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

М
Ы пра цяг ва ем цыкл 
пуб лі ка цый, пры све ча ных 
гіс то рыі мяс цо ва га 

са ма кі ра ван ня. Сён ня наш па ста ян ны 
экс перт, 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 рас ка жа пра тое, як у 
Ві цеб ску ў XVІІІ ста год дзі рап там 
уз нікла цікавасць да вы ву чэн ня 
гіс то рыі і як тут зма га лі ся за 
мяс цо вую ўла ду.

ПРА ДАЎ ПА СА ДУ?
— Ча му ў Ві цеб ску ці ка васць да гіс-

то рыі з'я ві ла ся ме на ві та ў XVІІІ ста год-
дзі? Та ды ства ры лі шэ раг да ку мен таў, 
якія да юць нам маг чы масць ка заць 
пра гэ та. Пі са лі, без умоў на, і ра ней. 
Але гэ та ў пе ра важ най боль шас ці 
жыц цё выя на тат кі. Упер шы ню ж жы-
хар го ра да Стэ фан Гаў ры ла віч Авер ка 
па ста віў пе рад са бой за да чу на пі саць 
усё аб дым ную гіс то рыю Ві цеб ска. Так 
з'я віў ся твор, які пры ўсёй яго не дас-
ка на лас ці, прэ тэн дуе быць пер шай 
агуль на га рад ской гіс то ры яй, — раз-
ва жае экс перт.

Ён сцвяр джае, што ці ка васць да 
ста рых да ку мен таў і гіс то рыі бы ла 
рас па ле ная пад час ба раць бы за вой-
таў ства — ула ду над го ра дам.

17 са ка ві ка 1597 го да ка роль поль скі 
і вя лі кі князь лі тоў скі Жы гі монт Ва за 
на даў Ві цеб ску Маг дэ бург скае пра ва. 
Го рад стаў са ма стой най ад мі ніст ра-
цый най адзін кай, без на ва коль ных зя-
мель (ця пер бы ска за лі — тэ ры то рыі 
ра ё на). На сель ніц тва вы зва лі лі з-пад 
не па срэд най ула ды мяс цо ва га ва я во-
ды і пад па рад ка ва лі вой ту — асаб лі ва-
му ве лі ка кня жац ка му на мес ні ку. Гэ тая 
па са да бы ла вель мі да ход най. Зра-
зу ме ла, што ме на ві та ў го ра дзе кан-
цэнт ра ва ла ся най больш эка на міч на 
ак тыў ная і пла це жаз доль ная част ка 
на сель ніц тва па ве та.

— Ад нак са ма стой нае і не пад-
кант роль нае ні ко му, акра мя ма нар-
ха, вой таў ства пра іс на ва ла ў Ві цеб-
ску ня доў га. У лю тым 1603 го да войт 
(а па су мя шчаль ніц тве ка ра леў скі сак-
ра тар і ста рас та ве ліж скі) Аляк сандр 
Кор він-Ган сеў скі пас ля за клю чэн ня 
ад па вед на га да га во ра, хут чэй за ўсё, 
пра даў па са ду ві цеб ска га ва я во ды Яну 
За ві шу, — мяр куе Мак сім Ма ка раў.

КА МІ САР СКІ СУД... 
XVІІ СТА ГОД ДЗЯ

Праз амаль шэсць га доў пас ля па-
да ра ван ня Ві цеб ску Маг дэ бург ска га 
пра ва вой таў ства апы ну ла ся ў ру ках 
га ла вы ла каль най зем скай ад мі ніст-
ра цыі і ста ла пе ра хо дзіць ад ад на го 
ва я во ды да на ступ на га.

— Ці ка ва, што гэ та бы ло да стат ко ва 
спа кой на ўспры ня та мя шчан скай аб-
шчы най. У XVІ—XVІІ ста год дзях сі ту-
а цыя, ка лі ў га ра дах з Маг дэ бург скім 
пра вам ве лі ка кня жац кія зем скія на-
мес ні кі вы кон ва лі пер ша сныя функ цыі 
вой таў на пад ста ве «аса біс тай уніі» па-
сад, бы ла до сыць ты по вай для паў ноч-
ных па меж ных рэ гі ё наў ВКЛ. У пры-

ват нас ці, так бы ло ў По лац ку, Дзіс не, 
Ор шы, — кан ста туе су раз моў нік.

Пас ля за бой ства 12 ліс та па да 
1623 го да ві цеб скі мі пра ва слаў ны мі 
мя шча на мі по лац ка га ўні яц ка га ар-
хі епіс ка па Іа са фа та Кун цэ ві ча ў ад па-
вед нас ці з рас па ра джэн нем ка ра ля 
Жы гі мон та Ва зы і дэ крэ там ка мі сар-
ска га су да го рад па зба ві лі ўсіх пра воў. 
У тым лі ку Маг дэ бург ска га.

Але, ня гле дзя чы на гэ та, вой таў ства 
го ра да (а вой там быў Мі ка лай За ві-
ша, сын ва я во ды) за ха ва ла ся. Дзе ян не 
Маг дэ бург ска га пра ва ў Ві цеб ску бы ло 
ад ноў ле на толь кі во сен ню 1641 го да.

28 ве рас ня, пры паў тор ным да ра-
ван ні Ві цеб ску гэ та га пра ва, ка роль 
поль скі і вя лі кі князь лі тоў скі Ула дзі-
слаў ІV Ва за па кі нуў па жыц цё ва вой-
таў ства пры вяль мож ным Крыш та фе 
Кіш цы, ва я во дзе ві цеб скім.

У той жа час ка ра леў скім пры ві ле-
ем пра ду гледж ва ла ся, што пас ля яго 
смер ці па ра дак пры зна чэн ня вой та 
бу дзе зме не ны. Ка лі дак лад ней, то 
мя шча не змо гуць вы бі раць ча ты рох 
кан ды да таў шля хец ка га па хо джан ня, 
каб прад ста віць іх ка ра лю. А ма нарх 
ужо ад дасць пе ра ва гу ад на му і за-
цвер дзіць яго на па са дзе вой та.

Ад нак, пас ля смер ці ў 1646 го дзе 
Крыш та фа Кіш кі мя шча не не ска рыс-
та лі ся да дзе ным пра вам. І вой там стаў 
но вы ва я во да ві цеб скі Па вел Са пе га. 
У дру гой па ло ве XVІІ — па чат ку XVІІІ 
ста год дзя вой таў ства заў сё ды да ста-
ва ла ся чар го ва му мяс цо ва му ва я во-
дзе. І тра ды цый на па сту по ва ста ла 
ўспры мац ца як пры да так да па са ды 
кі раў ні ка ла каль най зем скай ад мі ніст-
ра цыі. Аж да 1772 го да войт (прак тыч-
на заў сё ды ў асо бе ва я во ды) за ста ваў-
ся адзі най рэ аль на знач най фі гу рай у 
сіс тэ ме га рад скіх улад Ві цеб ска.

ХТО ТА КІ СУ РА ГА ТАР?
Пер шая спро ба змя ніць та кое ста-

но ві шча і ад дзя ліць вой таў ства ад 
ва я вод ства бы ла зроб ле на пад сто лі-
ем ві цеб скім Фран ціш кам Ан то ні ем 
Бул га ком.

— Ён уваж лі ва пра чы таў пры ві-
лей Ула дзі сла ва Ва зы ад 28 ве рас ня 
1641 го да і атры маў уяў лен не аб пра-
цэ ду ры вы ба раў вой та. А яна ж бы ла 
пра пі са на ў скла дзе ным амаль 90 га-
доў та му пры ві леі, і, ад па вед на, бы ла 
грун тоў на пры за бы тай. І ка лі 10 чэр-
ве ня 1728 го да ва я во да і войт ві цеб скі 
Ка зі мір Аляк сандр Па цей па мёр, дзве 
па са ды на не ка то ры час ста лі ва кант-
ны мі, чым ска рыс таў ся Фран ці шак 
Бул гак, — кан ста туе Мак сім Ма ка раў.

Бул га ку ўда ло ся раз на стай ны мі 
абя цан ка мі пры цяг нуць на свой бок 
вяр хі мя шчан скай аб шчы ны, ар га ні-
за ваць пра цэ ду ру вы ба раў ся бе кан-
ды да там. У вы ні ку 7 ве рас ня 1729 го-
да ён атры маў пры ві лей ад ка ра ля 
поль ска га і вя лі ка га кня зя лі тоў ска га 
Аў гус та ІІ.

Гэ та вы клі ка ла абу рэн не ў ві цеб-
скай шлях ты, якая ме ла пра ва вы бі-
раць ва я во ду і якая лі чы ла вой таў ства 
не ад' ем най част кай ва я вод скай па са-
ды. Да ка ра ля на кі ра ва лі па слоў.

— Яны пра сі лі яго пе ра гле дзець 
сваё ня даў няе ра шэн не. Аў густ ІІ пай-
шоў на су страч. 17 кра са ві ка 1730 го-
да ад мя ніў дзе ян не пры ві лея і ча со ва 
пе ра даў вой таў скія паў на моц твы су-
ра га та ру грод ска му (зам ка ва му) — 
фак тыч на — за мя шчаль ні ку кі раў ні ка 
мяс цо вай ула ды Ка зі мі ру Са ко ві чу. 
Па ра лель на ма нарх вы даў уні вер сал 
аб пра вя дзен ні ў тым жа го дзе сва бод-
ных вы ба раў ва я во ды, які па ві нен быў 
стаць на ступ ным ві цеб скім вой там, — 
удак лад ніў экс перт.

Фран ці шак Бул гак спра ба ваў вяр-
нуць тое, што стра ціў. Ра зам з пры хіль-
ні ка мі з мя шчан ён ез дзіў да ка ра ля ў 
Грод на. Але паў плы ваць на сі ту а цыю 
ўжо не змог. У кан цы 1730 го да ва я-
во дам і вой там ві цеб скім быў за цвер-
джа ны абран нік шлях ты маг нат Мар-
цы ян Мі хал Агін скі. 7 лю та га 1731 го да 
ён ура чыс та пры няў абедз ве па са ды з 
рук су ра га та ра.

ПА СА ДА СТА ЛА ВА КАНТ НАЙ
Паз ней Агін скі па жа даў пе ра даць 

ула ду сы ну Ста ні сла ву Ежы, на той 
мо мант каш та ля ну мсці слаў ска му. 
30 са ка ві ка 1739 го да ён атры маў ад 
ка ра ля на гэ та пісь мо вую зго ду. Але ў 
вы ні ку, доб ра па мя та ю чы ня даў нюю 
гіс то рыю з Бул га ком і не жа да ю чы 
раз ры ваць вой таў ства з се на тар скім 
крэс лам ад Ві цеб ска га ва я вод ства, 
ча со ва ус тры маў ся ад ажыц цяў лен-
ня пла на.

У да ку мен тах ві цеб ска га ма гіст ра та 
пер шай па ло вы 1740-х га доў мяс цо-
вым вой там заў сё ды вы сту пае ме на-
ві та Мар цы ян Агін скі. Да пы тан ня аб 
пе ра да чы вой таў ства сы ну, які ўжо стаў 
каш та ля нам ві цеб скім, ва я во да пла на-
ваў вяр нуц ца на сей ме 1748 го да.

— Ад нак 14 чэр ве ня 1748 го да Ста-
ні слаў Агін скі не ча ка на па мёр у Вар-
ша ве. І па ло гі цы па са да кі раў ні ка га-
рад ской ад мі ніст ра цыі ста ла ва кант-
най, — кан ста туе гіс то рык.

Сі ту а цы яй ска рыс таў ся пал коў нік 
вой скаў ВКЛ Юзаф Са сноў скі. Ужо 
22 чэр ве ня 1748 го да ад ка ра ля поль-
ска га і вя лі ка га кня зя лі тоў ска га Аў гус та 
ІІІ ён атры маў пры ві лей на вой таў ства. 
3 лі пе ня Са сноў скі пры нёс ад па вед-
ную пры ся гу пе рад канц ле рам і ак та-
мі мет ры кі ВКЛ, пас ля ча го фак тыч на 
стаў паў на праў ным вой там. Мар цы ян 
Агін скі быў ша ка ва ны та кім не па жа да-
ным раз віц цём па дзей, але са сту паць 
не збі раў ся. Ён спра ба ваў да мо віц ца з 
апа не нтам. Але ўсе на ма ган ні ака за лі-
ся мар ны мі. Усё скон чы ла ся штур мам 
ві цеб скай ра ту шы. Пра што мы па ве-
дам ля лі ра ней.

(Працяг будзе.)
Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ВОЙТ 
ЦІ ВА Я ВО ДА?

 Пры ві лей Ула дзі сла ва Ва зы ві цеб скім 
мя шча нам, 28 ве рас ня 1641 го да 

(ко пія ў скла дзе Кні гі пры ві ле яў Ві цеб ска 
1730-х га доў).

У ГОС ЦІ 
ДА ПРЫ РО ДЫ

Што шу ка юць ін ша зем цы на Па лес сі?
Іс пан цы, бры тан цы, венг ры, нем цы, фран цу зы, 
бель гій цы — да лё ка не поў ны спіс бёрд вот ча раў (ар-
ні то ла гаў-ама та раў), якія гэ тай вяс ной пры яз джа лі 
ў Жыт ка віц кі ра ён. Пры цяг вае іх бе ла рус кі поў дзень 
не здар ма: пад час міг ра цыі тут збі ра ец ца ней ма вер ная 
коль касць роз ных ві даў пту шак. Не ка то рыя ама та ры 
зай ма юц ца фо та па ля ван нем, ін шыя прос та на зі ра юць за 
жы вой пры ро дай у бі нокль ці тру бу.

— Акра мя ку лі коў, асаб лі вай па пу ляр нас цю ка рыс-
та ец ца бе лая сі ні ца. Ка ля Ту ра ва яе знай сці не праб ле-
ма, — рас каз вае стар шы ня Жыт ка віц ка га ра ён на га ад-
дзя лен ня «Ахо вы пту шак Баць каў шчы ны» На стас ся 
БЛОЦ КАЯ. — Ле тась ме на ві та тут упер шы ню ў Бе ла ру сі 
гняз дзі лі ся шы ла дзюб ка і ха ду лач нік. Сё ле та так са ма не-
каль кі пар ужо ба чы лі на гнёз дах. Ту раў скі луг з'яў ля ец ца 
за каз ні кам і важ ным мес цам для ай чын най ар ні та ло гіі. Па 
пры клад ных пад лі ках На стас сі Блоц кай, у Ту раў з кра са ві-
ка па чэр вень пры яз джае ка ля ты ся чы ту рыс таў.

У го ра дзе ёсць не каль кі гас ці ніц, але інф ра струк ту ры не 
ха пае. Што да ты чыц ца хар ча ван ня, ха це ла ся б раз на стай-
нас ці. Так, у ад ным і, як па да ец ца, най больш па пу ляр ным 
мяс цо вым ка фэ, не ка то ры час та му па ча лі пра па ноў ваць 
не толь кі пі цу, але і су шы. Ад нак з улас на га во пы ту ве даю: 
не заў сё ды стра вы, пра па на ва ныя ў ме ню, ёсць у на яў-
нас ці. Пры гэ тым па жа да на, каб вы бар быў і для ве ге та-
ры ян цаў. Хоць ра ён і зна хо дзіц ца на поўд ні, ёсць пэў ная 
праб ле ма з са да ві ной. Ка лі ў ста лі цы за меж ныя гос ці мо-
гуць на быць ба на ны ў кож най кра ме, то ў Жыт ка ві чах іх 
прый дзец ца яшчэ па шу каць. Пры тым што для не ка то рых 
са да ві на і ага род ні на — асноў ныя эле мен ты хар ча ван ня.

Што мож на бы ло б пра па на ваць яшчэ? На дум ку На стас сі 
Блоц кай, бы ло б ці ка ва, каб у Жыт ка віц кім ра ё не рас пра ца-
ва лі бра шу ры з марш ру та мі. У та кіх да вед ні ках для ту рыс-
таў на роз ных мо вах мож на, на прык лад, па зна чыць, у якіх 
мес цах зна хо дзяц ца тыя ці ін шыя птуш кі — і лю дзям бу дзе 
зруч ней ванд ра ваць па краі. Акра мя та го, там, дзе птуш кі 
гняз ду юц ца, не ха пае пэў ных стэн даў, якія пра гэ та па пя-
рэ дзі лі б. Ту рыс ты пры яз джа юць і ча сам не ве да юць, што, 
па ста віў шы тут па лат ку, яны спу дзяць пту шак. А без до гля ду 
баць коў ма лень кія пту ша ня ты ўжо ні ко лі не вы лу пяц ца.

Да та го ж за раз не аб ход на ад ра ман та ваць спе цы-
яль ную выш ку для бёрд вот ча раў — да па мо гу знай шлі 
на ад ным з прад пры ем стваў. Так са ма пла ну юць знай сці 
парт нё раў, каб ачыс ціць Ту раў скі луг — па доб ныя ак цыі 
што год пра вод зяць сі ла мі ва лан цё раў.

Ві зіт най карт кай го ра да яшчэ не так даў но бы ло Свя та 
ку лі коў, якое, на жаль, ужо два га ды не пра во дзіц ца. Пры 
тым што са мі мяс цо выя ўла ды ў ім за ці каў ле ны, знай сці 
фі нан са ван не не так прос та. Ды рэк тар Ту раў ска га цэнт-
ра твор час ці дзя цей і мо ла дзі Але на ПА КЛОН СКАЯ 
спа дзя ец ца, што ў на ступ ным го дзе на па чат ку мая Ту раў 
зноў збя рэ пту шы ных ама та раў.

Знай шлі ся і спон са ры з Вя лі ка бры та ніі, за ці каў ле ныя ў 
за ха ван ні бія раз на стай нас ці і ахо ве пры ро ды, — пой мен-
ныя лу гі з та кой коль кас цю пту шак для іх вель мі важ ныя. 
Да рэ чы, ма ла дыя лю дзі з за меж ных кра ін час та ез дзяць 
сю ды ін ды ві ду аль на: на вед ва юць аў тэн тыч ныя вёс кі, ці ка-
вяц ца фальк ло рам. Для іх ня звык лыя на шы ар хі тэк тур ныя 
фор мы, тыя мяс ці ны, дзе за ха ва ла ся са ма быт насць. Та му 
ёсць сэнс раз ві ваць і та кі на пра мак.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

БЕ ЛА РУСЬ ТУ РЫС ТЫЧ НАЯ
або Як прод кі 
дзя лі лі ўла ду
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