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Пас ля пад пі сан ня ў 1596 
го дзе Бе рас цей скай цар-
коў най уніі, спрад ве ку пра-
ва слаў ны Азёр скі край стаў 
пе ра во дзіц ца ва ўні яц тва. 
Царк ва, якая зна хо дзі ла ся на 
паўд нё ва-ўсход няй ус кра і не 
вёс кі по бач з мо гіл ка мі, на пе-
ра кры жа ван ні ву ліц Цар коў-
най і Мо гіл ка вай (сён няш ніх 
Чыр во на пар ты зан скай і Пі я-
нер скай), бы ла пе ра тво ра на 
ва ўні яц кую.

У XVІІ ста год дзі ў вёс цы 
па ча ло рас паў сюдж вац ца 
ка та ліц тва, быў па бу да ва ны 
драў ля ны кас цёл Ма ці Бо жай 
Ру жан цо вай, зні шча ны ў час 
вай ны з Мас ко ві яй 1654—
1667 га дах. Та ды ж моц нае 
раз бу рэн не ад чу ла на са бе 
ўсё па се лі шча. Но вы драў ля-
ны кас цёл быў ад бу да ва ны на 
Рын ку ў 1679 го дзе. Праз сто 
га доў, у 1779-м, пра во дзі ла-
ся яго ка пі таль нае ад наў лен-
не на срод кі ўла даль ні ка Азёр 
ка ра ля Ста ні сла ва Аў гус та 
Па ня тоў ска га. Двух ве жа вы 
храм па за дум цы ар хі тэк та ра 
з'яў ляў ся спро баю вы ка ры-
стан ня кла сі цыз му ў драў ля-
ным дой лід стве.

Пас ля спус та шаль най 
вай ны з Мас ко ві яй ся рэ дзі ны 
ХVІІ ста год дзя ў Азё рах па ча лі 
ак тыў на ся ліц ца яў рэі. У па-
се лі шчы ўзрас та ла зна чэн не 
ганд лю і ра мёст ваў, у вы ні ку 
з вёс кі яно пе ра тва рыл ася 
ў мяс тэч ка, якое, на дум ку 
гіс то ры ка В. Ра гой шы, «вы-
сту па ла як уні каль ная фор-
ма спа кой на га, та ле рант на га 
пра ду цы ра ван ня і су жыц ця 
не каль кіх на цы я наль ных куль-
тур». Яў рэі ўтва ры лі моц ную, 
да во лі па спя хо вую аб шчы ну, 
якая іс на ва ла за кошт му ка-
моль най пра мыс ло вас ці, ры-
ба лоў ства, дуб лен ня скур, 
ра мёст ваў і ганд лю.

На ву лі цы Школь най, блі-
жэй да во зе ра, ад кры ла ся яў-
рэй ская шко ла, ад сюль ву лі ца 
атры ма ла сваю наз ву. По бач 
у кан цы XVІІІ ста год дзя па-
бу да ва лі сціп лую па знеш нім 
вы гля дзе і аздаб лен ні драў-
ля ную сі на го гу, акру жа ную па 
пе ры мет ры га ле рэ яй і пры бу-
до ва мі. Яна ўяў ля ла са бою 
бяз ве жа вае збу да ван не пра-
стор на га аб' ёму з вы со кім да-
хам скла да най кан фі гу ра цыі 
і ме ла па да бен ства са шмат-
лі кі мі ўзо ра мі сі на га галь най 

ар хі тэк ту ры, раз ме шча ных 
па ўсёй Бе ла ру сі, на прык лад 
у Воў пе, Ад эль ску і Пес ках.

Боль шасць на сель ніц тва 
Азёр па ве ра выз нан ні бы-
лі ўні я та мі, пе ра ве дзе ны мі з 
пра ва слаўя, і на вед ва лі не вя-
ліч кую ўні яц кую царк ву, якая 
згад ва ец ца ў шэ ра гу ста рых 
да ку мен таў. У па чат ку ХVІІІ 
ста год дзя про та і е рэ ем у ёй 
быў То дар Гры не віч. 17 жніў ня 
1712 го да на яго ха ту здзейс-
ні лі на пад мяс цо выя шлях ці чы 
Ян і Сы мон Плон скія: па вы-
бі ва лі дзве ры і вок ны, па бі лі 
яго сы на Мі ха ла, а так са ма іх 
па раб каў Яна Да рош ку і Мі ха-
ла Ца ры ка.

Праз год, 20 ве рас ня 1713 
го да свя тар Азёр скай царк-
вы Гры гор Ку ля шэў скі ўнёс у 
га рад скі суд скар гу на стры-
еў ска га пад ста рас ту Ан то на 
Ка зіц ка га і Вер ця ліш каў ска га 
про та і е рэя То да ра Гры наш ке-
ві ча і ін шых асоб у тым, што 
яны ра бі лі не ад на ра зо выя 
на ез ды на яго ха ту. Але, не 
зна хо дзя чы яго на мес цы, ра-
ба ва лі цар коў ную ма ё масць. 
Як вы свет лі ла ся паз ней, Ка-
зіц кі ха цеў з царк вы ў Азё рах 

за браць ке лі хі і ад даць Вер ця-
ліш ска му прэ сві та ру.

Ад на го ж ра зу на пат ка лі 
Ку ля шэў ска га ў ха це, пас-
ля ча го той збег і сха ваў ся ў 
царк ве. Зга да ныя на пад ні кі 
«цар коў ныя сце ны ку ля мі на-
шпі га ва лі, у дзвя рах за со вы 
па ла ма лі», ува рва лі ся ў храм 
са збро яй і на па лі на свя та-
ра. Вы ра та ва лі Ку ля шэў ска га 
ад смер ці, а Азёр скую царк ву 

ад ра ба ван ня ва ко ліч ныя ся-
ля не, якія па чуў шы паль бу, 
збег лі ся да царк вы і не да лі 
ўчы ніць гвалт.

За на ступ ныя ча ты ры 
дзе ся ці год дзі Азёр ская царк-
ва шмат ра зо ва звед ва ла на 
са бе не спра вяд лі васць з бо-
ку са мых ба га тых мяс цо вых 
шля хец кіх ро даў, ка та лі коў 
па ве ра выз нан ні — Плон скіх 
і Стар жын скіх. У 1754 го дзе 
свя тар Азёр скай царк вы Ма-
цей Гры не віч скар дзіў ся на іх 
у Гро дзен скі суд. Плон скія і 
Стар жын скія па гра жа лі Гры-
не ві чу фі зіч най рас пра вай, 
не за кон на за ва ло да лі цар коў-
най зям лёй (ма ёнт кам, ле сам, 
се на жац цю) і рыб най лоў ляй у 
рэ ках і азё рах, на но ся чы стра-
ты яе гас па дар цы.

У гэ тым жа, 1754 го дзе, 
шлях та Гро дзен ска га па ве та 
да ла сва ім дэ пу та там на сой-
ме ін струк цыі, у якіх бы ла па-
зна ча на па трэ ба ў ад наў лен ні 
9 пра ва слаў ных цэрк ваў Гро-
дзен скай эка но міі, ся род якіх, 
ра зам з Гро дзен скай Уваск-
ра сен скай, На вад вор скай, 
Крын каў скай, Скі дзель скай і 
Вер ця ліш каў скай, на зы ва ла-
ся і Азёр ская.

У 70—80-я га ды XVІІІ ста-
год дзя ў Азё рах, які мі ва ло даў 
апош ні ка роль Рэ чы Па спа лі-
тай Ста ні слаў Аў густ Па ня тоў-

скі, за мест ста рой бы ла па бу-
да ва на но вая Пет ра-Паў лаў-
ская ўні яц кая царк ва, у якой 
сва ёй фор май вы лу ча лі ся 
вок ны ў вы гля дзе паў ко лаў. 
Ня гле дзя чы на ра мон ты 1843-
га і 1853 га доў, драў ля ныя 
кан струк цыі царк вы па сту по-
ва пры хо дзі лі ў за ня пад. Пас-
ля бу даў ніц тва ў цэнт ры Азёр 
царк вы Свя то га Ду ха ў 1866 
го дзе, у ста рым хра ме за хоў-

ва лі ар хіў і біб лі я тэ ку. 
А яе са му, раз ме шча-
ную по бач з вяс ко вы мі 
па ха ван ня мі, пра зва лі 
«Мо гіл ка вай».

...На 1830 год у Азё-
рах пра жы ва ла 426 
ча ла век муж чын ска га 
по лу, з іх 7 шлях ці чаў, 
ду хоў на га ста ну — 2, 
235 мя шчан-яў рэ яў, 
мя шчан-хрыс ці ян і ся-
лян — 181. У 1839 го-
дзе ўні я ты бы лі пе ра ве-
дзе ныя ў пра ва слаўе, і 
бы лая ўні яц кая царк ва 
ў Азё рах ста ла пра ва-
слаў най. 

Пас ля за ду шэн ня 
паў стан ня 1863—1864 
га доў у Бе ла ру сі ра сій-
скія ўла ды раз гар ну лі 
ак тыў нае бу даў ніц тва 
пра ва слаў ных цэрк ваў. 
25 ліс та па да 1864 го да 
быў за цвер джа ны пра-
ект но вай «пра ва слаў-
най му ра ва най царк вы 
на 450 ча ла век са зва-
ні цай» у Азё рах. 11 чэр-
ве ня 1867 го да бу даў-
ніц тва царк вы Свя то га 
Ду ха бы ло за вер ша на і яна 
бы ла асве ча на.

У 1912 го дзе ў склад Азёр-
ска га пры хо да ўва хо дзі лі мяс-
тэч ка Азё ры, вёс кі Стры еў ка, 
Кан чат ка, Лак но, Ло зы, Ка-
не ві чы, Пы ра, Пру ды, Гу бін-
ка, уро чы шчы Бер ві, Бя рэ зі на, 
Ду бін ка, Ба бі на, Кон на, Маст-
кі, Буш не ва з на сель ніц твам 
ка ля ча ты рох ты сяч ча ла век.

У 1895 го дзе ў Азё рах з'я-
ві ла ся гар бар нае прад пры-
ем ства, а ў 1899-м ад на ві ла 
дзей насць па пя ро ва-кар дон-
ная фаб ры ка. Ка лі ў 1878 го-
дзе ў Азё рах пра жы ва ла 1013 
ча ла век, з якіх 508 яў рэ яў, то ў 
1897 го дзе ўжо 3283 жы ха ры.

У 1915 го дзе, у час Пер-
шай су свет най вай ны, Азё ры 
апы ну лі ся пад ня мец кай аку-
па цы яй, а пас ля за клю ча на га 
ў 1921 го дзе Рыж ска га мір на-
га да га во ра — у скла дзе дру-
гой Рэ чы Па спа лі тай. Но вая 
ўла да ўслед за нем ца мі раз-
гар ну ла ак тыў ную вы сеч ку 
мяс цо вых ля соў. Так Азё ры і 
зра бі лі ся цэнт рам гмі ны Га ра-
дзен ска га па ве та Бе ла стоц-
ка га ва я вод ства. На зям лі 
бы ло га ма ёнт ка Ва ліц кіх Віль-
я на ва па ся лі лі ся «асад ні кі» — 
удзель ні кі поль ска-са вец кай 
вай ны, ад на з біт ваў якой ад-
бы ла ся ка ля вёс кі Но вая Ру да 
(10 лю та га 1940 го да ўсе сем'і 
асад ні каў бы лі дэ пар та ва ныя 
ў глыб СССР).

Па сту по ва пас ля вай ны 
ад наў ля ла ся коль касць на-
сель ніц тва мяс тэч ка. У 1921 
го дзе тут жы ло 1755 ча ла век, 
а на 1935-ы — ужо 2700 жы-
ха роў, з якіх 550 бы лі ка та лі-
ка мі, 900 — пра ва слаў ны мі, а 
1300 — іў дзе я мі. З мяс тэч ка ў 
Грод на мож на бы ло па тра піць 
па чы гун цы і аў то бу сам.

Азё ры ме лі ма ляў ні чыя 
ву лач кі, за бу да ва ныя драў-
ля ны мі хат ка мі. Па ся рэ дзі не 
Рын ку ў акру жэн ні ста рых 
дрэў ста я ла му ра ва ная царк-
ва, а по бач драў ля ны кас цёл з 
дзвю ма ве жа мі. У 1928 го дзе 
ён быў ад ноў ле ны, і, ня гле дзя-
чы на шэ раг пе ра бу доў, за ха-
ваў амвон з XVІІ ста год дзя, а 
ў рыз ні цы зна хо дзі лі ся пры го-
жыя ар намен ты са слуц кіх па-
ясоў. Блі жэй да во зе ра ста я ла 
ста рая драў ля ная сі на го га. Па 
су сед стве зна хо дзіў ся па бу-
да ва ны пры па ля ках чы гу нач-
ны вак зал, у асноў ным для 
вы ва зу дрэ ва з Гро дзен скай 
пу шчы. Для пе ра пра цоў кі дрэ-
ва, сплаў ле на га па ва дзе, за 
во зе рам бы ла па бу да ва на вя-
ліз ная ле са піль ня, по бач драў-
ля ны порт, поў ны плы тоў. 

У мяс тэч ку зна хо дзі лі ся нач-
леж ныя да мы Ге на ха Лац ка га 
пры ву лі цы Піл суд ска га, 22 і 
Да ві да Бэр ка ві ча пры ву лі цы 
Ка рот кай, 7. Абод ва ме лі па 
тры па коі, кошт — адзін зло-
ты за ло жак. На Рын ку зна хо-
дзіў ся рэ ста ран У. Гі зоў ска га. 

Ган даль ад бы ваў ся ў 
чац вер, а ў па чат ку каст-
рыч ні ка ла дзіў ся што га-
до вы кір маш.

У 1939 го дзе Азё ры 
ўвай шлі ў склад БССР і 
ў 1940 го дзе ста лі цэнт-
рам сель са ве та. Але ў 
чэр ве ні 1941 го да мяс-
тэч ка апы ну ла ся пад 
ня мец кай аку па цы яй.

На тэ ры то рыі сён-
няш няй Чыр во на ар мей-
скай ву лі цы двух па вяр-
хо вы дом з ва да пра во-
дам за ня ла «гмі на», у 
якой пра жы ваў ня мец кі 
ка мі сар з сям' ёй. По бач 
бы ло ство ра на «ге та», 
ку ды са гна лі 1370 яў-
рэ яў. Яно бы ло злу ча на 
з гмі най ту нэ лем па ме-
рам 2х2 мет ры.

Згод на з апо ве дам 
мяс цо ва га жы ха ра 
В. А. Та ян ка, схоп ле ных 
лю дзей пра во дзі лі праз 
гэ ты ход у бун кер, дзе 
іх да пыт ва лі, ка та ва лі і 
за бі ва лі. По бач зна хо-
дзі лі ся валь е ры з га лод-
ны мі ваў ка мі і лі са мі, да 

якіх так са ма кі да лі ві на ва тых, 
на дум ку фа шыс таў, лю дзей. 
Не паз ней за 5 са ка ві ка 1943 
го да нем цы і па лі цаі за бі лі ўсіх 
азёр скіх яў рэ яў.

Пас ля за кан чэн ня вай ны 
бе тон ны ўва ход у ту нэль за-
сы па лі. Але яшчэ ў па чат ку 
1980-х га доў пры ка пан ні ка-
ло дзе жа глы бо ка ў зям лі бы-
лі зной дзе ны вя ліз ныя шпа лы 
даў жы нёй ка ля трох мет раў.

Пас ля Вя лі кай Ай чын най 
вай ны ад не ка лі ба га тай яў-
рэй скай куль ту ры не за ста ло-
ся ні чо га. Сі на го га, як і ста рая 
«Мо гіл ка вая» царк ва ды кас-
цёл, бы лі спа ле ны. І ка лі ў 1994 
го дзе ка та ліц кі храм на мес цы 
бы ло га зні шча на га быў ад ноў-
ле ны, то ад наў ляць стра ча ную 
спад чы ну яў рэй ска га на ро да 
ў Азё рах не за ста ло ся ка му. 
На ват ста рыя яў рэй скія мо гіл-
кі, якія зна хо дзі лі ся з пра ва га 
бо ку пры да ро зе на Аст ры ну 
сён ня за рас лі дрэ ва мі.

Ад ной чы на ад ну з га да він 
Пе ра мо гі на па рэшт ках фун-
да мен та бы ло га ге та мяс цо-
выя жы ха ры за ўва жы лі муж-
чы ну, які пла каў. На пы тан не, 
што з ім, ён ад ка заў, што яго 
тут ка та ва лі, але ён цу дам 
збег праз ды ма ход і за стаў ся 
жы вы. У ад роз нен не ад тых 
со цень азяр чан, хто быў зні-
шча ны фа шыс та мі.

Ва сіль ГЕ РА СІМ ЧЫК



ЦАРК ВА, КАС ЦЁЛ 
І СІ НА ГО ГА ПА СУ СЕД СТВЕ

Пад час па шу ко ва-ар хеа ла гіч ных ра бот 

ка ля паўд нё вай сця ны Спа са-Пра аб ра-

жэн ска га хра ма По лац ка га Спа са-Еф-

ра сін неў ска га ма нас ты ра бы ла зной-

дзе на пя чат ка Еф ра сін ні По лац кай ХІІ 

ста год дзя.

Гэ ту зна ход ку зра біў Аляк сандр Са лаў ёў, 
вя ду чы на ву ко вы су пра цоў нік на ву ко ва-рэ-
стаў ра цый на га ад дзе ла По лац ка га му зея-за-
па вед ні ка. На ву ко вае кі раў ніц тва рас коп ка мі 
ажыц цяў ля юць на ву коў цы з Бе ла ру сі і Ра сіі, 
яны і да лі пер шыя ка мен та рыі.

— Гэ та віс лая пя чат ка, та кія звы чай на да 
да ку мен таў та го ча су пры ма цоў ва лі, каб іх ні хто 
не пра чы таў. Унут ры пра пус каў ся шпа гат, — 
рас ка заў Аляк сандр Са лаў ёў. — Яе ад шу ка лі ў 
зной дзе най гэ тым ле там граб ні цы-арак со ліі.

Стар шы на ву ко вы су пра цоў нік Эр мі та-
жа (Санкт-Пе цяр бург) Яў ген Тор шын ад-
зна чыў:

— Слой раз бу рэн няў, які скла даў ся з рэшт-
каў цэг лы, дру зу, па кры ваў уво гу ле ўвесь рас-

коп. Са ма граб ні ца з пя чат кай ні як не звя за-

на. У 2015 го дзе ў не па срэд най бліз ка сці ад 

гэ тай пя чат кі бы ла зной дзе на і ін шая — яе 

ад шу ка лі на ўчаст ку, дзе пра хо дзі ла ка лісь ці 
сця на ХІІ ста год дзя. Сця на бы ла рас се ча на і 
зні шча на пры дэ ман та жы га ле рэй. Ве ра год-
на, та ды ней кія слаі, што зна хо дзі лі ся пад 
пад ло гай, па па лі ў за сып ку.

Кан ды дат гіс та рыч ных на вук, да цэнт ка-
фед ры ўсе агуль най гіс то рыі і ме то ды кі вы-
кла дан ня гіс то рыі Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 
пе да га гіч на га ўні вер сі тэ та Іна Ка ле чыц удак-
лад ні ла:

— Зной дзе ная ця пер пя чат ка вель мі ад-
роз ні ва ец ца ад пер шай па якас ці вы ка нан-
ня, па тэх ні цы. Вель мі тон кая ра бо та. Гэ та 
пя чат ка двух ба ко вая. З ад на го бо ку мы ба-
чым вы яву пра па доб най Еф ра сін ні Алек санд-
рый скай — па тра нэ сы, за ступ ні цы Еф ра сін ні 
По лац кай. Мы ба чым вост ры ку коль у яе на 
га ла ве. У ад ной ру цэ яна тры мае крыж, дру-
гой даб ра слаў ляе. І над піс з абод вух ба коў 
вы явы «Іеф ра сін ня». Ка лі пі шац ца пра са му 
пра па доб ную Еф ра сін ню По лац кую — пі шац-
ца «Аф ра сін ня», ве ра год на, каб ад роз ні ваць. 
Аф ра сін ня — так хут чэй за ўсё яе на зы ва лі. 
Па кру зе ішоў над піс, які па ві нны быў чы тац ца 
як «Гос па дзі, да па ма жы ра бе тва ёй Аф ра сін-
ні на мно гія ле ты». За стаў ся толь кі не вя лі кі 
ка ва ла чак «на мно гія ле ты». Ас тат ні над піс і 
лік бы лі на ўмыс на са пса ва ны ней кім спе цы я-

ль ным ін стру мен там. Маг чы ма, атры маў ся 
не вель мі доб ры ад бі так пя чат кі. З дру го га 
бо ку змя шча ец ца вы ява Хрыс та Зба ві це ля 
«Пан так ра тар», якая амаль цал кам су па дае 
з вы явай, што зна хо дзіц ца ў Спа са-Пра аб-
ра жэн скім хра ме По лац кай абі це лі на фрэс-
цы. Та кім чы нам, гэ та і пя чат ка пра па доб най, 
і пя чат ка ма нас ты ра.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ. nina@zviazda.by



Зна ход каЗна ход ка  

ПЯ ЧАТ КА ЕФ РА СІН НІ
«Вель мі 
тон кая 

ра бо та»

Зям ля, адо ра ная Бо жай лас кай, 
якая ў той жа час зве да ла шмат страт. Мяс цо васць 
з ба га тай гіс то ры яй, на поў не най ле ген да мі і 
пад ан ня мі. Мя ня лі ся ча сы — змя ня лі ся і мяс цо выя 
тра ды цыі. Роз ным бы ло і рэ лі гій нае жыц цё ў Азё рах.

Ад на з Азёр скіх ву ла чак (1930-я га ды).

Уніяцкая царква ў Азёрах.


