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Штурм ві цеб скай ра ту шы ў ся рэ дзі не 
XVІІІ ста год дзя — ма ла вя до мы 
факт на ват для гіс то ры каў. 
Стар шы на ву ко вы су пра цоў нік 
Навукова-тэхналагічна га пар ка 
БНТУ «Па лі тэх нік» Мак сім МА КА РАЎ 
пра па на ваў на шым чы та чам 
пер шы мі азна ё міц ца 
з пад ра бяз нас ця мі гэ та га эпі зо ду. 
Да ку мен ты, якія вы явіў ён, а так са ма 
Аляк сандр Доў нар і Анд рэй Ма цук, 
да зва ля юць у пад ра бяз нас цях 
зра зу мець, што ад бы ло ся.

НЕ АБ МЕ ЖА ВА НАЯ 
ЎЛА ДА

— Ві цеб ская ра ту ша — бу ды нак ко ліш-
няй га рад ской ад мі ніст ра цыі — аб' ект гра-
ма дзян скі. Ад нак 11 ве рас ня 1749 го да яна 
вы тры ма ла са праўд ны штурм. Пры чы на 
кан флік ту — ба раць ба за па са ду ві цеб ска га 
вой та па між мяс цо вым ва я во дам Мар цы я-
нам Мі ха лам Агін скім і пал коў ні кам войск 
Вя лі ка га княст ва Лі тоў ска га, бу ду чым ва-
я во дам по лац кім Юза фам Са сноў скім, — 
рас па вя дае Мак сім Ма ка раў.

Го рад з маг дэ бург скім пра вам мож на 
па раў наць з су час най сва бод най эка на-
міч най зо най. Гэ та — аб шар з асаб лі вым, 
ад роз ным ад ін шых, па рад кам вя дзен ня 
гас па дар чай дзей нас ці. І на мес нік ма нар ха 
ў го ра дзе, дзе кан цэнт ра ва ла ся най больш 
за мож ная і эка на міч на ак тыў ная част ка на-
сель ніц тва, быў асаб лі вым. Ім з'яў ляў ся не 
ва я во да ці ста рос та, як для ас тат ніх тэ ры-
то рый, а войт.

— Пас ля на дан ня Ві цеб ску ў 1597 го дзе 
маг дэ бург ска га пра ва на сель ніц тва го ра да 
бы ло пе ра ве дзе на пад юрыс дык цыю вой-
та-шлях ці ца. Яго пры зна чаў сам ка роль. 
Ад нак у лю тым 1603 го да апош ні са ма-
стой ны маг дэ бург скі войт Аляк сандр Кор-
він-Га сеў скі вы му ша ны быў пе ра даць сваю 
па са ду ва я во дзе Яну За ві шы. І вой таў ства 
амаль на 150 га доў тра пі ла ў ру кі кі раў ні коў 
мяс цо вай зем скай ад мі ніст ра цыі, — пра-
цяг вае гіс то рык.

З 1730-га ва я во да і войт — маг нат Мар-
цы ян Агін скі. (З яго ро ду пай шоў і сла ву ты 
кам па зі тар.) Яго ўла да над го ра дам бы ла 
прак тыч на не аб ме жа ва най, ён не звяз ваў 
ра ту шу з ней кім там «га рад скім са ма кі ра-
ван нем», а папрос ту лі чыў яе «сва ёй вой-
таў скай рэ зі дэн цы яй». У 1739 го дзе Агін скі 
вы ра шыў пе ра даць ві цеб скае вой таў ства 
сы ну Ста ні сла ву. І атры маў ад ка ра ля Аў-
гус та ІІІ пісь мо вы да звол. Але за не каль кі 
на ступ ных га доў так і не на ва жыў ся рэа-
лі за ваць за дум ку. А 14 чэр ве ня 1748 го да 
Ста ні слаў Агін скі, на той мо мант каш та лян 
ві цеб скі, не ча ка на па мёр у Вар ша ве. І, з 
пунк ту гле джан ня вяр хоў ных ула д, па са да 
вой та ста ла ва кант най.

Вя до ма, вы со ка да ход ныя мес цы не пус-
ту юць доў га. 22 чэр ве ня 1748 го да ка роль 
на даў пры ві лей на ві цеб скае вой таў ства 
пал коў ні ку Юза фу Са сноў ска му. Ужо 3 лі-
пе ня той даў пры ся гу пе рад канц ле рам і 
ак та мі мет ры кі ВКЛ...

Мар цы ян Агін скі быў у шо ку ад та ко га 
не па жа да на га раз віц ця па дзей і са сту паць 
не збі раў ся. Па спра ба ваў да мо віц ца з Са-
сноў скім «па-доб ра му», але не атры ма-
ла ся.

БЫ ЛА 
ТА КАЯ «ПАР ТЫЯ»

20 лі пе ня 1748 го да ў го рад пры быў шлях-
ціц Ка зі мір Ля ха вец кі-Ча хо віч, яко га Са сноў-
скі пры зна чыў сва ім на мес ні кам (лант вой-
там). Яго ча каў ха лод ны пры ём. Уз бро е ная 
вар та Агін скіх но вас пе ча на га лант вой та на-
ват не пус ці ла ў ра ту шу. І пад па гро зай фі зіч-
най рас пра вы ён хут ка па кі нуў Ві цебск.

Як Агін скі, так і Са сноў скі звяр ну лі ся ў су-
ды. Праз не ка то ры час абод ва, доб ра ўсве-

дам ля ю чы сі ту а цыю з вы ка нан нем су до вых 
па ста ноў у Рэ чы Па спа лі тай, па ча лі рых та-
вац ца да сі ла во га вы ра шэн ня пы тан ня.

Пад ка нец ле та 1749 го да Са сноў скі 
здо леў на рэш це са браць «пар тыю», якая 
на ліч ва ла ка ля сот ні доб ра ўзбро е ных кон-
ных ва я каў. У яе склад, акра мя ўлас на лю-
дзей пал коў ні ка, увай шло 20 «на двор ных 
па хол каў» пад ка мо рыя сма лен ска га Ан то-
нія Хра па віц ка га. Ра зам з імі ў «ка ман ду» 
ўвайшлі 13 жаў не раў са скла ду Го ры-Го-
рац ка га гар ні зо на гра фа Юза фа Са ла гу-
ба. А так са ма не каль кі слуг га рад ні ча га 
ар шан ска га Ба гус ла ва Шкуль цец ка га.

Агін скі быў доб ра ін фар ма ва ны пра тое, 
што ро біць «апа нент». 29 жніў ня 1749 го да 
ў ліс це ён пі саў, што Са сноў скі «збі ра ец ца 
... ата ка ваць ра ту шу». Ад ча го «у бун тоў-
ным го ра дзе мо гуць зда рыц ца кры мі на лы 
і ўзды ме га ла ву пры ду ша ная схіз ма (пра-
ва слаўе)». Ён сцяг нуў у Ві цебск на двор нае 
вой ска, а так са ма шлях ту Ба ры саў ска га 
ста рост ва і ма ёнт ка Мі ку лін. Да аба ро ны, 
ка ра цей, ён пад рых та ваў ся грун тоў на.

Ноч чу 11 ве рас ня 1749 го да атрад Са-
сноў ска га ўвай шоў у Ві цебск. І, не су стрэў-
шы су пра ціў лен ня ў прад мес цях, у до світ-
най ім гле пад сту піў да бу дын ка ра ту шы.

НА ШТУРМ!
Ра ту ша з вы со кай ба роч най ве жай, што 

ўзвыш аец ца ў цэнт ры го ра да ў на шы дні, 
бы ла ўзве дзе на паз ней — у 1775 го дзе. Вя-
до ма, што па пя рэд ні бу ды нак ра ту шы, — 
той, які збі раў ся ата ка ваць Са сноў скі — 
быў му ра ва ным і атын ка ва ным. На во кал 
мес ці лі ся шмат лі кія драў ля ныя крам кі... 
Ве ра год на, увесь комп лекс быў пры бліз на 
та кім, як на «чар ця жы» Ві цеб ска 1664 го да. 
Са ма ра ту ша бы ла акру жа на васт ра ко лам і 
пе ра тво ра на ў ім пра ві за ва ную крэ пасць.

Нач ную вар ту ля ва рот ра ту шы нёс ба-
ры саў скі шлях ціц Ясь ка Бар коў скі. Ён па-
чуў ці хія кро кі ў цем ры, аба пёр шы ся на 
стрэль бу, пе ра хі ліў ся праз час та кол і за-
пы таў: «Хто ідзе?». У ад каз грым нуў залп. 
Тры ку лі на вы лет — дзве ў гру дзі і ад на ў 
лоб (лі та раль на раз нес ла чэ рап) — не па-
кі ну лі ня шчас на му ні я кіх шан саў. Жаў не ры 
Са сноў ска га імк лі ва пай шлі на штурм. Пры 
да па мо зе за га дзя пад рых та ва ных ін стру-
мен таў яны ў трох мес цах пад ру бі лі і пра-
ла ма лі ага ро джу. Пас ля ча го ўвар ва лі ся 
на двор. За хоп ле ныя зня нац ку лю дзі Агін-
ска га па нес лі стра ты. Ку ляй быў смя рот на 
па ра не ны мі ку лін скі шлях ціц Ва сіль Ка-
ла тыр ка (ска наў праз 3 дні). Цяж кія ра ны 
атры ма лі шлях ціц Дзя мід Мі кі цін і рэй тар 
(ка ва ле рыст) Ян Са ка лоў скі.

Ад нак аба рон цы хут ка ачу ня лі і су стрэ лі 
пра ціў ні ка шчыль ным ру жэй ным аг нём з 
вок наў. Не па цэ ліць на та кой ка рот кай ад-
лег лас ці бы ло цяж ка, і лі та раль на за ней кія 
хві лі ны атрад Са сноў ска га знач на па ра-
дзеў. Два жаў не ры бы лі за бі тыя, больш 
за дзе сяць — па ра не ныя. Ім пэт штур ма вых 
груп знік. Яны ўкры лі ся за па шко джа ным 
час та ко лам і па ча лі ме та дыч ны аб стрэл бу-
дын ка з руч ной зброі. Пры чым, вы ка рыс-
тоў ва лі та кія не джэнтль мен скія за ра ды, 
як руб ле ныя цві кі, шкля ныя ку лі і прос та 
тоў ча нае шкло. Праў да, сур' ёз най шко ды 
лю дзям Агін ска га, якія зна хо дзі лі ся за тоў-
сты мі цаг ля ны мі сце на мі, гэ та стра ля ні на 
не на нес ла.

Праз паў та ры га дзі ны Юзаф Са сноў скі 
зра зу меў, што за ха піць ра ту шу не атры ма-
ец ца, і за га даў свай му атра ду ад сту паць. 
Лю дзі пал коў ні ка пе ра пра ві лі ся на пра-
вы бе раг Дзві ны і ру шы лі на за хад. Тра феі 
пе ра мож цаў, са бра ныя на по лі бою, бы лі 
не ба га ты мі. «Зда бы лі» па ру піс та ле таў, 
кры вую шаб лю, шпа гу з жа лез ным эфе-
сам, бяр дыш, ся кер ку без дрэў ка...

ГО РАД 
ЦУ ДАМ НЕ ЗГА РЭЎ

Пе рад тым як па кі нуць Ві цебск, 
раз'юша ныя ня ўда чай жаў не ры су стрэ лі на 
ву лі цы ка ля фар на га кас цё ла ку ха ра ва я-
во ды Агін ска га. Гэ ты ча ла век апы нуў ся там 
вы пад ко ва і, ві даць, не ра зу меў сі ту а цыі. 
Лю дзі Са сноў ска га за пы та лі, хто ён. І пас ля 
атры ман ня праў дзі ва га ад ка зу жорст ка па-
сек лі не ба ра ку шаб ля мі «з сёд лаў».

Го рад жа толь кі цу дам не зга рэў, бо ўсю 
ноч пе рад штур мам ліў дождж.

У на ступ ным го дзе Мар цы ян Агін скі па-
мёр. І тое, за што пра лі ва ла ся кроў, са мо 
«зва лі ла ся» ў ру кі пал коў ні ка. Ці па трэб на 
бы ло яму тое ві цеб скае вой таў ства? Ужо ў 
1751 го дзе ён «пе ра даў» (трэ ба ра зу мець, 
пра даў) яго Юза фу Са ла гу бу.

«Ге роі» поз няй Рэ чы Па спа лі тай бы лі 
ама та ра мі вы свят ляць ад но сі ны з са бе па-
доб ны мі, штур ма ваць ра ту шы і за страш-
ваць цы віль нае на сель ніц тва... Ад нак у 
эпо ху па дзе лаў Рэ чы Па спа лі тай ака заць 
ней кае сур' ёз нае су пра ціў лен не во ра гам 
сва ёй кра і ны яны не здо ле лі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. 
pukshanskі@zvіazda.byРа ту ша на чар ця жы 1664 го да.

З ГІС ТО РЫІ САМАКІРАВАННЯ

ЯК РА ТУ ШУ 
ШТУР МА ВА ЛІ

Юзаф Са сноў скі.


