
Шляхам графа К. Тышкевіча 

 

Ад вытокаў да сутокаў 
 

Вілія, Вялля, Вяйлля, Neris… Яе называюць ракой трох народаў. Яна на сѐмым месцы па 

працягласці сярод беларускіх рэк – 510 км. Стагоддзямі жыхароў Павілля яна шчодра паіла, 

карміла, служыла магістраллю то воднай - летняй, то ледзяной - зімовай. А колькіх творцаў і 

мясцовых таленавітых людзей натхнілі яе маляўнічыя берагі і таямнічыя глыбіні! Ці не 

таму 160 гадоў назад, выпраўляючыся ў навукова-даследчую экспедыцыю па рацэ, граф 

Канстанцін Тышкевіч меў у сваѐй камандзе і навукоўцаў, і даследчыкаў-этнографаў. Адны 

вывучалі характар рэчышча, глыбіню, водныя перашкоды. Другія запісвалі песні, традыцыі, 

звычаі Павілля. Вынікам экспедыцыі стала карта з падрабязным апісаннем перакатаў, 

парогаў, валуноў і грунтоўная манаграфія “Вілія і яе берагі”, выдадзеная ў Дрэздане ў 1871 

годзе. 

 

У 2007 годзе да 150-гадовага юбілею гэтага чатырохмесячнага падарожжа графа 

Тышкевіча была арганізавана сумесная беларуска-літоўская экспедыцыя. Праект атрымаў 

пазней званне лепшай падзеі года ў сферы турызму. Штогод пасля гэтага ладзіліся 

падобныя водныя паходы. 

Сѐлета па гэтым водным маршруце прайшла дзясятая экспедыцыя, якая стартавала ад 

вѐскі Камена 3 чэрвеня, а 21-га, у дзень летняга сонцастаяння, завяршылася на сутоках 

Віллі і Нѐмана ў Каўнасе.  

Асаблівасць падобнай вандроўкі ў тым, што можна да яе далучыцца, калі пажадаеш, і 

сысці з дыстанцыі таксама па ўласным жаданні. Толькі флагман – байдарка кіраўніка 

сплаву Міхася Петуха - і касцяк аматараў-падарожнікаў мэтанакіравана ідуць па 

маршруце да самага Каўнаса.  

 
Смаргонцы далучаліся па-рознаму. Нехта на сваѐй байдарцы сплаўляўся ад старту, 

іншыя далучаліся ля Вайнідзенятаў або ў Жодзішках. Мы з журналістам “Астравецкай 

праўды” Антонам Мальшэўскім і сямейным экіпажам Алега Мізулы стартавалі ад 

Быстрыцы. Справа ў тым, што смаргонскі дый астравецкі ўчасткі Віліі мы добра ведаем, а 

вось трапіць за кардон, дзе рака носіць назву Нярыс, пабачыць сучасныя берагі і сустрэцца 

са старымі сябрамі, нагода досыць істотная.  

 

На нейтральнай вадзе 

 

Першы дзень нашага падарожжа выдаўся ці не самым складаным. Надвор’е больш чым 

неспрыяльнае: дождж, парывісты халодны вецер, чорнае ад хмар, беспрасветнае неба над 

галавой. Варта сказаць, што і тыя папярэднія дзесяць дзѐн, што экспедыцыя была на 

маршруце, добрым надвор’ем не вылучаліся. Таму некаторыя вандроўнікі і сышлі з 

дыстанцыі. Нас жа чакала перасячэнне дзяржаўнай мяжы, мытны дагляд, 30 км 



напружанай работы вѐсламі да стаянкі “Баран Рапа”. “Рапа” – па-іншаму камянѐвы парог. 

Такіх парогаў на каварнай Віліі пруд прудзі! Самыя небяспечныя і вялікія захавалі сваю 

назву яшчэ ад старажытных часоў. Дарэчы, на Смаргоншчыне найбольш вядомыя рапа 

“Прывітальная” за Данюшавам і “Ашмянец” у Жодзішках. З-за дажджоў узровень вады ў 

рацэ ўзняўся, і гэтыя перашкоды былі нябачнымі, толькі водавароты выдавалі іх 

прысутнасць.  

 
Запоўніўшы мытныя дэкларацыі і прайшоўшы фэйс-кантроль, дружна адчаліваем і 

нейкі час плывѐм канкрэтна па мяжы: злева ўздоўж берага стаяць пагранічныя слупы з 

беларускім гербам, а справа – з літоўскай “Пагоняй”. Такая карціна назіраецца яшчэ 

некаторы час і пасля праходжання адпаведных працэдур ля пагранічнага літоўскага паста. 

Машына літоўскіх памежнікаў нейкі час суправаджае нас па вузкай дарозе ўздоўж ракі 

ажно да таго месца, дзе на востраве літоўскі і беларускі слупы паўсталі побач. Далей – 

тэрыторыя Літоўскай Рэспублікі, а рака змяніла назву на Нярыс. 

 
Шчыра прызнаюся, у першы дзень, змагаючыся са шквалістым ветрам і дажджом, 

асабліва назіраць маляўнічасць навакольных мясцін не хапала духу. І толькі няўрымслівы 

Алег Мізула некалькі разоў прычальваў да берага, каб паказаць сваім сынам Дамініку і 

Міраславу чарговы валун ці гістарычны помнік. Нават паспеў зазірнуць у нейкую вѐсачку, 



дзе наведаўся да колішніх знаѐмых. У іх удзельнікі ранейшых экспедыцый гасцявалі 

калісьці. На жаль, амаль нікога са старажылаў ужо няма на гэтым свеце. Затое адбылося 

знаѐмства з завучам мясцовай школы, і гэта сустрэча можа пакласці пачатак навядзенню 

сяброўскіх мастоў паміж беларускімі і літоўскімі школьнікамі.  

 
Мы прыпыняемся на начлег каля “Баран Рапы” – так, па назве рачнога пераката, 

называецца сядзіба, або гасцінічна-стаяначны комплекс для аматараў актыўнага 

адпачынку. Вецер вырывае з рук шнуры, і мы з цяжкасцю ставім сваю палатку пад 

праліўным дажджом. У гэты момант адна мара – хутчэй пераапрануцца ў сухую вопратку. 

Дзякуючы прадбачлівасці Алега Мізулы, які забяспечыў нас, журналістаў, не толькі 

байдаркай, палаткай, спальнікамі, але і спецыяльным водаўстолівым мяхом для вопраткі, 

маем у што пераапрануцца. Мокрыя рэчы развешваем пад навесамі, бліжэй да 

кастрышчаў, якіх тут даволі шмат. Гаспадар кемпінга паклапаціўся, каб было вальготна і 

зручна самым вялікім групам турыстаў. Пра ежу я думаць не хачу, залажу ва ўтульны 

цѐплы спальнік і самым бессаромным чынам засынаю… 

 
Расштурхаў мяне мой калега, папярэджваючы, што магу застацца без вячэры. Але не 

вячэра мяне выцягнула з палаткі, а гукі гітары. Каля аднаго з вогнішчаў ладзіў свой 

аўтарскі канцэрт Алег Мізула. Тут жа прысутнічалі і члены вілейскага экіпажа 



катамарана. Сярод іншых і “старажыл” экспедыцый, урач-гігіеніст з Маладзечна Міхаіл 

Міхалевіч, які стаў вядомы тым, што падчас падарожжаў збірае рэцэпты старадаўніх 

беларускіх страў і накшталт графа К. Тышкевіча – успаміны мясцовых жыхароў пра Вілію 

і свет яе фаўны, асабліва рыбны. З інтэрнет-публікацый даведалася напярэдадні, што 

Міхаіл Міхайлавіч выдаў сваю кнігу пра Вілію і рыбалку на ѐй. У Вілейскім краязнаўчым 

музеі адбылася яе прэзентацыя, да якой судачыніліся ўдзельнікі экспедыцыі. І вось 

выдатны выпадак пагутарыць з аўтарам! 

Гутарка і песні зацягнуліся ажно за поўнач. Ды і як можна было адмовіцца ад кампаніі, 

у якой столькі спеваў, столькі вясѐлых гісторый ад Міхала Міхалевіча. Напрыклад, пра 

дзесяціпудовых самоў і язѐў, што маглі вырваць восці з рук рыбака, пра найсмачнейшую 

рыбу-свінню і дзівосных “рыбаў з мора”. А калі распачынаюцца аповеды пра смачныя 

рыбныя стравы, прыходзіць думка перакусіць хоць чым-небудзь, бо прыпамінаецца 

бабуліна юшка на малацэ, звараная з салѐнай рыбы, якой у нашай вілейскай Слабадзе 

было ў кожнай хаце ўдосталь.  

 

На скрыжаванні з вуліцай М. Агінскага 

 

Марш-кідок па Віліі працягласцю ў 30 км меў для нас на наступны дзень свой прыемны 

адваротны бок – да чарговага прыпынку веславаць заставалася ўсяго нейкіх 15 км. І хоць 

надвор’е па-ранейшаму ўпарта супрацьстаяла нашаму душэўнаму парыву, аптымізму 

прыбаўлялася, і другое дыханне адкрывалася па меры набліжэння да гарадка пад назвай 

Немянчын. 

 
Невялічкі населены пункт, дзе сѐння жыве каля 6 тысяч чалавек, у гісторыю Вялікага 

Княства Літоўскага і Польскага каралеўства ўвайшоў дзякуючы сваім колішнім уладарам 

роду Парчэўскіх, якія збудавалі велічны касцѐл Міхаіла Арханѐла, прыгожы маѐнтак 

Чырвоны Двор з краявідным паркам. У 19 стагоддзі Двор меў уласны млын і бровар, дзе 

выраблялася вялікая колькасць напояў. Піва тыпу “ангельскае” ды портэр пастаўляліся не 

толькі ў чатыры навакольныя карчмы і Вільню, але і Гарадзенскую, Троцкую і нават 

Кіеўскую губерніі. Сѐнняшнія немянчынцы ганарацца тым, што адстаялі сваѐ права 

нацыянальнай меншасці. Першае, што кінулася ў вочы на вуліцах гарадка – двухмоўе на 

шыльдах і рэкламных банэрах. Польская, літоўская, руская мовы гучаць у крамах, 

установах, проста на вуліцы.  

Для мяне асабіста было прыемнай нечаканасцю прачытаць на ўказальніку назвы вуліцы 

прозвішча Міхала Клеафаса Агінскага. Вуліца пачынаецца каля касцѐла Міхаіла 

Арханѐла. Асацыятыўна вяртаюся да смаргонскага касцѐла з такой жа назвай і прыгадваю 

сябрука слыннага кампазітара і дзяржаўнага дзеяча М. К. Агінскага – Тадэвуша 

Касцюшку. Тут, у Немянчыне, іх ушанавалі ў назвах суседніх вуліц. Мясцовыя 



краязнаўцы і гісторыкі гатовы распавесці, як падчас паўстання атрад Тадэвуша Касцюшкі 

мужна змагаўся супраць царскага войска пад Немянчынам. 

У гісторыка-краязнаўчым музеі нас чакала не толькі экскурсія, але і пернікавыя 

сувеніры ў выглядзе караблікаў, і яшчэ нас пачаставалі бігасам – нацыянальнай стравай з 

квашанай капусты і мяса. На дэсерт быў пададзены хлебны літоўска-польскі квас. У знак 

ўдзячнасці Міхаіл Міхалевіч падарыў сваю кнігу шчодрым гаспадарам, а потым на 

прыступках музея ўсе сфатаграфаваліся на памяць. Прагуляўшыся па вуліцах і парку, 

завітаўшы ў старажытны касцѐл, папоўніўшы харчовыя прыпасы ў мясцовым “Еўраопце”, 

вяртаемся да сваіх палатак. На змярканні да нашай кампаніі каля вогнішча далучыліся 

мясцовыя жыхары, што падзяліліся сваімі меркаваннямі пра жыццѐ ў Еўрасаюзе і 

спадзяваннямі на будучыя сустрэчы.  

 

Уцёкі ад цыклону 

 

Наступны дзень – водны “заплыў” працягласцю ў 25 км. Першымі, па традыцыі, 

адплываюць вілейчане на сваім катамаране. Бо, у адрозненне ад лѐгкіх байдарак, 

катамаран-плыт ідзе па воднай гладзі ракі крыху хутчэй, чым хуткасць цячэння. А рака 

становіцца ўсѐ шырэйшая, шматводная, таму плынь яе запавольваецца. Следам за 

катамаранам адчальвае наша журналісцкая байдарка. Вельмі хочацца ўцячы ад чорнай 

дажджавой хмары, што насоўваецца з-за лесу, і даплыць сухімі да Вільні. 

 
Атрымаўшы ўказанні Міхаіла Петуха шукаць прыпынак за трэцім віленскім мастом, 

налягаем на вѐслы. Справа па борту бачым русла невялічкай рэчкі Немянчай, што дала 

назву мястэчку. На беразе ў гэты ранні час мясцовыя аматары рыбалкі вітаюць нас па-

польску і зычаць шчаслівага шляху. Чым бліжэй да Вільні, тым больш маляўнічыя 

краявіды, тым вышэй і крэатыўней правы бераг. Нават стаўшы вялікай і шматводнай 

ракой, Вілія-Нярыс не здраджвае свайму першапачатковаму нораву і працягвае віхляць, як 

наравістая нявеста, што сасватаная за нялюбага, шукае адгаворкі. Недзе яе чакае Нѐман-

жаніх, а яна пакуль што вырабляецца, такім чынам, што за чарговым яе рэзкім паваротам, 

высока ўзнімаецца ўжо левы бераг, а правы выпростваецца пад цяжарам лясоў і шматлікіх 

сядзіб. Большасць гэтых сядзіб набылі сучасны выгляд і адназначна служаць для 

адпачынку. Уздоўж берага – вялікія камяні, валуны ці не ледніковага перыяду. Як і на 

Беларусі, многія з іх маюць свае назвы, адпаведна і легенды. Пра ўсѐ гэта пісаў у свой час 

граф Канстанцін Тышкевіч. Згадвалі тапонімы ў сваіх працах Вацлаў Ластоўскі, Тодар 

Кашкурэвіч і іншыя даследчыкі. Ад Сцѐп-каменя, з-пад якога нібы выцякае Вілія, да 

Тупальскага валуна, Каменя казак і іншых вялікая колькасць пайшла паданняў, ці не 

столькі ж вады перанесла на сваѐй спіне гэта рэчка, што разам з Нѐманам упадае ў мора. 

Час ад часу адцягвае ўвагу ад хараства берагоў нечаканы шум крылаў над галавой: 

пралятаюць лебедзі, моцнымі крыламі разрываючы паветра. Юркія качкі з качанятамі 



плывуць уздоўж берагоў. Прыгожым анѐлкам пралятае над кустоўем забалочанага берага 

заблукаўшая чапля. Захопленыя раскошай і чароўнасцю навакольнай прыроды, мы 

страчваем пільнасць і ледзьве паспяваем ухіліцца ад падводнага каменю, што бязлітасным 

“айсбергам” тырчыць над паверхняй. Патокі вады, што ўтвараюцца каля гэтай перашкоды, 

адносяць нас ажно на некалькі метраў убок, развярнуўшы лодку супраць плыні. І мы 

бачым, якія чорныя хмары пакінулі за спінай. Цыклон пагрозліва вышчыраецца нам услед, 

а наперадзе раптам разгараецца на ўвесь небасхіл стракатая вясѐлка – нібы сама Вільня 

ўсміхаецца насустрач нам. 

 
Прышвартаваўшыся ў патрэбным месцы, пагутарылі з віленчукамі: старажылам і 

калегам-байдарачнікам, што ішоў на лѐгкім каяку супраць плыні проста нам насустрач. Ад 

іх даведаліся, што напярэдадні ў сталіцы Літвы была страшэнная залева, ажно аўтамабілі 

плавалі ў нізкіх месцах. Але над нашымі галовамі было чыстае блакітнае неба. Гарачае 

сонца прымушала распрануць курткі і вятроўкі, з якіх не вылазілі днѐм і ноччу. Нехта 

пажартаваў, што Вільня генеральна памылася, сустракаючы нас. 

А тым часам да берага прычальваюць іншыя ўдзельнікі экспедыцыі. Горда трапечыцца 

сіні сцяг экспедыцыі на байдарцы Міхаіла Петуха. Яму яшчэ ісці далей ажно да Каўнаса. 

А мы з удзячнасцю развітваемся з новымі сябрамі. Нас чакае экскурсія па старажытнай 

сталіцы кніяства Літоўскага. Але гэта ўжо іншая гісторыя. 

 

Ала СТРАШЫНСКАЯ. 

 

Фота аўтара і Антона Мальшэўскага 


