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Уводзіны
Мэты і задачы работы:
 Вывучэнне гісторыі, культуры і прыроды Дзяржынскага раѐна;
 Выяўленне паходжання назваў населеных пунктаў Дзяржынскага раѐна;
 Знаѐмства са знакамітымі людзьмі рэгіѐна, якія ўнеслі ўклад у развіццѐ
рэгіѐна;
 Рэалізацыя даследчага і пазнавальнага патэнцыяла па вывучэнню
традыцый і помнікаў регіянальнай культуры.
Актуальнасць работы:
Генетычна перадаецца нам з пакалення ў пакаленне цiкавасць да
мiнулага. У iм мы бачым свае кapaнi, якiя мацуюць нас духоўна. 3 неаслабнай
увагай вывучаем падзеi сiвой даўнiны, каб даведацца, як жылi нашы продкi, i
спрабуем узяць ад ix ўсѐ лепшае, што было iмi назапашана, а галоўнае – не
паўтараць памылак cвaix папярэднiкаў. 3 гонарам вымаўляем iмѐны людзей,
чые заслугi перад суайчыннiкамi былi найбольш значнымi. Усѐ гэта – наша
Спадчына, аб якой мы павiнны рупiцца i не аддаваць яе забыццю.
Улетку вучні нашай школы з настаўнікамі пайшлі ў паход на
Дзяржыншчыну. Пайшлі не толькі каб адпачыць, але і каб пазнаѐміцца з гэтым
краем, правесці даследчую працу.
Па драбнiцах збiралі яны звесткi па гiсторыi краю ў скарбонках даўнiны краязнаўчых музеях, установах культуры і адукацыі. Гэтая даследчая работа
стала вынікам іх працы.
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АГУЛЬНЫЯ ВЕДЫ
Путчынскi сельскi Савет - адна з самых значных адмiнiстрацыйных
адзiнак на тэрыторыi Дзяржынскага раѐна. Яго працягласць з поўначы на
поўдзень складае 34 кiламетры, з усходу на захад - 49 кiламетраў. На яго
землях размяшчалiся дзве вялiкiя гаспадаркi-УП «Путчына» i УП
«Камсамолец, (цяпер частка зямель перададзена СПК «Маяк-78»).
Галоўныя нaкiрункi ix дзейнасцi – вытворчасць малака i мяса. У 33
населеных пунктах сельсавета пражывае 1965 чалавек. Да ix паслуг
створана значная сацыяльная iнфраcrpуктура гандлѐвых кропак, два
ФАПы, адна сярэдняя i адна пачатковая школы, два дзiцячыя caдкi, два
сельскiя Дамы культуры. Праз тэрыторыю Савета праходзiць кальцавая
дарога Брэст-Гродна-Заслаўе, усе вѐcкi звязаны добраўпарaдкaванымi
шляхамi зносiн i абслугоўваюцца аўтобусным транспартам.
На тэрыторыi Путчынскага сельсавета бяруць пачатак рэкi Iслач, Уса i
Пцiч, якiя з'яўляюцца прытокамi больш значных водных артэрый Нѐмана i
Дняпра. Асаблiва прыгожы гэты край улетку, калi пакрываюцца
зелянiнаю шматлiкiя лясы i пагоркi, якiя ўтвараюць Miнcкae ўзвышша з
самай высокай кропкай на Беларусi - гарой Дзяржынскай. Такому рэльефу
мы, верагодна, абавязаны ледавiку, якi апошнi раз спускаўся са
Скандынаўскага паўвострава каля 20 тысяч гадоў таму. Ён пакiнуў нам ў
спадчыну безлiч дробных камянѐў на палях, сустракаюцца i валуны, i
пагоркавы ландшафт, прыгажосць якога небеспадстаўна параўноўваецца
са швейцарскiмi Альпамi. У адным з тaкix маляўнiчых куточкаў створана
зона актыўнага адпачынку «Якyцкiя горы». У лясах, якiя адносяцца да
Путчынскага i Балмянскага ляснiцтваў, водзiцца шмат звяроў, птушак,
можна тут сустрэць рэдкiя пароды дрэў i раслiн. Шмат тут ягад, грыбоў,
асаблiва воceньскix апенек.
Але ўсѐ ж галоўнае багацце складаюць людзi - таленавiтыя, працавiтыя,
сапраудныя патрыѐты свайго краю.
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ПРЫРОДА
Тэрыторыя Путчынскага сельсавета месцiцца на Miнскiм узвышшы на
захадзе Усходне-Еурапейскай платформы. Сярэдняя вышыня тэрыторыi
Беларусi 159 м над узроўнем мора, максiмальная 345 м (Дзяржынская
гара), мiнiмальная адзнака - 80 м (урэз вады р.Нѐман пры выхадзе яго за
межы Беларусi).
Miнcкae ўзвышша працягнулася з паўднѐвага захаду на паўночы усход
больш чым на 150 км, з захаду на ўсход, у самым шырокiм месцы на 120
км. Як ужо адзначалася, на Miнскiм узвышшы найвышэйшы пункт
Беларусi Дзяржынская гара - 345 м над узроўнем мора.

ДЗЯРЖЫНСКАЯ ГАРА
Да 1958г. гэтая гара называлася Святая. Дзяржынская гара найвышэйшы
пункт Miнcкaгa ўзвышша Беларусi, каля в.Cкipмaнтaвa. За 20км на поўнач
ад г.Дзяржынска, за 30 км на паўднѐвы захад ад г.Miнcкa. Вышыня гары
345м над узроунем мора. Дзяржынская гара складзена з марэны сожскага
зледзянення, укрыта лѐсападобнымi пародамi - суглiнкамi i супяскамi,
сфармiраванымi у час паазерскага зледзянення. Мае выгляд буйнага
спадзiставы-пуклага падняцця. Схiлы пауднѐва-заходнiя стромкасцю да
50, пауночныя i усходнiя яшчэ больш спадзiстыя, да 20, разараныя, толькi
15% тэрыторыi (на пауночным захадзе) пад маладым лесам.

Шаша па Miнскiм узвышшы на Дзяржынскую гару
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На тэрыторыi Путчынскага сельсавета бяруць пачатак рэкi Iслач, Пцiч i
Уса - дзве басейна Нѐмана, адна - басейна Дняпра.
IСЛАЧ

Iслач – левы прыток Бярэзiны (басейн Нѐмана). Даўжыня 102 км,
плошча вадазбору 1330 км2. Пачынаецца каля в.Глушынцы, цячэ
пераважна па заходняй ускpaiнe Miнcкaгa ўзвышша ў Miнскiм,
Валожынскiм i Iўeўcкiм раѐнах, упадае ў Бярэзiну за 3 км нiжэй в.Бакшты
Iўeўcкaгa раѐна Гродзенскай вобласцi. На ўсiм шляху прымае невялiкiя
рэчкi i ручаi. Найбольшыя прытокi: Волма (злева), Яршоўка, Валожынка
(справа). Далiна вузкая, у вярхоўi яе схiлы ўзвышаюцца над рэчышчам на
8-15 м. Рэчышча звiлiстае, яго шырыня 10-50 м. Берагi стромкiя,
абрывiстыя. У нiжнiм цячэннi paкi дрымучыя Налiбоцкiя лясы. Адна з рэк
Беларусi, у якой захавалася фарэль. Iслач карыстаецца папулярнасцю ў
турыстаў, як месца актыўнага адпачынку.
Назва paкi знаходзiцца ў шэрагу назваў рэк Вiсла - Свiслач - Iслач i
мае з iмi агульныя вытокi. Першы ўспамiн пра раку Вiслу адносiцца да ХI
ст. Прозвiшчы Вiслай, Вiсловiч сустракаюцца на славянскiх тэрыторыях.
Тэрмiн Вiславiч вядомы на Беларусi ў значэннi - плывун, насычаны
вадою пясок - топь (дрыгва). Першапачатковай формай слова Iслач,
скарочанага пры асiмiляцыi, было слова Свiслач.
ПЦIЧ

Пцiч - рака, самы вялiкi левы прыток Прыпяцi на тэрыторыi Беларусi.
Даужыня 421 км, плошча вадазбору 9470 км2. Пачынаецца з Miнcкaгa
ўзвышша за 1км на паўночны захад ад в.Нарэйкi, цячэ з паўночнага
захаду на поўдзень сярод вялiзарных мaciвaў мяшанага лесу па Мiнскай,
Магiлѐўскай i Гомельскай абласцях, у сярэднiм цячэннi праз
Цэнтральнабярэзiнскую paўнiну, далей па нiзiне Прыпяцкага Палесся.
Упадае ў р.Прыпяць каля в.Багрымавiчы Петрыкаўскага раѐна
Гомельскай вобласцi.
Назва paкi Пцiч паходзiць ад назвы птушак. Берагi некалi былi густа
зарослыя дрэвамi i кycтapнiкaмi, дзе пладзiлася шмат галасiстых спеўных
птушак, вось i ключ да назвы paкi.
УСА

Уса - правы прыток Нѐмана. Даўжыня 115км. Пачынаецца на захад ад
в.Шышкi, цячэ ў Уздзенскiм раѐне. Вадазбор 1345км2. У верхняй частцы
на паўднѐвых схiлах Miнcкагa ўзвышша, у сярэдняй i нiжняй на
Стаўбцоўскай paўнiнe. Шырыня далiны ў вярхоўi 0,3-0,5км, нiжэй па
цячэннi 1-2км. Пойма забалочаная, шырынѐй 0,2-0,6км, перасечаная
старьщамi. Рэчышча звiлiстае, шырынѐй 5-12 км. Найбольшыя прытокi
Уздзянка (злева) i Ператуць (справа). Назва paкi паходзiць ад балцкага
слова юсiс - назва дрэва ясень, якi некалi рос па берагах paкi, як i цяпер.
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ФЛОРА І ФАУНА
У старажытнасцi ў гэтым кpai было шмат лясоў. Цяпер ix значна менш.
Лясы ў асноуным з ѐлкай, сасной i лiсцѐвыя займаюць каля 10% ycix лясных
мaciвaў. Гэта бяроза, aciнa, вольха шэрая i чорная, дуб, клѐн, ясень, таполя і
іншыя.
Ў лясах сельсавета растуць добра вядомыя на тэрыторыi Беларусi грыбы баравiк, падасiнавiк, падбярозавiк, мaxaвiк, грузд, лiсiчка, сыраежка, свiнушка,
страчок звычайны, смарчок звычайны, апенька, вoceньcкi рыжык, курачка,
масляк (казляк), чага (лекавы грыб) i iншыя.
Тут расце вялiкая колькасць траў, многiя з якiх з'яўляюцца лекавымi: дурман
ванючы, каравяк звычайны, дурнiчнiк зубападобны, залатая розга, крывасмок
лекавы, крываўнік звычайны, ландыш майскi, падарожнiк вялiкi, черабой,
ракавыя шыйкi (горац змяiны), хвошч палявы, цiмян звычайны, падбел
звычайны, cуніца тапяная, рамонак аптэчны, напярсцянка чырвоная, пустырнік
пяцілопасны, талакнянка звычайная, пiжма звычайная, чыстацел вялiкi, стрэлкi
звычайныя, частуха падарожнікавая і іншыя.
У 1915 г. Дэпартамент земляробства Расiйскай iмперыi спрабаваў
арганiзаваць гадавальнiк (летнiк) лекавых раслiн у маѐнтку Гаруцiшкi
Койданаўскай воласцi, але з-за ваенных падзей першай сусветнай вайны i
эвакуацыi насельнiцтва на ўсход, якая ў сувязi з гэтым пачалася, не ўдалося
сабраць нi лекавай травы, нi насення.
На тэрыторыi сельсавета ѐсць раслiны, якiя занесены ў Чырвоную кнігy
Беларусi. Гэта - званочак шыракалiсты, белы гарлачык, вадазбор звычайны,
купальнiца еўрапейская, венерын чаравiчок, сон-трава, чарамша (мядзвежая
цыбуля), ветраніцa лясная, каменяломнiк зярнiсты, гарачаўка вясенняя,
наперстаўка буйнацвятковая i iншыя.
У параўнаннi з мiнулымi часамi колькасць дзiкiх жывѐл у лясах сельсавета
значна паменшылася. Тут жывуць лось, дзiк, касуля, воук, лiсiца, куніцa,
гарнастай, вавѐрка, заяц-бяляк, заяц-русак, рысь, норка еўрапейская, бабѐр,
выдра, андатра, вожык, янотападобны сабака, барсук, ласка i iншыя звяры.
У лясах мноства птушак: шэрыя i белыя курапаткi, глушцы, рабчыкi, качкi,
гyci (пралѐтам), цецерукi, вальдшнэпы, бекасы, совы, capoкi, вароны, буслы,
вераб'i, жаўрукi, сойкi, удоды, дразды-рабiннiкi, чорныя дразды, шызаваронкi,
салаўi, сiнiцы, малiнаўкi, крумкачы, ястрабы-цецерукоунiкi i ястрабыперапялятнiкi, канюкi, скапы.
Ёсць птушкi, якiя занесены у Чырвоную кнігy Беларусi. Гэта - бусел чорны,
чапля шэрая - ix стaткi сустракаюцца на азѐрах i вадасховiшчах. Жыве шмат
вiдаў качак, вялiкiх i малых стракатых дзятлаў, дзяцел зялѐны. Сустракаюцца
жаўна, лебедзi-шыпуны.
Ў XIX ст. у рэках вадзiлася шмат рыбы: сом, карась, лiнь, лешч, рыбец,
ciнeц, верхаводка, калiнка (сялява), язь, галавень, таймень, шчупак, ciг,
рапушка, снетак, ласось, сѐмга, вугор, мянтуз, траска, навага, камбала, акунь,
судак, ѐрш, бычок, колюшка, асѐтр, пячкур (пяшкур) i iншыя.
У пачатку ХХI ст. у рэках i азѐрах рыбы стала значна менш, а некаторыя
вiды рыб зуciм знiклi. У рэках Iслач, Пцiч, Уса жывуць: сом, шчупак, лешч,
лiнь, галавень, вугор, карась, платва, акунь, мянтуз, краснапѐрка, сазан, карп,
судак, сустракаюцца таўсталобiк i амур.
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КАМЯНI

Ледавiковы перыяд нагарнуў на Miнcкae ўзвышша мноства камянѐў.
Шмат гадоў збiраюць ix з палѐў, але колькасць, паводле назiранняу,
амаль не змяншаецца.
Каля 1 млн. год таму ў гарах Скандынаўскага паўвострава ўтварыўся
гіганцкi ледавiковы шчыт. Таўшчыня яго даходзiла да 3-4 км.
Ледавiковыя «языкi», што спаўзлi з гор, паглыбiлi катлавiну Балтыйскага
мора i рушылi на paўніны Паўночнай Еўропы. Пасля таго, як ледавiк
растаў, ѐн пакiнуў мноства валуноў. Пры ix дэталѐвым вывучэннi
высветлiлася, што тут у асноўным пашыраны «ураджэнцы» Фiнляндыi,
Фiнскага залiва, Карэлii, ваколiц сучаснага Санкт-Пецярбурга.
На тэрыторыi сельсавета сустракаюцца вялiзарныя камянi-валуны. У
гэтым месцы распаўсюджана канцавая марэна апошняга на тэрыторыi
Беларусi ледавiка. Сюды ѐн, верагодна, «дапоўз» са Скандынаўскага
паўвострава каля 20тыс. гадоў таму. Пад уздзеяннем ледавiковага наступу
парушылася заляганне пластоў пяску i жвiру, талыя воды, насычаныя
карбанатным рэчавам, сцэментавалi пясчанажвіровыя адклады да стану
кангламерату - асадачная горная парода, якая складаецца з разнародных
сцэментаваных часцiнак. Менш устойлiвы матэрыял пазней быў часткова
змыты са схiлу Мiнскай грады, больш трывалы, нiбы прыпаркаваны блок
кангламерату, захаваўся.
Камянi-валуны ўтварылiся пры выветрыванні горных парод,
разбуральнай дзейнасцi мораў, азѐр, рэк, ледавiкоў i ix талых вод, пры
апаўзаннi вялiкiх кавалкаў па схiлах гор. Валуны ѐсць розных горных
парод: гранiтныя, гнеты, кварцыты, кварцавыя парфiры, даламiты. Камянi
- валуны рэдкiх горных парод адносяць да так званых кіроўных, па ix
вызначаюць напрамкi руху ледавiкоў з поўначы.
Ў старажытных славян з валунамi звязаны язычнiцкi (паганскi) культ
каменя.
Пра ix ўзнiкненне складалiся легенды i паданнi, iм пакланялiся.
Валунам надавалiся магiчныя сiлы i ў залежнасцi ад таго, добрыя цi злыя
сiлы прыпiсвала iм легенда, яны называлiся "Святы камень", "Божы
след", "Чортаў камень" i інш.
На тэрыторыi сельсавета ўздоуж лясных дарог устаноўлены камянiвалуны, на якiх каляровымi фарбамi намаляваны звяры i птушкi, якiя
водзяцца у гэтым лесе.
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АРХЕАЛОГlЯ

Чалавек на тэрыторыi Беларусi паявiўся ў сярэдзiне каменнага веку
(палеалiту), прыкладна 100-40 тыс. гадоу таму. У канцы палеалiту
чалавек рассялiўся пераважна па далiнах вялiкiх рэк. У эпоху мезалiту
(ІХ-V тысячагоддзi да н.э.) праз Панямонне, Дняпроўскi басейн,
першабытныя лясы-пушчы прайшлi плямѐны паляунiчых на паўночных
аленяў. У эпоху неалiту (канец V-IV тысячагоддзi да н.э.) клiмат значна
пацяплеў, усюды раслi лiсцѐвыя лясы, рэльеф i рачная сетка ў асноўным
набылi сучасны выгляд.
Бронзавы век (на тэрыторыi Беларусi пачаўся з пачатку II тысячагоддзя
да н.э.) характарызаваўся паяўленнем медных i бронзавых вырабау. У
бронзавым веку адбыўся першы вялiкi падзел грамадскай працы на
земляробства i жывѐлагадоўлю.
Жалезны век пачауся у VII-VI стст., калi плямѐны, што жылi на
тэрыторыi Беларусi, навучылiся здабываць жалеза i вырабляць з яго
прылады працы, зброю, упрыгожаннi. Жалеза тут выплаўлялi з балотнай
руды у печах-домнiцах.
З III ст. да н.э. да III-V стст. н.э. на Беларусi жылi плямѐны культуры
штрыхаванай Kepaмiкi. Яны займалi сярэднюю паласу Беларусi i
ўсходнюю палавiну цяперашняй Лiтвы. На усходзе гранiца гэтых
плямѐнау праходзiла па рэках Друць i Усяж-Бук, на поўначы яна дасягала
вярхоўя Дзiсны, Ушачы, Усы, на захадзе (у Лiтве) - сярэдняга цячэння
Нѐмана i правабярэжжа Невежы, на поўднi - вярхоўяў Нѐмана, сярэдняга
цячэння Пцiчы, Бярэзiны.

Гарадзiшча каля в. Каменка

У гэтых межах ѐсць шмат паселiшчаў, дзе штрыхаваная кepaмiкa
сустракаецца ў чыстым выглядзе.
У 20-70-я гады ХХ ст. раскопкi выліся на многіх гарадзішчах сярэдняй
паласы Беларусi, у тым лiку i паблiзу вѐсак Старая Рудзiца i Каменка
Дзяржынскага раѐна. У выніку гэтых даслед-ванняў былi здабыты
разнастайныя археалагiч-ныя матэрыялы, якiядазволілi больш дакладна
меркаваць аб культуры штрыхаванай керамікі.
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КАМЕНКА
Гарадзiшча. Мясцовая назва Замак (Замчышча, Выспа). Пляцоука амаль
круглая, памерам 27 х 29 м, размешчана з боку аднаго з прытокау Усы.
Матэрыялы даследаванняў адносяцца да ранняга жалезнага веку i эпохi
Кiеўскай Pyci.
Селiшча. Побач з гарадзiшчам выяўлена селiшча з матэрыяламi
культуры XI-XII стст. На селiшчы даследаваннi не праводзiлiся.
Курган. Каля селiшча былi курганы (захавауся адзiн курган). Адзiн
курган быу ў 1928 г. раскапаны. Знойдзены прадметы iснавання абраду
трупаспалення i кругавая кepaмiкa эпохi Кiеўскай Pyci.
Археалагiчныя знаходкi з
гарадзiшча каля в. Каменка

ПУТЧЫНА
Пры раскопках ў насыпу выяўлена кальцавая агарожа. Пахаваны ў
падкурганнай яме інвeнтap: два гаршкi i бронзавае кальцо. Час пахавання
ХI ст. Побач з в.Путчына знойдзена каменная сякера-клiн з "аплеччам". У
вынiку археалагiчных даследванняў на тэрыторыi сельсавета выяўлены
гарадзiшчы, селiшча i курганы. Кожнае з паселiшчаў у глыбокай
старажытнасцi
мела сваю гiсторыю.
10.
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З ГlCTOPЫl КРАЮ

У VI-IX стст. ва ўсходнiх славян, частка якiх жыла i на тэрыторыi
Беларусi, пачаўся пераход ад першабытнаабшчыннага ладу да феадалiзму.
Развiццѐ земляробства прыводзiла да разлажэння кроўнасваяцкай
абшчыны i замене яе сельскаю. Развiвалася паравая сiстэма земляробства,
хатнiя промыслы, наладжвалiся ўстойлiвыя знешнiя сувязi плямѐнаў. Тут
пaмiж Прьшяццю i Дзвiною сялiлiся славянскiя плямѐны дрыгавiчоў.
Назва дрыгавiчы, верагодна, паходзiць ад слова «дрыгва» (трясина) нiзкае забалочанае месца. Дрыгавiчы, як адно з 13 племянных аб'яднанняў
усходнiх славян (крывiчы i радзiмiчы), упершыню ўпамiнаюцца ў
недатаванай частцы «Аповесцi мiнулых гадоў» у сувязi з падзеямi, якiя
папярэднiчалi IX ст., вiзантыйскiм iмператарам i гiсторыкам Канстанцiнам
Багранародным (Парфiрародным) у 948г. i ў старажытна-рускiх летапiсах
сярэдзiны ХІІ ст.
У Х ст. землi дрыгавiчоў увайшлi ў склад Кiеўскай Pyci, з канца Х ст. на
ix землях узнiкла Тураўскае княства, у канцы ХII ст. з яго вылучылiся
ўдзельныя Пiнскае княства, Клецкае, Дубровiцкае i, верагодна,
Нясвiжскае княства. Частка пауночна-усходнiх зямель дрыгавiчоў
увайшла ў Полацкае княства, а паўднѐва-ўсходнiх зямель - у Кiеўcкae
княства. Тэрыторыя Беларусi, у тым лiку i цяперашняй Дзяржыншчыны (у
мiнyлым Крутагоршчыны, Койданаўшчыны), у той час знаходзiлася ў
складзе Кieўcкaгa княства.
Пры князю Усяславу Брачыславiчу (Чарадзею) (1044-1101 гг.)
тэрыторыя сучаснай Дзяржыншчыны з'яўлялася часткай Полацкага
княства, была яго паўднѐва-заходняй ускраiнай. Мяжа праходзiла ў
вярхоўях р.Пцiч, па рэках Уса i Сула. Заходнi рубеж Полацкага княства
захаваўся ў назве в. Рубяжэвiчы Стаўбцоўскага раѐна.
Пасля смерцi Усяслава Брачыславiча Полацкае княства распалася на
некалькi самастойных удзелаў. У першай чвэрцi ХІІ ст. на тэрыторыi
Полацкай зямлi выдзелiлася Miнcкae ўдзельнае княства, першым князем
якога стаў сын Усяслава Глеб Усяславiч (каля 1070-1119 гг.).
Тэрыторыя сучаснай
Дзяржыншчыны (Крутагор'е i яго
ваколiцы) адышла да Miнcкaга
княства. У канцы ХІІІ ст. Miнcкae
княства трапiла пад уплыў
лiтоўскiх князѐў. У першай чвэрцi
XIV ст. яно ўвайшло ў склад
Вялiкага Княства Лiтоускага
(ВКЛ).

У музеі Скірмантаўскай СШ
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КАЛІ І КАМУ НАЛЕЖАЛІ МАЁНТКІ i ВЁСКІ ў ХІХпачаткv ХХ ст.
3 сярэдзiны ХV i да сярэдзiны ХVІ ст. Крутагор'е (Койданава)
належала вялiкаму князю ВКЛ, потым князям Вярэйскiм, Гаштольдам.
У 1862 г. маѐнтак Cкipмaнтaвa належыў панам Г.А.Язвiнскаму, В.А.
Чайчынскай, Е.А.Цiвiнскай.
У 1862 г. маѐнтак Глушынцы належаў пану П.К. Пацэвiчу.
У 1864-1914 гг. вѐска Скipмaнтaвa ў валоданнi пана Г.А.Язвiнскага,
панi В.АЧайчынскай.
У 1865 г. вялася справа аб дазволе пазыкi сялянам вѐскi
Cкipмaнтaвa сельскага таварыства для выкупу зямлi маѐнтка Cкipмaнтaвa
паноў Г.АЯзвiнскага, В.А Чайчынскай, Е.А.Цiвiнскай.
У 1866 г. праведзены выкуп квоты на зямлю маѐнтка Глушынцы
панi А. Клюкоўскай.
У 1866-1911 гг. вялася справа аб выкупе сялянамi зямлi маѐнтка
Глушынцы пана П.К.Лацэвiча.
У 1867 г. праходзiу разгляд выкупнай справы сялян вѐсак Наквасы i
Дуброва маѐнтка Садоушчына пана Олесевiча.
У 1867-1902 гг. цягнулася выкупная справа сялян вѐсак Наквасы i
Дуброва маѐнтка Садоўшчына пана Олесевiча.
Па стану на 1876 г., паводле дакументальных крынiц, у маѐнтку
Глушынцы ўладальнiка Панцеляймона Казiмiравiча Пацэвiча было 168
дзесяцiн зямлi ў арэндзе. Была карчма, гадавы даход якой складау 30 руб.
У гэтым жа годзе ў маѐнтку Cкipмaнтaвa уладальнiцы дваранкi Ванды
Адамаўны Чайчынскай было 374 дзесяцiны зямлi. У маѐнтку была
карчма, якая давала гадавы даход у суме 500 руб.
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МАЁНТАК ГАРУЦIШКI ЎЛАДАННЕ ПАШКЕВIЧАЎ

Шмат маленькiх вѐсачак раскiдана па Путчынскiм сельскiм савеце.
Адна з ix прытулiлася сярод узгоркаў паабапал шашы ДзяржынскЗаслаўуе. Можа, таму i атрымала назву Гаруцiшкi. А магчыма i iншая
прычына прымусiла яе першых жыхароў так назваць сваѐ паселiшча, бо
даводзiлася iм у cвaiм жыццi пазнаць шмат гора. Але аб гэтым мы сѐння
можам толькi здагадвацца, таму што нiякiх звестак альбо легенд пра
ўзнiкненне вѐскi не захавалася. Дакладна вядома толькi, што першае
ўпамiнанне аб ѐй у дакументальных крынiцах адносiцца да пачатку XVIII
ст., i уваходзiла яна тады ў склад Miнcкaгa ваяводства Рэчы Паспалiтай.
Цэнтрам наваколля таго часу лiчыўся населены пункт з культавым
збудаваннем. Бясспрэчна, такую ролю у XVIII-XIX стст. адыгрывалi
Гаруцiшкi. Архiўныя дакументы захавалi нам наступныя звесткi: у 1708 г.
у вѐсцы пабудавана царква, у 1871 г. за кошт прыхаджан яна пашырылася,
набыла новы выгляд i атрымала назву Свята-Петрапаўлаускай. У склад
прыходу уваходзiлi вѐскi Валоунiкi, Гаруцiшкi, Каменка, Карачуны,
Ласiчы,
Латушкi,
Mipоны,
Наследнiкi,
Перасветаўшчына,
Прыступаўшчына, Путчына, Саковiчы, Сніткi, Cтapынкi, Ходасы, Чапля,
Ясюцевiчы. Пры царкве з 1884 г. iснавала аднакласная царкоўнапрыходская школа. Мясцiлася яна ў сялянскай хаце, вучылася ў ѐй 12
дзяцей (11 хлопчыкау i 1 дзяўчынка).
Да нашага часу захавалiся метрычныя кнігі з 1801 г. i кнігі-споведзi з
1850 г.
А вось так, па дакументальных крынiцах, выглядала сама СвятаПетрапаўлаўская праваслауная царква (апiсанне больш чым стогадовай
даўнасцi даецца на мове арыгiнала): «Зданием деревянная, устроена
продолговатым крестом, с одним глухим
куполом. Крыша на церкви гонтовая,
входных дверей двое, окна расположены
в один ряд, снаружи окрашена масляною
краской и вообще находится в прочном
состоянии. Внутри мало вместительна,
так как все внутреннее пространство
заключает в себе менее двадцати
квадратных сажень. Внутренние стены
выбелены, а в алтаре выкрашены в
голубой цвет; пол устроен деревянный, к
отоплению не приспособлена. Клиросы
устроены на солее, возвышенной на
поларшина.
Иконостас
дощатый,
покрашенный масляною краскою без позолоты; состоит из двенадцати
икон, расположенных в три яруса. Из других икон обращает на себя
внимание местночтимая икона Божией Матери, величиною в 2 1/4
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аршина, старинного письма, о которой, впрочем, ни письменного, ни
народного сказания не сохранил ось.
... Прихожан числится мужского пола 1011, а женского – 1017 душ,
почти все они крестьянского сословия и занимаются исключительно
хлебопашеством; другие промыслы и ремесла не развиты. Требования
веры
исполняют
неукоризненно,
за
исключением
немногих
присоединившихся в 1867 году из католичества, которые по сие время
относительно некоторых обрядов церкви остаются чуждыми. Из
молитвословий между прихожанами развито совершение крестных ходов
по селениям.
... При церкви существует церковно-приходское попечительство и в
деревне Старинках народное училище. Процент грамотности между
прихожанами не достигает более 3%. Богадельни в приходе нет»
(Описание церквей Минской епархии, Мн., 1878. С. 148-151.).
3 1870 г. святаром царквы быў Васiль Пашкевiч. Нiчым асаблiвым у
жьщцi гэты чалавек не вызначыўся, але, магчыма, ѐн быў у сваяцкiх
адносiнах з другiм Пашкевiчам i, таксама, Васiлѐм, якi некаторы час, але
на дзесяцiгоддзi пазней, жыў i працаваў у Гаруцiшках, пакiнуўшы значны
след у беларускай навуцы. Размова iдзе пра акадэмiка, доктара
бiялагiчных навук Васiля Васiльевiча Пашкевiча. Ён нарадзiуся 10
студзеня 1857 г. у в. Сямѐнавiчы Уздзенскага раѐна Мiнскай вобласцi у
сям'i святара. Выконваючы волю бацькоў, ѐн спачатку скончыў духоўную
семiнарыю, але затым перавагу аддаў свецкай адукацыi i паступiў на
фiзiка-матэматычны факультэт СанктПецярбургскага ўнiверсiтэта. У 1882
г. атрымаў ступень Maгicтpa (кандыдата) прыродазнаўчых навук,
абаранiўшы дысертацыю на тэму: «Флора кветкавых раслiн Мiнскай
губернi». Тады ж ѐн зацiкавiўся садаводствам i пачаў спецыялiзавацца ў
гэтай галiне.
Пасля працяглай навуковай камандзiроўкi за мяжу, В. В. Пашкевiч у
1893 г. быў прызначаны галоўным садаводам Пецярбургскага батанiчнага
саду, з 1894 г.- спецыялiст па садаводству Дэпартамента земляробства.
Адначасова ѐн вѐў вялiкую навуковую работу, займаўся выкладчыцкай
дзейнасцю.
Пасля Кастрычнiцкай рэвалюцыi В. В. Пашкевiч працягвае займацца
любiмай справай. У 1918 г. ѐн увайшоў у склад Сельскагаспадарчага
навуковага камiтэта (вышэйшая навукова-даследчая установа па сельскай
гаспадарцы таго часу). У 1922 г. выбiраецца членам Сельскагаспадарчага
навуковага камiтэта, ператворанага пазней у Дзяржаўны iнстытут
вопытнай arpaнaмii. У 1934 г. В. В. Пашкевiчу прысуджана навуковая
ступень доктара бiялагiчных i сельскагаспадарчых навук, а праз год акадэмiка. Ён лiчьщца адным з лепшых знауцаў пладовых культур Pacii,
але не забывае i пра Беларусь. Яшчэ у 1898 г. у «Вестнике Российского
общества садоводства» з'явiлася публiкацыя навукоўна пад назваю
«Пладаводства агароднiцтва ў Мiнскай губернii».
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Свята-Петрапаўлаўская царква ў в. Гарvuiшкi
Пабудавана ў 1871 г. з дрэва на сродкi прыхаджан (1000 руб.) на
месцы храма 1708 г. У царкоўным apxiвe мелiся метрычныя кнігі з 1801 г.
Твор народнага дойлiдства. Была вырашана ў выглядзе падоўжанага
прамавугольнага ў плане зруба пад 2схiльным гонтавым дахам. Ад фронту
выступала 2-ярусная чацверыковая шатровая званiца-бабiнец, завершаная
макаўкай. Галоўны ўваход быў арганiзаваны праз нiзкi прытвор пад 2схiльным дахам. Мела 2 бакавыя ўваходы. Вертыкальна ашаляваныя
аконныя праѐмы. Унутры апсiда вылучалася дашчатым 3-ярусным
iкaнacтacaм на 12 абразоў.
У XIX ст. быў пабудаваны недалѐка ад вѐскi маѐнтак Гаруцiшкi, якi
належаў братам Пашкевiчам. Архiтэктурны ансамбль маѐнтка лiчыўся
гісторыка-культурным помнiкам XIX ст. Уздым Гаруцiшак пачаўся ў
канцы 1920 пачатку 1930-х гадоў. 3вязаны ѐн з дзейнасцю вядомага
вучонага прыродазнаўца, аднаго з заснавальнiкаў навуковага садоўнiцтва
на Беларусi i ў Савецкiм Саюзе, акадэмiка В.В. Пашкевiча. Ён не толькi
даў пачатак народнасартавому раянаванню пладоваягадных культур, але і
культываванню лекавых раслiн на Беларусi. У Гаруцiшках В. В. Пашкевiч
заклаў доследны сад. У даваенны час маѐнтак, якi бясплатна быў
перададзены ўладальнiкамi дзяржаве, фактычна ператварыўся ў вопытную
гаспадарку, дзе праходзiлi выпрабаванне, акрамя пладовых дрэў, вiнаград,
клубнiцы, парэчкi, памiдоры i iншыя цеплалюбiвыя раслiны.
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ГІСТОРЫЯ ПАХОДЖАННЯ НАЗВАЎ НЕКАТОРЫХ ВЁСАК
Каменка, вѐска была заснавана каля вялiкага камня цi на полi, дзе шмат
камянѐў. Цi каля камня, з-пад якога выбiвалася крынiца. У мiнулыя часы
жыхары заусѐды iмкнулiся будаваць свае паселiшча каля вады.
Путчына, вѐска. Назва, верагодна, паходзiць ад прозвiшча Путка,
Путчын, Пуцiн. Паводле дакументальных крыніц вядома з ХVI ст. Пад
1588 г. згадваецца ў Iнвeнтapы Койданаускай воласцi, належала магнатам
Радзiвiлам, мела 55 валок зямлi. Паводле iнвeнтapa маѐнтка Путчына ад
13 чэрвеня 1768 г. належала жонцы вiленскага кашталяна Гелене
Агiнскай. У 1909 г. у Путчыне адкрыта народнае вучылiшча (захаваўся
вопiс маѐмасцi, справаздача за 1914 г., лiставанне аб прызначэннi
нacтaўнiкa ў Путчынскае народнае вучылiшча на работу, iншыя
дакументы).
Путчына, пасѐлак. У 1932 г., дзякуючы арганiзацыi Путчынскай МТС,
узнiк пасѐлак, якi ў хуткім часе стаў цэнтрам сельсавета, вырасшы
неўзабаве ў рабочы пасѐлак, дзе жылi механiзатары МТС.
Cкipмaнтaвa (варыянт Шкiрмантава) - назва вытворная ад прозвiшча
балцкага паходжання, верагодна, ад асновы skirium - асобны. Тыповы i
фармант, якi характэрны патранiмiчным назвам такога паходжання па
аналогii: Жыгiмонт, Дзiмонт, Бальмант i г.д. Вядома з ХVI ст. у 1802 г. у
складзе Койданаўскай воласцi.
Татаршчына - назва паходзiць ад мясцiны, дзе пасля татарскага
нашэсця пасялiлiся палонныя татары цi беларуская вѐска, узнiкшая на
былых Taтapcкix пасяленнях. У пачатку ХХ ст. у складзе Велiкасельскай
воласцi. У 1925-1935 гг. у Татаршчыне працавала Татаршчынская
польская сярэдняя школа сельскай моладзi.
Якуты - назва народнасцi цi этнiчнай групы - якуты. Верагодна, тут
некалi жылi якуты. Ёсць i такое меркаванне, што назва паходзiць ад
выразу: «Я кут (куток) сабе набыў», сяляне часам набывалi сабе «кут». У
другой палове XIX ст. у пачатку кожнага года ў гэтым кpai назiралiся
масавыя перамяшчэннi сялян з сем'ямi, якiя нагадвалi т. зв. пераход сялян
у далѐкiм мiнулым - Юр'еў дзень («Вось табе, бабулька, i Юр'еў дзень»).
Адны сяляне праганялiся панамi са cвaix маѐнткаў, другiя caмi з'язджалi ў
пошуках лепшай долi i часам набывалi сабе "кут".
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CKIPMAHTABA
Адкуль пайшла назва гэтага населенага пункта?

Дакладна адказаць на гэта пытанне сѐння не возьмецца нixто. А вось
асобныя мepкaвaннi выказваюцца многiмi мясцовымi жыхарамi. Адно з ix
захавалася ў вусным паданнi, якое перадаецца з пакалення ў пакаленне.
Яно расказвае нам аб жудаснай бiтве памiж славянамi i тaтapaмi. Спачатку
выйшлi на ўзвышша два асiлкi, кожны з процiлеглых бакоў. Бiлiся яны
конныя, потым пешыя i, нарэшце, наш вoiн атрымаў перамогу. І звалi яго
Cкipмaнт. Затым у бiтву уступiлi войскi, i зноў татары-прышэльцы
аказалiся разбiтымi. У гонар асiлка-пераможца паселiшча паблiзу ратнага
поля назвалi Cкipмaнтaвa. Зноў жа паданнi згадваюць, што ў навакольных
мясцiнах, падчас правядзення палявых работ, людзi часта знаходзiлi
крывыя татарскiя шаблi i наканечнiкi стрэлаў.
А вось якi запiс знаходзiм у "Хронiцы Быхаўца" (XVI ст.): "Князь
Cкipмант княжыў ў Навагрудку ... Быў у той час цар заволжскi на iмя
Балаклай. І прыслаў ѐн паслоў cвaix да вялiкага князя Cкipмaнтa, каб той
данiну яму штогод збiраў i баскакаў ягоных трымаў, як гэта рабiлi князi
рускiя. Але вялiкi князь Cкipмaнт паддацца таму не хацеў i загадаў насы i
губы паслам Балаклаевым паадразаць, а потым да Балаклая ix адпусцiў. І
сабраў тады цар заволжскi вялiкую сiлу, i рушыла арда на рускую зямлю,
многа зла там учынiўшы.
І князь вялiкi Cкipмaнт, сабраўшы ўсе свае войскi, спаткаў Балаклая
на сваѐй мяжы, у Койданаве, i разбiў таго цара, i ўсю моц яго татарскую
пабiў, i самога цара забiў i пасля такой вялiкай перамогi пайшоў на
Рускую зямлю" (Хроника Быховца. М., 1966. С. 40).
Як бачна, народнае паданне i летапiсная xpoнiкa маюць шмат
агульнага у апiсаннi мiнулага, а iмя вялiкага князя Cкipмaнтa,
атрымаўшага перамогу над татарамi-заваѐунiкамi, зноў жа магло
увасобiцца ў назве населенага пункта. Але гэта толькi мepкaвaннi. Хаця
рэальны факт сведчыць аб тым, што калi у 60-х гадах ХХ ст. рыхтавалася
пляцоўка пад будаунiцтва саўгаснай майстэрнi, то была выкапана вялiкая
колькасць касцей, чалавечых чарапоў i рэшткi металiчных рэчаў.
Трэба адзначьщь, што распрацавана i навуковая версiя назвы вѐскi.
Яна грунтуецца на тым, што Cкipмaнтa (варыянт-Шкiрмантава) паходзiць
ад слова skirium, што значыць-асобны. 3 ѐю па зместу мяжуецца i легенда,
якая бытуе у гэтай мясцовасцi.
Жалi аднойчы мацi з дачкою Марынкай. Жалі жыта, стамiлiся i
прыселi адпачыць, ды i задрамалi. Прачнулiся ад таго, што да ix звярнуўся
мужчынскi голас: "- Жнейкi, жнейкi! Цi не будзе у вас вадзiцы напiцца?
У схапiлiся жанчыны i аслупянелi: перад iмi стаяу вараны конь, а на
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iм сядзеу прыгожы хлопец.
- Нас у бацькi было пяцѐра сыноў,- працягваў коннік, - я самы
малодшы. Старыя ўжо памерлi, i жывѐм мы паасобку, Скірмантамi ... Вось
чаму ездзiў я цяпер людзей да сябе на працу запрашаць, бо сам маю
вялiкую гаспадарку, адзiн не падыму яе".
Падала Марынка хлопцу вады напiцца i паехаў ѐн далей. Але не
назаусѐды, праз колькi тыдняў сватоў прыслаў. Прызначылi дзень вяселля,
адгулялi яго. А маладая пара пачала жыць на новым месцы. Там пазней
многа людзей сялiлася, а паселiшча ад таго хлопца i празвалi Скiрмунты што азначала "жывѐм паасобку".
Як вядома, пачынаючы з ХУI ст., землi, прылягаючыя да
Cкipмaнтaвa, былi ва ўласнасцi магнатаў Радзiвiлаў. У 1828 г. князь
Людвiг Леан (Леў Пятровiч) Вiтгенштэйн ажанiўся са Стэфанiяй Радзiвiл,
дачкой Дамiнiка i адзiнай спадчыннiцай згасаючай нясвiжскай галiны
Радзiвiлаў. У выніку гэтага шлюбу да Вiтгенштэйна перайшла значная
частка радзiвiлаўскiх маѐнткау, у тым лiку i Cкipмaнтaвa.
3 caкaвiкa 1854 г. частку гэтых зямель, колькасцю 374 дзесяцiны,
выкупiла панi Язвiнская - дваранка рымска-каталiцкага веравызнання. У ix
склад увайшлi населеныя пункты Cкipмaнтaвa, Мiлашы, Мiтраушчына. Па
ўстаўной грамаце ў маѐнтку мелася 11 двароўз зямельнымi надзеламi.
Усяго ўix пражывала 39 душ, у тым лiку сялян 35, батракоў - 2, дваравых 2. Упраўленчым у маѐнтку быў Якаў Юшкевiч, якога прызначылi на гэту
пасаду 21 верасня 1864 г.
У 1866 г. маѐнтак перайшоў па спадчыне дачцэ Язвiнскiх Вандзе
Адамаўне Чайчынскай. У 1891 г., пасля смерцi Ванды Чайчынскай,
маѐнтак перайшоў ў рукi дачкi Ядвiгi, якая, у сваю чаргу, перапiсала яго
ва ўласнасць свайго бацькi Франца Мартынавiча Чайчынскага.
Упершую сусветную вайну жыццѐ скiрмантаўцаў значна
пагоршылася. Восенню 1915 г. для патрэб рускай apмii забралi коней, а
таксама сена i салому для фуражу. Хатняя жывѐла засталася без корму. Да
таго ж з'явiлiся бежанцы, па вѐсках хадзiла шмат жабракоў.
Пасля Кастрычнiцкай рэвалюцыi мipнae жыццѐ у гэтых месцах
наладзiлася не адразу. У 1918-1920 гг. у вѐсцы пабывалi i германскiя
войскi, i белапалякi. Пасля падпiсання 18 caкaвiкa 1921г. у Рызе мipнaгa
дагавору памiж Савецкай Расiяй i Польшчай непадалѐку ад Cкipмaнтaвa,
каля в.Кавальцы, прайшла дзяржаўная савецка-польская мяжа. Так людзi
сталi жыць у прыгранiчнай паласе.
Паступова наладжваўся новы працоўны рытм. Сяляне атрымалi
зямлю. Збылася ix запаветная мара. У вѐсцы быў створаны "чырвоны
куток", працаваў гурток лiкбеза. У будынку панскага маѐнтка адкрылi
школу.
У 1929 г., калi пачалася калектывiзацыя, на гэтых землях быў
створаны калгас " Cкipмaнтaвa".
У 1932 г. вѐска увайшла у склад Дзяржынскага нацыянальнага
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польскага раѐна. Школа стала польскай, але польскую мову не ведалi нi
вучнi, нi нacтaўнiкi. Эксперымент правалiўся, i у 1936 г. школа зноў стала
беларускай.
Трывожныя днi давялося перажыць жыхарам наваколля ў сумна
памятны 1937 г. У сувязi з тым, што мяжа з Польшчай праходзiла у 6-цi
кiламетрах ад Cкipмaнтaвa, многiя яго жыхары былi аб'яўлены шпiѐнамiшкоднiкамi, варожымi элементамi i арыштаваны. Шмат сем'яў выслалi ў
Сiбiр падчас раскулачвання. У апусцелыя хаты пачалi засяляць палiтычна
надзейных жыхароў з Гомельскай вобласцi.
А жьщцѐ, тым не менш, працягвалася. У школу-сямiгодку хадзiла
шмат дзяцей i моладзь з навакольных вѐсак. Hacтaўнiкi i камсамольцы
арганiзавалi драматычны гурток, ставiлi п'есы на актуальныя тэмы.
Паляпшаўся дабрабыт насельнiцтва. Людзi марылi аб лепшым будучым,
сеялi хлеб, гадавалi дзяцей, але пачалася Вялiкая Айчынная вайна, якая
пеpaкpэслiла
ўсе
ix
спадзяваннi
i
планы
на
будучае.
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НАРОДНАЯ АДУКАЦЫЯ
Па стану на 1887 г. у межах сучаснай тэрыторыi Путчынскага
сельсавета школы працавалi ў наступных населеных пунктах:
Валоўнiкi, вѐска, школа граматнасцi, адкрыта у 1885 г., мясцiлася у
сялянскай хаце, вучылася 14 хлопчыкау;
Гаруцiшю, сяло, аднакласная царкоўна-прыхадская школа, адкрыта
у 1884 г., мясцiлася ў сялянскай хаце, вучылася 12 вучняў - 11 хлопчыкаў,
1 дзяўчынка.
У 1909 г. у вѐсцы Путчына зафiксаваны дакументы аб народным
вучылішчы.
У 1911-1917 гг. у вѐсцы Путчынскае народнае вучылiшча (вопiс
маѐмасцi вучылiшча, справаздача вучылiшча за 1914 г., перапiска
вучылiшча з opгaнaмi адукацыi аб прызначэннi нacтaўнiкa на работу ў
вучылішча i iншыя дакументы).
1912-1920 гг. Дакументы i матэрыялы па Cкipмaнтaўcкiм народным
вучылiшчы (прыгавор сялян аб адкрьщцi Cкipмaнтaўcкaгa народнага
вучылiшча, справаздача за 1914 г., спiс вучняў i iншыя дакументы).
1914-1919гг. Матэрыялы па Наследнiкаўска-Павускiм народным
вучылiшчы (прыгавор сялян аб адкрьщцi вучылiшча, справаздача за 1914
г., перапiска адмiнiстрацыi вучылiшча з opгaнaмi адукацыi i iншыя
дакументы).
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З ГlCTOPЫl ТАТАРШЧЫНСКАЙ СШ

У 1925 г. у Путчынскiм сельсавеце арганізавана Татаршчынская
сярэдняя школа сельскай моладзi, у хуткім часе пераўтвораная ў
польскую. Гэта школа была адзiная на Беларусi, якая па свайму статусу
прыраўнiвалася да тэхнiкума.
Вучням школы давалi стыпендыю, а вучняў з навакольных вѐсак
забяспечвалi iнтэрнатам, харчаваннем, у разлiку на тое, каб беларускае
насельнiцтва пасылала cвaix дзяцей вучыцца ў школу i называла сябе
палякамi. Усе гэтыя мерапрыемствы былi актыўна праведзены ў жьщцѐ i
далi свае станоўчыя вынiкi. Так як у Татаршчынскую сярэднюю школу
прымалi вучняў з польскiх школ-чатырохгодак, то беларускiя сяляне
патрабавалi адкрьщця ўcвaix вѐсках пачатковых польскiх школ.
У 1928 г. Татаршчынская цэнтральная польская школа сялянскай
моладзi ахоплiвала 63,9% дзяцей 8-18 гадау.
У 1934 г. было пастаулена пытанне аб лiквiдацыi Татаршчынскай
СШ.

Будынак Татаршчынскай СШ
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СКIРМАНТАУСКАЯ СШ

Першая школа ў в. Скiрмантава была адкрыта 1 кастрычнiка 1914 г.
Яна размяшчалася ў хаце жыхара вѐскi. Настаунiцай была Фацiнiя
Антонауна Сайкоўская. Закон Божы ў школе выкладаў айцец Iвaн (Iвaн
Якаулевiч Юрашкевiч). Колькасць урокаў у год складала: Закон Божы – 33
гадзiны, астатнiя прадметы – 94 гадзiны. У школе вучылiся 54 чалавекi. 5
жнiуня 1921 г. школа згарэла пры нявысветленых абставiнах.
Затым школа была размешчана ў доме былой памешчыцы
Чайчынскай, якая ў канцы XIX - пачатку ХХ ст. валодала в. Скiрмантава i
iншымi навакольнымi вѐскамi. Але будынак школы быў спалены, як i уся
вѐска, у час Вялiкай Айчыннай вайны 29 жнiўня 1943 г.
19 верасня 1967 г. пачалося будаўнiцтва новай сярэдняй школы на
192 месцы.
29 жнiуня 1969 г. школа была адкрыта. Дырэктарам яе з 1969 г. па
1973 г. працавау Сяргей Дзмiтрыевiч Сiпач - нacтaўнiк гicтopыi, ветэран
Вялiкай Айчыннай вайны. Ён быў заснавальнiкам школьнага гicтopыкaкраязнаўчага музея, якi быу адкрыты у 1985 г.
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ДА НОВАГА ЖЫЦЦЯ

Пасля Лютаўскай рэвалюцыi 1917 г. у мястэчку Койданава замест
царскiх чыноўнiкаў утварылася ўлада з заможных сялян, местачковых
мяшчан i iнтэлегенцыi. Ва ўладзе ў той час быў абшарнiк Арцюшэўскi з
в.Bepтнiкi.
Летам 1920г. у Путчынскiм сельсавеце бедната забрала панскую
маѐмасць з маѐнтка Татаршчына. Польскiя акупанты адступалi ў Польшчу
ў напрамку Гаруцiшкi - Рубяжэвiчы, Койданава - Bepтнiкi, Лiпнi - Волма.
Кулакi з в.Кавальцы арганiзавалi банду, якая абстрэльвала з-за кустоў
наступаючыя часцi Чырвонай apмii.
Польскiя войскi адступiлi з-пад Койданава i рушылi ў Kipунку на
Стоўбцы. Лiнiя, занятая палякамi, стала в.Каменка Уздзенскага раѐна Коласава; заставы былi у Негарэлым, у вѐсках Мiкулiчы, Старая Рудзiца,
Баравое, Дзягiльна, Беглiчы, Haвiнкa, Саковiчы, Наследнiкi, Гаруцiшкi.
Перадавыя часцi Чырвонай apмii стаялi на лiнii Чыкi - Залессе Крысава.
Памiж гэтымi дзвюма лiнiямi ўтварылася нейтральная паласа (зона).
У канцы caкaвiкa 1921 т. межы Койданаўскай воласцi з Польшчай,
паводле Рыжскага мiрнагадагавору 1921г., у Kipунку з поўначы на
поўдзень былi такiя: вѐскi Мiлашы - Cкipмaітaвa - Пелiкi - Кафтаны Наследнiкi-маѐнтак Копцеўшчына - маѐнтак Казлоўшчына - вѐскi Mipоны
- Гаруцiшкi Прыступаўшчына - Карачуны - застенак Прудзiшча - вѐска
Латушкi - маѐнтак Грыцкаўшчына - вѐска Лучыцы - фальварак
Калодзеўшчына - вѐскi Паланевiчы - Андрыеўшчына - Шабунеўка Старая Мезенаўка - Новая Мезенаўка - хутар Скароднае - хутар Мехаўка.
У 1924 г. пiянерскiя атрады былi пры сельсаветах. У 1922 г.
настаўнікі Койданаўшчыны, як i iншых раѐнах Беларусi, атрымоўвалi
харчовыя пайкi: мука, мяса, соль, запалкi, сала, газа (кepaciн). У тыя часы
старшыня i сакратар сельсавета назначалiся зверху, з раѐна, а не
выбiралiся.
На тэрыторыi сельсавета партыйныя арганiзацыi былі ў вѐсках
Путчына i Нарэйкi. У сельсавеце працавалi секцыi: кааператыўная,
сельскагаспадарчая, культурна-асветнiцкая, аховы здароўя, фiнансавая,
дарожная, камунiстычнага займу.
У 1924 г. на тэрыторыi Путчынскага сельсавета арганiзаваны
сельгасарцелi «Победа - батраки», «Лiпня». 19 кpacaвiкa 1924 г. у раѐне
была праведзена жаночая нарада: пастанавiлi - арганiзаваць дзiцячыя яслi
у в. Путчына.
У 1924 г. у в.Кавальцы пабудавана пачатковая школа.
У 1925 г. пры сельсавеце арганiзавана палiтасвета - былi створаны
гypткi па вывучэннi беларускай мовы пры хатах-чытальнях.
У 1925г. працаваў лiкбез пры Глушынчыцкай школе (арганiзаваны ў
1924г.).
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У 1927 г. у в.Вертнiкi пабудавана новая школа. Пазней
Веpтнiкаўская вячэрняя польская школа сялянскай моладзi была
пераўтворана ў стацыянарную. Польская школа была адкрыта i ў
в.Дубрава Путчынскага сельсавета.
У 1927г. усе населяныя пункты раѐна i Путчынскага сельсавета
ахоплены кальцавым абслугоўваннем паштовай сувязi на 100%. Былi
тэлефанаваны ўсе сельсаветы Койданаускага раѐна.
У 1937 г. зафiксаваны пачатковыя школы ў вѐсках Гаруцiшкi,
Кавальцы, Наквасы, Наследнiкi, Якуты.
У 1934 - 1935 гадах у в. Путчына на базе ФАПа адкрылi бальнiцу на
10 ложкаў, якую ўзначалiў урач Долбiк, выпускнiк Miнcкara
медыцынскага iнстытута.
16 лiпеня 1954 г. шляхам аб'яднання Нарэйкаўскага i Навасадскага
сельсаветаў ўтвораны Bepтнiкaўcкi сельсавет Дзяржынскага раѐна. 8
кpacaвiкa 1957 г. Bepтнiкaўскi сельсавет лiквiдаваны, тэрыторыя яго
далучана да Путчынскага i Сталiнскага сельсаветаў Дзяржынскага раѐна
Мiнскай вобласцi.
Taкiм
чынам, сучасная тэрыторыя Путчынскага сельсавета
складаецца з тэрыторый часткова трох сельсаветаў - Путчынскага,
Нарэйкаускага i Bepтнiкaўскaгa. Паводле статыстычных дадзеных на 1
студзеня 2005 г. у Путчынскiм сельсавеце 33 населеныя пункты, якiя
ўключаюць 830 гаспадарак, колькасць жыхароў 2001 чалавек.
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ВАЙНА НА ТЭРЫТОРЫI СЕЛЬСАВЕТА

У пачатку вайны па тэрыторыi Дзяржынскага раѐна, у тым лiку i
па Путчынскаму сельсавету (прыгранiчнаму у 1921-1939 гадах з
Польшчай), праходзiў рубеж абароны Miнcкa. Тут, у Miнскiм умацаваным
раѐне, быў створаны вузел супрацiўлення з падраздзяленняў 444-га
стралковага
палка
(камандзiр-палкоўнiк
І.І.Петухоў),
575-га
артылерыйскага палка 108-й стралковай дывiзii (камандзiр генерал-маѐр
А.І. Маўрычаў) i размешчаных у раѐне Дзяржынска i на подступах да яго
кулямѐтных i артылерыйскiх дотаў, якiя кантралявaлi аўтамабiльныя
дapoгi Рубяжэвiчы-Мiнск i Негарэлае-Мiнск. Але, нягледзячы на такую
умацаванасць i ўпартае супрацiўленне чырвонаармейцаў, 28 чэрвеня
1941г. Дзяржынскi раѐн быў заняты нямецкафашысцкiмi войскамi. З
першых дзѐн акупацыi патрыѐты Дзяржыншчыны пачалi ствараць
падпольныя групы, а пазней i партызанскiя атрады, якiя актыўна
ўключылiся ў барацьбу супраць захопнiкаў.
Партызанскi рух на Беларусi i ў заходнiх ад Miнcкa раѐнах
уздоўж былой савецка-польскай дзяржаўнай гранiцы падпарадкоўваўся
Баранавiцкаму партызанскаму злучэнню, якое ўзначальваў генерал-маѐр
В. Ф. Чарнышоў. На тэрыторыi Путчынскага сельсавета ўжо з 1942 г.
пачалi дзейнiчаць партызанскiя атрады iмя В.І.Чапаева i iмя
С.М.Будзѐннага, якiя пазней былi ўключаны ў брыгаду iмя І.В.Сталiна.
Летам i ўвосень 1942 г. дзяржынскiя падпольшчыкi сумесна з
партызанамi ўдзельнiчалi ў многix баявых аперацыях. Яны разграмiлi
палiцэйскi гарнiзон у в. Путчына, знiшчылi мост на ўчастку шашы
Навасѐлкi-Гаруцiшкi. Рабочыя Койданаўскай i Путчынскай пракатных
станцый сабацiравалi рамонт сельскагаспадарчай тэхнiкi. Партызаны
брыгады iмя П. К. Панамарэнкi (камандзiр С. Р. Ганзенка, кaмicap Г. В.
Рудай, начальнiк штаба В. І. Зыкаў) правялi шмат баѐў з нямецкафашысцкiмi захопнiкамi на тэрыторыi сельсавета, у тым лiку ў вѐсках
Путчына i Глушынцы.
7 жнiуня 1942г. 2 партызанскiя групы, якiя ўзначальвалi М. А.
Воўчак i Ф. Н. Серабракоў аб'ядналiся ў партызанскi атрад iмя М. В.
Фрунзе. 17 верасня 1942 г. гэты атрад быў ператвораны ў 18-ю
партызанскую брыгаду iмя М. В. Фрунзе (камандзiр В. А. Воучак,
начальнiк штаба 1. В. Анохiн). Месцам яе стаянкi стаў лясны мaciў
недалѐка ад в. Путчына.
Лясы на тэрыторыi сельсавета сталi сховiшчам i прыстанкам для
яўрэяў, якiя ўцякалi з Miнскагa гета i дабiралiся да в. Bepтнікi. Тут у ix
быў невялiкi адпачынак. Жыхары в. Bepтнiкi, рызыкуючы cвaiм жыццѐм,
прымалi яўрэяў цѐпла, клапацiлiся не толькi пра харчаванне i начлег, але i
пра ахову: яны дзяжурылi па чарзе, ахоўваючы сябе i выратаваўшыхся з
палону начлежнiкаў.
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Для арганiзацыi базы для яўрэяў-уцекачоў i забеспячэння ix yciм
неабходным для жьщця, штаб атрада iмя С. М. Будзѐннага взначыў 5
партызан на чале з К. Жаробiным i выдаў iм 15 вінтовак для ўзбраення
навабранцаў. Так пачалася гiсторыя атрада № 106. Яго камандзiрам стаў
Шолам Зорын, рабочы-будаўнік, у мiнулым удзельнiк грамадзянскай
вайны, стаў начальнiкам штаба.
У лiпенi 1943 г. пачалася блакада партызан, якiя дзейнiчалi ў
мясцовых лясах. Каля в. Cкipмaнтaвa з Kapнiкaмi вѐў жорсткiя баi атрад
iмя С. М. Будзѐннага. Аб падзеях канца лiпеня 1943 г. расказвае
партызанская сувязная Л.С Санюк:
-На блакаду партызан немцы кiнулi некалькi адборных дывiзiй,
былi палiцаi, уласаўцы. 28 лiпеня 1943 года карны атрад спынiўся каля
в.Cкipмaнтaвa i заначаваў за ваколiцай. Ранiцай ѐн рушыў у бок в.
Каўшова. Па дарозе яны сустрэлi некалькi яўрэяў. Ix схапiлi, абшукалi,
знайшлi свежы хлеб. Пры допыце яўрэi паведамiлi, што ежу iм далi у в.
Cкipмaнтaвa, а яшчэ – што яе жыхары кормяць партызан i даюць iм
вопратку. Даведаушыся пра гэта, кapнiкi вярнулiся ў в.Cкipмaнтaвa.
Людзей зганялi ў хлеў, два гумны і вялікую новую хату партызанскага
сувязнога Haвiцкaгa. Палiцаi на падводах паехалi па вѐсцы збiраць
няxiтры сялянскi скарб, з хлявоў выганялi жывѐлу. Усѐ нарабаванае
пагрузiлi ў абоз i накiравалi у бок Дзяржынска, а гумны з людзьмi i хаты
падпалiлi. Тых, хто спрабаваў вырвацца з полымя, расстрэльвалі з
аўтаматаў. Вѐска гарэла дзень i ноч, а ранiцай прыйшлi партызаны i
сабралiся жыхары навакольных вѐсак. Яны ўбачылi жудасную карцiну –
усѐ згарэла датла, а на папялiшчы сярод пячных комiнaў блукалi двое
дзяцей.
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МАЎКЛIВЫЯ СВЕДКI ВАЙНЫ

У памяць аб загiнуўшых у Вялiкую Айчынную вайну ў вѐсках
Путчынскага сельсавета ўстаноўлены помнiкi:
BEPTHIKI Брацкая магiла савецкiх вoiнaў i партызан каля школы.

Пахавана 37 вoiнaў i партызан, якiя загiнулi у баях з нямецка-фашысцкiмi
захопнiкамi ў гады Вялiкай Айчыннай вайны. У 1956 г. на магiле
ўстаноўлены абелiск.
Магiла партызана Адамовiча Станiслава Вацлававiча. С.В.Адамовiч
загiнуў пры выкананнi баявого задания у 1943 г. У 1975 г. на магiле
ўстаноўлены абелiск.
ГАРУЦІШКI

На вясковых могiлках брацкая магiла савецкiх вoiнaў i партызан.
Пахавана 12 вoiнaў i партызан, якiя загiнулi у баях з нямецка-фашысцкiмi
захопнiкамi пры вызваленнi тэрыторыi Путчынскага сельсавета ў пачатку
лiпеня 1944 г. У 1956 г. на магiле ўзведзена стэла ў выглядзе вертыкальна
ўстаноўленай плiты чорнага лабрадарыта з ордэнам Айчыннай вайны i
надпiсам: «Вечная память Вам - сыны советского народа».
CKIPMAHTABA

Магiла ахвяр фашызму ў цэнтры в.Cкipмaнтaвa. Пахавана 144 жыхары
в. Cкipмaнтaвa, закатаваныя нямецка-фашысцкiмi захопнiкамi 29 лiпеня
1943 г. У 1956 г. на магiле
ўстаноўлены абелiск.
Помнiк землякам каля Дома
культуры ў цэнтры вѐcкi. На
ўшанаванне памяцi аднавяскоўцаў,
якiя загiнулi у Вялiкую Айчынную
вайну. У 1984 г. на магiле ўзведзены
мемарыяльны комплекс.

Помнiк землякам.
Cкipмaнтaвa.

ТАТАРШЧЫНА

Брацкая магiла савецкiх вoiнaў i партызан каля будынка былой школы.
Пахавана 19 савецкiх вoiнaў i 37 партызан, якiя загiнулi ў барацьбе з
нямецка-фашысцкiмi захопнiкамi ў гады Вялiкай Айчыннай вайны. У мai
1956 г. на магiле ўстаноўлена стэла.
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11.
АДРАДЖЭННЕ

Пасля заканчэння вайны вѐскi на тэрыторыi сельсавета пачалi
адраджацца.
Аднаўляла работу Путчынская МТС i калгасы сельсавета.
На тэрыторыi Путчынскага сельсавета працавала Фрунзенская
ўчастковая бальнiца на 25 «койка/мест» (адкрыта у 1952 г.), амбулаторыя
на 15 наведванняў у дзень, Путчынскi ФАП, Скiрмантаускi ФАП.
У 1945-1946 гадах на працаднi ў калгасах Путчынскага i
Нарэйкаўскага сельсаветаў нiчога не давалi.
У 1947 г. Пугчынская МТС выканала план работ на 100%.
У 1950г. Пугчынская МТС выканала план трактарных работ на
86%.
У 1952 г. у Путчынскай МТС было 1906 трактаразмен (дырэктар
МТС Пракапенка).
У 1956 г. Путчынская МТС была лiквiдавана.
У 1956 г. пачауся пераход на 11-гадовую школьную адукацыю.
У 1958 - 1960 гадах калгасы, саугасы, МТС, заводы, фабрыкi
Дзяржынскага раѐна атрымалi электраэнергiю з Miнcкa.
У гады 9-й пяцiгодкi пабудавана новая Скiрмантаўская СШ.
У 1980-1981 гадах узведзены новы будынак Скiрмантаускaгa
сельскага Дома культуры на 300 месцаў, дзе ѐсць бiблiятэка, гiсторыкакраязнаўчы музей, спартыуны зал. Новы сельскi Дом культуры быў
узведзены ў саўгасе «Путчына». Добра працавала Наследнiкауская
сельская бiблiятэка.
У гады 11-й пяцiгодкi лепшых паказчыкау ва ycix галiнах
сельскагаспадарчай вытворчасцi дабiлiся саўгасы «Путчына», iмя М.В.
Фрунзе i iмя В.В.Дакучаева.
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З МАТЭРЫЯЛЬНАЙ I ДУХОЎНАЙ СПАДЧЫНЫ
CKIPMAHTAЎCKI КРАЯЗНАЎЧЫ МУЗЕЙ
Заснаваны ў в. Скiрмантава. Адкрыты ў будынку Скiрмантаycкaгa СДК у
жнiунi 1984 г. Плошча экспазiцыi 98 м2, 360 экспанатаў асноўнага фонду.
Экспануюцца шматлiкiя прадметы сялянскага побыту мiнулых гадоў,
знойдзеныя ў в. Скiрмантава i навакольных мясцiнах. Расказваецца пра
гiсторыю вѐскi i яе наваколля, найвышэйшы пункт на Беларусi Дзяржынскую
гару, месца актыунага адпачынку "Якуцкiя горы", пра падзеi Кастрычнiцкай
рэвалюцыi 1917 г., савецка-польскае пагранiчча, трагiчныя падзеi Вялiкай
Айчыннай вайны i iнш. У экспазiцыi партызанская зброя i рыштунак, архiуныя
дакументы, копii зводак Саўiнфармбюро, здымкi франтавiкоў-землякоў,
подпольшчыкаў i партызан - жыхароў в. Скiрмантава, ix баявыя ўзнагароды.
Ёсць тут i макет даваеннай в. Скiрмантава. Зафiксаваны той трагiчны момант,
калi вѐска была спалена разам з мiрнымi жыхарамi нямецка-фашысцкiмi
захопнiкамi 29 жнiуня 1943 г. Шматлiкiя дакументы i матэрыялы расказваюць
пра цяжкiя пасляваенныя гады аднаўлення народнай гаспадаркi, адукацыi,
культуры, аховы здароўя, бiблiятэчнай справы.
13.
12.
ПАРК АКТЫЎНАГА АДПАЧЫНКУ "ЯКУЦКIЯ ГОРЫ"
Каля в.Якуты 25 снежня 2001 г. адбылося ўрачыстае адкрыццѐ парку
актыўнага адпачынку «Якуцкiя горы». На ix упершыню у Рэспублiцы Беларусь
праводзяцца экстрымальныя гонкі на квадрацыклах. Для гонак па перасечанай
мясцовасцi прымяняюцца горныя веласiпеды. Тут працуе арбалетны цiр, дзе
выкарыстоўваюцца арбалеты фiрмы «Арлет», якiя выраблены з каштоўных
парод дрэў, з аптычным прыцэлам. У парку ѐсць пейнтбольнае абсталяванне:
лясная пляцоўка, канадскiя шары, пейнтбольныя гранаты.
Можна адпачыць i на спецыяльна абсталяваных месцах для пiкнiкоў,
пакаштаваць пiццу, жараных перапѐлак, барбекю са свежай баранiны, шашлык,
iншыя смачныя стравы у мiнi-кафэ, прыняць удзел у караоке i у iншых
забауляльных гульнях. Увогуле, тут можна актыуна i добра адпачьщь.
ВУСНАЯ НАРОДНАЯ ТВОРЧАСЬ У СЕЛЬСАВЕЦЕ
У сельсавеце жыве шмат людзей, якiя з'яўляюцца носьбiтамi
фальклору. Яны ведаюць шмат казак, легенд, паданняў, прыказак, прымавак,
загадак, анекдотаў, былiн, жартаў, гумарэсак, песень-калыханак, забаулянак,
заклiчак, дражнiлак, лiчьшак, дзiцячых ryльня)', прыгаворак.
А брады i святы .
У вѐсках Путчынскага сельсавета, захоўваюцца традыцыйныя звычаi i
абрады, праводзяцца новыя, сучасныя святы: Зажынкi, Дажынкi, адноўлена
Свята першай баразны, Узвiжанне, Купалле, Спас, Вялiкдзень, Радаўнiца,
Дзяды, Гуканне вясны, Масленiца, Вербнiца, Сѐмуха, Каляды i iнш. Гэтыя
святы
актыўна
спраўляюцца
жыхарамi
сельсавета.
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ПАДАННI, ЛЕГЕНДЫ, БЫЛIЧКI, АНЕКТОДЫ
Каўшова (легенда)

Раней на гэтым месцы раслi густыя i непралазныя лясы i пушчы.
Што толькi людзi не рабiлi, каб адваяваць у ix палi i нiвы. Пачнуць сяляне
ўраджай збiраць, а там карчы i бярвеннi аднекуль павылазяць. Поле, перад
тым як на iм сеяць, апрацоўвалi сумленна, шчыра, а ў выніку
атрымлiвалася, што не маглi нават пасеянага сабраць.
Вось табе i пiрог з макам! Вось i думай, як далей выкручвацца. Ад
лесу кармiлiся многiя, але яшчэ больш ад яго пакутвалi i плакалi. Баялiся
векавых дрэў. У непралазных лясах i пушчах вадзiлася мноства усялякага
звяр'я, якое таксама добра ўядалася сялянам у грудзi: то жывѐлу хатнюю
ваўкi цi мядзведзi перадушаць, то дзяцей напалохаюць, то caміx дарослых
да перапуду давядуць, а то, што самае горшае, жыцця пазбавяць.
Вѐска гэтая была заснавана даўным-даўно, калi - дакладна вам нixто
i не адкажа. Жыу ў тыя часы на гэтай зямлi пан Пятроцкi. Ён валодаў yciмi
блiжэйшымi абшарамi. Неблагiм чалавекам ѐн быў. Таму i беглi да яго ад
iншых паноў людзi. Уцякалi, шукаючы паратунку, хто ад невыцерпнага
прыгнѐту, каб неяк жыць па - iншаму. Кожнаму трэба было не толькi пра
панскае думаць, але i ўласную сям'ю кapмiць i гадаваць. А дзе ты чаго
возьмеш, калi увесь час на панскiх палях прападаеш, дамоў толькi
прыцемкам вяртаешся? Пятроцкi нiкoгa назад не вяртаў, не выдаваў, не
тое, каб за гэты кошт узбагацiцца, проста не жадаў здзекаў над нявiннымi
людзьмi. Прыбягуць служкi нейкага пана, упадуць да яго ў нoгi:
- Пане яснавяльможны, вядома, што да вас наш чалавек з сям'ѐю на
мiнулым тыднi перабег! Аддайце нам яго. Бо нельга без уцекача назад
вяртацца, наш гаспадар не даруе. Вярнiце таго чалавека, а то ...
- Вы што, можа, яшчэ мне пагражаць будзеце? - не вытрымлiваў
гаспадар тых манер.
- Пане яснавяльможны, - лагоднелi адразу паслугачы, - мы не тое
хацелi сказаць, вы не так зразумелi. Нам нельга дамоў вяртацца, бо пан
згадае адлупцаваць за невыкананы загад.
- Ну, гэта ўжо вашы справы! Са cвaiм панам caмi i разбiрайцеся! А
вось пра нейкага там уцекача ад вас упершыню чую ...
Пасля такога адказу прыйшоўшым нiчога не заставалася рабiць, як
кipaвaць назад, нiбы рэпы паранай з'еўшы.
Здаралася, што адшукваць уцѐкшых прыгонных заяўляўся сам iхнi
пан на чале з атрадам ваяроў. І тут гаворка ужо вялася ў павышаных
танах. Прыехаўшы, проста патрабаваў вярнуць ягоную ўласнасць.
Пыхлiвы гаспадар людскiх душ пакручваў вус, нават не злазячы з каня, i
палохаў:
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- Ведаю шаноўны, што толькi да вас бягуць сяляне! У вас паратунку
шукаць! Ведаю, што вы не жадаеце ix нiкому вяртаць! Але са мною гэта
не пройдзе, бо адно слова насуперак - i загадаю cвaiм людзям не толькi вас
схапiць ды скpyцiць, але i будынiны па бярвеннях раскатаць! Таму не раю
сялян прыхоўваць i не выдаваць сапраўднаму гаспадару!
- З людзей не трэба здзекавацца, нiбыта з жывѐлы, то яны нiкуды i
уцякаць не будуць! - адказваў гаспадар, якога, здавалася, не краналi
пагрозы.
- Мая гэта справа, як мне з мaiмi людзьмi абыходзiцца! Hiкому
iншаму не раю не ў свае справы лезцi! Бо не дарую. Да скону веку не
дарую! - гарланiу свірэпы госць.
Толькi пан Пятроцкi i на гэта спакойна адказваў:
-Няма чаго мяне палохаць! Тым болей, што вы на маѐй зямлi. Прашу
не забываць пра гэта, бо справа для вас можа блага скончьщца! Прыйшлi ў
двор ды яшчэ палохаць узялiся!
Не пажаданы госць не хацеў здавацца проста так:
- Не хавайце чужых людзей, пане, то ўсѐ будзе добра i нixто вам
пагражаць не стане! Галота пра адно толькi i гаворьщь, што ў пана
Пятроцкага можна ад лiха схавацца! За такое не я адзiн на шаноўнага
скрыва гляджу!
Але гаспадар не даваў дагаварьщь жахлiваму пану:
- Вось што, надакучыла мне слухаць пагрозы! Збiрайцеся ды кiруйце
дахаты, бо нiякiх чужых сялян у мяне не было i няма! І хутчэй, каб чаго
дурнога не выйшла!
Прыезджыя смяялiся так, што ажно конi з перапалоху прысядалi. Ix
пан хiстаўся ў сядле i торкаў пальцам:
- Вы толькi гляньце, ѐн мяне яшчэ i палохае?! Вiдаць, забыўся, з кiм
размаўляе! Прызвычаiўся тут сярод мужыцкiх рыл сябе Богам адчуваць!
Не ведае, мабьщь, што мяне ва ўсiм наваколлi не толькi сяляне, але i паны
баяцца за круты нораў! Ды ў мяне людзей вунь колькi! Слова скажу - i ўсѐ
на вушы паставiць!
А панскiя паслугачы, нiбы падбухтоўваючы свайго пана, падказвалi:
- Ён не ведае, як вы, яснавяльможны, пана частавалi! Як верашчаў,
бедалага, просячыся, каб даравалi ды жывога з рук выпусцiлi!
Здавалася, што i тут гэтым ваўкалакам нixто не мог нiчога зрабiць цi
супрацьпаставiць. Хвiлiна-другая, i засвiшчуць бiзуны, пальецца кроў,
панясуцца крыкi i праклѐны. Але, тым не менш, пан Пятроцкi трымаўся
малайцом. Глядзеў на прыехаўшых i думаў аб cвaiм. Потым, вiдаць,
надакучыла слухаць пахвальбу неўтаймаваных слуг i коратка
прыкрыкнуў:
- А ну, цiшэй! Прэч адсюль! Каб нaгi вашай болей тут не было!
Вылюдкi! Знайшлi мяне чым палохаць! Не раз, не два вашымi
сабутэльнiкамi палоханы i парэзаны! Але ўсѐ роўна не баюся! Не на таго
натрапiлi! Тое, што паноў б'еш, табе гонару не робiць, як i здзекi над
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сялянамi! Зразумеў?!
- Ах так! - выгукнуў валадар ваяроў i наважыўся выхапiць шаблю,
якая целяпалася на баку, але не паспеў, бо раздаўся тaкi магутны cвiст,
што ажно конь застрыг вушамі і пачаў круціцца на месцах.
3 ycix бакоў да няпрошаных гасцей iмчала мноства людзей з вiламi,
рагачамi, граблямi, кocaмi, цапамi, драўлянымi цурбалкамi. Але ва ўмелых
i дужых руках такая, здавалася б, простая зброя станавiлiся страшнай.
Не паспелi панскiя паслугачы зразумець, што збiраюцца рабiць
сяляне, як нейчы дубовы цэп, высока ўзвiуся: i з усяго маху перацягнуў
пана-вершнiка ўздоўж спiны. Шабля паляцела далѐка у бок, пан
шмякнуўся ў пясок. Пакуль ляцеў, то яго аперазалi бiзунамi яшчэ колькi
разоў, i ѐн нема ўзвыў:
- Слугi! У бiзуны ix! Бiць да смерцi!
Але ваярам было не да бiзуноў, бо i ix лупцавалi так, ажно водгулле
неслася далѐка па наваколлi. А калi ўлiчыць яшчэ i тое, што сярод
прыезджых было многа тых, хто добра ўеўся ў косцi сялянам, то ix бiлi не
шкадуючы.
Гаспадар сядзеў на пяньку i не прымаў удзелу ў бойцы, а толькi
пахвальваў, калi нехта з ягоных людзей дзейнiчаў вельмi ўдала. Потым,
бачачы, як разышлiся дваровыя, стаў супакойваць:
- Толькi да смерцi не забiвайце, навошта нам грэх на душу браць?
Не забiвайце, то яны i суседзям cвaiм пазаказваюць, як сюды
з'яўляцца ...
Нарэшце сутычка завяршылася поўнай перамогай местачковых, бо
iхнiя сапернiкi ляжалi i стагналi. Тады пан Пятроцкi загадаў:
- Грузiце i адпраўляйце, няхай едуць з Богам.
Падагналi некалькi звычайных сялянскiх вазоў i пачалi грузiць, нiбы
кулi, на ix пабiтых прыехаўшых.
- Пана, хлопцы, пад нiз пакладзiце, каб не ўпаў! - падказаў гаспадар.
Так i зрабiлi. Пана ляпнулi на дошкi, а зверху паклалi яшчэ з
дзесятак цел. Асядланых коней пакiнулi сабе, а ў вазы запраглi тых, якiя
ўжо не тое што бегаць, але i ў баразне хадзiць не маглi ад старасцi i ад
усялякiх хвароб.
Пасля тaкix паходаў наваколле зацiхла. Усе чакалi развiцця падзей.
Але людзi толькi смяялiся з няўдалых паноў i ix паслугачоў, болей нiчога
не адбывалася.
Так да добрага пана Пятроцкага назбягалася шмат сялян. Ужо проста
не было iм дзе жыць. Цесна ў хацiнах, цесна ў паселiшчах. Тады пан
загадау:
- Сялiцца будзеце на новым месцы, сярод лесу, там, дзе дзялянку
выразалi!
І вось вѐска узнiкла сярод лесу. Яна знаходзiлася быццам бы у
кошыку.
Таму i назву атрымала Каўшова.
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Скарабагатаўшчыиа

Легенда першая
Дзiўная назва ў гэтай вѐскi. Жыхары сцвярджаюць, што ў гэтых
мясцiнах некалi пасялiўся надта багаты пан i прозвiшча ѐн меў не
мясцовае Скарабагатаў, ад яго, магчыма, усѐ i пачалося. І было ў гэтага
пана столькi ўсялякага багацця, i да нашых дзѐн хапiла б, не тое што на
нейкiя два-тры пакаленнi. Вось пасля яго смерцi i назвалi вѐску
Скарабагатаўшчына.
Легенда дрvгая
Знайшлi аднаго разу вяскоўцы незлiчоны скарб у густым лесе i
справядлiва па-брацку, яго падзялiлi памiж сабою. Золата-срэбра шмат
было i на ўcix хапiла. Людзi адразу ж сябе гаспадаркi моцныя завялi, зямлi
прыкупiлi, жыць сталi свабодна i заможна. Ды вось зайздросныя суседзi з
гэтай нагоды пачалi ix называць скарабагатымi.
Скiрмантава (легенда)
Жыў даўно ў вѐсцы гаспадар з жонкай. Жылi ў мiры-згодзе, нiколi з-за
дробязей не сварылiся, не бiлiся. Паробяць працу, падзякваюць Бога i
людзей, якiя дапамагалi, i дамоў iдyць. Там па гаспадарцы ўсѐ паробяць i
песню запяюць. Спявалi абавязкова. Кожны дзень. Вяскоўцы дзiву
давалiся. Здавалася, натрудзiлiся, як i астатнiя, i працы перавярнулi не
меней, а бачыш, што вырабляюць.
Расла ў ix адна дачка. Звалi яе Марынкай i Мар'яй, калi падрасла.
Гадавалi дачушку гэткай жа сумленнай i шчырай, як i caмi. Iмкнулiся
рабiць усю працу, каб дачка рук нi да чаго не прыкладала, а толькi бегала
з сяброўкамi i гуляла. Маўляў, мы i caмi ўправiмся, няма чаго
маладзенькiх рук тaмiць. Мы з-за працы адпачынку нiколi, нi ў дзяцiнстве,
нi цяпер не бачылi, то няхай хоць Марынка за ўcix адгуляе.
Але не ўсѐ па-iхнему атрымалася. Не жадала дзяўчына гуляць. Хацела
дапамагаць бацькам, i як яны не iмкнулiся адгаварыць, нiшто не
дапамагала. Стане побач i працуе. Бацькi нiбыта спачатку злавалiся,
потым пераглянуцца i радасна ўсміхнуліся. А чаго б i не радавацца, i не
пасмяяцца, калi гэткая памочнiца падрастала. Рабiла Марынка ўсѐ хутка i
добра. Перарабляць за ѐю нiколi не трэба было, як i не трэба было
наглядаць, пойдзе цi не. Скажуць адзiн раз - i ўсѐ на гэтым. Не хацелi
крыўдзiць дачку, бо ведалi, што зробiць усѐ як трэба.
Год за годам i не заўважылi бацькi, як дачка вырасла. Ды такой
прыгожай i прывабнай дзяўчына стала. І ў каго толькi пайшла? Пачалi
сватоў прысылаць. Але Марынка ўсім адмаўляла, а гаспадары не жадалі
няволіць адзіную дачку.
Бывала, Maцi пачуе, як бацька неяк сарамлiва стане даводзiць:
- Дачушка, гэты жанiх ... Ён i неблагi хлопец, кажуць. Працавiты,
прыгожы сабою. Можа i не трэба было б адмаўляць? Час iдзе ... Потым
людзi пачнуць гаварыць, што нос дзярэш, з нашым братам, мужыком, i
знацца не жадаеш. Я-то нiчога, але каб людзi не казалi, сама ж ведаеш ...
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Тады i гаспадыня не ўтрымаецца:
- Што гэта ты, мужу? Чаго абы-што кажаш на Марынку? Цi ж яна не
прыгожая, цi ж яна не працавiтая? Iншых хвалiш, а на сваю то ўжо абышто гаворыш? Цi ж так можна?
- Ды я, Maцi, нiчога дурнога сказаць не хацеў, - апраўдваўся гаспадар, проста, каб iншыя чаго не падумалi ...
- Не падумаюць, не палохайся надта. Чаго тут думаць? Што, наша дачка
недзе начамi прападае цi працаваць лянуецца? Усе бачаць, якая памочнiца
вырасла. Няхай яшчэ пагуляе, павесялiцца. Нажывецца яшчэ за чалавекам,
дай толькi, Божа, каб добры чалавек трапiўся ...
Марынка, пачуўшы, як яе бацькi лагодна спрачаюцца-разважаюць
адносна будучынi, супакойвала:
- Не палохайцеся, родненькiя, усѐ атрымаецца. Усѐ будзе добра.
Толькi не надта мне хочацца замуж, бо вас жа давядзецца адных
пакiнуць. Як падумаю, што станеце вы старымi i нiкoгa побач не будзе, то
сумна мне cтaнoвiццa i не хочацца пра ўласны лѐс думаць. Hiкoгa з
жанiхоў я не збiралася крыўдзiць i адмаўляла, каб не даваць iм надзеi.
Сказала такое Марынка, тады i бацькi неяк адразу спахмурнелi.
Сапраўды, у ix жа болей дзяцей няма, а калi дачку забярэ якi далѐкi
хлопец, то i ўвогуле нiбы самотныя вербы ля paкi застануцца ...
Потым дзяўчына, каб развесялiць гаспадароў хаты, тупнула ножкаю i
прамовiла, нiбы злуючыся:
- Ну, што гэта яшчэ такое? Як вам не сорамна? Я ж не збiраюся ў
блiжэйшы час нiкуды. Не палохайцеся. Весялей глядзiце, а можа, я за
каго-небудзь з нашых вясковых хлопцаў замуж выйду, то i ўвогуле ўсе
разам жыць будзем. Паспявайце лепш песню пра каханне ды пра калiну
чырвоную, каня вараненькага, казака маладзенькага ... Як пачую яе, то
нiбы у казцы якой апынуся, так хораша яна ў вас атрымлiваецца. І я вам
дапамагу. Паспявайце, то i на сэрцы лягчэй стане.
Праз некалькi хвiлiн песня вольнай птушкай панеслася праз адчыненае
акенца над прьщiхлымi абшарамi.
Так колькi разоў пачыналi разважаць Марынчыны бацькi, i супакойвала,
стрымлiвала ix дачка, не давала завесцiся i пасварыцца. Але нездарма
гавораць, што прырода i жыццѐ свой шлях людзям прынараўляюць. Так i з
Марынкай здарылася .
Жала яна аднаго дня разам з Maцi жыта. Час iшоў пад полудзень.
Сонца прыпякала бязлiтасна. Здавалася, яшчэ гадзiна-другая i не
вытрымаюць жнейкi, пападаюць на нiўцы ад стомы i спѐкi. Але тым,
бедалагам, ужо не прызвычайвацца да цяжкай, амаль невыноснай працы.
У белых кашулях, на галавах такiя ж белыя хусцінкi. У руках спрытна
мiльгаюць вострыя сярпы, i ззаду застаюцца толькi невялiкiя гурбачкi
высокага жыта, якое мaцi з дачкой пазней пазвязваюць у снапы i
пастаўляюць у копы. Звычайна гэта рабiлi ў другой палове дня, каб даць
хоць нейкi адпачынак стомленаму целу, сагнутай з paніцы спiне. Тут
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можна i выпрастацца i аглянуцца, колькi зроблена, колькi яшчэ засталося.
Глянула маці на цень i звярнулася да дачкi:
- Давай хiба, дачушка, заспяваем якую жнiуную песню, то i да поўдня
лягчэй дацягнуць будзе, а то надта нешта сѐння цяжка працуецца ...
- Давай, мама, - пагадзiлася Марынка.
І палiлася над палеткам сумная-маркотная песня. Простая, нiбы сама
зямля, але, разам з тым, такая чулая, што так і хацелася паспачуваць
людзям, якія спявалі яе, не разпнаючыся, шчыра жнучы.
Даспявалi адну, пачалi другую i гэтак незаўважна некалькi песень
праспявалi. Нарэшце матуля апамяталася:
- А мая ж ты Марынка! Замару я цябе голадам сѐння! Зусiм ужо галава
не памятае, што язык абяцае ... Гэта ж мы збiралiся адну толькi праспяваць
i сесцi палуднаваць, а бач ...
- Нiчога, мама, нiчога. Я ж маладзейшая, таму i стамiлася намнога
меней, чым вы. Не перажывайце. Вечарам адпачнем.
Прыселi палуднаваць пад бярозкаю i непрыкметна задрамалi.
Прачнулiся ад таго, што да ix нехта звяртауся:
- Жнейкi! Жнейкi! Цi не будзе у вас вадзiцы напiцца?
Схапiлiся жанчыны i аслупянелi: перад iмi стаяў вараны конь, а на iм
сядзеў прыгожы хлопец:
- Прабачце яшчэ раз, што патурбаваў, але пiць надта хочацца, а дзе тут
якая ручаiна цi крынiчка, я не ведаю. Жыву далѐка ад гэтых мясцін ...
- Нiчога, нiчога, што разбудзiу, чалавеча. А то мы б i да ночы, лайдачкi,
праспалi,- жыва адазвалася жанчына. - Кажаш, не адсюль? А чаго ў нашых
палях апынуўся? - i з цiкаўнасцю зiрнула на вершнiка.
А ѐн працягвау:
- Нас у бацькi было пяцѐра сыноў, я самы малодшы. Старыя ўжо
памерлi, i жывѐм мы паасобку, Cкipмантaмi ... Вось ездзiў я цяпер людзей
да сябе на працу запрашаць, ба сам маю вялiкую гаспадарку, я адзiн не
падыму яе.
Гаворыць хлопец, аз Mapынкi вачэй не спускае. Мацi гэта заўважыла і
падае дачцэ гладыш з вадою:
- На, падай, няхай чалавек нап'ецца.
Марынка падышла да вершнiка i працягнула збан з вадою: - Пiце, калi
ласка! Пiце на здароўе!
Напiўся хлопец, падзякваў шчырым жнейкам i паехаў далей. Але не
назаўсѐды паехаў, праз колькi тыдняў сватоў прыслаў. На гэты раз
Марынка не адмовiла.
Хто яго ведае, мажа, спадабаўся будучы муж, можа, ужо пачала
задумвацца над тым, што бацька з мацi казалi ... Прызначылi дзень
вяселля, адгулялi яго, i паехала яна з маладым мужам на новае для сябе
месца жыхарства. Там пазней многа людзей сялiлася, а паселiшча ад таго
хлопца i празвалi Cкipманты - "жывѐм паасобку", значыцца. Можна
пачуць i Шкiрмунты, i Cкipмaнтaвa.
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