
Экскурсійны маршрут «Падарожжа па родным краі» 

 

Мэта – даследаванне і папулярызацыя рэгіянальнай культурна-

гістарычнай  і прыроднай спадчыны Вілейшчыны. 

Задачы: 

 даследаванне мясцовых гісторыка-культурных і прыродных 

каштоўнасцей у натуральных абставінах; 

 знаёмства з міфалагічнымі дахрысціянскімі аб’ектамі: культавымі 

камянямі і дрэвамі; 

 папулярызацыя рэгіянальнай культурна-гістарычнай спадчыны 

Вілейшчыны праз стварэнне інфармацыйнага буклета. 

Маршрут руху: Вілейскі чыгуначны вакзал – Музей І сусветнай вайны 

ў в. Заброддзе. 

Працягласць руху: каля 46,5 км, 1 дзень. 

Спосаб руху: на веласіпедах. 

Аб’ект падарожжа - тэрыторыя Вілейкі і Вілейскага раёна. Пачатковым 

пунктам з’яўляецца Вілейскі чыгуначны вакзал, які знаходзіцца ў тым жа 

мікрараёне, што і СШ №5 г. Вілейкі. Канцавы пункт – гэта музей І сусветнай 

вайны ў вёсцы Заброддзе. 

Схема маршрута 

 



№ Этапы экскурсіі Прыкладная 

адлегласць, км 

1

. 

Вілейскі чыгуначны вакзал 

– Вілейскія электрычныя сеткі 

0,5 

2

. 

Вілейскія электрычныя 

сеткі – Царква Св. Ціхана 

1 

3

. 

Царква Св. Ціхана – помнік 

ахвярам вайны ў мікрараёне 

Макаўе 

6 

4

. 

Помнік ахвярам вайны ў 

мікрараёне Макаўе – вёска 

Шылавічы 

3 

5

. 

Вёска Шылавічы – 

звышдоўгахвалёвая 

радыёстанцыя “Антэй” 

5 

6

. 

“Антэй” – дуб каля вёскі 

Парамец 

6 

7

. 

Дуб каля вёскі Парамец – 

вёска Жарсцвянка 

3 

8

. 

Вёска Жарсцвянка – вёска 

Заброддзе 

6 

9

. 

Вёска Заброддзе – г. 

Вілейка 

16 

 

  



Характарыстыка экскурсійных аб’ектаў 

1. Вілейскі чыгуначны вакзал 

 

Наша вандроўка пачынаецца з вілейскага чыгуначнага 

вакзала.  Гісторыя чыгуначнага руху на Вілейшчыне бярэ пачатак 1 сакавіка 

1902 года, калі імператар Мікалай ІІ зацвердзіў план будаўніцтва полацка-

сядлецкай чыгуначнай лініі. Само будаўніцтва было распачатае ў 1904 годзе. 

Чыгунка прайшла праз Вілейку, Маладзечна, Ліду, Масты, Ваўкавыск, 

Свіслач і мела адгалінаванне на Масты – Гродна. Важная ў стратэгічным 

плане двухкалейная магістраль, даўжынёй 590 вёрстаў, фінансавалася 

французскай пазыкай. Асаблівыя цяжкасці і складанасці былі на першым 

участку лініі ад Полацка да Вілейкі, дзе давялося перасякаць водараздзелы 

рэк Заходняй Дзвіны, Дняпра, Нёмана, сустракаючы на сваім шляху вялікую 

колькасць азёраў, балот, яроў і вярхоўяў прытокаў названых рэк. 

Праз Вілію быў узведзены мост даўжынёй у 35 сажаняў (адзін сажань – 

213, 36 см). У Маладзечне давялося праходзіць над Лібава-Роменскай 

чыгункай пуцеправодам. Тут жа была збудавана вузлавая станцыя з новым 

вакзалам. 

Усяго на лініі былі пабудаваны  22 пасажырскія вакзалы на станцыях 

чацвёртага класа і 8 – на станцыях трэцяга класа. Вілейскі вакзал хоць і 

адносіўся да чацвёртага класа, але тут, як і на суседнім маладзечанскім 

трэцяга класа, дзейнічаў буфет. Тут жа, як і на вузлавых станцыях, была 

збудаваная пасажырская платформа даўжынёй 75 сажаняў на бетоннай 

аснове. Побач знаходзіліся адкрытыя таварныя платформы. 



Кіраваў усёй будоўляй чыгункі “Балагое – Седльцэ” найбуйнейшы 

спецыяліст у гэтай справе Уладзімір Цімафееў-Расоўскі. За сваё жыццё ў 

былой Расійскай імперыі ён пабудаваў каля 15 тысяч вёрстаў чыгуначных 

магістраляў. На ўказаным аб’екце ён зэканоміў больш за 12 мільёнаў рублёў 

(15 працэнтаў агульнага запланаванага каштарысу), што было на той час 

беспрэцэдэнтным выпадкам. Ды і тэрміны будаўніцтва былі скарочаныя. 

Таму на пачатку 1907 года новая лінія здаецца ў эксплуатацыю, і з 1 студзеня 

на ён пачаўся рэгулярны рух па перавозцы пасажыраў, багажу і грузаў. Пры 

гэтым участак ад Балагоя да Ваўкавыска перадаецца мікалаеўскай дарозе, а ў 

1910 годзе паўднёвы адрэзак гэтай лініі да Полацка ўключаны ў склад 

Палескіх дарог. 

Паколькі паблізу ад нашага горада была збудаваная новая станцыя з 

аднайменнай назвай, то на Лібава-Роменскай чыгунцы станцыю Вілейка 

перайменавалі ў Нова-Вілейку (цяпер Нова-Вільня). 

Трэба адзначыць, што ў першыя гады работы чыгунка была зусім не 

загружаная, можна сказаць, амаль не працавала. Так, у 1909 годзе на 

вузлавую станцыю Маладзечна за суткі прыбывала толькі 8 пасажырскіх і 9 

грузавых цягнікоў. 

 

Толькі пачатак Першай сусветнай вайны актыўна ажывіў работу 

чыгуначнай гаспадаркі, а пасля ліквідацыі восенню 1915 года Свянцянскага 

прарыву Вілейка стала прыфрантавым горадам. На яе станцыі, дзе да гэтага 

часу меліся два галоўныя, тры прыёмна-адпраўныя пуці і пуці старога 

кар’еру, з паўночнага боку паклалі яшчэ два скразныя пуці. Адзін з іх, на 

цэлы састаў, ішоў да чыгуначных майстэрань, а ў кар’еры прыставалі пуці 



для адстою вагонаў са снарадамі. Ад платформы з пуці № 10 правялі вузкую 

каляю з паравой цягай праз Любань у бок Рускага Сяла і ад Любані ў бок 

Каралеўцаў – на коннай цязе. Падобнай лінія пралягала і ў бок Шылавіч – 

Прынты – Вайдзеняў – Міцкавічаў. 

Вясной 1916 года на пачатку Нарачанскай аперацыі праклалі 20-

верставую дарогу шырокай каляі з новай станцыі Крывічы – Ваенныя (1,5 

кіламетра ад Княгініна) праз Сваткі да Брусоў. 

У міжваенны перыяд чыгуначная паласа Заходняй Беларусі была 

перашыта па заходне-еўрапейскім стандарце; на некаторых напрамках, дзе 

інтэнсіўнасць руху была малая, палякі здымалі паралельныя каляіны, у тым 

ліку і ад Куранца ў бок Круляўшчызны. 

Пасля прыходу Чырвонай Арміі ў Заходнюю Беларусь чыгуначная 

сетка з нашага рэгіёна ўвайшла ў склад Маладзечанскага аддзялення 

Беластоцкай чыгункі. Пачалася зваротная перашыўка каляі на савецкі манер. 

Начальнікам станцыі Вілейка быў прызначаны чыноўнік з сімвалічным 

прозвішчам Гудок, якое дакладна падыходзіла да абранай ім прафесіі. 

Што ж тычыцца самога будынка вакзала, яго ўрачыстае адкрыццё 

адбылося ў студзені 1907 года. Віляйчане з гонарам сустракалі першы 

пасажырскі цягнік, што ішоў з Пецярбурга ў Варшаву праз чыгуначную 

станцыю Вілейка. 28 верасня 1915 года на станцыю прыбыў імператар 

Мікалай ІІ для правядзення агляду войскаў 2-ой арміі Заходняга фронту. 

Пасля паўстання Другой Рэчы Паспалітай участак гэтай дарогі ад 

Загацця да Седлец (без саміх Седлец) стаў належыць Віленскай дырэкцыі 

PKP (дзяржаўная польская чыгунка) і пры рэканструкцыі будынкаў вакзалаў 

гэтай лініі быў спушчаны загад зверху прыводзіць іх да выгляду стыля 

дварковага, характэрнага для архітэктуры Польшчы таго часу. У 1920-ыя 

палякі надбудавалі другі паверх і зрабілі "барочны" фасад. 

У 2012 годзе вялейскі архітэктар Анатоль Капцюг  прапанаваў аздобіць 

фасад вакзала гербам Вілейкі, бо адной з функцый гербу і з'яўляецца 

вылучаць і падкрэсліваць адметнасць свайго ўладальніка сярод астатніх. Але 

пакуль гэта прапанова не была рэалізаваная. 

  



2. Вілейскія электрычныя сеткі 

 

Гэта наш наступны прыпынак. На будынку Вілейскіх элекрычных сетак 

усталяваная памятная шыльда ў гонар Анатоля Валянцінавіча Рогача (1947 – 

2010). Анатоль Рогач нарадзіўся ў в. Каралеўцы Іжанскага сельскага Савета 

на Вілейшчыне. Скончыў Іжанскую сярэднюю школу. Служыў у Савецкай 

Арміі. Ад 1967 года працаваў у Вілейскіх раённых электрычных сетках 

(РЭС), дзе прайшоў шлях да кіраўніка прадпрыемства. Узначальваў РЭС з 

1988 года. Быў дэпутатам вілейскага раённага Савета. 

Анатоль Рогач спалучаў вытворчую і дэпутацкую дзейнасць з 

краязнаўчай. Ён – адзін з самых аўтарытэтных даследчыкаў жыцця і 

творчасці нашых землякоў: Адама Гурыновіча, Ігната Ходзькі, Эдварда 

Жалігоўскага. Анатоль Рогач першым на Вілейшчыне і адным з першых на 

Беларусі звярнуў увагу на біяграфію аўтара першай украінскай канстытуцыі, 

ураджэнца Касуты ля Вілейкі Піліпа Орліка. 

На рахунку Анатоля Валянцінавіча шмат адкрыццяў з гісторыі нашага 

краю. Як толькі выдаваліся нейкія дні адпачынку, ён ехаў у бібліятэкі, архівы 

і музеі Мінска, Гродна, Вільні. І адтуль заўсёды прыязджаў акрыленым з 

папкамі копій дакументаў, якія пралівалі святло на нашу мінуўшчыну. 

Акрамя таго, Анатоль Рогач быў кандыдатам у майстры спорту па 

шашках, пераможцам шматлікіх нацыянальных і міжнародных 

спаборніцтваў. 



 
У 2005 годзе, дзякуючы старанням Анатоля Рогача, на тэрыторыі РЭС 

з’явіўся ўнікальны помнік, які мала хто бачыў, але пра яго існаванне ведаюць 

многія «невіляйчане». Гэта мемарыяльная памятная пліта ў гонар Юзэфа 

Пілсудскага  з в. Будзькі Хаценчыцкага сельсавета. Адзіны, які захаваўся да 

нашых дзён на тэрыторыі Беларусі, помнік Ю.Пілсудскага – польскага 

ваеннага, дзяржаўнага і палітычнага дзеяча, першага кіраўніка адроджанай 

Польскай дзяржавы, заснавальніка польскай арміі, маршала Польшчы. 

Помнік прадстаўляе сабой апрацаваны прыродны граніт, на якім 

размяшчаецца мармуровая пліта з надпісам. Яшчэ ў 1935 годзе гэты 

мемарыяльны знак быў урачыста ўсталяваны каля польскай школы імя 

Ю.Пілсудскага ў в. Будзькі. Увесь перыяд савецкага часу пасля яго 

разбурэння і ажно да 2004 года помнік праляжаў у лесе каля вёскі. А ў 2004 

годзе быў перавезены Анатолем Рогачам для таго, каб яго не змаглі вывезці з 

тэрыторыі раёна. 



 
Побач з будынкам электрасетак змяшчаецца таксама цікавы помнік 

археалогіі – Камень Любэцкі з ямкамі, перавезены сюды з урочышча 

Любэцкі Лес, што за 150 м на поўдзень ад в. Вуткі Вілейскага раёна. Валун 

мае прасападобную форму з адшліфаванай паверхняй і акругленымі бакамі. 

Даўжыня яго 2 м, вышыня 1,35 м, вага каля 6,5 т. На заходняй бакавой 

паверхні захавалася 10 штучных паглыбленняў дыяметрам 4х5 см і глыбінёй 

2х3 см. Камяні з такімі лункамі распаўсюджаны ва ўсіх рэгіёнах на поўнач ад 

нашай краіны: у Літве, Эстоніі, Латвіі, Фінляндыі і Швецыі. Па меркаванні 

эстонскіх даследчыкаў, яны зроблены чалавекам у І тысячагоддзі да н.э., 

латвійскія гісторыкі адносяць іх да другой паловы І тысячагоддзя і лічаць, 

што культ такіх валуноў працягваўся і пазней. Можна меркаваць, што 

паглыбленні рабілі косткаю ці каменем больш трывалага складу, каб наліць у 

іх тлушч або алей, пакласці кнот і запаліць агонь. Відовішча, асабліва ў 

прыцемках, вельмі ўражвала. Звычайна такія камяні размяшчаюцца блізу рэк 

і ручаёў. Большасць даследчыкаў бачыць у гэтых аб’ектах праяву культу 

памерлых, але паралельна вызначаюць іх ролю таксама і ў культах 

урадлівасці і сонца. Да нядаўняга часу лічылася, што Латвія з’яўляецца 

паўднёва-усходняй ускраінай арэала такіх камянёў. Між тым, у нашай краіне 

ўжо знойдзены 32 валуны ў Браслаўскім, Воранаўскім, Глыбоцкім і іншых 

раёнах, а таксама ў вёсках Вілейшчыны: Дварэц, Вуткі, Бараўцы, 

Канстамполь, Камена. Выяўленыя валуны даюць падставы для пераносу 

мяжы арэала іх распаўсюджання на поўдзень, на тэрыторыю нашай краіны. 

Усё гэта дазваляе ўдакладніць межы рассялення балцкіх (фіна-угорскіх) 

плямёнаў, якія, на думку гісторыкаў, высеклі лункі. 

 

 



3. Царква Святога Ціхана 

 

На ўскрайку Вілейкі стаіць царква Святога патрыярха Ціхана, 

Віленскага арцыбіскупа, які ў 1917 стаў патрыярхам ўсяе Русі. З пачаткам 

Першай сусветнай вайны арцыбіскуп Віленскі Ціхан пастаянна быў у гушчы 

падзей: ён прыязджаў на перадавую, дзе бласлаўляў салдат і натхняў іх на 

ратныя подзвігі , асвячаў лазарэты і здзяйсняў у іх малебны, абыходзіў 

цяжкапараненых, супакойваў бежанцаў, асвячаў святой вадой і дабраслаўляў 

палкі, якія прыбываюць на фронт, здзяйсняў паніхіды з памінаннем 

загінулых. 

Будаўніцтва храма вялося з 1994 па 1997 год. Царква невялікая па 

памерах, вышынёй 21 м. Храм быў асвечаны ў дзень памяці свяціцеля Ціхана 

9 кастрычніка 1997 года. Будынак вырашаны ў чыста візантыйскім стылі. 

Тып храма – крыжова-купальны. У плане царква ўяўляе сабой фігуру крыжа 

– галоўнага сімвала хрысціянства, у цэнтры – круглы высокі “барабан”, 

увенчаны шлемавідным купалам. Апсіда, якая знаходзіцца з усходняга боку, 

у візантыйскай сімволіцы адпавядае Віфліемскай пячоры, дзе нарадзіўся 

Хрыстос, і пячоры, у якой ён быў пахаваны, таму ёй надаецца паўкруглая 

форма. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Помнік ахвярам вайны у мікрараёне Макаўе 

 
На выездзе з горада мы спыняемся ля помніка, пад якім пахаваныя 

астанкі 384 мірных жыхароў Вілейшчыны, жыўцом спаленых нямецка-

фашысцкімі захопнікамі ў вёсцы Макаўе 30 чэрвеня 1944 года. Вядома, што 

сярод забітых былі святар Рабунскай царквы Уладзімір Назарэўскі з дачкой 

Надзеяй. 

 

5. Вёска Шылавічы 

Назва Шылавічы бярэ свой пачатак ад родавага празвання ці мянушкі 

тыпу Шылаў, Шыловіч або ад дыхрысціянскага імені Шола, што азначае 

“вандроўнік” і сустракаюцца яшчэ ў Ваўкавыскім, Слонімскім, Слуцкім і 

іншых раёнах. Сустракаюцца варыянты назвы – Шалавічы і Шыловічы. 

Вёска мае багатую і цікавую гіторыю. У пачатку XV стагоддзя вялікі 

князь Вітаўт падарыў Глебу Юр’евічу Даўмонту за яго ўдалую аперацыю па 

вызваленні з татарскага палону княжацкіх воінаў у 1399 г. “тры сяльцы ў 

Маркаўскім стане”, сярод якіх былі і Шаловы. Яны і ідэнтыфікуюцца з 

Шылавічамі. У пачатку XVI стагоддзя ў Літоўскай метрыцы згадваліся 

Шылавіцкая пушча і Шылавіцкі перавоз на рацэ Вілія. Усе яны разам з 

аднайменнай вёскай уваходзілі ў склад каралеўскага ўладання – Маркаўскага 



староства. Яго цэнтральны двор знаходзіўся ў мястрэчку Маркава, а 

зямельныя ўладанні нешырокай паласой уздоўж ракі Нарачанкі даходзілі 

амаль да возера Нарач. 

У 1806 годзе Шылавічы былі прададзеныя старшыні Мінскай 

крымінальнай палаты Івану Віктаравічу Любанскаму, які ў 1818 годзе 

прымае рашэнне ссяліць вёску, у якой на той час пражывала 18 сямей. 

Сяляне з Шылавічаў былі пераселеныя Любанскім у бліжэйшыя вёскі яго 

маёнтка – Баранцы, Макаўе і Прынту, а таксама ў новыя, толькі што 

заснаваныя – Доўгае і Зачарвенне (цяпер не існуе). На вызваленым месцы 

быў пабудаваны фальварак Тэклінаполь, названы ў гонар маці Любанскага 

Тэклі. 

У 1939 годзе пад назвай Тэклінаполь існавалі: маёнтак, дзе налічвалася 

4 гаспадаркі і 38 жыхароў; пасёлак, 8 гаспадарак, 24 жыхары, 45 га зямлі. 

Пасля верасня таго ж года, з прыходам савецкай улады, памешчыцкая зямля 

была нацыяналізаваная. У вайну сядзібны дом спалілі. 15 лютага 1950 года у 

былым маёнтку арганізавалі Вілейскую машынна-трактарную станцыю, якая 

налічвала 5 драўляных домікаў ды прыстасаваны пад рамонтныя майстэрні 

панскі свінарнік. 

Праз 140 гадоў паселішча зноў вярнула сваю ранейшую назву, 

паступова ператвараючыся ў квітнеючы пасёлак. Ад маёнтка цяпер нічога не 

засталося, за выключэннем некалькіх старых дрэў у цэнтры вёскі – рэшткаў 

старасвецкага пейзажнага парка. 

У ваколіцах Шылавічаў захаваліся сляды і іншых гістарычных падзеяў. 

Так, непадалёк ад вёскі знаходзяцца бліндажы І сусветнай вайны. 

 

А яшчэ цікавейшую знаходку пашчасціла дастаць з зямлі падлеткам, 

што 20 верасня 2014 года гулялі ў Шалавіцкім парку. Гэта было не што 

іншае, як кавалерыйская шабля часоў вайны 1812 года. Сама рарытэтная 

зброя атрымала значныя пашкоджанні часам, але добра захаваўся эфес, на 

якім супрацоўнікі Вілейскага краязнаўчага музея знайшлі манаграму з 

ініцыяламі. Яны належалі каралю Вестфаліі і малодшаму брату Напалеона I 

Банапарта Жэрому [14]. Калі Напалеон стаў імператарам, то ён імкнуўся доб-

ра ўладкаваць сваіх родных, сясцёр выгадна аддаць замуж, а братоў пасадзіць 

на нейкі трон. Так, адзін з братоў стаў іспанскім прынцам, яго пасынак – 



італьянскім каралевічам, а каралеўства Вестфалія дасталася малодшаму бра-

ту Жэрому. Падчас вайны 1812 года ён камандаваў 8-м вестфальскім корпу-

сам вялікай арміі. Як шабля трапіла ў Шылавічы, дакладна невядома. Існуе 

некалькі версій. Магчыма, пры адступленні арміі хтосьці з салдат схаваў 

сваю зброю. А можа, у якасці трафея яна дасталася мясцоваму памешчыку. 

Не выключана і тое, што яна магла належаць прадстаўнікам маёнтка, якія 

падтрымлівалі палітыку Напалеона і ўдзельнічалі ў вайне 1812 года. Як бы 

там ні было, але знаходка сапраўды вельмі каштоўная і рэдкая. Найперш 

таму, што толькі адзін з гвардзейскіх палкоў быў узброены такімі шаблямі, і 

экзэмпляраў такога віду ўзбраення было выпушчана няшмат. 

 

6. Звышдоўгахвалевая радыёстанцыя “Антэй” 

 

У лесе непадалёк ад Шылавічаў размяшчаецца расійская вайсковая 

частка, вядомая таксама як звышдоўгахвалевая радыёстанцыя “Антэй”. 

У канцы 50-х гадоў мінулага стагоддзя на ўзбраенне Ваенна-марскога 

флоту паступілі атамныя падводныя лодкі з балістычнымі ракетамі на борце 

– самы непрадказальны для праціўніка кампанент стратэгічных ядзерных 

сілаў. Вызначыць, у якой кропцы Сусветнага акіяну знаходзіцца падлодка і 



калі яна нанясе ўдар, неверагодна складана. Для сувязі з субмарынамі ў 

Сусветным акіяне і была пабудаваная звышдоўгахвалевая радыёстанцыя 

“Антэй” (1964 г.). Гэта была ўжо трэцяя па ліку падобная станцыя ў Савецкім 

саюзе (першай узнікла ЗДХ радыёстанцыя “Галіяф” у Горкім ў 1952 г., 

другой – “Геркулес” у Хабараўску ў 1962 г.). 

У якасці месца для новай станцыі была выбраная Вілейшчына. Чаму 

менавіта тут вырашылі збудаваць стратэчна важны аб’ект? Па-першае, гэтая 

пляцоўка знаходзіцца ў значнай аддаленасці ад буйных гарадоў 

прамысловага значэння. Па-другое, уяўляла сабой балоцістую мясцовасць, 

якая валодае характарыстыкамі “добрай зямлі” па яе непасрэдным уплыве на 

выпраменьваную магутнасць. І, нарэшце, знаходзілася ў патрэбнай блізкасці 

ад чыгуначнай станцыі, шашы, мясцовых крыніц будаўнічых матэрыялаў і 

энергазабеспячэння. 

Нягледзячы на развал Савецкага саюза, расійская вайсковая частка не 

пакінула межаў Беларусі. Сёння яе дзейнасць рэгламентуецца дамовай паміж 

беларускім і расійскім урадамі, паводле якога нерухомасць і надзел зямлі 

плошчай 650 га, на якім размешчаная радыёстанцыя, перадаюцца на 25 гадоў 

у карыстанне Расійскай Федэрацыі. Тэрмін дзеяння дамовы можа быць 

працягнуты. Дадзеная дамоўленасць таксама дае права працаўладкоўваць на 

аб’екце грамадзянаў Беларусі. Менавіта яны і складаюць на “Антэі” 

асноўную частку грамадзянскага персаналу. 

Чым жа канкрэтна займаецца “Антэй”? Яго задача – атрымаўшы загад 

ці паведамленне ад вышэйпастаўленага кіраўніцтва, данесці яго да экіпажа 

падлодкі, якая знаходзіцца за тысячы кіламетраў ад родных берагоў. І быць 

заўсёды гатовым атрымаць інфармацыю ў адказ, каб перадаць яе для 

апрацоўкі ў спецыяльны аўтаматызаваны цэнтр. 

Па сутнасці, радыёстанцыя з’яўляецца рэтранслюючым 

узмацняльнікам сігнала. Яна мае перадатчык магутнасцю 1000 кілават, які 

здольны забяспечваць дальнюю сувязь на адлегласці большай за 10 000 

кіламетраў. 

Маракі-сувязісты нясуць баявую вахту глыбока пад зямлёй, у 

заглыбленым бункеры. За суткі дзяжурны апрацоўвае дзясяткі 

паведамленняў і сігналаў, звязаных з баявым кіраваннем ядзернымі сіламі. 

Табло паказвае, якую тэрыторыю ахоплівае сігнал. Ведаць змест інфармацыі 

не належыць. Неабходна толькі дакладна і хутка яе перадаць. Дзякуючы 

спецыяльнай апаратуры, хуткасць перадачы сігналу сціскаецца ў дзясяткі 

разоў, што дазваляе перадаваць больш за тысячу слоў у хвіліну. Гэта 

забяспечвае захаванасць і сакрэтнасць сувязі. 

Антэнны комплекс радыёстанцыі ўключае ў сябе 15 рашэцістых 

апорных мачтаў вышынёй 270 метраў і тры “круглыя” мачты вышынёй 305 

метаў – на пяць метраў вышэй за знакамітую Эйфелеву вежу. Мачты 

падтрымліваюць антэннае палатно, якое ўяўляе сабой нацягнутыя тросы. Яго 

вага – 900 тон! Для абслугоўвання мачтаў кожныя дзесяць дзён на іх 



падымаюцца антэшчыкі-верхалазы. Яны сцвярджаюць, што, апынуўшыся 

наверсе, можна ўбачыць Мінск. 

У 2011 годзе на мачты ўзняліся таксама мінскія бейсджамперы 

(бейсджампінг – экстрымальны від спорту, у якім выкарыстоўваецца 

спецыяльны парашут для прыжкоў з фіксаваных аб’ектаў). Трое хлопцаў 

саскочылі з парашутамі з адной з вышак вышынёй 275 м. Што праўда, 

маладыя людзі праніклі на тэрыторыю вайсковай часткі незаконна і за свае 

дзеянні былі прыцягнутыя да адміністрацыйнай адказнасці. Хлопцы 

тлумачылі міліцыі, што інфармацыю пра вышкі знайшлі ў Інтэрнэце, думалі, 

што вайсковая частка закінутая, і таму вырашылі з іх скочыць. Пра тое, што 

радыёстанцыя “Антэй” дзейнічае, яны, маўляў, не здагадваліся. 

 

7. Дуб каля вёскі Парамец 

 

Цяпер мы спыняемся ля дуба непадалёк ад вёскі Парамец. Дуб гэты – 

незвычайны. Шырыня яго камля ў дыяметры складае 5,2 м. На галінках 

можна заўважыць шматлікія стужкі, якія завязваюць тут жыхары 

навакольных вёсак і турысты. Як тлумачаць людзі, гэта робіцца на шчасце 

або каб папрасіць у дуба дапамогі ў здзяйсненні нейкага жадання. 



Гэтая з’ява – пакланенне дрэвам – бярэ вытокі ў глыбокай 

старажытнасці, калі нашыя продкі-язычнікі верылі, што ўсё жывое мае душу, 

можа адчуваць і думаць, як і чалавек. Асаблівае месца сярод дрэваў займаў 

дуб, які лічыўся сімвалам вечнага жыцця. 

Культ дуба існаваў амаль ва ўсіх еўрапейскіх народаў. Яму прыносілі ў 

ахвяру жывёл і птушак, а часам рабоў і нават сваіх сародзічаў. Лічылася, што 

такім чынам можна заахвоціць, “угаварыць” дрэва дапамагаць у будзённых 

справах. Можна дапусціць, што пад агульным паняццем “дуб” маглі 

разумецца і іншыя дрэвы. Але, тым не менш, гэта не перашкаджае нам 

гаварыць аб шанаванні чалавекам-язычнікам менавіта дуба. 

У славянскай міфалогіі (у тым ліку ў міфалогіі беларусаў) дуб лічыўся 

дрэвам бога Перуна – уладара грому і маланак. Шмат захавалася апісанняў 

Перуна. Беларускія пісьмовыя помнікі сцвярджаюць, што гэты бог быў 

высачэзнага росту, з доўгай барадой, з чорнымі валасамі, велічны, статны. 

Яго грымучы лук – каменны молат, часам вясёлка. Яго стрэлы – гэта маланкі. 

Імі ён разбівае варожыя войскі чарнабога. Яны нагрувашчваюць цяжэрныя 

хмары, каб засланіць сонца, сарваць месяц, схаваць у хмарах напой жыцця – 

ваду. Але Пярун адным ударам свайго каменнага молата разбівае хмары, і 

вызваленая вада льецца на зямлю. 

У паганскіх капішчах ідал Перуна звычайна ставілі пад дубам, 

прысвечаным гэтаму боству. Таму і сам дуб лічыўся свяшчэнным. Былі 

асобныя свяшчэнныя гаі, якіх ніхто не мог крануць і якія прызначаліся для 

падтрымання нязгаснага агню. Гэтыя гаі, як і асобныя дрэвы, асабліва 

старыя, карысталіся вялікай пашанай. Іх агароджвалі платамі і доўга 

пакланядіся ім і пасля ўвядзення хрысціянства. Нават у пачатку ХХ стагоддзя 

ў губернскім Мінску было вядома паклоннае месца – капішча на беразе 

Свіслачы (цяпер гэта цэнтр горада). Тут ляжаў камень Дзед і каля яго рос 

Святы дуб. На яго галінкі вешалі ручнікі, а жалуды лічыліся свяшчэннымі. 

Сувязь дуба з Перуном часта выяўлялася ў ахоўнай магіі  – напрыклад, 

калі грымеў гром, трэба было пацерціся спінай аб дуб ці штосьці дубовае, каб 

спіна не балела. Калі падчас грымотаў пагрызці дубовае палена, можна было 

пазбавіцца ад зубнога болю. Верылі таксама, што нованароджаны хлопчык 

будзе моцным і здаровым, калі ягоную пупавіну павітуха абрэжа на дубовай 

дошцы. 

Акрамя таго, у беларускім фальклоры дуб выступае ў якасці 

Сусветнага дрэва, каля каранёў якога знаходзіцца Змей, а таксама воўна, у 

шатах – рытуальны куфар і жывыя стварэнні: заяц, яйка і ў ім смерць Кашча. 

Паводле вераванняў, Змей можа схавацца ад бога навальніцы ў дупле, і таму 

ў дуб часта б’е Пярун [4; с. 186 – 187]. Вершаліна Сусветнага дрэва сягае 

нябёсаў, камель і галіны арганізуюць зямную прастору і злучаюць неба з 

падзем’ем, дзе знаходзяцца карані гэтага дрэва. Такое дрэва адным з першых 

з’яўляецца на кавалку зямлі, здабытым са дна першаснага акіяну. Пад яго 

кронай робяць свае першыя крокі міфічныя першапродкі людзей. І 

натуральна, што пад Сусветным дрэвам, у самым цэнтры Сусвету, 



нараджаюцца багі, героі і валадары. Па гэтым цудадзейным дрэве можна 

патрапіць у іншыя светы, па ім апускаецца і падымаецца сам Бог і нават душа 

памерлага, якая пры гэтым ператвараецца ў таго ці іншага звера. 

Да Сусветнага дрэва беларусаў вельмі блізкі касмічны ясень Ігдрасіль 

са скандынаўскай міфалогіі. Каранямі і шатамі гэтае дрэва абдымае ўвесь 

свет, менавіта на ім трымаюцца неба, аблокі і зоркі. Там збіраюцца на раду 

багі і багіні, каб упарадкаваць свет. Ля самых каранёў дрэва ляжыць 

касмічны змей Нідхёг, на вершаліне сядзіць мудры арол, а па камлі бегае 

прарочая вавёрка. 

Нашыя продкі шанавалі і абагаўлялі і іншыя дрэвы: сасну, бярозу, ліпу, 

яблыню, рабіну… Асаблівыя адносіны беларусаў да лесу паэтычна выказаў у 

апавяданні “Кніганошы” Уладзімір Караткевіч: “У сасновым лесе – маліцца, 

у бярозавым – любіцца, у дубовым – волю каваць, у яловым – душу д’яблу 

прадаваць”. 

 

8. Жарсцвянка, Кардон, Заброддзе: памяць пра Першую сусветную 

вайну 

Наступныя тры пункты нашага падарожжа аб’яднаныя адной тэмай: 

ушанаванне памяці пра падзеі Першай сусветнай вайны (1914 – 1918). 

Першая сусветная вайна пакінула глыбокую рану ў гісторыі Еўропы і 

ўсяго свету. Пачаткова вайна вялася 8 дзяржавамі, у канцы — 38 дзяржавамі 

з агульнай колькасцю насельніцтва звыш 1,5 мільярдаў чалавек. Яна 

працягвалася 51 месяц і 2 тыдні, чалавечыя страты ўсіх бакоў склалі каля 9,5 

мільёнаў забітых, каля 20 мільёнаў параненых. У выніку вайны спынілі сваё 

існаванне тры імперыі: Расійская, Аўстра-Венгерская і Асманская. 

Хоць Расійскай імперыя прымала актыўны ўдзел у вайне, на тэрыторыі 

сучаснай Расіі баявыя дзеянні не вяліся. Лінія фронту прайшла пераважна па 

Вілейскім, Мядзельскім і Смаргонскім раёнах, частцы Віцебшчыны і 

Брэстчыны. Гэта азначае, што насельніцтва нашай краіны прыняло на сябе 

галоўны цяжар вайны: бежанства, голад, мабілізацыю, разбурэнне 

гаспадарак, рэквізіцыі і прымусовыя работы на патрэбы фронту. 



 
Пра падзеі таго часу нагадвае шасціметровы крыж у 

вёсцыЖарсцвянка, узнесены курсантамі Ваеннай Акадэміі Беларусі і 

курсантамі ваеннай акадэміі Бундэсвера падчас іх сумеснага велапрабегу ў 

2004 годзе. У гэтай мясцовасці ў Першую сусветную размяшчаўся цэлы 

вайсковы лагер, у якім стаяла 10 – 15 тысяч войска, лагер гэты называўся 

“Камарышкі” і займаў Кардон, Жарсцвянку, Парамец і Камарышкі. 

У вёсцы Кардон знаходзіцца адрэстаўраваная царква, дзе адпявалі 

загінулых ваяроў з лагера “Камарышкі”. 

Немагчыма абмінуць увагай і вёску Заброддзе, дзе быў створаны цэлы 

музей пад адкрытым небам, які займаецца ўшанаваннем ахвяраў вайны і 

захаваннем памяці пра яе. Экскурсію для нас правядзе сам стваральнік музея 

мастак Барыс Цітовіч. Пра гэтага незвычайнага чалавека варта распавесці 

асобна. 



 

 

Барыс Барысавіч Цітовіч – дыпламаваны графік, іканапісец і 

ландшафтны дызайнер. Разам з жонкай Валянцінай Пятроўнай яны ў 1974 

годзе пераехалі жыць у вёску Заброддзе Вілейскага раёна. Ад таго часу 

Цітовічы сталі ініцыятарамі і здзяйсняльнікамі шматлікіх культурных і 

гістарычных праектаў у нашым рэгіёне. 



У савецкія часы ў Вілейскім раёне Барыс Цітовіч рэалізаваў шэраг 

альтэрнатыўных мастацкіх і культурных праектаў. Ў 90-ых Барыс Цітовіч 

прымаў удзел ва ўзнікненні музейнага комплексу старадаўніх народных 

рамёстваў «Дудуткі». Разам з музейным праектам «Заброддзе» ён шмат часу 

прысвячае іканапісу. 

Валянціна Цітовіч па адукацыі рэжысёр. Яна вучылася ў мінскай 

Акадэміі мастацтваў і пасля пераезду ў Заброддзе арганізавала там дзіцячы 

вандроўны тэатр «Ялінка». 

З дзецьмі з бліжэйшых вёсак яна ставіла п'есы вядомых аўтараў і 

ўласныя творы. На той час пастаноўкі пад адкрытым небам былі для гледачоў 

і акцёраў нечым альтэрнатыўным, незвычайным і вальнадумным. 

У 1986 годзе яна змагалася за тое, каб вілейскі касцёл, які быў тады 

складам, рэарганізаваць ў канцэртную залу класічнай музыкі. Пазней яна 

дамагалася рэстаўрацыі бажніцы і яе перадачы ў 1990-я вернікам. 

Барыс і Валянціна – бацькі скульптара і калекцыянера Данілы Цітовіча. 

Барыс, Валянціна, Даніла і яго жонка Карола Цітовічы зрабілі са звычайнай 

некалі вёсачкі Заброддзе адзін з духоўных цэнтраў нашага рэгіёну. 

 

Сёння ў Заброддзі госці могуць наведаць: 

• першы ў Беларусі музей гісторыі Першай сусветнай вайны, які 

захоўвае больш як 2000 экспанатаў: абмундзіраванне і зброю, процівагаз, 

дакументы і фатаграфіі, прадметы побыту салдат і асабістыя рэчы ў памяць 

аб блізкіх; 



• музей рэтра-аўтамабіляў, дзе сабраны рарытэты 30-90-х гадоў ХХ 

стагоддзя: ЗІС-5, ГАЗ-67, ГАЗ М1, Willys, Opel Kadett, Opel Blitz... 

• экспазіцыю матацыклаў і веласіпедаў; 

• музей побыту стагадовай даўнасці (старадаўняя мэбля, ручнікі, 

адзенне, посуд, музычныя інструменты, фота); 

• кузню і лазню, якой ужо два стагоддзі; 

• творчыя майстэрні мастака і рэжысёра тэатра лялек... 

На беразе ракі  – пабудаваная ў стылі XVI-XVII стст. драўляная 

Барысаглебская капліца ў памяць аб усіх загінулых у ваенных дзеяннях. 

Таксама сярод самых шануемых мясцін Заброддзя і наваколля – лазарэтныя 

могілкі часоў Першай сусветнай вайны і 6-метровы крыж на пахаванні 

паблізу ваеннага лагера, памятная капліца ў гонар 80-годдзя заканчэння 

вайны, стэла і камень на месцы гібелі казака Данііла Шаўчэнкі... 

На працягу года ў "Заброддзі" праходзяць сімвалічныя мерапрыемствы, 

прысвечаныя гісторыі раёна: 

• аўтапрабег па мясцінах памяці ахвяр Першай сусветнай вайны, 

• Дзень Перамогі з памінаннем воінаў дзвюх сусветных войнаў, 

• Дзень памяці герояў... 

Для турыстаў у комплексе "Заброддзе" адкрыты аўтэнтычныя сялянскія 

домікі і ўладкаваны палатачныя гарадкі, працуюць летняе кафэ і сувенірная 

крама, прапануюцца экскурсіі і забаўляльныя праграмы. 

 


