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аНдрэй кішТымаў

Нёманскі «Тытанік»: 
віціны на водных 
шляхах Беларусі

Віціны — тып рачнога судна, які згадваецца ў Статуце Вялікага 
Княства Літоўскага 1588 г. Ужо адзін гэты факт можа быць 
важкай падставай для вывучэння дадзенага феномена. Як вя-

дома, артыкул 31 першага раздзела Статута 1588 г. «О прочищенью рекъ 
порътовыхъ» вызначаў: 

уставуемъ, ижъ естли бы в которомъ краю в томъ панстве 
нашомъ, великомъ князстве литовскомъ, река портовая была, ко- 
торою бы до местъ нашых головныхъ спустъ быти могъ, а прочи- 
щен[ь]я бы потребовала, тогды старостове и державцы добръ на-
шихъ, где такая река через кгрунты наши идеть, поддаными на-
шими повинни будуть оную реку вычистити и порътъ направити 
такъ, яко бы се ею комяги, витины, судна воденые и плоты дерева, 
на будованье и на дрова годного, без завады проходити могли. По 
тому ж  и вси станы такъ духовные, яко и светские от навышъ-
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шое ажъ до низшое особы повинъни будуть заховатисе и таковые 
реки портовые, через именье и кгрунтъ ихъ идучие, вычищати и 
направовати, яко се вышей поменило1.

У гістарычным слоўніку беларускай мовы віціны (віцыны) пазначаюц- 
ца як «Барка, рачное судна». Адзначаецца, што гэты тэрмін сустракаец- 
ца ў дакументах 1555 г. (дакументы аб Гарадзенскай мытні), 1601 г. — 
як рачныя судны, якія выкарыстоўваюцца ў перавозцы грузаў да Коўна 
і Караляўца, 1623 г. — згадваецца пра найманне трох віцін, 1680 г. — 
віціна фігуруе як судна, на якое грузіліся каштоўнасці віленскага мана-
стыра2.

Кожны з гэтых дакументаў па-
свойму цікавы. У 1555 г. на гара- 
дзенскага мытніка Шлому Ескавіча, 
які прысвоіў з віціны дваццаць бо- 
чак солі, скардзіліся ковенскія мяш-
чане3. 14 жніўня 1601 г. кароль Жы- 
гімонт ІІІ на просьбу гарадзенскіх 
мяшчан-хрысціян забараніў гандаль 
мясцовым габрэям, якія скуплялі 
хлеб у Горадні і ваколіцах і «вити-
нами до Ковна и Кролевца на доле 
рекою спущают, а одтуль соль и се- 
ледцы на гору провадят». У выпад-
ку парушэння гэтай забароны тава-
ры падлягалі канфіскацыі, а габрэі-
гандляры — штрафу ў 1000 чырво-
ных злотых4. 

У 1680 г. сямействы Слабкоўскіх 
і Рагінскіх падалі скаргу на пінска- 
га і тураўскага епіскапа Маркіяна 
Белазора. Калі ў 1655 г. да Вільні 
падступілі маскоўскія войскі, то епі- 

1  Статут Вялікага княства Літоўскага 1588. Тэксты. Даведнік. Каментарыі. Мінск, 1989. 
С. 100.

2  Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 3. Мінск, 1983. С. 296.
3  Акты, издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов (АВАК). Т. 21. 

Акты Гродненского земского суда (1555—1564 гг.). Вильна, 1890. С. 2.
4  Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Ар-

хеографическою комиссией. Т. 2. 1599—1637. Санкт-Петербург, 1865. С. 13.

Віціны на карце 
Олафа Магнуса. 1539 г.
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скап разам з царкоўнай і манастырскай маёмасцю пагрузіў на віціну  
і адправіў у Каралявец тры скрыні з дакументамі ды маёмасцю скарж- 
нікаў, агульным коштам у восем тысяч польскіх злотых. Назад жа яны іх 
не атрымалі5.

Пра тое, што віціны плавалі і па Віліі, згадаў яшчэ Аляксандр Гвань- 
іні (1534—1614) у сваім творы «Sarmatiae Europeae descriptio». У гэтай 
працы, упершыню выдадзенай у 1578 г., сказана: «Вілія суднаходная: па 
гэтай рацэ правозяцца ў шкутах, якія называюцца там віцінамі, прадме-
ты гандлю з Вільні ў Гданьск, прускі гандлёвы горад»6.

Вельмі цікавая справа 1623 г., якая ілюструе ўмовы суднаходства  
па Віліі. Два браты, полацкія купцы Васіль і Іван Якаўлевічы Хадыкі, 
заключылі ў 1622 г. пісьмовую дамову з зямянінам ВКЛ панам Стані- 
славам Валканоўскім. Яны «наняли и фрактовали у него» на веснавую 
навігацыю наступнага года «три витины на спроваженье и гандель  
розных товаров тыми витинами» Віліяй і Нёманам да Караляўца. Ві- 
ціны былі «хоть не новые, але добрые, роскошные, водлуг потребы на-
правленные». Паводле дамовы, віціны павінны былі прыбыць «на месце 
певное» на рацэ Віліі каля Вязыні Ашмянскага павета і чакаць палачан 
«у перевозу Красуцкого» на прыстані «на первую воду, кгды люди и иные 
купецкие с товарами спущати се звыкли». Купцы прыехалі з тавара- 
мі, але Валканоўскі парушыў дамову, падаўшы віціны на тры тыдні  
пазней, калі іншыя купцы па вялікай вадзе ўжо рушылі ў дарогу. Акра- 
мя таго, ён даў не тыя віціны, пра якія дамаўляліся, а іншыя, «малые», 
на якія ўвесь тавар не змясціўся. Больш за тое, адну віціну «по малости 
воды» на Віліі ва ўрочышчы Шалавіцкія Лукі 

розбило и товары затопило, где утонуло и жадною мерою не 
могло ратовать семеню льненого и конопляного чотыреста бо-
чек, которые зов сими накладами коштовали две тысечи золотых 
польских.

Усе страты купцы хацелі спагнаць з Валканоўскага праз суд7.
Тое, што купцы з усходніх абласцей Беларусі, напрыклад з Магілё- 

ва, са сваімі таварамі ў Вільню альбо Коўна дабіраліся па сушы праз 
Мінск альбо выкарыстоўвалі камбінаваны шлях: спярша на падводах  
 

5  АВАК. Т. 9. Акты Виленского земского суда (1493—1795 гг.). Вильна, 1878. С. 44.
6  Гваньїні О. Хроніка європейської Сарматії. Київ, 2007. С. 387.
7  АВАК. Т. 8. Акты Виленского гродского суда (1577—1790 гг.). Вильна, 1875. С. 507—

508.
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Віціна ля маста каралевы Луізы на Нёмане. Прусія, Тыльзіт

Віціна ля ўзбярэжнай Кёнігсберга
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да ракі Віліі, а потым па вадзе на віцінах, адзначаецца і ў працах бела- 
рускіх гісторыкаў8.

Расійскі консул Іван Ісакаў у сваім «Апісанні Кёнігсберга» 1785 г. ад-
значае, што «польскія віціны» хадзілі па Прэголі, прычым на іх у Прусію 
везлі і расійскія тавары, папярэдне прывезеныя ў Рэч Паспалітую. Гэ-
тыя пласкадонныя віціны маглі падымаць да 15 тысяч пудоў грузу. За 
навігацыю 1785 г. у Кёнігсберг прыйшлі 357 віцін і 37 барак ды малых 
суднаў9.

***

У XIX ст. гістарычныя крыніцы па-ранейшаму ўстойліва называюць 
віціны сярод асноўных тыпаў рачных суднаў нёманскага басейна. Як  
тып рачнога судна ў другой палове XVIII — першай палове XIX ст., ві- 
ціну часта параўноўвалі з баркай. Канструктыўныя асаблівасці рачных 
непаравых суднаў на Нёмане ў асноўным супадалі з тыпамі суднаў на 
іншых беларускіх рэках. Аднак часам яны мелі і свае рэгіянальныя ры- 
сы, адзначаныя ў літаратуры10. Так, толькі ў Нёманскім водным басей-
не атрымалі распаўсюджанне віціны і паўвіціны. Пра гэта неаднаразова 
згадваецца ў гістарычных крыніцах.

На працягу некалькіх стагоддзяў Нёман быў галоўным экспартна-
імпартным шляхам паміж Беларуссю, Літвой і Прусіяй. Так, у навіга- 
цыю 1817 г. па Нёмане да Кёнігсберга прайшлі 124 віціны, 43 паўвіціны 
і 443 плыты. Агульная ацэнка перавезеных тавараў склала 140 035 руб. 
срэбрам. Самымі буйнымі былі партыі жыта (44 844 чвэрці), пшаніцы 
(14 014 чвэрцяў), ільнянога семя (6 163 чвэрці), ільнянога алею (243 боч- 
кі, 1523 беркаўцы), пянькі (1 548 чвэрцяў), паташу (358,5 бочак, 650 бер- 
каўцаў), таплёнага сала (5600 пудоў), гарэлкі (22 бочкі, 2500 гарцаў), 
мёду (53 беркаўцы). Лясны тавар склалі 50 175 сасновых брусоў, 18 353 
сасновыя бервяны, 5 065 дубовых клёпак. Кошт імпарту па Нёмане з Кё- 
нігсберга ацэньваўся ў 20 тыс. руб. срэбрам. У асноўным гэта былі віны, 
ром, портар, селядцы11.

8  Мелешко В. И. Могилев в ХVI — середине ХVII в. Минск, 1988. С. 132.
9  «Описание Кёнигсберга» 1785 г. русского консула Ивана Исакова / Публикация  

Ю. В. Костяшова // Калининградские архивы. Вып. 1. Калининград, 2000. С. 64—78.
10 Litvin J. Die Memel, Wittintinen und die Binnenschiffahrt nach Konigsberg // Deutsches 

Schiffahrtsarchiv. 2000. № 23. S. 373—392.
11 O gandlu wodnym // Lachnicki I. E. Statystyka guberni litewsko-grodzieńskiej. Wilno, 

1817. S. 71—74.
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Па архіўных дадзеных можна вельмі дэталёва прасачыць асаблівасці 
навігацыі па Нёмане ў першай палове ХІХ ст.

дадзеныя аб праходзе суднаў і плытоў праз прыстань на рацэ Нёман у 
мастах

год 1815 1818 1819 1820 1821

месяц
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Тып 
судна

Віціны — 57 22 52 57 121 46 60 44 58

Баркі — — 3 — 4 7 6 4 — —

Паўбаркі — — 2 — 6 — — — 5 2

Плыты — — 24 10 42 20 — — 65 2

Крыніца: Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі ў горадзе Гродна 
(НГАБ у Гродне). Ф. 1, воп. 1, спр. 5623, арк. 19; спр. 925, арк. 34; спр. 1395, 
арк. 12, 26; спр. 1920, арк. 29; спр. 2271, арк. 21, 33.

Віціны на Нёмане ля Тыльзіта. Гравюра XVII ст.
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Рух віцін пачынаўся адразу пасля сыходу лёду, па высокай вадзе, а ў 
траўні практычна спыняўся: за гэты месяц у 1815 г. у Мастах адзначана 
адна віціна, у траўні 1821 г. — таксама толькі адна са Стоўбцаў12.

Частка віцін восенню вярталася назад. Так, у 1821 г. на Гарадзенскай 
суднаходнай дыстанцыі грузіліся 43 віціны на Нёмане і 15 віцін на рацэ 
Зэльвянцы, з вярхоўяў Нёмана за мяжу прайшлі 95 віцін. Вярнуліся ж на 
месца сваёй першапачатковай пагрузкі 115 віцін, у тым ліку на Гродзен-
скую дыстанцыю 25 віцін. У Гарадзенскай губерні судны адпраўляліся 
на разгрузку ў вёскі Каўшова, Падлужжа, Лунна, Дарошавічы, Яблана- 
ва, Шаўдзікі, Ярэмічы і Скрундзі. 

За мяжу віціны грузілі збожжам, топленым каровіным тлушчам (ло- 
ем) у бочках, ільняным і канапляным семем, дзяругамі. На віцінах, што 
прыбывалі ў край, везлі соль, галандскія і шведскія селядцы, портар, 
англійскае піва, французскае віно, арак13, галандскі сыр, кава, цукар, 
«пшано сарацынскае» (рыс), натуральныя коркі14.

12 НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 1, спр. 563, арк. 28; спр. 2271, арк. 39.
13 Арак — моцны алкагольны напой, прадукт дыстыляцыі, распаўсюджаны на Блізкім 

Усходзе, у Цэнтральнай Азіі, Паўднёва-Усходняй Еўропе, Індыі, на астравах Шры-
Ланка і Ява. У залежнасці ад краіны і рэгіёна адрозніваецца паводле мацунку, зыход-
най сыравіны і працэдуры прыгатавання. Мацунак напою ад 30 да 60% аб.

14 НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 1, спр. 2271, арк. 69—69 адв.

Віціна на Нёмане. 1884 г.
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Уладальнікамі віцін былі як мясцовыя памешчыкі (напрыклад, у  
1821 г. на прыстані ў Горадні стаялі 8 віцін памешчыка Астралецкага  
і памешчыцы Зарэцкай са Слонімскага павета15), так і купцы-яўрэі.

Відавочнай перавагай віцін была іх грузападымальнасць. Але і кіра- 
ваць такімі вялікімі суднамі было дастаткова складана. 27 сакавіка 1821 г. 
адна з трох віцін памешчыка Гарадзенскага павета Свечыча, якія ішлі  
з Панямуні ў Горадню для мытнага дагляду, «найшла ля самых паня- 
мунскіх парогаў на падводны камень і, будучы ад яго ў самым дне раза- 
рваная, патанула». Экіпаж разам са шкіперам, шляхцічам Антоніем Ці- 
дзыкам, выратаваўся. Пры гэтым у рапарце асабліва падкрэслена, што 
аварыя адбылася ў той час, як усе члены экіпажу «былі абсалютна цвя- 
розыя». На борце ля віціны было 500 бочак жыта16.

У гэтым самым годзе ў красавіку патанулі яшчэ дзве віціны. За дзве 
вярсты ад Гарадзенскай прыстані наляцела «на пень дубовы» адна з 
трох віцін гродзенскага купца 1-й гільдыі Моўшы Гензеля. Віціны ішлі 

15 НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 1, спр. 2271, арк. 11.
16 Тамсама. Арк. 8.

Віціна на Нёмане каля Каложы
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са Стаўбцоўскай прыстані. Страты ацэньваліся да 6 тыс. руб., страчаны 
груз — 500 чвэрцяў льнянога семя, 30 паўбочак лою, 25 тыс. дзяруг. А за  
2 вярсты да Мастоўскай прыстані разбілася, таксама наляцеўшы «на  
пень дубовы», адна з трох віцін мінскага купца 1-й гільдыі Айзіка Еліз- 
берга. Частку груза ўдалося выратаваць, але 180 чвэрцяў ільнянога се- 
мя, на суму 900 руб., аказаліся страчаныя17.

У 1828 г. у сувязі з тым, што імператар Мікалай І даручыў прафе-
сару Канстанціну Арсенневу скласці курс эканамічнай статыстыкі і геа- 
графіі для выкладання спадкаемцу трона, Міністэрства ўнутраных спраў 
збірала звесткі па губернях. У пададзеных з Гарадзенскай губерні звест-
ках адзначалася: 

Па Нёмане ў Кёнігсберг праз Горадню ідуць судны віціны аль-
бо паўвіціны даўжынёй ад 25 да 30 і шырынёй ад 3 да 4 сажняў  
і меншыя: шкуты, дубасы, лыжвы, галяры, нагружаныя тавар-
ным дрэвам, дубовай клёпкай, салам, паташам, якія адпраўляюц- 
ца памешчыкамі Гарадзенскай, Мінскай і Валынскай губерняў18. 

Амаль такі ж самы пералік нёманскіх суднаў падае ў сваім статыс- 
тычным апісанні Літоўска-Гарадзенскай губерні Ігнацій Ляхніцкі19. Пра 
віціны і паўвіціны гавораць і іншыя гістарычныя крыніцы. 

«Ваенна-статыстычны агляд Расійскай імперыі» за 1849 г. віцінамі 
называе рачныя судны «даўжынёй ад 20 да 21 сажня, шырынёй ад 4 да  
5 сажняў, якія падымаюць груз ад 8 000 да 10 000 пудоў і з асадкай  
у вадзе ад 3,5 да 4 футаў»20.

***

У «Ведамасці аб стане па Мінскай губерні прыватнага рачнога судна- 
будаўніцтва» за 1827 г. адзначана, што 

пабудова рачных суднаў вядзецца сялянамі, набярэжнымі жы- 
харамі суднаходных рэкаў не па зацверджаных чарцяжах, але па-
водле навыку і дасведчанасці без аніякага чыйгосьці кіраўніцтва 
і навучання, а тым самым без нагляду асаблівага знаўцы ў судна- 
 

17 НГАБ у Гродне. Ф. 1, воп. 1, спр. 2271, арк. 11, 12.
18 Тамсама. Воп. 3, спр. 422, арк. 139.
19 Lachnicki I. E. Statystyka gubernii... S. 70—71.
20 Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т. IX. Ч. 3. Гродненская гу-

берния. Санкт-Петербург, 1849. С. 23.
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будаўнічай частцы. Гэтыя судны ёсць рознага роду, як то: віціны, 
байдакі, баркі, паўбаркі, стругі, латкі і шкуты21. 

У Мінскім павеце былі пабудаваныя дзесяць віцін «даўжынёй 24, а 
шырынёй 3 сажні22, у вышыню ж 1,5 аршына23 з лесу сасновага, а частко-
ва дубовага, якія належаць 1-й і 2-й гільдыі купцам»24. 

У якасці месца ў вярхоўях Нёмана, адкуль пачыналася навігацыя і 
дзе будаваліся віціны, адзначаюцца прыстані Стоўбцы і Новы Свержань 
у Мінскай губерні. За пабудову адной віціны майстры атрымлівалі ад 
400 да 800 руб., а за рамонт — 50 руб.25 Пра значэнне Стоўбцаў як буй-
нога гандлёвага цэнтра сведчыць і тое, што ў 1853 г. там было 20 купцоў 
1-й гільдыі. У 1861—1866 гг. на прыстані ў Стоўбцах былі загружаныя  
і адпраўленыя за мяжу 2 142 судны. З іх віцін — 501, берлін — 7, паўба- 
рак — 2, ботаў — 183, лодак — 291, плытоў — 577, паўплытоў — 781. Іх 
абслугоўвалі 11 854 рабочыя, у тым ліку 742 лоцманы. У гэтыя ж гады  
на стаўбцоўскую прыстань з-за мяжы прыбылі на разгрузку 402 суд- 
ны, з іх 394 віціны, 1 берліна і 7 ботаў. Кошт прывезеных тавараў склаў 
543 817 руб.26

Пра будаўніцтва віцін у Новым Свержані і Стоўбцах гаворыцца і ў па-
драбязным апісанні Мінскай губерні. Акрамя іх, па Нёмане хадзілі баркі, 
паўбаркі, боты, лодкі і плыты. Даўжыня віцін складала 17—20 сажняў, 
шырыня — 2,5—4 сажні, асадка ў вадзе — 1,5 аршына. На борт яны маглі 
прыняць да 9 000 пудоў грузу. У экіпажы, акрамя лоцмана, патрабавала- 
ся да 15 чалавек рабочых. Каштавала адна віціна да 900 рублёў срэбрам. 
У 1850 г. пабудавалі 20 віцін, у 1851 г. — 11, у 1852 г. — 32, у 1853 г. — 16, 
у 1854 г. — 7, у 1855 г. — 20, у 1856 г. — 28, у 1857 г. — 16 віцін27. 

Шлях ад Стоўбцаў да Юрбурга (820 вёрст) увесну займаў 20—26 дзён, 
шлях назад — 60 дзён28. У 1813 г. са Стоўбцаў выправіліся 32 віціны. У 
1850 г. на Нёмане ў межах Мінскай губерні эксплуатаваліся 54 віціны.  
 

21 Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі (НГАБ). Ф. 295, воп. 1, спр. 238, арк. 34.
22 1 сажань = 3 аршыны = 2,134 м.
23 1 аршын = 71,12 см.
24 НГАБ. Ф. 295, воп. 1, спр. 238, арк. 34—34 адв.
25 Турко А. М. У складзе Расійскай імперыі // Памяць. Гісторыка-дакументальная 

хроніка Стаўбцоўскага раёна. Мінск, 2004. С. 95.
26 Тамсама. С. 94.
27 Зеленский И. Минская губерния. Ч. 1. Санкт-Петербург, 1862. С. 215.
28 Тамсама. С. 216.
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Праз два гады, у 1852 г., іх колькасць павялічылася амаль удвая —  
93 віціны, а ў 1854 г. ізноў паменшылася да 54 віцін29.

Значэнне Стоўбцаў як важнай прыстані і цэнтра суднабудавання 
на Нёмане адзначалі і падарожнікі. Павел Шпілеўскі ў апісанні свайго  
«Падарожжа па Палессі і беларускім краі», якое ён здзейсніў у сярэдзі- 
не XIX ст., адзначыў «мястэчка Стоўбцы, маёнтак Чартарыйскіх, цудоў- 
нае сваёй прыстанню для суднаў, называных віцінамі (vicina)»30.

У ваколіцах Стоўбцаў у сярэдзіне ХІХ ст. у фальварку Залучча жыў 
польскі і беларускі паэт Уладзіслаў Сыракомля (Людвік Кандратовіч). Яму 
належыць маляўнічае апісанне стаўбцоўскай прыстані з яе «літоўскімі 
віцінамі»: «На мутным Нёмане стаяць віціны, пры якіх снуюць рабочыя 
альбо плытагоны — гэта, калі ехаць тут зімовай ці вясновай парой». У 
гэты час па зімовым шляху ў Стоўбцы звозяцца грузы, прызначаныя для 
адпраўкі ў Каралявец: збожжа са Случчыны і Наваградчыны, палескія 
рагожы, беларускі лён і пяньку, тавары з Валыні і Расіі — «усё гэта 
віціны павінны забраць і завезці на спажытак немцам»31. У. Сыракомля 
адзначаў, што толькі ў 1848 г. на стаўбцоўскай прыстані было сабрана  
і адпраўлена за мяжу тавараў на 273 969 руб. срэбрам32.

На Стоўбцы, разам з суседнім мястэчкам Новы Свержань, як найваж-
нейшыя парты на Нёмане, пачатковыя пункты нёманскага суднаход- 
ства і цэнтры суднабудавання звяртаў увагу і Адам Кіркор33.

У 1871 г. у Стоўбцах было пабудавана 97 буйных суднаў, у 1872 г. — 
7, у 1883 г. — 2, і «болей не будаваліся»34. Мы не выключаем, што такі 
рэзкі спад у суднабудаванні звязаны з тым, што ў лістападзе 1871 г. бы- 
ла ўведзена ў эксплуатацыю Маскоўска-Берасцейская чыгунка, і Стоўб- 
цы сталі на ёй чыгуначнай станцыяй. Як вынік, асноўны паток грузаў, 
які збіраўся на стаўбцоўскай прыстані, быў пераарыентаваны на чыгу-
начны транспарт.

У якасці яшчэ аднаго месца ў Беларусі, дзе таксама будаваліся віці- 
ны, называюцца нёманскія ўладанні графаў Храптовічаў. Самыя буй-
ныя віціны грузападымальнасцю да 15 000 пудоў будаваліся на Нёмане  

29 Зеленский И. Минская губерния. Ч. 1. Санкт-Петербург, 1862. С. 218.
30 Шпилевский П. Путешествие по Полесью и белорусскому краю. Минск, 1992. С. 91—92.
31 Сыракомля У. Вандроўкі па маіх былых ваколіцах. Мінск, 1992. С. 128.
32 Тамсама. С. 129.
33 Живописная Россия. Литовское и Белорусское Полесье / Репринтное воспроизведение 

изд. 1882 г. Минск, 1994. С. 363.
34 Холшевников В. Н. Неман. Описание гидрографическое и навигационно-статисти- 

ческое. Кострома, 1902. С. 14.
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ў вёсцы Калядзіна ўпраўленнем маёнткаў графа Храптовіча-Буцянёва 
для сваіх хлебных грузаў, якія адпраўляліся за мяжу ўвесну па высокай 
вадзе35. Адзначым, што Храптовічы валодалі гэтымі землямі з сярэдзіны 
XV ст. і ў другой палове XVIII—XIX ст. мелі там узорную сельскага-
спадарчую вытворчасць36. Ячмень, авёс і жыта па Нёмане на ўласных 
суднах-віцінах грузападымальнасцю да 12 тыс. пудоў везлі на продаж  
у Кёнігсберг. Там гэты хлеб быў вядомы пад назвай шчорсаўскага і ца- 
ніўся на 2—3 кап. вышэй за біржавыя цэны37. Пераважна за мяжу збы- 
ваўся і спірт. Назад віціны везлі ў Шчорсы разнастайныя машыны і аб-
сталяванне, а таксама некаторыя будаўнічыя матэрыялы38. 

***

З сярэдзіны XIX в. нёманскія віціны сталі характарызаваць у якасці 
суднаў, «што выключна плаваюць па гэтай рацэ»39. Аднак, акрамя Нёма-
на, у межах Беларусі яны сустракаліся і на ягоных прытоках — Шчары 
і Віліі. 

У сваім апісанні Гродзенскай губерні Павел Баброўскі піша: «Па Нё-
мане і Шчары ходзяць: віціны, баркі, паўбаркі, баты, берлінкі і рускія 
лодкі». Даўжыня віцін 22—25 сажняў, шырыня 10,5—12 аршынаў, вы-
шыня борта 2,25—3 аршыны, велічыня асадкі — 21—24 вяршкі. Яны 
падымалі 10—14 тыс. пудоў грузу. Каштавала віціна 1200 руб., служыла 
да 9 гадоў. Пры гэтым 

віціна пры спрыяльных абставінах змяшчае ад 700 да 800 бо-
чак, альбо да 12 тысяч пудоў збожжа. Па значнай вышыні бака-
вых сцен і малой шырыні яна даволі глыбока хозіць у вадзе, з-за 
чаго нават пры вясновым разводдзі ад неасцярожнасці стырніка 
(лоцмана) лёгка трапляе на мель і нярэдка разбіваецца40. 

35 Холшевников В. Н. Неман...
36 Киштымов А. Л. Экономический потенциал белорусской усадьбы в конце XVIII — на-

чале ХХ века // Международная конференция «Исторические усадьбы Беларуси: со-
стояние и перспективы». 4—5 сентября 2003 г., д. Залесье (бывшее имение М. К. Огин- 
ского), Сморгон. р-н, Гродн. обл. Минск, 2003. С. 102—108.

37 Лебедев А. Одно из образцовых хозяйств г. Минской //Земледельческая газета. 1879. 
26 мая. № 21. С. 323.

38 Гудков Н. Имение Щорсы графа Хрептовича // Земледельческая газета. 1885. 12 октя-
бря. № 41. С. 875.

39 Зеленский И. Минская губерния. Ч. 2. Санкт-Петербург, 1862. С. 125.
40 Бобровский П. Гродненская губерния. Ч. 1. Санкт-Петербург, 1863. С. 268.
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Аднак Баброўскі адзначаў, што ў 1859 г. у Гродне з’явіліся берлінкі,  
і «берлінкам аддаюць перавагу перад віцінамі, бо лепш за іх прыстасава-
ныя да плавання па Нёмане»41.

У сабраных Аляксеем Сапуновым і Уладзімірам Друцкім-Любецкім 
матэрыялах па гісторыі і геаграфіі Дзісенскага і Вілейскага паветаў Ві- 
ленскай губерні віціны названыя найстаражытнейшымі суднамі на Віліі. 
Яны падаюць іх апісанне, якое адносіцца да канца XVIII ст.: 

вобраз будовы і выгляд віціны цалкам падобны да баркі, з той 
толькі розніцай, што значна меншы ва ўсіх частках, а асабліва 
ў шырыні, значыць, і грузу падымаць могуць не столькі, як звы-
чайныя расійскія баркі. Такія судны (віціны) маюць даўжыню да 
15 сажняў, вышыня ж іх не большая за 2 аршыны, якія ў летні 
час глыбінёй у вадзе ідуць да 8 вяршкоў, а па вясне і да паўтара 
аршына, суразмерна ва ўсялякі час пакладзенаму на іх грузу, яко-
га больш не бывае, як ад адной і да пяці тысяч пудоў. Пабудова 
гэтых суднаў складаецца на той жа рацэ (Віліі) у ляжачых пры 
ёй сяленнях ад памешчыкаў і купцоў, якія як самі некалькі такіх 
суднаў з рознымі таварамі адпраўляюць за мяжу, так і будуюць 
такія на продаж. Усе такія судны як уверх, так і ўніз бываюць 
дастаўляныя нанятымі людзьмі па дамоўных цэнах, што па боль-
шай частцы для гэтага промыслу збіраюцца ў г. Вілейку, асабліва 
па вясне, калі бывае галоўная сплаўка іх42. 

У статыстычных звестках за 1803—1890 гг. сярод суднаў, якія сплаў- 
ляліся па Віліі, віціны пазначаныя ў 1805 г. (6 віцін), 1814 г. (1 віціна), 
1818 г. (17), 1829 г. (6), 1831 г. (3), 1832 г. (5)43. Адзначым, што гэтыя 
звесткі, верагодна, маюць неабходнасць у карэкціроўцы, бо часта пазна-
чаецца проста колькасць суднаў, без акрэслення іх тыпаў. Акрамя віцін, 
па Віліі плавалі стругі альбо баркі, прускія боты і лайбы44.

Падрабязныя звесткі пра віціны падаюцца ў справаздачы камісіі па 
даследаванні заходняй групы штучных водных сістэмаў: 

Віціны даўжынёй у 23 сажні, шырынёй у 3 сажні, з асадкай 
паражняком 12 вяршкоў45, з грузам 8 чвэрцяў46, падымаюць грузу 

41 Бобровский П. Гродненская губерния. Ч. 1. Санкт-Петербург, 1863. С. 269.
42 Материалы по истории и географии Дисненского и Вилейского уездов Виленской гу-

бернии / Изд. А. Сапунова и кн. В. Друцкого-Любецкого. Витебск, 1896. С. 41—42.
43 Тамсама. С. 37—41.
44 Тамсама. С. 42.
45 1 вяршок = 4,45 см.
46 1 чвэрць (ці 1 пядзя) = 17,78 см.
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10 000 пудоў; першапачатковая цана такіх суднаў 2 000 руб.; най-
большы тэрмін службы 8 гадоў47.

Паводле звестак камісіі, акрамя віцінаў на Нёмане эксплуатаваліся 
баркі і паўбаркі, лодкі, боты і берліны.

На кожнай віціне быў лоцман і 12 рабочых-матросаў48. Але, вядома, 
колькасць матросаў магла быць і іншай.

Згадкі пра віціны сустракаюцца і ў працах беларускіх этнографаў. 
Яны характарызуюцца як вялікія пласкадонныя судны, вядомыя з па-
чатку XV ст. на Нёмане і ягоным прытоку Шчары, «з вострым носам  
і кармой, палубай і мачтай для ветразяў, без даху, 45—50 м даўжынёй 
і 5—11 м шырынёй»49. Гэтае азначэнне амаль даслоўна паўтараецца  
ў «Энцыклапедыі гісторыі Беларусі» і ў энцыклапедыі «Вялікае Княства 
Літоўскае»: 

Старадаўняе драўлянае пласкадоннае рачное судна з палубай і 
парусамі. На ім перавозілі збожжа і іншыя грузы. Вядома з 15 ст. 
Даўжыня віціны 43—45 м, шырыня 4—11 м, грузападымальнасць 
128—192 т. Будавалася і хадзіла па Нёмане, Шчары, Віліі. Пачало 
знікаць у 2-й палове 19 ст., зрэдку выкарыстоўваліся на пачатку 
ХХ ст.50 

З дарэвалюцыйных энцыклапедычных выданняў на віціны звярта- 
ецца ўвага ў энцыклапедычным слоўніку Бракгаўза і Эфрона: 

Віціна (віцін, віціма) — рачное хадавое судна, што плавае па  
р. Нёмане і вялікіх яго прытоках і служыць пераважна для пера- 
возкі хлебных грузаў. Яно даўжынёй 23 сажні, шырынёй 3 сажні, 
мае асадку без грузу 3/4 аршына і з грузам 2 аршыны, падымае грузу 
да 10 000 пудоў і можа служыць 8 гадоў, на ім звычайна 16 чала- 
век рабочых. Гэта тып рачнога судна, які аджывае і сустракаецца 
ў даволі абмежаванай колькасці: у 1834 г. плавала ўсяго 6 віцін і не 
было ніводнай сярод суднаў, якія будуюцца наноў51.

47 Днепровско-Бугская, Огинская и Августовская системы. Отчет комиссии по исследо-
ванию западной группы искусственных водных систем. Санкт-Петербург, 1893. С. 37.

48 Диков П. Сведения о лесах Гродненской губернии, собранные Губернским статисти-
ческим комитетом. 1882 г. Гродно, 1882. С. 19.

49 Беларусы. Прамысловыя і рамесныя заняткі. Т. 1. Мінск, 1995. С. 224.
50 Буракоўская Н. І. Віціна // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Т. 2. Мінск, 1994. 

С. 341; Буракоўская Н. Віціна // Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1.  
Мінск, 2005. С. 458.

51 Витина // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 6а. Санкт-Петербург, 
1892. С. 572—573.
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«Толковый словарь живого великорусского языка» Уладзіміра Даля 
адзначае, што назва віціна сустракаецца ў Мінскай, Гарадзенскай і Ко-
венскай губернях і азначае «хадавое пласкадоннае судна (не барка) па 
Нёмане і Прыпяці: да 20 сажняў даўжынёй і да 4 шырынёй, якая пады-
мае да 15 тысяч пудоў грузу»52.

Расійская даследчыца Энеса Істоміна ў сваёй манаграфіі пра вод- 
ныя шляхі Расіі ў другой палове XVIII — пачатку XIX ст. на аснове 
Тапаграфічнага апісання Мінскай губерні 1800 г., якое захоўваецца ў  
Цэнтральным дзяржаўным ваенна-гістарычным архіве Расіі ў Маскве,  
падае сведчанне пра віціны, «якія плавалі ў басейне Нёмана і адрозні- 
валіся, як адзначана ў апісанні, ад барак толькі памерамі і грузапады- 
мальнасцю»53. У той жа час у яе манаграфіі, прысвечанай воднаму транс-
парту дарэформеннай Расеі54, віціны ўжо не згадваюцца.

Манаграфія Вячаслава Кузняцова «Рачныя драўляныя судны» харак-
тарызуе віціны як 

нёманскія палубныя судны, што плавалі ў канцы мінулага і 
пачатку гэтага стагоддзя да Кёнігсберга. Памеры: даўжыня да  
52,3 м, шырыня 5,33—8,1 м, вышыня борта да 1,92 м, грузавая 
асадка 1,07—1,5 м, грузападымальнасць да 250 тон. Служылі  
12—50 гадоў55. 

У рэках чарнаморскага басейна віціны не адзначаныя, хоць на Па- 
лессі ў якасці сплаўных суднаў устойліва называюцца «байдакі, берлі- 
ны, баркі (на Дняпры, Прыпяці), лыжвы, дубасы, шкуты (на Мухаўцы  
і Заходнім Бугу)»56. Не было іх і ў беларускім Падняпроўі, уключаючы 
рэкі Бярэзіну і Сож57. Не названыя віціны і сярод асноўных тыпаў суд- 
наў на Заходняй Дзвіне. Там фігуруюць учаны, ладдзі, стругі, паўстругі, 
чоўны, шкуты, баркі, паўбаркі, лайбы58.

52 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Современное написание: 
В 4-х томах. Т. 1. Москва, 2006. С. 353.

53 Истомина Э. Г. Водные пути России во второй половине XVIII — начале XIX века. 
Москва, 1982. С. 50.

54 Истомина Э. Г. Водный транспорт России в пореформенный период: историко-гео- 
графическое исследование. Москва, 1991.

55 Кузнецов В. Речные деревянные суда. Ленинград, 1956. С. 215.
56 Полесье. Материальная культура / В. К. Бондарчик, И. Н. Браим, Н. И. Бураковская 

и др. Киев, 1988. С. 267.
57 Гл.: Максимович Н. И. Днепр и его бассейн. Киев, 1901.
58 Сапунов А. Река Западная Двина. Историко-географический обзор. Витебск, 1893.  

С. 345—346.
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Нельга абысці ўвагай той факт, што з часоў з’яўлення магдэбургскага 
права на землях ВКЛ выявы рачных суднаў упрыгожылі гербы шэра-
гу беларускіх гарадоў. Гэтая традыцыя працягнулася ў часы Расейскай 
Імперыі ды адрадзілася ў Рэспубліцы Беларусь. З часоў ВКЛ такія гер-
бы маюць: з XVI ст. Полацк (рака Заходняя Дзвіна) — у блакітным полі 
трохмачтавы карабель з разгорнутымі ветразямі; з 1569 г. Дзісна (пры 
ўпадзенні ракі Дзісна ў раку Заходняя Дзвіна) — у блакітным полі лад-
дзя з разгорнутым ветразем59.

На гербе Бабінавічаў з 1781 г. дзве мачты з флюгерамі; гербе Ба-
бруйска (рака Бярэзіна) з 1796 г. вертыкальная карабельная мачта; герб 
Вілейкі (рака Вілія) з 1796 г. — у чырвоным полі срэбная рака, па якой 
плыве судна з цюком тавараў і залатым коласам пасярэдзіне; тады ж 
атрымаў герб Давыд-Гарадок (рака Гарынь) — у чорным полі срэбная 
рака з прыстанню і залатым суднам з трыма цюкамі тавараў60. 

Усе гэтыя матывы выкарыстоўваюцца і ў сучасных беларускіх гер-
бах, унесеных у Дзяржаўны геральдычны рэестр Рэспублікі Беларусь61. 
Акрамя таго, былі зацверджаныя і новыя гербы: з 2006 г. Бешанкові- 
чаў (рака Заходняя Дзвіна) — у срэбным полі на пяці блакітных хвалях 
чырвоная ладдзя з залатым грузам, на чырвоным ветразі якой намаля-
ваны герб «Ліс»; з 2002 г. Жлобіна (рака Дняпро) — на блакітным полі 
срэбна-чорная ладдзя62.

Тыпы суднаў, якія выкарыстоўваюцца ў беларускай гарадской ге-
ральдыцы, самыя розныя, а іх выява даволі стылізаваная. Але ёсць 
сярод іх і ўнікальны герб Друі, на якім намаляваная менавіта віціна. 
Упершыню Друя на рацэ Заходняя Дзвіна як населены пункт у скла- 
дзе ВКЛ згадваецца ў «Хроніцы польскай, літоўскай, жамойцкай і ўсяе 
Русі» Мацея Стрыйкоўскага пад 1386 г. У 1611 г. канцлер ВКЛ Леў Са- 
пега набыў частку горада. А ў 1618 г. ягоны сын Ян Станіслаў Сапега 
падпісаў прывілей на заснаванне на гэтай тэрыторыі новага горада Са- 
пежына63. Горад атрымаў магдэбургскае права і герб — на блакітным  

59 Цітоў А. Гарадская геральдыка Беларусі. Мінск, 1989. С. 103, 166.
60 Тамсама. С. 58, 59, 76, 100.
61 Гл.: Адамушко В. И., Елинская М. М. Гербы и флаги Беларуси. Минск, 2006.
62 Тамсама. С. 58, 111.
63 Hedemann O. Historja powiatu brasławskiego. Wilno, 1930. S. 346; Hedemann O. Druja, 

magdeburskie miasto. Wilno, 1934. S. 10; беларускамоўная версія: Гедэман О. Друя — 
магдэбурскі горад / Пераклад з польск. М. Гіля. Паставы, 2012. С. 13.



аНдрэй кішТымаў

18 arche  11 2014   arche  11  2014 19  arche  11  2014 19

полі віціна з разгорнутым ветразем, вада срэбная, зацверджаны 3 сака- 
віка 1620 г.64

З гледзішча гістарычнай рэальнасці ві- 
ціна на гербе Друі — геральдычная па-
мылка, бо для Заходняй Дзвіны віціны не 
ўласцівыя. Але, як нам падаецца, віціны 
былі добра знаёмыя ўладальнікам Друі —  
Сапегам. Гэтым і можа тлумачыцца з’яў- 
ленне віціны на гарадскім гербе.

Сёння гэтым шляхам вырашыў пайсці 
і Стаўбцоўскі раённы савет дэпутатаў. 30 
студзеня 2004 г. ён прыняў рашэнне № 38 
«Аб праекце герба і сцяга горада Стоўбцы  
і Стаўбцоўскага раёна». На гербе прапана-
ваная выява залатога шчыта, у сярэдняй 
частцы якога намаляваная срэбная віціна. 

Сцяг паўтарае малюнак герба65. Палажэнне аб гербе горада Стоўбцы і 
Стаўбцоўскага раёна зацверджана Указам Прэзідэнта Рэспублікі Бела-
русь № 691 ад 20 лістапада 2006 г. Афіцыйнае апісанне герба сцвярджае: 
«Герб горада Стоўбцы і Стаўбцоўскага раёна ўяўляе з сябе іспанскі шчыт, 
на залатым полі якога размешчаны «слуп» блакітнага колеру з выявай 
срэбнай віціны ў цэнтры»66.

64 Цітоў А. Гарадская геральдыка... С. 106.
65 Геральдика // http://www.stolbtsy.minsk-region.by/ru/region/heraldy.
66 Указ Президента Республики Беларусь 20 ноября 2006 г. № 691 «Об учреждении 

официальных геральдических символов административно-территориальных единиц  
Минской области» // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 
2006. 27 ноября. № 190. С. 5 (№ 1/8104).

Віціна на пячатцы магістрата 
горада Сапежын

Герб Друі Герб Стоўбцаў
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Беларусь — вялікая рачная дзяржава. І гэта без іроніі. Дняпро і Пры- 

пяць, Заходнія Дзвіна і Буг, Нёман і нават Вілія — нашыя водныя ка- 
лідоры ва ўсе бакі свету. Учора — з ажыўленым рухам, а сёння — прак-
тычна безжыццёвыя.

Сюжэт пра віціны, самыя вялікія і старажытныя драўляныя гандлё-
выя судны на нашых рэках — толькі адна, хоць і даволі цікавая, старон- 
ка з гісторыі беларускага суднабудаўніцтва. Водны транспарт Беларусі 
мае багатую гісторыю і бедную гістарыяграфію. На жаль, па гісторыі  
нашых водных шляхоў сёння існуе толькі шэраг навуковых артыкулаў67  
і параграфы ў кнігах, але асобных манаграфічных даследаванняў няма.

Падсумуем некаторыя вынікі:
— Віціны — адныя з найпершых устойліва ідэнтыфікаваных сплаў- 

ных суднаў на рэках Літвы і Беларусі;
— Яны вядомыя яшчэ з часоў Вялікага Княства Літоўскага;
— Згодна з гістарычнымі звесткамі, іх выкарыстанне лакалізуецца  

ў басейне Нёмана;
— Апісанні XIX ст. характарызуюць віціны як судны ад 32 да 64 мет- 

раў даўжыні, шырынёй ад 5,3 да 10,7 м; вышыня борта ад 1,1 до 2,1 м; 
асадка ад 0,4 да 1,4 м; грузападымальнасць ад 131 да 246 тон;

— У XIX ст., акрамя віцін, у гістарычных крыніцах згадваюцца і паў- 
віціны;

— Асноўныя матэрыялы для будавання віцін — сасна і дуб;
— На беларускіх землях існавала некалькі цэнтраў па будаўніцтве 

віцін (Стоўбцы, Новы Свержань і Шчорсы на Нёмане, паселішчы па ра- 
цэ Віліі);

— у XIX ст., асабліва ў першай яго палове, на змену віцінам прыхо- 
дзяць іншыя тыпы рачных суднаў, у першую чаргу — берліны.

P. S. 11 красавіка 2013 г. у Марскім музеі Літвы ў Клайпедзе прай- 
шла міжнародная каферэнцыя «Віціны — таямніца літоўскай гісторыі». 
Гэтае мерапрыемства было даволі прадстаўнічым, калі ўлічваць, што ся-
род дакладчыкаў на канферэнцыі, акрамя літоўскіх даследчыкаў, былі 
дырэктар Марскога музея Польшчы ў Гданьску Ежы Літвін і доктар  
М. Шпрынгман з нямецкага ўніверсітэта ў Грэйфсвальдзе. Выступіў там 
і аўтар гэтага артыкула. 

67 Пра Нёман гл.: Киштымов А. Л. Гродно и неманский водный путь. Конец XVIII — на-
чало ХХ в. // Гарадзенскі палімпсест. ХІІ—ХХ стст. Матэрыялы міжнароднай навуко-
вай канферэнцыі, Горадня, 7 лістапада 2008 г. / Пад рэд. А. Ф. Смаленчука, Н. У. Сліж. 
Горадня—Беласток, 2008. С. 130—144.
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Нашым суседзям па Нёмане ёсць чым ганарыцца. У 2011 г. быў скон- 
чаны праект па ўзнаўленні рэплікі-копіі віціны. Тыя, хто сёння навед- 
ваюць Тракайскі замак, могуць бачыць і наш, беларуска-літоўскі «Тыта- 

Віціна ля Тракайскага замка

Віціна. Тракай, 2011 г.
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нік»68. У адрозненне ад таго, брытанскага карабля, у нашых віцін слаў- 
ны гістарычны лёс. Адзінае падабенства — яны таксама былі самымі 
вялікімі, але сваё першынство ўтрымалі.

Працы па ўзнаўленні віціны ішлі пад кіраўніцтвам Сімаса Кнапкіса, 
вядомага літоўскага гісторыка-суднабудаўніка з Русне, гарадка ля вус-
ця Нёмана, «літоўскай Венецыі», месца, дзе Нёман-Нямунас упадае 
ў Балтыйскае мора. У 2006 г. мне давялося быць капітанам на адным 
з курэнасаў ягонага збудавання, якія прайшлі ад нашых Мастоў да 
літоўскіх Друскенікаў у рамках беларуска-літоўскай экспедыцыі «Вялікі 
Нёман — Didisis Nemunas», што адбывалася па ініцыятыве і пад патра-
натам Пасольства Літвы ў Беларусі і пры самым актыўным удзеле тага-
часнага літоўскага пасла, будучага міністра замежных спраў Літоўскай 
Рэспублікі Пятраса Вайцякунаса. З’явіўся ў Літве і адмысловы рэсурс, 
прысвечаны віцінам, у форме суполкі ў Фэйсбуку — vytine.lt.

68 Даўжыня корпуса навабуду — 23 м, шырыня — 5,8 м, мачта — 16 м, плошча ветра- 
зя — 70 м².

Копія-рэпліка віціны. Тракай, 2012 г.
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Будаўнікі літоўскай віціны. Другі злева Сімас Кнапкіс. 2011 г.

Будаўніцтва віціны. Тракай, 2011 г.
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НёмаНскі «ТыТаНік»: віціНы На водНых шляхах Беларусі
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Так што нашыя віціны і сёння карыстаюцца папулярнасцю. Адно 
што толькі не ў нас.

ДАДАТАК

асноўныя тыпы непаравых суднаў на рэках гарадзенскай губерні

Тып
непаравога 

судна

даўжыня 
(сажані)

шырыня
(аршыны)

вышыня 
борта 

(аршыны)

грузапады-
мальнасць

(пуды)

цана
пабудовы 

(руб.)

Віціна 25 11 2,5 14000 1200

Барка 19 8 1,5 5000 550

Берліна 20 7 2 4000 1200

Габара 14 4,5 1,5 2500 1500

Крыніца: Диков П. Сведения о лесах Гродненской губернии, собранные 
Губернским статистическим комитетом. 1882 г. Гродно, 1882. С. 19.

Пераклала з расійскай мовы Наста Бакшанская паводле аўтарска- 
га арыгінала.

Будаўніцтва копіі віціны. Тракай, лета 2011 г.


