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Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
«Выдавецкі дом «Звязда»

«МС» пра цяг вае цыкл 
пуб лі ка цый, пры све ча ных 
гіс то рыі га рад ско га 
са ма кі ра ван ня. Сён ня 
да ве да ем ся пра Су раж. Ён 
зна хо дзіц ца пры клад на за 40 
кі ла мет раў ад Ві цеб ска — ка ля 

тра сы, якая пра ля гае ў бок Ра сіі.

Зруч нае мес ца...
На жаль, у гэ тым бы лым рай-

цэнт ры прак тыч на ні чо га не на-

гад вае пра ба га тую і па-свой му 

ўні каль ную гіс то рыю. Ні зам ка, 
ні збу да ван няў, якія мо гуць за-
ці ка віць ту рыс таў. Тэ му гіс то рыі 
Су ра жа да сле да ваў стар шы 
на ву ко вы су пра цоў нік на ву-
ко ва-тэх на ла гіч на га пар ка 
БНТУ «Па лі тэх нік» Мак сім 
МА КА РАЎ.

Су раж, як ні дзіў на, уз нік не 
та му, што раз ві ва лі ся ган даль і
ра мёст вы. А дзя ку ю чы зруч на му — 
з пунк ту гле джан ня ва ен най 
стра тэ гіі — мес ца зна хо джан ню. 
У гэ тым ад роз нен не ад пе ра-
важ най боль шас ці бе ла рус кіх 
га рад скіх па се лі шчаў.

— Су раж на са мрэч мае не 
зу сім ты по вую пры чы ну за сна-
ван ня. Спра ва ў тым, што ў XVІ 
ста год дзі мес ца, дзе раз ме шча-
ны су час ны Су раж, ме ла важ-
нае стра тэ гіч нае зна чэн не. Але 
да па чат ку Лі вон скай вай ны 
(1558—1583 га ды) зам ка, тым
больш го ра да, там не іс на ва ла, — 
рас каз вае да след чык.

У Су ра жы з паўд нё ва г а бо ку 
ўпа дае ў За ход нюю Дзві ну Касп-
ля. Праз не каль кі кі ла мет раў на 
ўсход Дзві на пры мае ў ся бе во ды 
буй но га паў ноч на га пры то ка — 
Усвя чы. Кант роль над гэ тым мес-
цам да зво ліў бы вой скам Мас-
коў скай дзяр жа вы на ла дзіць 

су вязь вод ным шля хам па між 
Сма лен скам і Вя лі кі мі Лу ка мі.

Каб не да пус ціць гэ та га, ві-
цеб скі ва я во да князь Стэ фан 
Анд рэ е віч Зба раж скі не паз ней 
за 1560 год па бу да ваў за мак 
пры ўпа дзен ні Касп лі ў Дзві ну і 
за сна ваў тут го рад. Там ах вот на 
ся лі лі ся жы ха ры на ва коль ных 
вё сак. Бо ў га ды Лі вон скай вай-
ны на не спа кой ным па меж жы 
толь кі сце ны і ве жы зам каў маг лі 
даць ім ад нос ную бяс пе ку...

— Не су пын ныя ба я выя дзе-
ян ні і пер ма нент ная па гро за 
зні шчэн ня ўно сі лі іс тот ныя ка-
рэк ты вы ў жыц цё вы ўклад на-
сель ніц тва. Гэ та моц на паў плы-
ва ла на афарм лен не пра ва во га 
ста но ві шча мя шчан. Ула дам Вя-
лі ка га Княст ва Лі тоў ска га цяж ка 
бы ло па ста ян на ўтрым лі ваць тут 

на ём ны гар ні зон. Та му яны па-
спра ба ва лі вы ра шыць праб ле му 
за бес пя чэн ня аба ра на здоль нас-
ці зам ка і га рад ка ін шым шля-
хам, — пра цяг вае гіс то рык.

На ко ней!
Су раж скія мя шча не ў чэр ве ні 

1570 го да атры ма лі га рад скія пра-
вы. І гэ та бы ла ўсё тая ж мяс цо-
вая ма дэль, ра ней апра ба ва ная 
ў Ві цеб ску. Асноў най па він нас цю 
мя шчан бы ло ня сен не вай ско вай 
служ бы, па дат каў яны не пла ці лі. 
У вы ні ку да кан ца Лі вон скай вай-
ны го рад не быў за хоп ле ны вой-
ска мі Мас коў скай дзяр жа вы.

У кан цы XVІ — пер шай па ло-
ве XVІІ ста год дзяў ён пра цяг ваў 
за хоў ваць сваё стра тэ гіч нае 
зна чэн не. Цяж кія вы пра ба ван ні 
вы па лі на до лю Су ра жа ў га ды 
вай ны Рэ чы Па спа лі тай з Мас-
коў скай дзяр жа вай (1609—1618 
га ды). Цар скія вой скі не раз 

спра ба ва лі ава ло даць го ра-
дам. Але праз за ця тае су пра-
ціў лен не ту тэй шых не здо ле лі 
да сяг нуць мэ ты. 30 са ка ві ка 
1615 го да Жы гі монт Ва за сва ім 
ліс том на ват вы ка заў мя шча-
нам удзяч насць. І гэ та іх, мож-
на ска заць, на тхні ла...

— Спра ва ў тым, што ў 
1630—1640 га дах зда ра лі ся час-
тыя кан флік ты мя шчан з ві цеб-
скі мі ва я во да мі, іх су раж скі мі 
на мес ні ка мі. Апош нія на ма га лі-
ся аб ме жа ваць са ма стой насць 
мя шчан скай аб шчы ны. Так са ма 
аб васт ры лі ся ад но сі ны з не ка-
то ры мі фе а да ла мі, якія спра ба-
ва лі за ха піць га рад скія зем лі... 
Дзя ку ю чы пад трым цы ма нар ха 
су раж скія мя шча не па спя хо-
ва ад стой ва лі свае пра вы ў та-
кіх не спры яль ных умо вах. Пры 

раз гля дзе су до вых спраў ка роль 
Жы гі монт Ва за ста на віў ся на бок 
су ра жан. Больш та го — жорст ка 
штра фа ваў іх апа не нтаў, — тлу-
ма чыць Мак сім Ма ка раў.

Юры дыч ны «ка зус»
У 1631 го дзе ад бы лі ся не ча-

ка ныя зме ны ва ўспры ман ні 
пра ва во га ста но ві шча су ра жан 
ула да мі. Пад час ад ной з су до-
вых цяж баў ад ва кат шлях ці цаў 
Гор скіх за явіў, што мя шча не 
Су ра жа не мо гуць са ма стой на 
прад стаў ляць свае ін та рэ сы ў 
ка ра леў скім су дзе. Са праў ды, 
згод на з пра цэ су аль ны мі нор ма-
мі мя шча не га ра доў, што не ме лі 
маг дэ бург ска га пра ва, па він ны 
бы лі скар дзіц ца на шлях ту толь-
кі пры па срэд ніц тве мяс цо ва га 
ўрад ні ка. У ад каз на гэ ты вы пад 
прад стаў нік га ра джан Мар цін 
Свя жын скі за явіў, што маг дэ-
бург скае пра ва Су ра жу бы ло на-

да дзе на яшчэ ў 1570 го дзе. Хоць 
на са май спра ве на ўва зе ме ла ся 
ві цеб скае пра ва.

Ад нак, як той ка заў, «пра ка-
ці ла». Гэ тыя сло вы не вы клі ка лі 
пя рэ чан ня. Рэч у тым, што ста тут 
1588 го да па дзя ляў га ра ды ВКЛ 
на дзве ка тэ го рыі: з маг дэ бург-
скім пры ві ле ем і без яго. Су до-
вая ка ле гія ад нес ла Су раж да 
пер шай ка тэ го рыі...

— З до ляй гу ма ру мож на 
сцвяр джаць, што 12 чэр ве ня 
1631 го да, вы сту па ю чы ў су-
дзе, Свя жын скі «на даў» Су ра-
жу маг дэ бург скае пра ва, яко га 
го рад у са праўд нас ці не меў. 
У ся рэ дзі не 1640-х га доў мя-
шча не і мяс цо выя гас па дар скія 
ўрад ні кі бы лі цвёр да пе ра ка-
на ныя ў тым, што Су раж мае 
тое, ча го... ня ма, — усмі ха ец ца 
на ву ко вец.

Су праць ста рас ты
У 1648 го дзе ад быў ся вост-

ры кан флікт па між мя шча на мі і 
су раж скім ста рас там Ге ра ні мам 
Друц кім-Гор скім. Ён гру ба па ру-
шаў іх пры ві леі і ма ё мас ныя пра-
вы. Су раж скія мя шча не ўзя лі ся 
за зброю, сва ім «дэ мар шам» 
моц на на пу жаў шы ўрад ні ка і 
яго жон ку.

Вы ступ лен не са праў ды маг ло 
вы гля даць па гроз лі ва.

— 27 мая 1647 го да пад час кан-
флік ту з ві цеб скі мі езу і та мі, якія 
прэ тэн да ва лі на част ку га рад скіх 
зя мель, пры клад на 150 су ра жан 
з руч ні ца мі, ра га ці на мі і бер ды-
ша мі прый шлі да «апа не нтаў» і 
зму сі лі іх уме рыць апе тыт.

Як ба чым, мя шча не Су ра жа 
ра шу ча ба ра ні лі ся на ват са збро-
яй у ру ках. Яны да ся рэ дзі ны XVІІ 
ста год дзя па спя хо ва ад стой ва лі 
свае пра вы, атры ма ныя ў рам ках 
ві цеб ска га га рад ско га пра ва, — 
кан ста та ваў су раз моў ца.

* * *
У 1924 го дзе Су раж стаў рай-

цэнт рам. Ста тус га рад ско га па сёл-
ка быў на да дзе ны яму ў 1938-м. 
У 1960-я ўва хо дзіў у склад Ві цеб-
ска га і Лёз нен ска га ра ё наў. Сён-
ня — у Ві цеб скім. Тут пра жы вае 
больш за 900 ча ла век.

У ма лень кім Су ра жы на ра дзі-
лі ся не каль кі вя до мых лю дзей. 

На прык лад, Ар кадзь Льво віч 

Бяс смерт ны — бе ла рус кі скры пач, 

ды ры жор, пра фе сар, за слу жа ны 

ар тыст БССР. Ад сюль так са ма 

Алег Пар фір' е віч Чу да коў, ву-

чо ны ў га лі не скі віч на-тва ра вай 

хі рур гіі, за сна валь нік і прэ зі дэнт 

Бе ла рус кай аса цы я цыі скі віч-
на-тва ра вых хі рур гаў. Су раж — 
ма лая Ра дзі ма і юрыс та, эка на-
міс та За ха ра Ка цэ не лен ба у ма. 
Пас ля Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі 
ён быў ад ным з за сна валь ні каў 
Дзярж бан ка. І яго под піс ста яў 
на гра шо вых ку пю рах...

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. 
Ві цебск—Су раж

ПРА ВА МА ЕМ!ПРА ВА МА ЕМ!

План Су ра жа ХVІІІ ста год дзя.

ДОБРАЯ НАВІНА

ІМ ПАРТ — ІМ ПАРТ — 
 ЗА МЯ ШЧАЕЦЦА,  ЗА МЯ ШЧАЕЦЦА, 

ПРА ЦОЎ НЫЯ ПРА ЦОЎ НЫЯ 
МЕС ЦЫ — МЕС ЦЫ — 

СТВАРАЮЦЦАСТВАРАЮЦЦА
У Рэ чы цы ад крыў ся за вод 
сін тэ тыч ных смол. На но вым 
прад пры ем стве атры ма лі ра бо ту 
50 мяс цо вых жы ха роў. Гэ ты 
пра ект — част ка дзярж пра гра мы 
ма дэр ні за цыі дрэ ва ап ра цоў кі.

Сін тэ тыч ная сма ла — са мы важ-
ны кам па нент у вы твор час ці вы-
ра баў з дрэ ва: драў ня ных пліт і 
фа не ры. Вы твор цы мэб лі ра ней 
куп ля лі смолы за мя жой, ця пер 
на но вым за вод зе змо гуць ва рыць 
да трох ты сяч тон у ме сяц — ад ра-
зу па не каль кіх рэ цэп тах. У тым 
лі ку рых ту юц ца атрым лі ваць ніз-
ка так січ ныя і віль га це ўстой лі выя 
смо лы. Вы твор часць цал кам аў-
та ма ты за ва ная.

Пра дук цыя но ва га за во да, які 
з'яў ля ец ца фі лі ялам кам па ніі «Рэ-
чы цад рэў», ужо па сту пі ла на мяс-
цо выя прад пры ем ствы дрэ ва ап-
ра цоў кі і прай шла вы пра ба ван ні. 
Парт нё ры за ўва жа юць, што пры 
гэ тым рэз ка ўзмац ні ла ся тры ва-
ласць фа не ры. Улас ці вас ці рэ чыц-
кай сма лы хут ка змо гуць аца ніць 
і за межамі Бе ла ру сі: пад пі са ны 
кант рак ты з мэб ле вы мі прад пры-
ем ства мі Ра сіі і Укра і ны.

Ма ла дых спе цы я ліс таў на но-
вы за вод бра лі з га рад ской бір жы 
пра цы, га во рыць ге не раль ны 
ды рэк тар прад пры ем ства «Рэ-
чы цад рэў» Ва ле рый ТУ ЛЕЙ КА:

— Ра ней вя лі кая бы ла ця ку часць 
кад раў, сён ня сі ту а цыя ста бі лі за ва-
ла ся, я вель мі ра ды, што мы спе-
цы я ліс таў знай шлі прос та ў Рэ чы-
цы, не прый шло ся ні ко га клі каць 
сю ды з ін шых мес цаў.

Уво гу ле ж маш таб ная ма дэр ні-
за цыя і за пуск но вых лі ній да зво лі-
лі рэ чыц ка му прад пры ем ству эка-
но міць да 20% ва лют ных срод каў. 
Пла ну ец ца, што ўжо сё ле та кам-
па нія вый дзе на пры быт ко вую ра-
бо ту, што да зво ліць па вя лі чыць 
за ра бот ную пла ту і да дат ко ва па-
шы рыць штат.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 
іоst@zvіаzdа.bу


