Нованароджаны часта хварэ¢ і, па патраба-
ванні мужа, Марыя вымушана была пакінуць працу. У сям’і 
з’яві¢ся свой агарод, гаспадарка, догляд за ¢сім гэтым цал-
кам лёг на плечы і рукі жанчын. 

Акрамя гэтага, трэба было думаць, як апрануць сям’ю. 
Швейная машынка «Anker», прывезеная бацькам з фрон-
ту і ¢сталяваная мясцовым умельцам на стол «Singer», пра-
цавала на по¢ную магутнасць. Адзенне ад старэйшых 
дзяцей, пераніцаванае і перашытае, пераходзіла да ма-
лодшых. Са сваіх сукенак Марыя Андрэе¢на шыла ¢бо-
ры для дачкі. Акрамя гэтага, каб упрыгожыць жыллё, яна 
¢весь час нешта вышывала, вязала. З малых гадо¢ далуча-
лася да гэтага мастацтва і дачка Людміла. За працай Ма-
рыя Андрэе¢на частая напявала любімую песню «У церк-
ви стояла карета…» 

Для Генадзя Арцішэ¢скага на ¢сё жыццё гэтая песня за-
сталася самай любімай. 

Па словах сына, Марыя Андрэе¢на ніколі не глядзела 
на людзей напышліва, але і фамільярнічаць не дазваля-
ла. Не любіла абгаворваць і судзіць людзей. За¢сёды га-
варыла ¢ вочы чалавеку тое, што пра яго думала. Яе пава-
жалі і пабойваліся. Лічачы сябе ро¢най з усімі, ненавідзела, 
калі да яе паддобрываліся. За ¢се гады жыцця ¢ Гродзен-
скай вобласці так і не змагла прывыкнуць да мясцовага 
этыкету, у штыкі сустракала зварот «пані» і, асабліва, ца-
лаванне рукі. 

У канцы лета 1952 г. Аляксандра Арцішэ¢скага пера-
вялі ¢ Суражскі раён Віцебскай вобласці ¢ вёску Малая 
Любшчына гало¢ным бухгалтарам дзяржа¢най заводскай 
канюшні. Уладкава¢шыся на новым месцы, Марыя Андрэ-
е¢на арганізавала жыхаро¢ вёскі па чарзе падвозіць дзя-
цей у школу восенню і зімой. Нягледзячы на тое, што шко-
ла знаходзілася за 6 кіламетра¢ ад іх вёскі, не прапусціла 
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ніводнага бацько¢скага сходу. Пастаянна абіралася ¢ ба-
цько¢скі камітэт… 

У 1966 г. ужо на пенсіі, Аляксандр Міхайлавіч і Марыя 
Андрэе¢на вырашылі пераехаць у Мінск. Жылі ¢ дачкі Люд-
мілы, потым у сына Валерыя. Некалькі гадо¢ Аляксандр Мі-
хайлавіч падпрацо¢ва¢ скарбнікам у кааператыве, а Марыя 
Андрэе¢на дапамагала гадаваць унучку Таццяну. 

У 1983 г. Аляксандра Міхайлавіча не стала. Пахава¢шы 
мужа, Марыя Андрэе¢на засталася адна. Была ¢сё такая 
ж акуратная і энергічная, толькі ¢ глыбіні пабляклых ва-
чэй стаіліся сум і смутак. Яна ¢сімі сіламі старалася пазбя-
гаць адзіноты. Любіла выязджаць на прыроду з кім-небудзь 
з дзяцей. Стала часцей наведваць царкву. За¢сёды старала-
ся на Вялікдзень адвезці дзецям і ¢нукам асвечаныя яйкі 
і пірагі. Любімай была царква Аляксандра Не¢скага на Вай-
сковых могілках па вуліцы Да¢габродскай, якую часта на-
ведвала. Можа таму, што яна чымсьці нагадвала Уваскрэ-
сенскую царкву ¢ Глуску. Неяк Генадзь паскардзі¢ся маці, 
што не ведае ніводной малітвы. Яна адказала: 

– Гэта, сын, не твая віна, а мая. Я вінаватая, што не на-
вучыла… 

Выраслі ¢нукі і ¢нучкі. Прыйшо¢ час і ім ствараць свае 
сем’і. На ¢сіх вяселлях бабуля Марыя Андрэе¢на была са-
май жаданай госцяй. Дачака¢шыся пра¢нука¢, стала «хут-
кай дапамогай» – выручала ¢нучак, калі не было на каго 
пакінуць дзіця. 

У стройнай, падцягнутай, акуратнай жанчыне, няглед-
зячы на цяжар гадо¢, адчувалася высакароднае паходжан-
не. Яснасць розуму і меркавання¢, цікавасць да таго, што 
адбываецца, па-ранейшаму вылучалі Марыю Андрэе¢ну. 

Дваранка па паходжанні, якая страціла ¢ выніку 
стварэння СССР практычна ¢сё, глыбока перажывала рас-
пад Саюза. Крытычна ставілася да выступлення¢ дэмакра-
та¢, якія ¢зяліся невядома адкуль. Асабліва яе раздражнялі 
былыя камуністычныя кіра¢нікі, якія ¢ адно імгненне сталі 
дэмакратамі і аддавалі «анафеме» ¢сё, што было ¢ краіне да 
перабудовы. 
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З асцярогай ставілася да захаплення палітыкай сына Ва-
лерыя. Памяць, што захавала ¢спаміны пра гады рэпрэсій, 
прымушала турбавацца за лёсы дзяцей і ¢нука¢. Назіраю-
чы за тым, што адбываецца, гаварыла: 

– Нічога добрага гэтая перабудова не дасць. Раскрадуць 
краіну, перагрызуць адзін аднаму глоткі і ¢сё вернецца ¢ ра-
нейшае рэчышча. Дай толькі Бог, каб да вайны не дайшло. 

Як гаворыць Генадзь Арцішэ¢скі, успамінаючы пра гэта 
цяпер, праз гады, у асно¢ным маці мела рацыю.

Аднойчы, у 1992 г., яна захацела з’ездзіць у Лазовае, па-
глядзець, як жывуць бацькі нявесткі Ларысы. Выбра¢шы 
пагодлівы ліпеньскі дзень, паехалі ¢ вёску. Бацькі Ларысы 
з радасцю сустрэлі сваццю. Убачы¢шы сад, Марыя Андрэ-
е¢на пажадала пасядзець пад яблынямі. Паслалі на зямлю 
посцілку. Прысе¢шы і прыхіну¢шыся да старога дрэва, яна 
папрасіла пакінуць яе адну. Усе разышліся. Кожны знай-
шо¢ сабе нейкі занятак. 

Прыцісну¢шыся да старой яблыні, Марыя Андрэе¢на за-
думенна глядзела на дрэвы, кусты парэчак, вуллі, і па шчо-
ках яе каціліся слёзы. Пра што думала яна, з-за чаго плакала 
¢ гэтыя хвіліны, можна толькі здагадвацца. Праз некаторы 
час, вярну¢шыся ¢ дом і пакла¢шы посцілку, выціраючы па-
чырванелыя вочы, сказала: 

– Дзякуй вам. Я нібы ¢ маладосці сваёй пабывала! 
17 чэрвеня 1993 г. Марыя Андрэе¢на пайшла з жыцця. 
Лідзія Андрэе¢на Забэла (1908–1941), адна з сясцёр 

Марыі Андрэе¢ны, пасля заканчэння наста¢ніцкай семі-
нарыі працавала ¢ школе. На адным са з’езда¢ наста¢ніка¢ 
пазнаёмілася з маладым чалавекам. Выйшла замуж. Яе муж, 
Антон Сільвестравіч Дзянскевіч бы¢ дырэктарам дзіцячага 
дома ¢ Рэчыцкім раёне Гомельскай вобласці. Пераеха¢шы 
да мужа, працавала ¢ тым жа доме выхавальніцай. У 1936 г. 
у іх нарадзілася дачка Люся. 

Да вайны родзічам так і не ¢далося сустрэцца, а ¢ 1941 г. 
сувязь з Дзянскевічамі абарвалася. До¢гія гады, накіро¢ваю-
чы лісты ¢ розныя інстанцыі, Аляксандр Міхайлавіч і Ма-
рыя Андрэе¢на Арцішэ¢скія спрабавалі адшукаць Лі дзію 
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і Антона. Нарэшце знайшо¢ся сведка, які распавё¢ пра 
гібель сям’і. 

Пры імклівым наступе нямецкіх войска¢ было прынята 
рашэнне аб тэрміновай эвакуацыі дзіцячага дома. Старэй-
шыя дзеці з супрацо¢нікамі дзіцячага дома да станцыі да-
біраліся пешшу, малодшых і сёе-тое з вельмі неабходнай 
маёмасці везлі на падводах, выдзеленых мясцовым калга-
сам. Разам з персаналам эвакуіраваліся і іх сем’і. 

Станцыя была забіта тэхнікай, войскамі… 
Калі пагрузіліся ¢ эшалон, наляцелі фашысцкія сама-

лёты, сталі бамбіць станцыю і эшалоны, якія яшчэ не па-
спелі адправіцца ¢ дарогу. Авіябомба трапіла ¢ вагон, дзе 
знаходзіліся насельнікі дзіцячага дома і сям’я Лідзіі Анд-
рэе¢ны. Эшалон бы¢ по¢насцю знішчаны. Відавочцы той 
трагедыі сцвярджалі, што з вагона з дзецьмі ¢ жывых не за-
сталося нікога… 

Неабходна падкрэсліць, што адна з галін роду Забэла¢ 
валодала графскім тытулам. Гэта пацвярджаецца грама-
тай ад 13 верасня 1683 г. імператара Свяшчэннай Рым-
скай імперыі Леапольда I, выдадзенай палко¢ніку Сала-
мону Забэлу: «Леопольд I Божию милостию римский 
император германский, венгерский, богемский, дальмат-
ский, креатский, склявонский король, герцог австрий-
ский, карниольский, кариеинский, люксембургский, вир-
тлибергский, Высшей и Низшей Силезии, князь сербский, 
мархский, Бресговии, Моравии, Высшей и Низшей Лиза-
ции, герцог и граф габсбурский, тирольский, бендрский, 
кибургский, граф ольстрский, государь склявонский, 
Мархии, Борлинавии и Сальвии и проч. проч. прочих, 
объявивши сим, что мы с большим удовольствием воз-
награждаем польское воинство, которое в столь опас-
ном состоянии государства нашего во время осады мно-
гочисленным турецким войском города Вены, прибыв 
под предводительством любезнейшего брата и союзни-
ка нашего короля польского Иоанна III, защитника веры 
и столичного города нашего, и, с помощи бога, мужест-
венно сражаясь, совершенно истребили опаснейшего 
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неприятеля христианства. В память таковой победы мы, 
побуждаемы просьбою участвовавших в сей войне на-
ции, и по согласию и благословению главы церкви на-
шей пана Инноцентия IX, постановили праздновать тот 
день, изъявив вместе с сим нашу императорскую призна-
тельность многим гг. из польских войск, которые с му-
жественным королем своим были соучастниками в этом 
деле, между коими Вы, Соломон на Хрщоне Топорчик из 
Збилютов Забелло, полковник, который первый из числа 
неустрашимых гусар, сопровождаемый мужественными 
сынами своими Михаилом, Николаем и Семеном, уда-
рил на войска Караффы Мустафы, и в лице всех христи-
анских войск, отняв у неприятеля знамена, отдал своему 
королю, за каковой подвиг, облекая Вас графским досто-
инством нашего государства, пред до пресечения рода 
Вашего, и с силой предоставленной нам от Бога и Св. апо-
стольской столицы власти повелеваем, дабы в целом на-
шем государстве сим титулом Вас именовали и почитали, 
вместе же просили (просим) мы любезного брата наше-
го, государя Вашего, дабы дозволил Вам именоваться сим 
титулом, равно и потомкам Вашим, до пресечения рода 
Вашего. Грамоту же эту объявлено(у)ю, нашею рукою 
подписав, государственную печать приложить повеле-
ли. Дано в Линцу 1683 года сентября 13 дня государство-
вания же нашего 26 года». Акрамя імператара Леапольда І, 
грамату падпісалі сакратар Шафгоц і канцлер Зіцэндорф.

Трэба адзначыць, што мужны палко¢нік Саламон загі-
ну¢ у тым жа годзе ¢ бітве пад Парканамі. 

Пацвярджэнне графскага тытула атрыма¢ ад польска-
га караля Яна III Сабескага адзін з сыно¢ Саламона. Вы-
клікае цікавасць той факт, што кароль з павагі да імпера-
тара Леапольда І і гераічных асоба¢ Саламона і яго сыно¢ 
зацвердзі¢ і да¢ дазвол карыстацца графскім тытулам ім 
і ¢сім нашчадкам, нягледзячы на тое, што ¢се замежныя 
тытулы, якія супярэчаць ро¢насці і свабодзе дваранскай, 
былі ¢жо знішчаныя ¢ Рэчы Паспалітай канстытуцыяй 
1633 г. 
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Існуе мноства дакумента¢, якія сведчаць пра высокі ста-
тус і велізарныя заслугі прадста¢ніко¢ графскай галіны 
роду Забэла¢. Сыны і продкі славутага Саламона займалі 
значныя пасады на працягу двух стагоддзя¢ як у польскай, 
так і ¢ расійскай дзяржаве. Так, Міхаіл ме¢ званне генерал-
маёра, бы¢ ковенскім пісарам, Мікалай – ковенскім марша-
лам, надворным літо¢скім егермейстарам, а Шымон - гене-
рал-лейтэнантам літо¢скіх войска¢. 

У графа Міхаіла Саламонавіча Забэлы нарадзіліся сыны: 
Шымон, які ста¢ у будучым ковенскім маршалам, генерал-
лейтэнантам, Антон – генерал-лейтэнант і вялікі літо¢скі 
егермейстар, Восіп – генерал-маёр, кавалер ордэна Свя-
тога Станіслава. Сын графа Мікалая Саламонавіча Іван 
ста¢ генерал-ад’ютантам літо¢скай булавы і мсцісла¢скім 
кашталянам. 

У наступным пакаленні ¢ графа Антона Міхайлавіча За-
бэлы нарадзілася чацвёра сыно¢: Восіп, палко¢нік фран-
цузскіх войска¢, а потым генерал-лейтэнант і літо¢скі 
гетман, узнагароджаны ордэнам Святога Станіслава, які 
загіну¢ у Варшаве падчас па¢стання 1797 г.; Міхаіл, пал-
ко¢нік французскага войска, вялікі егермейстар літо¢скі; 
Шымон, генерал-лейтэнант, мінскі кашталян, сенатар і ка-
валер; Юры, камергер двара польскага. 

Граф Генрых Восіпавіч Забэла, бацька якога загіну¢ 
у Варшаве, разам з маці атрыма¢ 11 верасня 1797 г. ад 
імператара Па¢ла I «за прыхільнасць да Расійскай ім-
перыі Вялікага гетмана літо¢скага графа Забела» Цель-
ша¢скае і Вількіскае староствы ¢ спадчыннае валоданне. 
Саксонскі кароль вызначы¢ Генрыху пасаду камергера 
пры сваім двары, а імператар Аляксандр I – пасады ка-
мергера польскага двара і вялікага надворнага каню-
шага. 

Міхаіл, сын графа Шымона, атрыма¢ 11 кастрычніка 
1812 г. Крыж ганаровага легіёна за подпісам князя Варго-
ле і Не¢шатле Аляксандра Берцье. 

Па выніках выбара¢ дваран абраны прадвадзіцелем 
Ігуменскага павета, што пацвярджала пасведчанне ад 
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7 красавіка 1834 г. мінскага губернскага прадвадзіцеля два-
ранства. 

Восіп, сын графа Ігнація, атрыма¢ 3 кастрычніка 1825 г. 
ад імператара Аляксандра I ордэн Святой Ганны ІІ ступені 
з алмазнымі ¢прыгожваннямі, а 23 лістапада 1830 г. – знак 
за прыкладную 15-гадовую бездакорную службу. Ганаро-
вы наглядчык вучылішча¢ Ковенскага павета, атрыма¢ ад 
11 сакавіка 1836 г. ад імператара ордэн Святога Уладзіміра 
ІІІ ступені. 

І ¢ наступным пакаленні роду Забэла¢ таксама былі год-
ныя прадста¢нікі. 

Сын графа Ануфрыя Забэлы Ігнат, ковенскі павятовы 
маршал, атрыма¢ ад імператара Аляксандра I ордэн Святой 
Ганны ІІ ступені; ад імператара Мікалая I – ордэн Святога 
Уладзіміра, а таксама ордэн Святой Ганны ІІ ступені, упры-
гожаны імператарскай каронай. Па ¢казе ад 16 сакавіка 
1835 г. генерала-ад’ютанта князя Далгарукава былы Вілен-
скі губернскі прадвадзіцель дваранства камергер граф Іг-
націй Забэла ста¢ стацкім саветнікам.

Мы разглядалі дзве галіны роду Забэла¢ герба «Тапор», 
але неабходна адзначыць, што яшчэ дзве галіны гэтага 
роду карысталіся гербам «Мзура» або «Ліс». 

Даследуючы род Забэла¢, звяртаеш увагу на вядо масць 
гэтага прозвішча. Жонкаю мастака Мікалая Ге ¢ 1856 г. ста-
ла кія¢лянка Ганна Пятро¢на Забэла. Іх малодшы сын, Пётр 
Мікалаевіч, бы¢ жанаты са сваёй родзічкай Кацярынай Іва-
на¢най Забэла, роднай сястрой спявачкі На дзеі Івана¢ны 
Забэлы-Врубель, якая стала жонкаю мастака М. А. Врубеля.

Прозвішча Забэла сустракаецца ¢ вершаваным апо-
ведзе класіка беларускай літаратуры Максіма Багданові-
ча «Вераніка». Успамінаючы гады дзяцінства, паэт гаво-
рыць пра сваіх суседзя¢, пано¢ Забэла¢, з дзецьмі якіх яны 
разам гулялі ¢ гарадкі, лазілі па дахах, пускалі ¢ неба бе-
лых галубо¢… 

Прывядзем урывак з вядомага твора з кнігі «Вянок», вы-
дадзенай у Вільні ¢ 1913 г. ¢ прыватнай друкарні Марціна 
Кухты.
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Вэроніка
(Вершаванае апаведаньне)

“E un pensier del mio capo”
(Яна – выдумка маёй галавы)

(Джіованьні).
Я на душы васковай маю
Жыцьця мінулаго печаць:
Схачу свой вольны верш пачаць, 
І ¢раз пра прошлае згадаю;
У даль вядуць мяне сьляды
Да вас, дзіцячые гады.

Ўстае перад маім паглядам
І вулка, веючая сном,
І ціхі, старасьвецкі дом
С цяністым, адзічэлым садам:
Над ім шпако¢ніца ¢ гары,
А ¢круг схілі¢ся тын стары.

Дом гэты да пано¢ Забелла¢,
Суседзя¢ нашых, належа¢;
Я змалку там што дзень гуля¢,
3 дзяцьмі іх лез на дахі сьмела,
Рва¢ яблыкі, рабі¢ садом
І крыкам по¢ні¢ цэлы дом.

Вясёла йшлі гулянкі нашы:
Пад шум і гук размах рукі
Ўраз «бра¢ на вынас» гарадкі,
Бы¢ чутны сьмех пры відзе «кажы»,
І кожны стрымыва¢ свой плач,
Калі ¢рэза¢ся ¢ плечы мяч.

А вечарком мы выпускалі
Ў паветрэ белых галубо¢:
Зрабі¢шы неколькі круго¢
У вышыню яны шыбалі,
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Як чысты сьнег кружылі там
І падалі на дахі к нам.

Калі-ж сачы¢ся бледнаваты
Зор сініх сьвет праз небасхіл
І уплета¢ся вулак пыл, –
Мы ¢се пеялі каля хаты,
І напа¢ня¢ нягучны хор
Маркотнай песьняй сціхшы двор.

Так у гулянках пралетала
Маё дзіцячае жыцьцё,
А поруч ціхае дзіцё
Дачка Забелла¢ узрастала.
Яе я мала зна¢: яна
Ўсягды была сама, адна.

Жылося цяжка Вэроніцы
(Хай так дзя¢чыну будзем зваць):
Яе памерла рана маць
І не было са¢сім сястрыцы
А бацька сэрцэ хоць і ме¢
Ды прытуліць яе ня ¢ме¢.

І змалку шчыра палюбіла
Хавацца ¢ сад стары яна,
Дзе веяло дыханьне сна
І цішына ¢ паветры плыла,
І нерухомы бы¢, спакой
Ма¢ля¢ у глыбіне марской…

Прадста¢нікі роду Забэла¢ пакінулі на сваёй зямлі ад-
метны след. Думаючы пра гэта, перачытваючы архі¢ныя 
матэрыялы, я яшчэ раз раблю выснову, што вывучаючы 
мінулае, мы лепш разумеем сённяшняе і клапоцімся пра 
будучыню.
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АД АЎТАРА

Паважаны чытач! «Статкевічы, Сацкевічы-Статкевічы 
герба “Касцеша”. Карафа-Кобруты герба “Корчак”»; «Не-
крашэвічы герба “Любіч”. Татуры герба “Данброва”. Се¢рукі 
герба “Курч”. Кернажыцкія герба “Юноша”. Маствіловічы 
герба “Даленга”» і іншыя – тамы з серыі кніг пра старажыт-
ныя беларускія роды пад агульнай назвай “Я – сын Ваш: 
Летапіс беларускай шляхты”. Выдаюцца па благаславенні 
Высокапраасвяшчэннейшага Мітрапаліта Мінскага і Слуц-
кага, Патрыяршага Экзарха ¢сяе Беларусі Філарэта двума 
выдавецтвамі: “Беларуская Правасла¢ная Царква” (Белару-
скі Экзархат Маско¢скага Патрыярхата) – на рускай мове, 
«Установа “Рэдакцыя часопіса “Роднае слова”» (Міністэр-
ства адукацыі Рэспублікі Беларусь) – на беларускай. 

Рэцензентам з’я¢ляецца доктар гістарычных навук 
Геор гій Яка¢левіч Галенчанка.

Кнігі серыі ілюстраваны копіямі гістарычных дакумента¢, 
фотаздымкамі і іншымі матэрыяламі. У канцы кожнага тома 
прыводзяцца спасылкі на першакрыніцы, ёсць тэрмінала-
гічны сло¢нік, іменныя і геаграфічныя паказальнікі. У кнігах 
прадста¢лена апісанне кожнага роду, гісторыі з жыцця яго 
прадста¢ніко¢ і радаводныя роспісы за пяцьсот і больш гадо¢.

Гэта выданне з’я¢ляецца скарочаным варыянтам кніг 
серыі летапісу беларускай шляхты. 

Асно¢най прычынай, па якой дваццаць пяць гадо¢ пра-
цую над гэтым даследаваннем, ста¢ трагічны лёс маёй сям’і 
і многіх родзіча¢, якія ¢ 1930-ыя гады былі раскулачаны 
і высланы за межы Беларусі. Мой дзед, Міхаіл Іванавіч Стат-
кевіч, дваранін па паходжанні, бы¢ расстраляны. 

Вывучаючы старонкі мінулага маіх продка¢, я ставі¢ мэту – 
паказаць гісторыю Айчыны праз гісторыю канкрэтнага роду. 

У сувязі з гэтым неабходна было вырашыць шэраг за-
дач: напачатку ¢станавіць сваяцкія сувязі і мясціны, дзе 
жылі продкі, потым вывучыць старажытныя перша-
крыніцы, каб знайсці як мага больш інфармацыі пра прад-
ста¢ніко¢ роду за максімальна працяглы перыяд. 
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Даволі складаным, але вельмі цікавым аказа¢ся пошук прад-
ста¢ніко¢ роду жаночага полу. Гэта давала дадатковыя магчы-
масці знаходжання сваіх каранё¢ праз кро¢нае сваяцтва па ін-
шых прозвішчах, а таксама роднасныя сувязі з іншымі родамі.

Значная колькасць рукапісных дакумента¢ выкананы 
кірыліцай або лацініцай. Іх прачытанне патрабавала пэ¢най 
затраты часу, але разам з тым, давала магчымасць “убачыць” 
вялікую колькасць самых розных падзей і сістэматызаваць 
звесткі. Былі прачытаны тысячы і тысячы старажытных да-
кумента¢. Менавіта такі падыход да даследчай дзейнасці да-
зволі¢ аднавіць найбольш по¢ную і рэальную карціну жыцця 
продка¢ у той ці іншы гістарычны перыяд: прыналежнасць 
да сасло¢я, веравызнанне (асабліва ва ¢мовах Беларусі), мес-
ца жыхарства, сваяцкія сувязі з іншымі родамі, дабрабыт сям’і, 
момант фарміравання прозвішча¢ (для шляхты – XVI ст.) і г. д. 

Дарэчы, ад шляхецкіх прозвішча¢ у далейшым атрымалі 
назву шматлікія населеныя пункты. А ¢сё было досыць про-
ста: нейкі шляхціч купля¢ зямлю, засно¢ва¢ свой фальва-
рак ці засценак. З цягам часу яны пера¢тварыліся ¢ вёскі, 
шмат з іх па сённяшні дзень існуюць і носяць назву па про-
звішчы заснавальніка¢ – Тычыны пад Салігорскам, Забэ-
лы, Кернажыцы пад Слуцкам і г. д. Такім чынам, на падста-
ве купчай пра набыццё зямлі, мы можам даволі дакладна 
¢станавіць час узнікнення многіх населеных пункта¢.

Падчас даследавання ¢далося выявіць, што сярод маіх ро-
дзі ча¢ нямала вядомых асоб. Адзін з іх Баркулаб Іванавіч Кор-
сак, у маёнтку якога бы¢ складзены Баркулаба¢скі летапіс – 
помнік старажытнай беларускай пісьменнасці. Яго маці, Мар’я 
Геталт – родная сястра майго продка Томкі Геталта. Яны па-
ходзілі, як і графы Тышкевічы, з вядомага кіе¢скага баярскага 
роду Каленікавіча¢ Мішкавіча¢. З гэтага ж роду ¢ другой палове 
XV ст. і ¢ пачатку XVІ ст. выйшла некалькі першаіерарха¢ пра-
васла¢най царквы: Грыгорый [Па¢лавіч] – мітрапаліт Кіе¢скі, 
Іван [Каленікавіч] – архімандрыт Кіева-Пячэрскага манасты-
ра (яго жонкай была княгіня Агафія Глінская), а таксама Я¢хім 
[Акушкавіч] – архіепіскап Полацкі і Анастасія – ігумення По-
лацкая, удава загінулага ¢ бітве з татарамі Дзебры Каленікавіча.
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Дзякуючы супрацо¢ніцтву з архівамі Беларусі, Расіі, Літ-
вы, Польшчы, Украіны даследавана больш за сорак вядомых 
шляхецкіх рода¢ Беларусі: Рудзінскіх, Тычына¢, Жданові-
ча¢-Гурыновіча¢, Сыцько, Ліпскіх, Забэла¢, Татура¢, Некра-
шэвіча¢, Глінскіх-Ліхадзіе¢скіх, Рэута¢, Карыбут-Дашкевіча¢, 
Кернажыцкіх, Маствіловіча¢, Геталта¢ і Тышкевіча¢ з роду 
Каленікавіча¢, Круко¢скіх, Макавецкіх, Пількевіча¢, Заброд-
скіх, Валадковіча¢, Корзуна¢, Ушынскіх, Касынскіх, Курчэ-
віча¢ з Сотвы Се¢рука¢, Астрэйка¢, Юхновіча¢-Бербашо¢, 
Тарасевіча¢ і іншых. Сапра¢ды, любую нацыю ці народ не-
магчыма ¢явіць без гістарычнай памяці, якая пачынаецца 
з памяці пра асобна ¢зятага чалавека. Чалавек жывы, пакуль 
пра яго памятаюць. У індывідуальнай памяці адлюстро¢ваец-
ца цэлы свет, бо жыццё чалавека неад’емнае ад жыцця і лёсу 
грамадства, краіны, падзей канкрэтнай гістарычнай эпохі.

Такім чынам, даследаванне гісторыі жыцця кожнага ча-
лавека, а ¢ выніку – канкрэтнага роду, устана¢ленне сувя-
зей паміж прадста¢нікамі многіх рода¢ за некалькі стагод-
дзя¢ даюць магчымасць значна дапо¢ніць эпічную карціну 
жыцця грамадства і прыводзяць да больш глыбокага разу-
мення гісторыі сваёй краіны, узмацнення цікавасці да яе 
гістарычнага мінулага, захавання памяці пра свой род, вы-
хавання пачуцця крэ¢най прыналежнасці да зямлі продка¢, 
стана¢лення грамадзянскай, патрыятычнай і маральнай 
культуры асобы. 

Думаецца, што пазнаёмі¢шыся з гэтай кнігай, якая рас-
крывае пэ¢ныя моманты на шляху даследавання свайго 
мінулага, многім таксама захочацца даведацца пра ¢лас-
ны род, даследаваць свае карані. Што ж, у добры шлях, да-
рагі паслядо¢нік! 

Спадзяюся, што толькі разам мы зможам захаваць сваю 
веру, культуру, сваю Айчыну. 

Анатоль Статкевіч-Чабаганаў, 
член прэзідыума Саюза пісьменніка¢ Беларусі, 

ла¢рэат спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь дзеячам культуры і мастацтва.
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КАРОТКІ СЛОЎНІК ГІСТАРЫЧНАЙ ЛЕКСІКІ

аблігацыя (обликгация) да¢гавое абавязацельства
абліг (обликгъ, облигъ) распіска, абавязацельства
актыкацыя занясенне дакумента ¢ актавую кнігу
ваколіца тып сельскага паселішча ¢ XVI – пач. XX ст., 

узнікла ¢ выніку валочнай памеры як паселішча дробнай 
шляхты, што не мела прыгонных і займалася сельскай гас-
падаркай

валока адзінка вымярэння зямельнай плошчы, ро¢ная 
21,36 га

выводны 1. доказны, 2. пошлінны
выпіс 1. копія, выпіска з дакумента; 2. запіс, пісьмовы 

пераказ паказання¢ (на судзе)
герольдыя гербавае аддзяленне Сената
застава заклад, маёмаснае забеспячэнне атрыманай 

пазыкі, звязанае з перадачай да¢жніком маёмасці (най-
часцей маёнтка) крэдытору з правам далейшага выкупу

засценак тып сельскага паселішча на Беларусі ¢ XVI–
XX стст.; узнік у выніку правядзення валочнай памеры; вор-
ныя землі феадальных маёнтка¢ падзяляліся на 3 часткі, 
кожная з якіх мела свае межы («сценкі»); землі, што заста-
валіся за гэтымі межамі, называліся засценкамі, іх аранда-
вала дробная шляхта і часткова заможныя сяляне

земства 1. мясцовая сельская ¢лада; 2. земскі суд
зямянін уладальнік зямельнай маёмасці або надзелу
інвентар вопіс маёмасці, спіс, рэестр
кансісторыя падначалены архірэю калегіяльны епар-

хіяльны орган з царко¢на-адміністрацыйнымі і судовымі 
функцыямі

канцлер кіра¢нік дзяржа¢най канцылярыі, які выкон-
ва¢ таксама функцыі міністра ¢нутраных і замежных спра¢

капа 1. адзінка лічэння, 60 штук; 2. грашовая адзінка, 
60 гроша¢; 3. мера збожжа, 60 снапо¢

кашталян гало¢ны ваенны кіра¢нік горада і паве-
та; кашталян, які выконва¢ таксама і паліцэйска-судовыя 
функцыі
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крайчы 1. службовая асоба пры двары вялікага князя, 
што адказвала за закускі да стала; 2. у XVI ст. ганаровы ты-
тул без пэ¢ных абавязка¢

квіт дакумент (да¢гавое абавязацельства, пазыковы за-
піс, распіска і інш.)

квітаваць пацвярджаць атрыманне грошай, рэча¢; 
вызваляць ад да¢го¢, абавязка¢

магістрат выбарны адміністрацыйны і судовы орган 
у гарадах, якія мелі магдэбургскае права

малжонка жонка
маршалак 1. маршалак, павятовы кіра¢нік дваранства; 

2. вышэйшая службовая асоба ¢ ВКЛ; 3. старшыня трыбу-
нала ВКЛ

падканцлер намеснік канцлера, хавальнік малой дзяр-
жа¢най пячаткі ВКЛ

падстолій 1. намеснік стольніка; 2. ганаровы тытул, які 
надава¢ся знатным магнатам і шляхцічам (з XVI ст.)

падчашы 1. прыдворная пасада ¢ ВКЛ, намеснік чаш-
ніка, падносі¢ напоі вялікаму князю, папярэдне пакашта-
ва¢шы; 2. ганаровы тытул

пенязь 1. грашовая адзінка ¢ ВКЛ; 2. дробныя грошы
рада орган пры магістраце, які выконва¢ функцыі га-

радской улады і суда па маёмасных і грамадзянскіх спра-
вах

ратуша будынак магістрата
рушанне 1. мабілізацыя войска; 2. апалчэнне, агуль-

ны ваенны паход
рэвізіі перапісы насельніцтва, якое плаціла падаткі 

і адбывала рэкруцкую павіннасць
рэвізскія сказкі імянныя спісы насельніцтва Расій-

скай імперыі, ахопленага рэвізіямі; змяшчаюць звесткі пра 
колькасць, геаграфічнае размяшчэнне, сасло¢ны і нацыя-
нальны склад насельніцтва, узрост і сямейнае становішча

рэестр 1. спіс, попіс; 2. кніга запіса¢ судовых спра¢
сажань адзінка вымярэння да¢жыні, ро¢ная 194,8 см
сервітут абмежаванае права карыстання чужой маё-

масцю
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скарб 1. казна; 2. маёмасць; 3. пажытак
скарбнік службовая асоба ¢ ВКЛ, якая адказвала за ¢лік 

і зберажэнне дзяржа¢най казны
стараста службовая асоба, якая кіравала адміністра-

цыйнай акругай (паветам) у ВКЛ і Польшчы
староства дзяржа¢ны маёнтак у ВКЛ, які дава¢ся на ча-

совае карыстанне феадалам за службу
стольнік 1. прыдворная асоба, якая адказвала за 

сервіро¢ку стала вялікага князя; 2. ганаровы тытул, што на-
дава¢ся знатным феадалам і шляхце

трыбунал вышэйшы апеляцыйны суд
харугва 1. баявы сцяг падраздзялення¢ войска ВКЛ; 

2. падраздзяленне кавалерыі
харунжы дворны хавальнік сцяга пры вялікім князю, 

камандзір велікакняжацкага атрада шляхты
цяглы (тяглый) прым. абкладзены павіннасцямі; які 

нясе подаці
чашнік 1. прыдворная пасада ¢ ВКЛ, загадва¢ віннымі 

скляпамі вялікага князя, у час застолля падава¢ яму чашу 
з віном; 2. ганаровы тытул у XVI–XVIII стст.

чынш грашовыя ці натуральныя плацяжы феадальна-
залежных сялян земле¢ладальніку за карыстанне зямлёй

шчадкі (счадки) нашчадкі
элекцыя выбары; выбар на якую-н. пасаду
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