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Уводзіны 

 

Актуальнасць.Кожны народ павінен ведаць сваю гісторыю. Дaўнo ўжo 

cтaлa icцiнaй выcнoвa, штo нapoд, якi нe вeдae cвaёй мiнyўшчыны, нe вapты i 

бyдyчынi. Вывучэнне гісторыі роднага краю пачынаецца з вывучэння гісторыі 

сваёй сям’і, роду, вёскі, а гісторыя краіны найлепш уяўляецца праз аповеды пра 

лёс яе людзей. Паводле М.І. Ермаловіча (беларускага гісторыка, публіцыста, 

паэта), гісторыю патрэбна вывучаць і ведаць не дзеля мінуўшчыны, а дзеля 

будучыні. Чaлaвeк, якi cтpaцiў cвaю пaмяць, cтaнoвiццa зyciм бeздaпaмoжным i, 

пa cyтнacцi, пepacтae быць чaлaвeкaм. Taк i нapoд, якi зaбывaeццa нa cвaё 

мiнyлae, poбiццa бeздaпaмoжным y гicтapычным быццi i, пa cyтнacцi, пepacтae 

быць нapoдaм. Сa cвaйгo мiнyлaгa нapoд чэpпae ўлacныя пpыклaды тaгo, штo 

нaтxняe, i тaгo, штo зacцepaгae aд пaўтapэння зpoблeныx пaмылaк[1]. 

Для кожнага з нас вельмі важна ведаць гісторыю Малой радзімы, лёсы 

людзей, якія стваралі гэту гісторыю і сталі яе часткай, пра падзеі, што 

паўплывалі на развіцце роднага краю; пазнаваць гісторыю родных мясцін, 

гісторыю чалавечых лёсаў – значыць пазнаваць самаго сябе, свае карані, сваю 

гісторыю, упэўнена ісці ў светлую будучыню.   

Даследаванне гісторыі вёскі Гародзькі ахоплівае перыяд з XVII па першую 

палову ХХ стст. Храналагічныя рамкі выстаўлены так нездарма. У выніку 

краязнаўчай дзейнасці Алены Саламевіч, яна прыйшла да высновы, што першае 

ўзгадванне вёскі магчыма ёсць 1656 год (XVII ст.). А ў запісах Міхася 

Станкевіча ўпамінаецца пра драўляную царкву, якая згарэла пад час вайны 1700 

г. Гэта сведчыць аб тым, што ў XVII ст. вёска ўжо існавала. Крайнія даты 

даследавання – сярэдзіна ХХ ст. – знікненне паноў і іх сядзібы пад час Вялікай 

Айчыннай вайны. 

Наша даследаванне ўпісваецца ў рамкі дзяржаўнай праграмы аб вывучэнні 

гісторыі роднага краю “Года малой радзімы 2018–2020 гг.”, быў аб’яўленым 

Прэзідэнтам 9 лютага 2018 г.[6]. Як адзначыў Аляксандр Лукашэнка, прыняцце 

такога важнага рашэння выклікалі разважанні аб важнасці малой радзімы ў лёсе 

кожнага чалавека, і што настаў час кожнаму не толькі ўспомніць аб сваіх 

каранях, аб месцы, дзе засталася часцінка душы, але і аддаць доўг гэтаму 

кавалачку зямлі[2]. 

Мэта: здзейсніць уяўнае падарожжа ў гісторыю вёскі на аснове выяўленага 

матэрыялу, дапоўненага даследчыкамі;садзейнічаць развіццю інтарэсу да 

навукова-даследчай дзейнасці, інтарэсу да гісторыі роднай вёскі і падзей, якія тут 

адбываліся, садзейнічацьвыхаванню патрыятызму; 
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Задачы: 

- выявіць вядомы матэрыял па гісторыі вёскі, устанавіць даследчыкаў-

краязнаўцаў;  

- раскрыць падзеі з гісторыі вёскі ГародзькіХVІІ–ХІХ  стагоддзяў; 

- устанавіць развіццё вёскі ў другой палове ХІХ–пачатку ХХ стст.; 

- вызначыцьгаспадароў маёнтка ў Гародзьках і іх лёсы; 

- разгледзіць панскі дом і выявіць асаблівасці пабудовы; 

- вызначыцьасаблівасці сусрэчы з Я. Купалам. 

Навізна:створана абагульняючая праца па гісторыі вёскі Гародзькі. 

Выяўлены малавядомыя факты з гісторыі вёскі. 
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Глава 1. Літаратура і крыніцы. Метады даследавання 

1.1 Літаратура і крыніцы 

Наша даследаванне гісторыі вёскі Гародзькі пачалося з наведвання 

школьнай бібліятэкі, у якой бывалі неаднаразова. Намі быў зроблены агляд 

літаратуры і крыніц.  

Пачаўшы вывучаць гісторыю вёскі Гародзькі, мы прыйші да высновы, што 

звестак не так і шмат. Нават калі браць раздзел “З гісторыі паселішчаў”, якія ў 

асноўным адносяцца да XV–XVI стст., Гародзькаў там не адзначана. Некаторыя 

звесткі па гісторыі вёскі ўтрымлівае кніга “Памяць” Валожынскага раёна, а 

менавіта, у складзе Расійскай імперыі, пра існаванне народнага вучылішча ў 

Гародзьках. Дадзеную тэматыку ў 

рамках даследавання раёну 

распрацоўваў А. Кіштымаў[5, с. 

34-38]; сустракаюцца звесткі 

праваенныя дзеянні Польска-

савецкай вайны ў раёне 

Гародзькаў[5, с. 112]; У кнізе 

“Памяць” можна сустрэць 

артыкулы пра вёску і пра 

гародзькаўцаў былога настаўніка 

мясцовай школы Міхася Станкевіча.Кароткія звесткі пра Гародзькі 

сустракаюцца ў Энцыклапедыі Мінскай вобласці, Т1.[4, с. 484].  

Бібліятэкар зрабіла заўвагу, што можна пашукаць інфармацыю на 

прасторах сеткі інтэрнэт і адзначыла пра даследаванні Алены Саламевіч – 

выпускніцы Гародзькаўскай школы. Далей мы высветлілі, што Алена 

Уладзіміраўна (1961–2013 гг.) была роднай сястрой нашай настаўніцы 

беларускай мовы і літаратуры Саломкі Тамары Уладзіміраўны. Ад апошняй, у 

працэце бяседы, мы даведаліся шмат цікавага з біяграфіі А. Саламевіч. 

Нарадзілася Алена Уладзіміраўна Саламевіч  (Станкевіч) 4 лістапада 1961 

года ў вёсцы Гародзькі Валожынскага раёна ў сям’і настаўнікаў.У 1979 г. 

скончыла Гародзькаўскую сярэднюю школу, пасля філалагічны факультэт 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, аспірантуру. У 1983 г. выйшла замуж за 

Аляксандра Саламевіча – сына вядомага літаратуразнаўцы Янкі Саламевіча. 

Разам з мужам выгадавалі сына Паўла і дачку Кацярыну.  
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Працавала Алена Уладзіміраўна 

старшым выкладчыкам Беларускага 

дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта ім. 

М. Танка. Аўтар 70 публікацый па 

праблемах сінтаксісу, методыцы выкладання 

беларускай мовы і літаратуры ў сістэме 

даўніверсітэцкай падрыхтоўкі. Распрацавала 

некалькі дапаможнікаў для студэнтаў. Стала 

рэцэнзентам кнігі-даведніка “Беларуская 

мова ў пытаннях і адказах. Школьнікам, 

абітурыентам, навучэнцам” (аўтар В.М. 

Сіўковіч). Таксама Алена Уладзіміраўна 

стала рэцэнзентам Сшытка для падрыхтоўкі 

да ЦТ па беларускай мове. 

Алена Саламевіч цікавілася гісторыяй 

роднага краю, развіццём адукацыі на Валожыншчыне.Па матэрыялах А. 

Саламевіч можна заўважыць, які цяжкі шлях яна прайшла, каб аднавіць падзеі з 

гісторыі вёскі.Так, яна шмат працавала ў архівах, Нацыянальнай бібліятэцы 

Беларусі,знайшла звесткі пра Гародзькі ў “Слоўніку геаграфічным Каралеўства 

Польскага і іншых краёў славянскіх”, газеце “Літаратура і мастацтва”, у 

часопісе “Куфэрак Віленшчыны”, 18-томнай Беларускай энцыклапедыі, у 

запісах Міхася Станкевіча, з дзённіка Мікалая Асіповіча, былога бібліятэкара і 

многіх іншых аднавяскоўцаў-настаўнікаў. 

 Дзякуючы плённай працы Алена Уладзіміраўна Саламевіч змагла не 

толькі аднавіць гісторыю сваёй роднай вёскі, але і пакінуць гэты скарб для 

нашчадкаў, каб мы не забывалі сваю гісторыю, вывучалі і дапаўнялі яе новымі 

фактамі.А. Саламевіч супрацоўнічала з “Рэгіянальнай газетай”, дзе друкава свае 

артыкулы, была актыўным і няўрымслівым чалавекам, і ніколі не сядзела на 

месцы.  

Тамара Уладзіміраўна паказала нам артыкул “Вядомыя і невядомыя 

Гародзькі”, які быў надрукаваны ў “Рэгіянальнай газеце” у некалькіх нумарах у 

2008 годзе.Гэты артыкул змяшчае звесткі па гісторыі вёскі, пра Яна Булгака – 

знакамітага фатографа, які калісьці сфатаграфаваў панскі дом Фельдманаў у 

Гародзьках. Толькі на фото зараз мы можам назіраць гэты дом, дзякуючы Яну 

Булгаку. Адна з частак артыкула прысвечана Міхасю і Ануфрыю Станкевічам – 

мясцовым жыхарам. Напрыклад, Міхась Ануфрыевіч меў уласную кнігарню ў 

Маладзечне[9]. Дзякуючы сшыткам Міхася Станкевіча шмат чаго стала вядома 

з гісторыі Гародзькаў у старажытнасці. Цікавы аповед утрымлівае артыкул пра 

гаспадароў маёнтка ў Гародзьках.  
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Таксама вядомы 

артыкул “Як сплятаўся 

клубочак” – пра лёс 

настаўнікаў 

заходнебеларускай 

вёскі Гародзькі ў 

1920–1930 гадах[12], 

пра іх становішча 

пасля падзелу БССР па 

Рыжскаму дагавору 

(1921 г.), у тым ліку 

пра лёсы Мікалая 

Пятровіча Асіповіча, пра прыезд Янкі Купалы ў Седлішча (праз Гародзькі)і г.д. 

Такім чынам, нам удалося сабраць дастаткова матэрыялу, каб уявіць 

Гародзькі на старонках часу. 

 

1.2 Метады даследавання 

Каб здедзйсніць уяўнае падарожжа па старонках гісторыі вёскі Гародзькі, 

нам спатрэбілася ўзнавіць падзеі, што адбываліся ў нашых мясцінах у 

вызначаны перыяд на аснове вядомых крыніц, а таксама новых фактаў. 

Паслядоўнае раскрыццё падзей з гісторыі вёскі нам удалося здзейсніць з 

дапамогай гісторыка-генетычнага метада даследавання, а таксама прасачыць 

змены ў грамадскім, сацыяльна-эканамічным, культурным развіцці вёскі. Сюды 

трэба аднесці пошук літаратуры і крыніц па гісторыі вёскі, вызначэнне 

даследчыкаў-краязнаўцаў і многія іншыя падзеі, напрыклад, прасачыць змены 

гаспадароў у маёнтку Гародзькі.  

Гісторыка-параўнальны метад намі быў задзейнічаны пры вывучэнні 

асобных фактаў з гісторыі Гародзькаў. Напрыклад, пры вывучэнні гаспадароў 

маёнтка Гародзькаў, якімі яны былі людзьмі, адносіны да рэлігіі, да мясцовых 

сялян;у цэлым параўноваць развіццё нашай малой радзімы з 

агульнадзярнаўным развіццём у вызначаны перыяд.Таксама, – пры вывучэнні 

звестак пра панскі дом.Было адзначана, што двор у Гародзьках не меў за сабой 

багатай традыцыі, як мноства іншых падобных да яго памешчыцкіх сядзіб.  

З дапамогай гісторыка-тыпалагічнага метада даследавання напрацаваны 

намі матэрыял па гісторыі вёскі быў раздзелены адразу на дзве главы (Гл. 1. 

Літаратура і крыніцы. Метады даследавання; Гл. 2 Гародзькі на старонках 

даўніны, дзе наша падарожжа або гістарычныя падзеі і факты падзелены на 

пяць груп/этапаў.  
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Прымяненне метада бяседы дазволіла нам атрымаць новы 

матэрыял/звесткі па згаданай тэме (пра Алену Саламевіч: звесткі з яе біяграфіі, 

асаблівасці краязнаўчага даследавання), растлумачыць незразумелыя моманты, 

што ўзнікалі пад час вывучэння краязнаўчага матэрыялу.   
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Глава 2. Гародзькі на старонках даўніны 

2.1 Паэтапнае падарожжа ў гісторыю вёскі праз прызму часу 

Першым этапам нашага падарожжа па старонках гісторыі вёскі Гародзькі 

будзе вяртанне назад у ХVІІ–ХІХ стст.Наша вёска Гародзькі не згадваецца ў 

ХVІ ст. (ў Ашмянскім павеце), але ўжо тады на картах былі пазначаны вёскі, 

якія і сёння існуюць вакол Гародзькаў: Забярэззе, Гарадзечна, Лоск, Вішнеў, 

Багданава. Дакладна не вядома ці існавала ў той час вёска, ці не. А. Саламевіч, 

разважае на гэту тэму, і мяркуе, што вёска была надта малая, каб пазначыць яе 

на карце[7]. Ні ў адной энцыклапедыі не гаворыцца, калі яна ўпершыню 

ўзгадваецца, і толькі ў даведніку “Мінская вобласць: энцыклапедыя” адзначана: 

“Па пісьмовых крыніцах вядома з пачатку 18 ст.”[4, с. 484]. А.У. Саламевіч 

знайшла адрознае ў нарысе “Мінуўшчына” С. Кулачэнкі, надрукаванага яшчэ ў 

1974 годзе ў раённай газеце. З яго стала вядома наступнае: “Ашмянскія 

шляхціцы настолькі баяліся народнага гневу, што на павятовым сейміку, што 

праходзіў 28 красавіка 1656 года, прынялі пастанову аб выбары ротмістраў для 

падаўлення выступленняў сялян.Такім уціхамірнікам у маёнткі “Крэвалоск, 

Гародзікаў, Гастова, Пяршая, Валожын, Забрэсць, Слонівінск і іншыя ўсялякія 

ўгоддзі назначаўся шляхціц Тобіяш Комар” (“Працоўная слава”, 30.04.1974, № 

52, с. 2)[12]. 

Алена Уладзіміраўна разважала наконт таго, каблічыць 1656 г. годам 

першагаўзгадванняпраГародзькі. 

Паводле запісаў Міхася Ануфрыевіча Станкевіча, якія нам прадставіла 

Алена Саламевіч у артыкуле “Вядомыя і невядомыя Гародзькі”, шмат цікавага 

матэрыялу даведаліся пра старажытныя Гародзькі[9].Дарога з Лістападаў на 

Гародзькі ішла паралельна рацэ. З аднаго боку ад дарогі былі сенажаці і балота, 

дзе выбівалася крыніца, насупраць стаяла карчма, дзе жыў яўрэй-арандатар, які 

гандляваў гарэлкай ды іншымі таварамі. Жыхары вёскі прадавалі зерне 

асьмінамі, што каля 50 кг., паўасьмінамі, лубянкай (15 кг.). Карчма была 

ўласнасцю пана. Далей ад карчмы былі могілкі і стаяла драўляная царква, якая 

згарэла пад час вайны 1700 г. Каля царквы расла вялікая бяроза, побач ляжаў 

вялікі пляскаты камень. На старых могілках, якія знаходзіліся за 300 метраў ад 

новых, было шмат камянёў з высечанымі крыжамі, былі помнікі і без крыжоў. 

Там раслі магутныя дубы, па 300 і больш гадоў, там пахаваны 

прапрапрадзеды… 

Тэрыторыя Гародзькаў належала літоўскім князям. За 14 км., у Крэве, быў 

пабудаваны славуты Крэўскі замак…Прамым уладальнікам Гародзькаў быў 

князь Кішка[9], замак якога знаходзіўся ў Лоску, што за 5 км. ад Гародзькаў. 

Каталікі Кішкі ўсяляк садзейнічалі распаўсюджванню хрысціянства. У Лоску 
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друкаваў царкоўныя кнігі Сымон Будны, потым кнігадрукаванне прыпынілася, 

а Сымон Будны нібыта пайшоў у Кракаў і друкаў у Кракаўскай друкарні свае 

кнігі[9]. 

Мяжа паміж княжацкімі надзеламі праходзіла па рацэ Зах. Бярэзіна (у 

сшытках М. Станкевіча праскаквала назва гэтай жа ракі як Бяроза) што бачна 

было нават з размеркавання сенажацяў. Жыхары вёсак, што каля Крэва мелі 

надзелы каля межаў Гародзькаў, што па правым беразе ракі Зах. Беразіна, а па 

левы бок ракі сенажаці меліся ў Бакштах, Расолішках…Такім жа вядомым 

горадам, як Лоск, быў Славенск, але быў спалены ў вайну са шведамі[9]. 

Славенск размяшчаўся на вельмі ўрадлівых землях, каля ракі Брозы (Зах. 

Бярэзіна). Уладальнікам Славенска быў граф Храптовіч, які рассяліў сваіх 

сялян на менш урадлівыя і гарыстыя землі каля Славенска і, такім чынам, 

з’явілія вёскі Цвіраўшчына, Харытоны, Філіпіняты. А ў Славенску зрабіў вялікі 

маёнтак з узорнай фермай буйной рагатай жывёлы. Храптовіч меў вельмі шмат 

маёнткаў і пражываў летам у маёнтках каля вёскі Вішнева-Андрывонжа. 

Міхась Ануфрыевіч даследаваў паходжанне мясцовых прозвішч, 

паходжанне якіх звязаў з гістарычнымі падзеямі на нашых землях. У 

Гародзьках, паводле падання, былі тры дамы і адпаведна тры прозвішчы – 

Станкевічы, Сіўцы, Паташы. Для аховы мяжы княжацкага надзела быў 

агароджаны стан, а людзей, пастаўленых ахоўваць мяжу, назвалі Станкевічамі. 

Усюды былі непраходныя лясы, і тады пасялілі Паташоў, якія спальвалі лес на 

попел (паташ), што ужывалі ў вытворчасці шкла[9]. А вось прозвішча Сівец 

паходзіць ад беларускай назвы сівой травы, якая расце ў нізкаватых месцах, на 

падзолістых глебах [9]. Ёсць меркаванне, што гэтыя людзі займаліся пакосам 

сівой травы на корм княжацкім коням у замках Лоска ці Крэва. І так з трох 

прозвішчаў, трох сем’яў – Станкевічаў, Паташоў і Сіўцаў –ужо ў 1861 годзе, 

пад час вызвалення сялян ад прыгону, утварылася 20 двароў, якія атрымалі 

надзелы каля 16 дзесяцін на ўчастак (ворыва, сенажаць, пашу і няўдобіцу – 

балота, кустоўе). Вядомы прозвішчы надзеленых: 1. Станкевіч, 2. Макляк 

(прыйшоў у прымы з вёскі Ганькавічы), 3. Паташ, 4. Ташлык (прымак з в. 

Ганькавічы), 5. Станкевіч, 6. Язерскі (прымак з в. Трускавічы), 7. Сіўцы, 8. 

Сіўцы, 9. Станкевічы, 10. Станкевічы, 11. Сіўцы, 12. Станкевічы, 13. 

Станкевічы, 14. Сіўцы, 15. Верабей (невядома адкуль, такое прозвішча было ў 

в. Кражына), 16. Станкевічы, 17. Сіўцы, 18. Станкевічы, 19. Паташы (былі 

бяздзетныя, узялі з віленскага дзіч. дома Коську), 20. Станкевічы (узялі ў 

прымы Смоліка з Сакавай Гары) [9]. 

Зямля, каля 16 дзесяцін, была ў розных палосах, кожная з якіх мела сваю 

назву.  
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Сялібная зямля – палосы зямлі, якія цягнулія ў адпаведнасці з шырынёй 

двара амаль да рачулкі, якая працякае недалёка ад лесу Асінавіца, кіламетры на 

2. Паміж рачулкай і полем была паша пад назвай Шнуры, што значыць палосы. 

Зямля за сялом – Заселле. Каля царквы, уздоўж дарогі на Запруддзе, - палосы 

Вузкія. Калі заканчваліся Вузкія, пачыналіся Чыншовыя. У накірунку да 

Сакавай Гары была балотная сенажаць, усходняя частка якой называлася 

Траснягі, а заходняя – Асінавіца. Недалёка ад вёкі Малое Запруддзе было поле 

пад назвай Паўмаргоўкі. Між вёскай і рэчкай, на якой стаяў млын, былі 

агароды, за рэчкай быў выган для свіней, а выган агароджаны плятнём, ад 

выгану, у кірунку да ракі Бярозы, было поле, а за полем сенажаць, якая 

называлася Грымаччына. На бугры каля поля ў канцы сенажаці Станкевічаў 

было маленькае возера, якое трапіла ў рэчышча другой ракі, калі яе пракопвалі. 

Па левы бок дарогі на Забрэззе было поле і сенажаць Селішчы, а да мяжы 

сенажацяў вёскі Запруддзе ўся плошча была зарослая бярозкай і лазняком. Так і 

называлася – Лаза. Там выпасвалі коней з 4 да 10 раніцы,кароў там не 

пасвілі[10]. 

Па правы бок рэчкі сенажаць называлася Буршчышка, а там, дзе яна 

падыходзіла да пашы Церабяжы, – Лучкі: ад таго, што па ім праходзіла 

маленькая рэчка, якая ўпадала ў Бярозу. А сенажаць каля таго месца, дзе рэчка 

ўпадала ў Бярозу, называлі Лука. Далей ішлі сенажаці Сільнішча, Шніпава, 

Узвалле і Крыніца (непадалёку ад крыніцы, дзе стаялі карчма і царква). Бугор 

поля паміж пашай Церабяжы і сенажаццю Лука – гэта Ігуменава. Слова 

Церабяжы азначае церабіць, прасякаць. У нас усюды былі лясы, вось гэтыя лясі 

церабілі, значыць, прасякалі і рабілі пашу. Ад цяперашняга става і ў накірунку 

Запрудскай дарогі ўсё было заросшы дубамі, ад чаго мела назву Паддуб’е. 

Адразу за чыгункай каля рэчкі і да Запрудскай дарогі быў вялізны лес – Гай. 

Калі Гай высеклі мясцовыя жыхары там сеялі збожжа[10]. 

Другі этап падарожжа – вёска Гародзькі ў другой палове ХІХ – 

пачаткуХХ ст. 

У ХІХ ст. Гародзькі пазначаны на карце як цэнтр Забрэжскай воласці. У 

1884 г. Гародзькі – вёска ў Ашмянскім павеце над рэчкай без назвы, што ўпадае 

ў Беразіну. Гміна Гародзькаўская налічвала ў той час 715 дамоў, 5760 жыхароў. 

У склад Гародзькаўскай гміны ўваходзілі 7 вясковых акруг: Гародзькі, Забрэззе, 

Кабыльчыцы, Дубіна, Лоск, Запруддзе, Філіпіняты, а ў акругу менавіта вёскі 

Гародзькі ўваходзілі Гародзькі, Лістапады, Гарадзечна і Ганькавічы[7]. 

Польскі журналіст Чэслаў Янкоўскіў “Ашмянскім павеце” пісаў пра 

“Забрэзскую раўніну”: побач вёска Забрэззе. Аднак гэты старажытны населены 

пункт, вядомы з XV стагоддзя як уласнасць вялікага князя Жыгімонта 

Кейстутавіча, потым – Забярэзінскіх, С. Збаражскага, апошнія дзесяцігоддзі 
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стаў уступаць па колькасці жыхароў вёсцы-суседцы – Гародзькам, перспектыву 

развіцця якіх прадвызначыла праведзеная ў пачатку XX стагоддзя чыгунка[12]. 

Маюцца звесткі пра работу народных вучылішчаў ў нашых мясцінах. У 

1860-я гады ў Гародзькаўскайволасцібыліўтвораныянародныявучылішчы: у 

1862 годзе – Славенскае, у 1863 годзе – Забрэзскае, у 1864 годзе – 

Гародзькаўскае. Напрыклад, у Гародзьках у 1888 г. навучалася 39 хлопчыкаў і 5 

дзяўчынак[5, с. 42]. У канцы XIX – пачатку XX стагоддзя тут дзейнічалі і 

царкоўна-прыходскіяаднакласныя школы (у Дубіне, Лоску), але найбольш было 

школ граматы[12].Выкладанне ў гэтых пачатковых навучальных установах 

вялося па-руску. У трывожныя часы паміж Першай і Другой сусветнымі 

войнамі ўлада ў Гародзьках і наваколлі мянялася некалькі разоў. У 1920–1930-я 

гады навучанне ў школах вялося на польскай мове. 

Спачатку буйным цэнтрам на скрыжаванні дарог павінны былі стаць 

Лістапады, бо тут была пабудаваная чыгуначная станцыя, будынак якой згарэў 

ад агню варожай артылерыі ў гады Першай сусветнай вайны. Дзеля 

стратэгічных мэт станцыютады перанеслі крыху далей ад лініі фронту, у 

Гародзькі. 

Пад час Польска-савецкай вайны на нашых землях размяшчалія Гродзенскі 

полк і гомельскі батальён камуністаў-пралетарыяў. Баявыя дзеянні адбываліся 

крыху далей ад Гародзькаў. У баях з інтэрвентамі ўдзельнічаў 6-ы Гродзенскі 

стралковы полк – Першы Маскоўскі караульны полк. У кнізе “Памяць” сказана 

так : “14 февраля 1919 г. по приказанию командования 6-й Гродненский полк 

через Калинковичи – Лунинец стал перебрасываться к Барановичам, чтобы 

сдерживать наступление поляков на Лиду, Молодечно, Воложин, Минск… 

Батальон гомельских коммунистов-пролетариев занял позицию от д. 

Листопады, у железной дороги Лида-Молодечно, к д. Забрезье и м. 

Воложин…[3, с.112]”. У гэтым дакуменце не адзначаны Гародзькі, але ж вёска 

знаходзіцца паміж Лістападамі і Забрэззем,што азначае размяшчэнне батальёну 

гомельскіх камуністаў-пралетарыяў і на тэрыторыі Гародзькаў. 

Трэці этап падарожжа.Асобна патрэбна пазнаёміцца з гаспадарамі 

маёнтка ў Гародзьках і іх лёсамі. Гэта і будзе нашым наступным этапам. Як ужо 

ўпаміналася, нашы землі належалі Кішкам. Нашчадкі Кішкі былі бяздзетныя, і 

апошні князь, з’яўляючыся, як літоўскі князь Ягела, які прыняў каталіцтва і 

ажаніўся з польскай каралевай Ядвігай,шчырым каталіком, запісаў пасля свёй 

смерці ўсе маёнткі каталіцкаму касцёлу. Ксяндзы арганізавалі ў замку князя 

польскую капітулу. Пасля падзелу Рэчы Паспалітай пры Кацярыне Вялікай 

польская капітула была скасавана (маскоўскія цары стараліся распаўсюдзіць 

праваслаўе), і маёнткі капітулы, Гародзькі, Гарадзечна, Ганькавічы, Лістапады і 

Мілэйкава, царыца падарыла праваслаўнаму палкоўніку Собалеву, які 
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пабудаваўдраўляную царкву, і са сваей жонкай пахаваны каля яе[10].На 

фотаздымку ўжо новая царква, але дзе растуць тры ліпы, магчыма месца, дзе 

былі магілы Собалевых. Калі ў Гародзьках была пабудавана мураваня царква ў 

1866 г., а драўляная была разабраная, гэтыя магілы аказаліся за алтаром царквы 

і яшчэ прыкметныя на іх растуць ліпы.  

Да Собалева маёнтак Гародзькі належыў 

Прушынскім, агульнай плошчай 1400 дзесяцін 

[11].  

Собалеў меў толькі дачку, якая выйшла 

замуж за паляка Беляковіча і таксама мела дачку, 

якая выйшла замуж за паляка Фельдмана.  

Мікалай Фельдман, чалавек ваенны, будучы 

ротмістрам расійскай гвардыі, далучыўся ў 1863 г. да паўстанцаў, за што быў 

асуджаны на смяротнае пакаранне. Дзякуючы старанням дзеда, графа Собалева, 

пакаранне замянілі на 20 гадоў высылкі ў Арэнбург[11]. Вярнуўшыяся з 

высылкі, выпадкова пазнаёміўся з дачкой Беляковіча і ажаніўся з ёй. Старыя 

памерлі, а маёнткі мелі невялікія запазычанасці, але малады гаспадар павёў 

жыццё на шырокую нагу: зрабіў добрыя пабудовы ў маёнтку Гародзькі (гумно і 

сёння ёсць), высадзіў прыгожы парк, завёў добрых коней, з якімі ездзіў на 

скачкі, і, акрамя гэтага, любіў пагуляць у карты. Маёнткі былі перазакладзены ў 

банках. І вось пад час з адной паездак у Вільню яго знайшлі мёрвым у нумары 

гасцініцы. Паводле чутак, ён атруціўся. Пакінуў жонку і дачку Марыю. А. 

Саламевіч знайшла ў гістарычна-этнаграфічных нарысах “Ашмянскі павет” 

паэта Чэслава Янкоўскага характарыстыку маёнтка Фельдмана ў Гародзьках: 

“Паміж ракой Бярэзінай і Лоскам знаходзіцца маёнтак Гародзькі Мікалая 

Фельдмана, з вялікім дваром і мураванай царквой, што бялее здалёк. Коні 

ўласнай гадоўлі і сыры хатняга вырабу пана Фельдмана карыстаюцца 

заслужаным поспехам” [11].  

Да дачкі Фельдмана, Марыі, пасватаўся пан Мечыслаў Ваўчацкі, і яна 

выйшла за яго замуж, прынёсшы яму Гародзькі ў пасаг. Вўчацкія былі 

ўладальнікамі гэтага маёнтка да 1939 г.[11]. 

У цяжкім становішчы былі маёнткі Алексінава (каля Лістападаў), 

Гародзькі, Гарадзечна і Стэпы (каля Ганькавіч): вельмі шмат было на іх 

запазычанасцяў. Ваўчацкі не мог аплаціць гадавых працэнтаў.  

Але ў 1902 г. сталі тут праводзіць чыгунку, якая перасекла на працягу 

многіх кіламетраў маёнткі Ваўчацкіх, і яны атрымалі шмат грошай за сваю 

зямлю, якая адышла пад чыгунку, а то маёнткі былі бы прададзены з 

аўкцыёна[10]. 
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Мечыслаў Ваўчацкі, беларус-каталік, быў культурны, адукаваны чалавек, 

юрыст са Смаргоні. Ён даваў людзям кансультацыі і не браў за гэта 

грошы.Гаварыў з сялянамі па-беларуску. Па характары Ваўчацкі быў гуманіст. 

З сялянамі вёскі Гародзькі і іншых вёсак жыў добра, і ніколі нікому не адмаўляў 

у розных просьбах. Напрыклад, на просьбу высекчы ў лесе жэрдак на дах не 

адмаўляў і ніколі не браў за гэта грошы, калі вартаўнік зловіць каня ці карову 

селяніна ў пасевах пана. А ў 1920 годзе, у час польска-савецкай вайны, нехта з 

гародзькаўцаў пашкодзіў чыгуначныя пуці, ішоў поезд з польскімі салдатамі, 

але не перавярнуўся. Калі палякі арыштавалі ўсіх гародзькаўскіх мужчын, 

Ваўчацкі паехаў да генерала, і іх вызвалілі, бо ён запэўніў, што нашы людзі 

такога зрабіць не маглі[11]. Аднак 

Мечыслаў Ваўчацкі любіў пагуляць у карты 

і цягацца за чужымі жанчынамі. 

Карыстаючыся яго слабым характарам, 

парабкі, якія ў яго пастаянна працавалі, яго 

абкрадалі, напрыклад, калі вазілі зерне на 

станцыю і грузілі ў вагоны, і так дзе 

патрапіць. Ён часта і лавіў злодзеяў, але 

ніколі не выганяў чалавека за гэта, а 

заўсёды яму дараваў. Больш непрымірымай і жорсткай да парабкаў был яго 

жанка Марыя. Яна былі руплівай каталічкай-фанаткай, дапамагала матэрыяльна 

лоскаму ксяндзу, і пры яе дапамозе быў пабудаваны драўляны касцёл у 

Лоску[10]. Сучасны фотаздымак касцёла (зараз не працуе). 

Ваўчацкі і Марыя мелі таксама адну дачку Ірэну, якая атрымала адукацыю 

ў Варшаўскім універсітэце на сельскагаспадарчым аддзяленні. Каб выправіць 

хісткае становішча сваіх маёнткаў, Ваўчацкі стаў прадаваць сваю зямлю 

сялянам. Прадаў цалкам маёнткі, што засталіся яму ад братоў, Драздзішкі і 

Тынчыну,  прадаў сялянам увесь свой маёнтак каля вёскі Лістапады, 

Алексінава, але гэтым становішча не выратаваў. Гэтага хапала на аплату 

працэнтаў даўгоў і трохі на гульню ў карты. Ваўчацкі меў добрую малочную 

ферму і завёў вялікую рыбную гаспадарку (меў каля 30 ставоў) і рыбу вазіў у 

бочках у Вільню. Гэта ўжо было ў 1934 г. [10]. 

У той час маладая Ірэна пазнаёмілася ў Варшаве з графам Курнатоўскім і 

стала яго жонкай. Яна ўзяла яго ў прымы на гаспадарку свайго бацькі. 

Курнатоўскі толькі меў тытул графа і быў голы як бізун, ніякага пасагу свайму 

цесцю не прынёс. Ён любіў хадзіць з ружжом і страляць сялянскіх курэй, якія 

заходзілі на яго пасевы. Гэта не падабалася старому Ваўчацкаму, які з усімі 

жыў дружалюбна. У сям’і пачаліся непаладкі. У Ірэны вельмі часта сталі 

з’яўляцца дзеці, і да 1939 г. іх было чацвёра, што было не “шляхетна” для іх 
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сям’і. Жылі яны матэрыяльна дрэнна. Кожны год маёнткі выстаўляліся на 

продаж у газетах і толькі з грахом маглі пакрыць працэнты даўгоў.  

17 верасня 1939 г. прыйшла савецкая ўлада. Курнатоўскі з Ірэнай і дзецьмі 

паехалі, мабыць, у Вільню, а бацькі Ваўчацкія засталіся ў Гародзьках, жылі 

вельмі бедна, нават сяляне ім дапамагалі. Позняй восенню 1939 г. органы 

НКВД арыштавалі Ваўчацкага і пасадзілі ў валожынскую турму. Пані 

Ваўчацкая да вясны засталася адна. Як была школа ў іх маёнтку, яна ўсё 

сядзела ў акне. Людзі тайком дапамагалі ёй. Зімой ці вясной 1940 г. арыштавалі 

і яе. Маюцца звесткі, што яна памерла ў 1942 г. у Табольску, магчыма туды 

была выслана [11]. 

З прыходам немцаў у 1941 г. Курнатоўскі з сям’ёй вярнуўся з Вільні ў 

Гародзькі; нейкі час, можа, з месяц, кіраваў гаспадаркай, быў адміністратарам, 

але паколькі маёнткам валодалі немцы, сям’я займала толькі адзін пакой. Ірэна 

добра ведала нямецкую мову, дык добра перакладала, каб мірнае насельніцтва 

разумела загады немцаў. Курнатоўскага вызвалілі ад кіраўніцтсва маёнткам, а 

прыслалі трох галандцаў.  

Перад адступленнем немцы спалілі сядзібу, падклаўшы пад вуглы чатыры 

міны. Бацька Івана, Васіля і Мішы Язерскіх, Міхась, быў солтысам, дык яму 

немцы дазволілі браць з маёнтка, што хоча. Ён узяў толькі прыёмнік, за што 

савецкая ўлада асудзіла яго на 10 год турмы. 

Калі немцы адыходзілі, Курнатоўскія таксама паехалі на Захад.  

Чацверты этапнашага падарожжа мы прысвяцілі знаёмству з панскім 

домам у Гародзьках.Фотаздымкі зроблены Янам Булгакам у 1939 г. (Вядомы 

фатограф, беларускі і польскі этнограф, аднаго пакалення з Я. Купалам і Я. 

Коласам, выхадзец з Навагрудчыны)[8]. 

У пошуках звестак пра Гародзькі Алене Саламевіч дапамагаў яе сын 

Павел. Так, ён зрабіў пераклад з польскай мовы тэксту пра панскі дом у 

Гародзьках, аўтарам якога з’яўляецца Раман Афтаназы (Гісторыя рэзідэнцый на 

даўніх крэсах Рэчы паспалітай, Гародзькі. Р. Афтаназы)[11]. Гэта дазволіла 

даведацца шмат цікавага пра панскі дом. 

Першапачаткова сядзіба Прушынскіх і Фельдманаў знаходзілася ў 

Гарадзечна, дзе перад 1863 г. быў нібыта вельмі стары, але мала цікавы з 

архітэктурнага пункту гледжання двор, аздоблены цмокамі. Дом гэты 

вырашылі замяніць новым двухпарявховым палацам у неарэнесансным стылі. 

На час будоўлі новай рэзідэнцыі сядзібу перанеслі ў Гародзькі. Аднакпадзеі 

пасля паўстання прывялі да таго, што палац не пабудавалі, а ўладальнікі стала 

аселі ў Гародзьках. Зрэшты, там здаўна існаваў адносна невялікі двор, які 

служыў жыллём для адміністратара. Будынак гэты, які меў ганак з дзвюма 

парамі калон пасярэдзіне, значна падоўжылі і для сіметрыі дадалі другі ганак. 



16 

 

Такім чынак з’явілася вельмі доўгая, вузкая і адносна нізкая аднапавярховая 

сядзіба з двума ганкамі, крытая чатырохсхільным гонтавым дахам, аздобленым 

малымі паўкруглымі люкарнамі (аконнымі праёмамі). Абодва ганкі, на якіх 

узыходзіла па некалькі прыступак, увенчвалі трохкутныя шчыты з паўкруглымі 

вокнамі. Дзякуючы сіметрычна зробленаму фасаду, двор у Гародзьках стаў 

падобны да аднаго з найпрыгажэйшых старапольскіх двароў у Варончы ў 

Навагрудзскім ваяводстве. 

Будынак дома меў два порцікі – галерэі, кожная з якіх была ўтвораная 

чатырма калонамі і завяршалася франтонам. Палі франтонаў, ці тымпаны, 

упрыгожаныя сімвалічнымі выявамі 

сонца (паўкругі з прамянямі). Дом 

стаяў на даволі высокім фундаменце, 

а ўваходы ў будынак мелі прыступкі, 

прычым уваход справа вышэйшы за 

ўваход злева. Сцены дома, коміны, 

тымпаны былі пафарбаваны ў белы 

колер. Маёнтак быў драўляны, 

звонку атынкаваны і пафарбаваны. 

Вокны складаліся з 8 шыбін. 

Сядзіба Фельдманаў і Ваўчацкіх 

мела ўнутраную двухтракторую нерэгулярную структуру. З боку пад’езду 

мясціліся галоўным чынам вялікія пакоі, што служылі рэпрэзентацыйным 

мэтам, яны выступалі за падоўжную вось будынка. Самым вялікім з іх быў так 

званы “светлы салон”, асветлены трыма вокнамі, размешчаны ў цэнтры 

будынка паміж ганкамі. Галоўным уваходам служыў правы ганак з прылеглым 

да яго пярэднім пакоем (вітальняй). У вітальні справа быў уваход у бібліятэку з 

двума вокнамі, а адтуль у 

вуглавы пакой з адным акном на 

галоўным фасадзе і адным – на 

бакавым. На шырыні вітальні з 

боку саду размяшчаўся другі 

вялікі квадратны салон, таксама 

з трыма вокнамі, які называлі 

“цёмным”. З левага ганка 

наўпрост быў уваход у 

квадратную сталовую. У левым 

крыле дома спераду 

размяшчаліся два пакоі такім 

чынам, як і ў правым крыле. Некалькі малых пакояў з боку саду служылі як 
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жылыя. Паколькі Гародзькі не былі сядзібай, дзе жылі вякамі, не было тут 

антыкварнай мэблі. Абсталяванне дома паходзіла ў асноўным з другой паловы 

ХІХ ст. У двары не было таксама каштоўных твораў мастацтва[11].  

З усіх бакоў дом акружаў адносна невялікі сад, у якім расло некалькі 

вельмі прыгожых старых дрэў, у тым ліку велізарныя лістоўніцы, елкі, ліпы, 

клёны і інш.На адным з фота злева бачна лістоўніца – высокадэкаратыўная 

расліна, на Беларусі вырошчвалася з пачатку ХІХ ст., некаторыя віды – з канца 

ХІХ ст., цяпер зрэдку дзе можна іх заўважыць у старых парках. Лістоўніца 

перажыла панскі дом больш як на 70 год. Пад цяжарам гадоў у апошнія 

дзесяцігоддзі лістоўніца значна пахілілася ў бок. Пару гадоў назад яе зрэзалі. 

Адкрытую прастору перад домам займаў вялікі круглы газон з кветкавай 

клумбай пасярэдзіне, на якой вырошчвалі ружы ці хрызантэмы. 

Увогуле, маляўнічы двор у Гародзьках не меў за сабой багатай традыцыі, 

раскошы, якая існавала ў многіх памешчыцкіх сядзібах. 

 

2.2Я. Купала ў Гародзьках 

Важнае месца сярод падзей з гісторыі Гародзькаў прысвечана прыезду 

сюды Я. Купалы. У 1919 годзе ў нашых мясцінах быў Янка Купала, на сустрэчу 

з якім у суседнім Седлішчы сабраліся мясцовыя настаўнікі. Каб уявіць тую 

сустрэчу, А. Саламевічзбірала інфармацыю пра тагачасных настаўнікаў, а 

таксама іх фотаздымкі, так з’явіліся нарысы пра лёсы настаўнікаў-землякоў, 

якія, натхнёныя Купалам на стварэнне нацыянальных школ, сутыкнуліся са 

шматлікімі праблемамі. 

Яшчэ ў 1972 годзе Генадзь 

Каханоўскі, тады намеснік дырэктара 

Мінскага абласнога краязнаўчага музея, у 

газеце Валожынскага раёна “Працоўная 

слава” пісаў пра наведванне Янкам 

Купалам вёскі Гародзькі[12]. 

Вытрымка з артыкула: “Старажылы з 

Гародзькаў сцвярджаюць, што ў 1919 годзе Янка Купала наведаў іхнюю вёску. 

Прыязджаў чыгункай. Тут быў сіроцкі дом. Вось да дзетак прыязджаў паэт, 

цікавіўся іх лёсам. А яшчэраней, у 1906–1907 гадах, 

нібытатаксаманаведаўвёскіГанькавічы, Гарадзечна”. 

Купала прыязджаў у былы маёнтак Седлішча (недалёка ад Забрэззя і 

Гародзькаў), каб “азнаёміцца з жыццём дзяцей-сірот, бацькі якіх загінулі на 

вайне. Дачуўшысяпра такую навіну, на сустрэчу з 

паэтамсабралісянавакольныянастаўнікі. 
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Янка Купала расказаўпрабудаўніцтвавольнайБеларусі, 

праарганізацыюбеларускіх школ, чытаў свае вершы”. 

Згадвалісяпрозвішчынастаўнікаў З.П.Асіповіч, М.А. Станкевіча, 

якіярасказваліпра тую сустрэчу. Пазнейгэтыязвесткіўвайшлі ў 

энцыклапедычныдаведнік “Янка Купала”, бопаэтаў шлях 

ішоўпразчыгуначнуюстанцыюГародзькі (на лінііМаладзечна – Ліда, 

пракладзенайяшчэ ў 1906 годзе; цяперстанцыяназываеццаВаложын). Купалу 

сустрэлінастаўнік М.А. Станкевіч, выхавальніца Я.П. Асіповіч і суправаджалі 

да Седлішча. 

Сёння на карцеБеларусігэтагафальваркаўжо не знайсці, але ў самым канцы 

ХІХ стагоддзяпольскігісторык, публіцыст і паэтЧэслаўЯнкоўскізгадваеяго ў 

“Ашмянскімпавеце”: “За імі (вёскаміКабыльчыцы, Баяры, Барташы, якіязліліся 

ў аднудоўгуювёску), далей да Забрэззя – і вярсты не будзе – не вялікі, але 

прыгожазабудаваны і 

стараннаўпарадкаваныфальваракСедлішчаІяхімаНекрашэвіча, брата 

ўладальнікатаксамападзабрэзскагаВялікагаДвара”[12]. 

А. Саламевіч знайшла звесткі 1905 года,паводле якіх у 

маёнткуНекрашэвічапражывала 15 чалавек, гаспадару належала 186 

дзесяцінзямлі. Пасля (ці ў час) Першайсусветнайвайны тут быўпрытулак для 

дзяцей. За польскім часамуладальнікаммаёнткабыўДэмбіцкі, якогавыбіралі ад 

беларусаўдэпутатам у польскі сейм. У ВялікуюАйчыннуювайну ў 

маёнткугаспадарылі немцы, а каліадыходзілі ў 1944 годзе, падарвалі, 

тамумаладзейшыяяго не памятаюць. На 

тыммесцыцяпертолькісельскагаспадарчыяпабудовы. 

Колькіпраіснаваўпрытулак у Седлішчыне вядома. Але Купала прыязджаў 

не ў тое Седлішча, што ў Пяршайскімсельсавеце, як напісаўпрагэта А. Гедроіць 

у “КуфэркуВіленшчыны”, і не ў Седлішча ў Сугваздаўскімсельсавеце, як 

сцвярджаюць А. Мальдзіс і Дз. Крывашэй, а ў Седлішча, штопаміжЗабрэззем і 

Гародзькамі, за трыкіламетры ад чыгуначнайстанцыі.Шлях Купалы ў гэты 

маёнтак ішоў праз Вялікі Двор каля Забрэззя. Едучы на возе, настаўнікі 

распавядалі яму і пра Гародзькі, якімі тады валодалі шляхціцы Ваўчацкія, і пра 

Вялікі Двор, апошняй уладальніцай якога была Браноўская. Перад Забрэззем 

падарожнікі павярнулі направа і хутка былі ў Седлішчы[12]. 

У Гародзьках у 1919 годзе жылі настаўніцы Зінаіда Пятроўна Асіповіч і яе 

сястра Яўгенія, ураджэнкі Вішнева. Ад мясцовых жыхароў вядома, што 

Асіповічы добра ведалі Уладзіславу Францаўну Луцэвіч, ездзілі да яе ў Мінск. 

Была падцверджана інфармацыя, што  Асіповічы сябравалі з сям’ёй Франца і 

Эміліі Станкевічаў, іх дзеці раслі разам. 



19 

 

Вясной 1919 года, Уладзіслава Францаўна прыязджала разам з Янкам 

Купалам, а пасля сустрэчы ў Седлішчы яны накіраваліся ў яе роднае Вішнева. 

Янка Купала і ягоспадарожніца не быліабыякавымі да лёсудзяцей-сірот. 

УладзіславаФранцаўна ў 1908 годзепрацавалавыхавальніцай у прытулку ў 

Вільні, у 1914 годзеўдзельнічала ў арганізацыідзіцячагапрытулку ў Седлішчы. 

Некаторыядаследчыкімяркуюць, што і Купала менавіта з 

гэтайпрычынынібытабыў у Гародзьках яшчэ ў пачатку Першай сусветнай 

вайны. 

У студзені 2010 года, выкарыстаўшы даследаванні А. Саламевіч па 

гісторыі вёскі Гародзькі, Юры Жыгамонт запісаў у Гародзьках свае “Новыя 

падарожжы дылетанта”. Не абышоў і факт прыезду Купалы ў нашу 

вёску.Стоячы на самай старой вуліцы, тэлевядучы сказаў, што па ёй некалі 

“гуляў Купала”. Наўрадці Купала гуляў па 

гэтайвуліцы! Хутчэй за ўсё, не было ў яго 

часу на гэта. А калі і спыніўся на нейкі 

час, то ў Асіповічаў – а іх хата знаходзіцца 

не на вуліцыГагарына, а на 

цяперашняйЛеніна. А яшчэ Юры 

Жыгамонтраспавёў, 

штогародзькаўцымараць, каб самая старая 

вуліцанасілаімя Купалы. Добра было б, 

кабянысапраўдыпра тое марылі, а іх марыспраўдзіліся![12]. 

Вось і скончылася наша падарожжа. Для нас яно было цікавым і 

захапляльным. Мы прыйшлі да высновы, што вывучэнне гісторыі сваёй малой 

радзімы гэта не толькі цікава, але і наш абавязак дзеля таго, каб не згубіць свае 

карані, мець светлую будучыню. 
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Заключэнне 

 
Вынікам нашай даследчай працы стала ўяўнае падарожжа ў гісторыю вёскі 

Гародзькі. А таксама, нашымі намаганнямі вядомы матэрыял па гісторыі вёскі быў 

праналізаваны, структурызаваны, дапоўнены і сабраны ў адну працу.  

Намі быў выяўлены раней вядомы матэрыял па гісторыі вёскі і некаторыя 

даследчыкі-краязнаўцы, якія пакінулі звесткі пра Гародзькі ў межах даследавання 

гісторыі раёна. Даведаліся, пра Алену Саламевіч – выпускніцу нашай школы, 

былую жыхарку вёскі Гародзькі, якая ўнесла вялікі ўклад у вывучэнне гісторыі 

сваёй малой радзімы. Менавіта, яе даследаванні дапамаглі нам узнавіць падзеі з 

гісторыі вёскі, здзейсніць уяўнае падарожжа, пазнаёміцца з жыццём людзей, іх 

лёсамі, заняткамі, адносінамі паноў да сялян, культурнае жыццё. 

Намі былі раскрыты падзеі з гісторыі вёскі ХVІІ–ХІХ  стагоддзяў, а 

менавіта, калі ўзгадваецца, якое мела адміністрацыйнае дзяленне, якія вёскі 

былі суседкамі, заняткі людзей, паходжанне прозвішчаў і гд. 

Таксама намі было ўстаноўлена развіццё вёскі ў другой палове ХІХ–пачатку 

ХХ стст. Так, стала вядома, што вёска была дастаткова развітой, вялікі быў 

панскі маёнтак, мелася царква, а с пачатку ХХ ст. – чыгунка.  

Зрабіўшы агляд некалькі пакаленняў уладароў гародзькаўскага маёнтка 

прыйшлі да высновы, што яны былі добрымі людзьмі, добрымі гаспадарамі, 

жылі ў згодзе з сялянамі, не крыўдзілі апошніх, а наадварот, дапамагі ім. Калі 

насталі цяжкія часы для паноў, то і мясцовыя людзі прыходзілі ім на дапамогу. 

Панскі дом з дваром у Гародзьках быў вельмі прыгожы,але не меў за сабой 

багатай традыцыі, раскошы, якая існавала ў многіх памешчыцкіх сядзібах. 

Назаўсёды на старонках гісторыі нашай вёскі застанецца памяць аб 

прыездзе ў нашы мясціны Янкі Купалы, які наведваў дзяцей у інтэрнаце 

Седлішча.Тая цёплая сустрэча з Купалам былых настаўнікаў Гародзькаўскай 

школы з’яўляецца адной з самых знакавых падзей у гісторыі вёскі Гародзькі.  

Займаючыся вывучэннем гісторыі вёскі мы быццам бы папалі туды, у старыя 

Гародзькі, быццам бы хадзілі па тых вуліцах і бачылі былых людзей, знешні 

выгляд мясцовасці, пабудовы. Гэта было вельмі цікава і так своеасабліва, што дух 

захоплівала. Дзейсна, што вывучэнне гіторыі сваёй радзімы збліжае нас з нашымі 

продкамі, дзядамі, нашымі каранямі. Ад гэтага хочацца яшчэ больш любіць і 

шанаваць сваю радзіму, яе гісторыю і каштоўнасці. Увогуле, гісторыя – гэта скарб, 

які трэба вывучаць, дапаўняць і перадаваць сваім нашчадкам, каб не запамятавалі 

свае карані і не згубілі сябе.   
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