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УВОДЗІНЫ 
 
Генеалогія – спецыяльная гістарычная дысцыпліна, што даследуе 

паходжанне і сямейна-роднасныя сувязі асобных родаў, сем’яў і людзей. У 
больш шырокім плане генеалогія шляхам вывучэння ўсіх абставін іх 
існавання спрабуе стварыць гісторыю канкрэтных родаў, у тым ліку і 
сялянскіх, дзе адлюстроўваецца іх палітычная, сацыяльна-эканамічная роля ў 
грамадстве на фоне тагачаснага жыцця. 

Працэс зараджэння, складання і існавання генеалогіі як самастойнай 
дысцыпліны працягваўся на тэрыторыі Еўропы да XVI ст. Менавіта тады 
землі Вялікага княства Літоўскага, дзякуючы эпохам Адраджэння і Рэнесансу 
пачалі інтэнсіўна далучацца да заходнееўрапейскіх культурных традыцый. У 
становішчы інтэнсіўнай рэлігійнай і ідэйнай палемікі прыхільнікаў 
традыцыйнай і заходняй культурных арыентацый рэзка ўзрасла грамадская 
цікавасць да генеалогіі як сферы чалавечых ведаў. 

У перыяд XVII – XVIII ст. узнікла непасрэднае паняцце генеалогіі як 
навукі, заснаванай на збіранні, вывучэнні і сістэматызацыі гістарычных 
крыніц. 

Вядучую ролю ў павышэнні цікавасці да генеалогіі адыграў рост 
нацыянальнай самасвядомасці ў канцы XVIII – сярэдзіне XIX ст., што было 
звязана з уздымам цікавасці да мінулага і фарміравання гістарычнай 
свядомасці. Развіваючыся ў нетрах айчыннай гістарычнай навукі, 
спецыяльная гістарычная дысцыпліна генеалогія звяртае на сябе ўвагу як 
накірунак, што забяспечвае даследчыкаў значнай дэталевай інфармацыяй. 
Неабходнасць акцэнтавання ўвагі на дадзены фактар прасочваецца ў самім 
працэсе паглыблення гістарычных ведаў і ў паступовым звароце айчынных 
даследчыкаў гістарычнай навукі да мікрагістарычнай тэматыкі. 

Накірунак мікрагісторыі аформіўся першапачаткова ў Італіі ў 1970 –я 
гг. Неўзабаве ен заваяваў трывалыя пазіцыі таксама ў Германіі, ЗША, 
Францыі. Мікрагісторыя ставіць сваей мэтай аднаўленне суцэльнай карціны ў 
маштабах аднаго паселішча або групы паселішчаў, вузкай сацыяльнай групы, 
а часам нават у маштабе адной сям’і або індывідуальнай біяграфіі. Ідэя гэтага 
падыходу грунтуецца на вядомым філасофскім прынцыпе, паводле якога 
вялікае адбіваецца ў малым. 

Нягледзячы на тое, што генеалогія на працягу ўсей гісторыі была 
навукай звязанай з гісторыяй кіруючых колаў грамадства, распрацоўка якой 
давала магчымасць вывучэння рознага кшталту працэсаў эканамічнага, 
сацыяльна-палітычнага і культурнага напрамкаў. Аднак нельга забываць і 
пра тую ролю, якую ў існаванні кожнай дзяржавы адыгрывае сацыяльная 
група непасрэдных вытворцаў, занятых працай у сельскай гаспадарцы – 
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сялянства. Пераломныя рэвалюцыйныя падзеі пачатку ХХ ст. садзейнічалі 
актывізацыі дзейнасці прадстаўнікоў тых пластоў насельніцтва, што раней не 
адыгрывалі ніякай асобнай ролі ў грамадскім жыцці, аднак з умацаваннем 
савецкай улады пачалі праяўляць сябе ў палітыцы, эканоміцы і культуры. 
Вывучэнні іх генеалогіі прама стасуецца з вывучэннем жыццядзейнасці 
сялянскай масы да эпохі пералому. Багатая колькасць шматпланавых 
генеалагічных крыніц дапамагае даследчыкам вывучаць унутранае жыцце 
саслоўяў непасрэдных вытворцаў, дазваляе паглядзець на гісторыю вачыма 
простай сялянскай масы, што не ўдзельнічала ў грамадскім кіраваніі. 
Вывучэнне генеалогіі асноўнага пласта насельніцтва дарэвалюцыйнага часу і 
назапашванне шырокага генеалогічнага матэрыялу па гэтым пытанні 
садзейнічае ажіўленню родавай памяці, нацыянальнай самасвядомасці, а 
разам з тым садзейнічае ўмацаванню пазіцый патрыятызму. Гэта вяртае да 
вытокаў, падмацоўвае пазіцыі чалавека ў грамадстве, прымушае быць 
вартымі сваіх сям’і і роду.  

Актуальнасць акцэнтавання ўвагі на сялянскай генеалогіі яшчэ і ў 
магчымасці падцягнуць вышэйазначаны накірунак генеалагічнай навукі, што 
ў наш час мала даследаваны, да другога значнага накірунку – шляхецкай 
генеалогіі, публікацый па якой сення значна больш. 

У працэссе даследвання абранай тэмы быў прааналізаваны шэраг 
крыніц як тэарэтычнага, так і практычнага плану. Перш за ўсе гэта 
матэрыялы, якія былі знойдзены ў Нацыянальным гістарычным архіве 
Беларусі ў г. Мінску (далей НГАБ). Праца вялася з фондамі, якія змяшчаюць 
метрычныя кнігі рымска-каталіцкіх касцелаў і праваслаўных цэркваў тых 
прыходаў, да якіх адносіліся вескі, у якіх пражывалі прадстаўнікі рода. Гэта 
фонд № 1781 – Магілеўская рымска – каталіцкая духоўная кансісторыя і 
фонд № 136 – Мінская духоўная кансісторыя з храналагічнымі межамі 1891 – 
1925 гг. 

Генеалагічныя крыніцы падаюць нам інфармацыю аб такіх паняццях як 
імя, імя па бацьку і прозвішча чалавека, гады яго жыцця, месца жыхарства, 
сямейна-роднасныя сувязі. На падставе прааналізаваных крыніц можна 
зрабіць выснову аб тым, што асноўнымі элементамі для вылучэння 
генеалагічных сувязяў у межах пэўнай мясцовасці з’яўляюцца якраз тры 
асноўных элемента ідэнтыфікацыі чалавека (імя, імя па бацьку і прозвішча). 
Яны дазваляюць зрабіць пэўныя высновы аб карэннасці тых ці іншых родаў, 
распаўсюджанасці пэўных імён, сваяцкіх сувязях. Неабходна ўлічваць і 
магчымасць змены прозвішча ў часе, а таксама навогул замену аднаго 
прозвішча другім пад уплывам пэўных фактараў. Важным паказальнікам, які 
можа ўказваць на сваяцтва з’яўляецца згадка ў крыніцах аб перасяленні.  
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Глава 1. Крыніцы па генеалогіі  
сялянскага рода Крывіцкіх 

 
Перад тым як пачаць агляд крыніц па гісторыіі таго ці іншага 

роду, неабходна абазначыць некалькі асноўных момантаў. Па-першае, 
гэта тэрыторыя, на якой пражывалі продкі, па-другое, якое 
сацыяльнае становішча яны займалі, па-трэцяе, да якога 
веравызнання належылі. 

З вядомых на сенняшні дзень дадзеных вынікае, што род 
Крывіцкіх пражываў на тэрыторыі Свянцянскага і Вілейскага паветаў 
Віленскай губерніі, адносіліся да сялянскага саслоўя, каталіцкага і 
праваслаўнага веравызнанняў. Такім чынам, крыніцы па генеалогіі 
гэтага рода могуць знаходзіцца ў Нацыянальным гістарычным архіве 
Беларусі (далей – НГАБ) ў г. Мінску, у Нацыянальным гістарычным 
архіве Беларусі ў г. Гродна і, паколькі на сенняшні дзень частка 
Свянцянскага павета знаходзіцца на тэрыторыі Літвы, то частка 
матэрыялаў, якая датычацца гэтай тэрыторыі, знаходзіцца ў 
Цэнтральным дзяржаўным гістарычным архіве Літвы ў г. Вільнюс. У 
сувязі з гэтай акалічнасцю, у непасрэдным доступе аўтара працы 
перш за ўсе аказаліся крыніцы, якія знаходзяцца ў НГАБ у г. Мінску, 
і ў першую чаргу метрычныя кнігі.  

НГАБ у г. Мінску захоўвае фонды дзвюх рымска-каталіцкіх 
духоўных кансісторый. Сярод іх – Магілеўская рымска-каталіцкая 
духоўная кансісторыя (ф. 1781) захоўвае метрычныя кнігі касцелаў 
былой Магілеўскай архідыяцэзіі (дакладна па тэрыторыях былых 
Віцебскай, Магілеўскай губерній, у тым ліку ад часу іх утварэння, і 
ўласна па тэрыторыі Расіі) з часу ўтварэння дыяцэзіі (1782 г.) і 
прыблізна па 1923 г. Сення гэты архіўны комплекс атрымаўся значна 
шырэйшы, ен утрымлівае: 

1) метрычныя кнігі кацелаў па тэрыторыях былых Віцебскай і 
Магілеўскай губерній з сярэдзіны XVIII ст. па 1922 г.; 

2) метрычныя кнігі асобных касцелаў з тэрыторый былой 
Мінскай губерніі з пачатку XVIII ст. па 1919 г.; 

3) метрычныя кнігі з асобных касцелаў з тэрыторый 
Брэсцкага, Кобрынскага, Пружанскага паветаў былой Гродненскай 
губерніі (дакладна ў межах сучаснай Брэсцкай вобласці) за 1868 – 
1916 гг.; 

4) метрычныя кнігі асобных касцелаў з тэрыторый 
Ашмянскага, Вілейскага, Дзісненскага, Свянцянскага паветаў былой 
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Віленскай губерніі (пераважна ў межах былой Мінскай губерніі да 
1842 г. і сучаснай Мінскай вобласці) за 1684 – 1950 гг1. 

У ходзе даследвання была праведзена праца з метрычнымі 
кнігамі каталіцкіх касцелаў Свянцянскага павета Віленскай губерні, 
якія ўваходзяць у склад ф. 1781 – Магілеўская рымска-каталіцкая 
духоўная кансісторыя, вопіс № 49 – метрычныя кнігі касцелаў 
Віленскага, Ашмянскага, Свянцянскага паветаў Віленскай  губерні, 
Мінскага павета Мінскай губерні, храналагічныя межы 1684 – 1703, 
1869 – 1950 гг. Вопіс утрымлівае 114 адзінак захоўвання. Колькасць 
выяўленых спраў, якія адпавядалі параметрам даследавання, – 22 
адзінкі з храналагічнымі межамі 1684 – 1943 гг. Гэта метрычныя кнігі 
касцелаў: Свірскі касцел Святога Мікалая (справы №№ 98 – 100, 102 
– 113, 161)2; Шэметаўскі касцел Маці Божай Нястомнай Дапамогі 
(справы №№ 114, 162)3; Засвірскі касцел Святой Троіцы (156, 157, 
159)4. 

У НГАБ захоўваюцца таксама фонды трох правасляўных 
духоўных кансісторый. У прыватнасці, фонд № 136 – Мінская 
духоўная праваслаўная кансісторыя утрымлівае метрычныя кнігі 
праваслаўных цэркваў былой Мінскай праваслаўнай епархіі (дакладна 
па тэрыторыі былой Мінскай губерніі, у тым ліку да часу яе 
ўтварэння) з часу ўтварэння епархіі (1793 г.) прыблізна па 1924 г. 
Сення гэты комплекс утрымлівае значна шырэйшае кола крыніц: 

1) метрычныя кнігі праваслаўных цэркваў па тэрыторыі 
былой Мінскай губерніі за 1776 – 1926 гг.; 

2) метрычныя кнігі праваслаўных цэркваў былой Віцебскай 
губерніі да ўтварэння асобнай Полацкай праваслаўнай епархіі (1833), 
за 1793 – 1833 гг.; 

3) метрычныя кнігі асобных уніяцкіх цэркваў з тэрыторый 
Літоўскай і Полацкай уніяцкіх епархій са старажытных часоў да часу 
ліквідацыі уніі (перавод цэркваў у праваслаўе); 

                                                            

1 Рыбчонак, С.А. Крыніцы па генеалогіі Беларусі XVI – пачатку XX ст.: Метадычныя парады. 

– Мн.: БелНДІДАС, 2003. – С. 43 – 44. 

2 НГАБ. – Фонд 1781. – Воп. 49. Метрычныя кнігі касцелаў Вілейскага, Свянцянскага, 

Дзісненскага паветаў. 
3 Там жа. 

4 Там жа. 
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4) метрычныя кнігі асобных праваслаўных цэркваў з 
тэрыторый Брэсцкага, Ваўкавыскага, Кобрынскага, Пружанскага, 
Слонімскага паветаў былой Гродзенскай губерніі (дакладна ў межах 
сучаснай Брэсцкай вобласці) за 1851 – 1922 гг.; 

5) метрычныя кнігі асобных праваслаўных цэркваў з 
тэрыторый Ашмянскага, Вілейскага, Дзісненскага, Лідскага, 
Свянцянскага паветаў былой Віленскай губерніі (пераважна ў межах 
сучаснай Мінскай вобласці) за 1883 – 1922 гг.5 

У ходзе даследвання была праведзена праца з метрычнымі 
кнігамі праваслаўнай царквы Вілейскага павета Віленскай губерніі, 
якія ўваходзяць у склад ф. 136 – Мінская духоўная праваслаўная 
кансісторыя, вопіс № 35 – Метрычныя кнігі цэркваў Вілейскага, 
Дзісненскага, Ашмянскага, Свянцянскага і Лідскага паветаў 
Віленскай губерніі, храналагічныя межы – 1883 – 1931 гг. Спраў, якія 
могуць датычыцца тэматыкі працы, – 9 з храналагічнымі межамі 1905 
– 1932 г.: Іжская Іосіфаўская царква (справы №№ 69 – 73, 198, 217 – 
2196. 

Тут неабходна яшчэ раз адзначыць той факт, што немалая 
частка крыніц, а ў дадзеным выпадку – метрычных кніг Віленскай 
губерні знаходзяцца ў іншых архівах. Напрыклад, у Нацыянальным 
гістарычным архіве Беларусі ў г. Гродна захоўваецца ф. 448 
Метрычныя кнігі каталіцкіх касцелаў Свянцянскага павета Віленскага 
губерні, які ўтрымлівае 11 адзінак захоўвання з храналагічнымі 
межамі 1827 – 1888 гг. 

З астатнімі крыніцамі, такімі як інвентары маенткаў, якія 
ўвогуле з’яўляюцца асноўнай крыніцай па сялянскай генеалогіі, 
матэрыялы адмены прыгоннага права, мясцовага самакіравання, 
сельскагаспадарчага ваенна-конскага перапісаў і інш. аўтару 
папрацаваць не давялося. 

Улічваючы абмежаваную колькасць пісьмовых крыніц, якія 
можна прыцягнуць да дыпломнага даследавання, асаблівую ролю 
адыгрываюць вусныя і рэчывыя крыніцы. У дадзенай працы 
скарыстаны такія вусныя крыніцы, як успаміны бацькоў і іншых 

                                                            

5 Рыбчонак, С.А. Крыніцы па генеалогіі Беларусі XVI – пачатку XX ст.: Метадычныя парады. 

– Мн.: БелНДІДАС. – 2003. – С. 42 – 43. 

6НГАБ. – Ф. 136. – Воп. 35. Метрычныя кнігі цэркваў  Вілейскага, Дзісненскага, Ашмянскага,  

Свянцянскага і Лідскага паветаў Віленскай губерні. 
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родзічаў. Яны выступалі ў якасці асновы ўсёй працы і на працягу 
даследавання правяраліся і  ўдакладняліся і падчас працы ў НГАБ 
яны былі ў большасці сваей падцверджаны. Нельга не адзначыць, што 
былі знойдзены і недастаючыя элементы ў біяграфіях продкаў.  

Такім чынам, у складзе Нацыянальнага архіўнага фонда краіны 
захавалася значная відавая і колькасная разнастаўнасць крыніц з 
генеалагічнай інфармацыяй па сялянскіх родах: метрычныя і 
спавядальныя кнігі, рэвізскій сказкі, інвентары і люстрацыі, 
пасямейныя і прызыўныя спісы; судова-следчая дакументацыя, 
матэрыялы звязаныя з адменай прыгоннага права (устаўныя граматы і 
выкупныя акты на зямлю), пазямельныя гаспадарчыя і ваенна-конскія 
перапісы. Каля 80 % генеалогічнай інфармацыі краіны ўтрымліваецца 
ў фондах НГАБ, дакументы якога ахопліваюць тэрыторыю Мінскай, 
Магілеўскай, Віцебскай і часткова Гродненскай губ. Пэўная частка 
матэрыялаў, што адносяцца да генеалогіі рода Крывіцкіх захоўваецца 
ў НГАБ у г. Гродна. Пераважная большасць захаваных пісьмовых 
крыніц, што адносяцца да генеалогіі рода Крывіцкіх – метрычныя 
кнігі каталіцкіх рэлігійных устаноў. Ключавое месца сярод крыніц 
занялі вусныя сведчанні сучаснікаў, родных і сваякоў. 
 

Глава 2. Радавод сям’і Крывіцкіх 
 

Пасля таго як была праведзена значная праца з архіўнымі 
матэрыяламі і іншымі крыніцамі надыйшоў час падвесці 
прамежкавыя вынікі.  

Запіс № 387, зроблены ў метрычнай кнізе Свірскага рымска-
каталіцкага касцела аб шлюбаванні за 1891 – 1902 гг., сведчыць: 
“1901 г. мая 27 дня в свирском р-к приходском костеле ксендз 
Казимир Валюнас настоятель оного костела по троекратном 
оглашении, из которых первое – 4, второе – 13 и третье 20 мая сего 
года пред народом собравшимся на литургию сделаны.  

Крестьянина Константина Руновича вдовца 40 лет из деревни 
Сялятки с крестьянкою Марианою Тондрик девицею 35 лет из 
деревни Сурвилы обоих сего костела прихожан по сделании 
предворительно строгого с обоих сторон на письмы изъясненого 
исследования о препятствиях к бракосочетанию и по неоткрытии 

                                                            

7 Дадатак В, С. 58. 
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никаких, а равно по изъявленному от обоих лиц взаимному согласию 
внешними знакоми обнаруженному. 

Крестьян Иоана и Виктории из Драгунов Руновичей законных 
супругов сына с крестьян Яна и Агаты из Куркулев Тондриков 
законных супругов дочерью браком сочетал и в лице костела 
торжественно поблагославил в присутствии верыдостойных 
свидетелей крестьян Августина Тондрика, Осипа Руновича, 
Владислава Руновича и многих других при том находившихся”8.  

Такім чынам, мой прапрадзед па мацярынскай лініі Руновіч 
Канстанцін Іоанавіч нарадзіўся ў 1861 годзе. Яго жонка Руновіч 
Марыяна Янаўна нарадзлася ў 1866 годзе. Абодва яны паходзілі з 
сялянскіх сем’яў і належылі да рымска-каталіцкага веравызнання.  

Руновіч Уладзіслаў Канстанцінавіч9 – старэйшы сын ад першага 
шлюбу, нарадзіўся ў 188610 годзе ў весцы Сяляткі Шэметаўскай 
воласці Свянцянскага павета Віленскай губерні (цяпер веска ў 
Мядзельскім раене Мінскай вобласці). На пачатак XX ст. там 
налічвалася 17 двароў і 132 жыхары11. У адным з гэтых двароў ен 
нарадзіўся і пражыў усе свае жыцце. Веска адносілася да свірскай 
парафіі. Каля 1919 г. выязжаў на заробкі ў Аргенціну (Паўдневая 
Амерыка). Вярнуўшыся – ажаніўся на Рогач Ганне Рыгораўне.  

Памер прадзед у 1944 г. Пахаваны на могілках вескі Сырмеж, 
аднак не на самім, а за агароджай. І гэта дае падставу меркаваць, што 
ен скончыў жыцце самагубствам. На крыжы не пазначана імя па 
бацьку.  

Рогач Ганна Рыгораўна – яго жонка. Нарадзілася 21 снежня 1900 
года ў весцы Каралеўцы Вілейскага павета Віленскай губерні (цяпер 
веска ў Вілейскім раене Мінскай вобласці). Сям’я Ганчароў належыла 
да праваслаўнага веравызнання. У 19-ць гадоў прабабуля ажанілася з 
прадзедам.  

                                                            

8 НГАБ. – Ф. – 1781. – Воп. – 49. – Спр. 99. – Арк. 176. 

9 НГАБ. – Ф.136. – Воп. 35. – Спр. 217. – Арк. 24. 

10 Там жа. 

11 Памяць: Мядзельскі р-н: [Гіст. – дакум. Хронікі гарадоў і р-наў Беларусі / Уклад. і 

навуковы рэд. Я.Г. Звяруга]. – Мн.: БелЭн, 1998. – С. 498. 
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Аб гэтым сведчыць запіс № 712 у метрычнай кнізе Іжскай 
Іосіфскай царквы: 

“3 февраля 1919 года О вступлении в брак. 
О женихе – крестьянин деревни Сялятки Владислав 

Константинович Рунович римско-католического вероисповедания. 
Первый брак. 23 года. 

О невесте – крестьянка деревни Королевцы Анна Григорьевна 
Рогач провославного вероисповедания. Первый брак. 19 лет.” 

Ажаніўшыся пераехалі ў в. Сяляткі там і нарадзіліся іх дзеці. 
Мелі шэсць дзяцей – адзін сын – Уладзіслаў і пяць дочак – Марыя, 
Яугенія, Яніна, Ірына і Леанарда (памерла ў 14 гадоў ад залатухі). 
Памерла Ганна Рыгораўна 24 верасня 1981 года. Пахавана на 
парафіяльных могілках у весцы Шэметава. 

Узгаданая вышэй метрычная кніга свірскага рымска-каталіцкага 
касцела аб шлюбаванні за 1891 – 1901 гг. утрымлівае таксама запіс № 
3013. Згодна якому: “1899 г. июня 7 в свирском Р-К приходском 
костеле ксендз Леонард Родзевич викарий сего костела по 
троекратном оглашении из коих первое 23 дня, второе 30 дня мая и 
третье 6 дня июня сего года пред народом собравшимся на литургию 
сделаны. 

Крестьянина Викентия Попеля юношу 28 лет из деревни 
Конценеты с крестьянкою Анелею Бакуловною девицею 25 лет из 
деревни Носевичи обоих сего косцела прихожан по сделании 
предворительно строгого с обоих сторон на письмы изъясненого 
исследования о препятствиях к бракосочетанию и по неоткрытии 
никаких, а равно по изъявленному от обоих лиц взаимному согласию 
внешними знакоми обнаруженному. 

Крестьян Сымона и Разалии с Боровых Попелев законных 
супругов сына с крестьян Ивана и Анастазии Бурштыновичей 
Бакулов законных супругов дочерью браком сочетал и в лице костела 
торжественно поблагославил в присутствии верыдостойных 
свидетелей крестьян Юльяна Попеля, Андрея Андрушкевича, Степана 
Сивицкого, Викентия Бакулы, Ивана Цикота и многих других при том 
находившихся”14.  

                                                            

12  Дадатак Г, С. 59. 

13 Дадатак Е, С. 62. 

14 НГАБ. – Ф. 1781. – Воп. 49. – Спр . 99. – Арк. 145 адв. 
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Такім чынам, мой другі прапрадзед па мацярынскай лініі 
Попель Вікенцій Сымонавіч нарадзіўся прыкладна ў 1871 годзе ў 
весцы Канціненты. Яго жонка нарадзілася прыблізна ў 1874 годзе ў в 
Насевічы, Шэметаўскай воласці, Свянцянскага павета. Аднак пасля 
шлюбу сям’я пераехала жыць па месцу жыхаства сям’і Папялеў. 

Папель Канстанцін Вікеньцьявіч нарадзіўся 25 красавіка 1909 
года ў весцы Канціненты Шэметаўскай волосці Свянцянскага павета 
Віленскай губерні (цяпер веска Мядзельскага раена Мінскай 
вобласці). Быў ахрышчаны ў рымска-каталіцкае веравызнанне 3 мая 
1909 года. 

У метрычнай кнізе Шэметаўшчызненскага касцела Свянцянскага 
павета Віленскай губерні аб народжаных і памерлых за 1906 – 1909 
гг. Маецца адпаведны запіс № 4915: 

“ Фамилия окрещенного – Попель. 
1909 года 3 мая в Шеметовщизненском римско-католическом 

филиальном костеле окрещен младенец по имени Константин 
ксендзом Мечиславом Петриковским настоятелем оного костела с 
совершением всех таинств. 

Крестьян Шеметовской волости Викентия и Анели из Бакулов 
Попелей законных супругов сын, родившийся сего года 25 апреля 
сего прихода в деревне Континенты. 

Восприемниками были Бронеслав Андрушевич с Габриелей 
Сивицкою девицею”16. 

Вядома, што прадзед служыў у войску і быў паранены. У лютым 
1933 года ен ажаніўся на Усціновіч Ядвізе Матвееўне, на што есць 
адпаведная прыпіска ў метрычнай кнізе. Памер Канстанцін 
Вікеньцьявіч ў 1980 годзе, пахаваны на парафіяльных могілках у 
весцы Шэметава. Яго бацькі Папель Вікенцій і Бакула Анеля 
пахаваны там жа. 

Усціновіч Ядвіга Матвееўна, яго жанка, нарадзілася 28 мая 1911 
года ў весцы Барысы веска Свірскай воласці Свянцанскага павета 
Віленскай губерні (цяпер Мядзельскі раен Мінскай вобласці). У 
метрычнай кнізе Шэметаўшчызненскага рымска-каталіцкага 
філіяльнага касцела аб народжанных за 1911 год маецца адпаведны 

                                                            

15  Дадатак Д, С. 60. 

16 НГАБ. – Ф. 1781. – Воп. 49. – Спр . 114. – Арк. 9. 
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запіс №4117 (чытаецца не ўвесь змест, запіс зрэзаны, ен размяшчаецца 
апошнім на старонцы): 

“Дата рождения 28 мая 1911 года. 
1911 года 5 июня в Шеметовщизненском римско-католическом 

филиальном костеле окрещен младенец по имени Ядвига ксендзом 
Эдуардом Миколаюном настоятелем оного костела с совершением 
всех таинств. 

Крестьян Свирской волости Матвея и Целины из Бойков 
Устиновичей дочь, родившаяся 28 мая в имении … 

Воспиемники Иоаким и Антонина Бойко”18. 
21 лютага 1933 года у касцеле вескі Канстанцінава Ядвіга 

Матвееўна абвянчалася з Канстанцінам Вікеньцьевічам19. 
Ажаніўшыся яна пераехала ў веску Канціненты, дзе з мужам пражыла 
усе далейшае жыцце. Там у іх нарадзіліся два сына – Іосіф і Лявон і 
дзьве дачкі – Леакадзія і Ірына. 

Папель Ляван Канстанцінавіч нарадзіўся 10 сакавіка 1935 года ў 
весцы Канціненты. Быў ахрышчаны ў рымска-каталіцкае 
веравызнанне. Служыў у войску, вядома, што ў 1953 гадзе служыў у 
Котлусе (Котбусе?) (Германія). Пасля службы працаваў у калгасе імя 
Калініна в. Старлыгі электрыкам. Расказываў аб тым, што у яго 
прадзеда дзядзька быў “вуйтам”. 

У маі 1960 года Лявон Канстанцінавіч ажаніўся з Руновіч 
Янінай Уладзіславаўнай. Памер дзед 2 жніўня 1993 года, быў 
пахаваны на парафіяльных могілках у Шэметава. 

Папель Яніна Уладзіславаўна нарадзілася 21 снежня 1930 года ў 
весцы Сяляткі. У Шэметаўскім парафіяльным касцеле была 
ахрышчана ў каталіцкую веру. Пасля школы скончыла Аршанскі 
тэхнікум і стала працаваць у калгасе імя Кірава бугалтарам. 17 мая 
1960 года ў касцеле в. Шэметава яна абвянчалася з дзедам. Пасяліліся 
ў весцы Канціненты, там у іх нарадзілася дзьве дачкі – Лілія і Жанна. 

Пазней бабуля звольнілася з працы і яны з дзедам адчынілі 
невялічкую краму. Памерла Яніна Уладзіславаўна 1 красавіка 1996 
года. Пахавана на могілках у весцы Шэметава. 

                                                            

17  Дадатак Ж, С. 61. 

18 НГАБ. – Ф.1781. – Воп. 49. – Спр. 162. – Арк. 329. 

19 НГАБ. – Ф.1781. – Воп. 49. – Спр.114. – Арк. 9. 
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Попель Лілія Лявонаўна нарадзілася 20 лютага 1963 года у 
в. Канціненты. Была ахрышчана у рымска-каталіцкае веравызнанне ў 
шэметаўскім касцеле. Пасля заканчэння Сырмежскай сярэдняй школы 
вучылася Нарачанскім кааператыўным вучылішчы, атрымала 
прафесію прадаўца. 9 верасня 1983 годзе ў тым жа касцеле яна 
абвянчалая з Крывіцкім Пятром Іосіфавічам.  

Мой прадзед па бацькоўскай лініі Рагоўскі Франц Сцяпанавіч 
нарадзіўся 26 снежня 1911 года ў весцы Балькаўшчызна 
(Болькаўшчына) Свірскай воласці Свянцянскага павета Віленскай 
губерні (цяпер Мядзельскі раен Мінскай вобласці). На пачатак XX ст. 
там налічвалася 28 двароў, 199 жыхароў20. Быў ахрышчаны ў 
каталіцтва.  

Франц Сцяпанавіч хадзіў у польскую школу, ведаў грамату.  
Як расказвала бабуля, прадзед сам шыў боты, якія збіваў 

драўлянымі цвякамі, вырабляў скуру, меў свае інструменты. Вельмі 
добра майстраваў, сам рабіў крэслы, табурэткі, сталы, будаваў хаты. 
Дарэчы, ен пабудаваў хату і сваей дачцы (маей бабулі). Хадзіў на 
працу да пана. 

Служыў прадзед у польскай арміі, у конным войску. Пасля таго 
як усталяваліся Саветы пайшоў у калгас на працу. 

У верасні 1935 года абвянчаўся ў касцеле в. Свір з Ганчар 
Марыяй Іосіфаўнай. 

Яго бацькі Рагоўскі Сцяпан з Балькаўшчызны, памер у 1940 
годзе, і Рагоўская Антося, займалася ткацтвам, шавецтвам, яна родам 
з Калодна.  

Памер Франц Сцяпанавіч 23 кастрычніка 1980 года. Пахаваны 
на парафіяльных могілках у Свіры.  

Ганчар Марыя Іосіфаўна нарадзілася ў в Балькаўшчызна 16 
жніўня 1910 года. Была ахрышчана у каталіцтва, адносілася да 
Свірскай парафіі.  

Прабабуля сама навучылася шыць, мела маленькую ручную 
машынку для шыцця. На працу не хадзіла. Дома ткала нявестам 
дываны, прыгожыя уборы. Шыла і ўпрыгожвала нарады не толькі ў 
сваей весцы, да яе прыязджалі і з суседніх. Была непісьменнай. Пасля 
таго як выйшла замуж нарадзіла трох дзяцей – сына Аляксандра і 
дзьвюх дачок – Ядвігу і Марыю. 
                                                            

20 Памяць: Мядзельскі р-н: [Гіст. – дакум. Хронікі гарадоў і р-наў Беларусі / Уклад. і 

навуковы рэд. Я.Г. Звяруга]. – Мн.: БелЭн, 1998. – С. 456. 
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Яе бацькі Ганчар Іосіф займаўся гандлем і Анастасія 
нарадзілася ў весцы Болькава. 

Памерла Марыя Іосіфаўна 23 мая 1972 года. Была пахавана на 
могілках Свірскай парафіі. 

Пра другога майго прадзеда Крывіцкага Уладзіслава і яго жонку 
Францішку мне нічога не вядома акрамя таго, што прадзед памер у 
1965 годзе і таго, што Францішка надоўга перажыла мужа, з’ехала ў 
Літву і пасля смерці пахавана там.  

Мой дзед Крывіцкі Іосіф Уладзіслававіч нарадзіўся ў 1933 годзе 
ў весцы Канстанцінава Свірскай воласці Свянцянскага павета 
Віленскай губерні (цяпер Мядзельскі раен Мінскай вобласці). 
Скончыў тры класы. З 10 гадоў пасціў кароў у весцы Істынава. З 13 
гадоў працаваў на спіртзаводзе. Пасля вайны пераехаў у суседнюю 
веску Болькава. Тры гады служыў у Грузіі, пасля арміі ў 1957 годзе 
ажаніўся з Рагоўскай Ядвігай Францаўнай і працягнуў працу на 
спіртзавадзе. Дзед адпрацаваў на заводзе 50 гадоў за што яго ў 1996 
годзе і узнагародзілі. Памер дзед 10 студзеня 1998 года. Быў 
пахаваны на могілках Свірскай парафіі. 

Крывіцкая Ядвіга Францаўна яго жонка. Нарадзілася 1 мая 1935 
года ў весцы Балькаушчызна. Была ахрышчана ў рымска-каталіцкую 
веру. Тры класы скончыла ў сваей весцы, затым яшчэ год хадзіла ў 
школу, якая знаходзілася ў весцы Семкі. Навучанне было на 
беларускай мове. Экзамены пасля чатырох класаў здавала ў весцы 
Канстанцінава. Далей вучыцца не пайшла, а пайшла працаваць на 
завод. 

Пасля вайны перайшла на працу ў калгас, дзе і працавала аж да 
самай пенсіі. 

У 1957 годзе абвянчалася з Іосіфам Уладзіслававічам у Свірскім 
касцеле і пераехалі ў Болькава, дзе для іх была пабудавана хата. Там 
у іх нарадзілася двое дзяцей – дачка Ганна і сын Пётр. 

Памерла бабуля 25 сакавіка 2004 года. Пахавана на 
парафіяльных могілках. 

Крывіцкі Петар Іосіфавіч нарадзіўся 29 чэрвеня 1962 года ў 
весцы Болькава. Быў ахрышчаны ў каталіцтва. Пасля школы скончыў 
прафесіянальна тэхнічнае вучылішча і стаў працаваць шаферам. 

У 1983 годзе 9 верасня ен абвянчаўся з Ліліяй Лявонаўнай. 
Пераехалі жыць у веску Чурлены Вілейскага раена Мінскай вобласці. 
У 1984 годзе ў іх нарадзілася першае дзіця – дачка Іна, а 6 лістапада 
1988 года другая дачка – я – Крывіцкая Святлана Пятроўна. 10 
сакавіка 1989 года мяне акрысцілі ў рымска-каталіцкую веру. 



  15

Па сенняшні дзень Петр Іосіфавіч працуе шаферам у СПК 
“Чурлены”, а Лілія Лявонаўна – займаецца выхаваннем прыемных 
дзяцей. 

Часам жыцце ставіць перад намі такія пытанні, на якія не зразу 
знойдзеш адказ. Падчас для вырашэння перашкод патрэбна звярнуцца 
да розных неверагодных метадаў. Так і ў генеалогіі. Здавалася б, усе 
проста – прыйшоў у архіў, пагартаў “разумныя” кніжкі, адкрыў, 
знайшоў і ўсе – твой радавод гатовы, складзены. Знойдзеныя 
дакументы можна скласці ў сямейны архіў, а намаляванае дрэва 
прымацаваць да сцяны. Як бы не так! 

Аказалася, самастойнае генеалагічнае даследванне патрабуе 
выдатнай падрыхтоўкі і ведаў. Аднымі архіўнымі матэрыяламі не 
абыдзешся. Павінна быць праведзена шырокая рознаўзроўневая праца 
па даследванні архіўных, вусных і рэчывых крыніц. 

Такім чынам, не гледзячы на тое, што пісьмовых крыніц па 
генеалогіі маей сям’і ў архівах Беларусі змяшчаецца вельмі мала, гэта 
не прычына апускаць рукі. Дзякуючы вусным і рэчывым крыніцам 
усе ж такі атрымалася даведацца шмат чаго пра бабуль і дзядуль і іх 
бацькоў. Пашанцавала падцвердзіць некаторую інфармацыю 
архіўнымі матэрыяламі. Наперадзе яшчэ шмат працы, якая будзе 
прыносіць усе больш і больш звестак.  
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ЗАКЛЮЧЭННЕ 
 

На сенняшні дзень існуе мноства сэрвісаў, асабліва ў Інтэрнэце, 
якія прапануюць свае паслугі па складанні радаводу і стварэнню 
генеалагічнага або сямейнага дрэва. Але, скарыстаўшыся падобнымі 
паслугамі, чалавек, у лепшым выпадку, атрымлівае толькі канчатковы 
вынік: сваё сямейнае дрэва з інфармацыяй пра продкаў і радавод 
сям’і. На самой жа справе найбольш цікавы сам працэс пабудовы 
сямейнага дрэва, само вывучэнне гісторыі продкаў і складанне 
радаслоўнай. Бо важна не проста намаляваць сямейнае дрэва, а важна 
зразумець, чым жылі нашыя продкі, якія сямейныя традыцыі, 
характары, уласцівыя нашым продкам. Гэта значыць, па вялікім 
рахунку, вывучэнне радаводу сям’і, гісторыі продкаў і пабудова 
сямейнага дрэва, можа апынуцца не толькі цікавым і захапляльны 
заняткам, але яшчэ і даць вельмі карысную інфармацыю для нас і 
нашых нашчадкаў. 

Айчынная гістарыяграфія па сялянскай генеалогіі прадстаўлена 
шэрагам прац, у якіх дастаткова добра апісаны асноўныя віды 
крыніц, якія ўтрымліваюць генеалагічную інфармацыю па сялянскаму 
саслоўю. Аднак у большай ступені гэтыя крыніцы тычацца перыяду 
Расійскай Імперыі, крыніцы больш ранняга часу (за выключэннем 
метрычных кніг) і іх мажлівасці ў генеалагічных даследаваннях 
толькі пачынаюць уцягвацца ў поле навуковага аналізу. Методыка 
пошуку інфармацыі, магчымасці паспяховага пошуку дакументаў па 
пэўных рэгіенах і веравызнаннях айчыннымі навукоўцамі таксама 
даволі добра ахарактарызаваны. У гістарычнай літаратуры добра 
прадстаўлены прыклады і вопыт вывучэння радаводаў асобных 
сялянскіх родаў. Важнейшы ўклад у развіцце сялянскай генеалогіі 
Беларусі ў навейшы перыяд яе гісторыі ўнеслі беларускія архівісты 
С.А. Рыбчонак, Т.С. Міхеенак, В.В. Урублеўскі, В.Л. Насевіч і інш. 

Вынікі генеалагічнага даследвання залежаць ад многіх 
фактараў, адзін з якіх – наяўнасць крыніц. Пытанне крыніц па 
генеалогіі, увогуле, і па сялянскай генеалогіі, у прыватнасці, даволі 
добра распрацавана айчыннымі даследчыкамі. Разам з тым, трэба 
адзначыць, што існуючыя ў айчыннай гістарыяграфіі напрацоўкі, якія 
тычацца крыніц і іх захаванасці, грунтуюцца пераважна на 
матэрыялах аднаго архіва – НГАБ, станоўчы патэнцыял якога 
распаўсюджваецца пераважна на рэгіёны цэнтральнай і ўсходняй 
Беларусі. У той жа час, на пачатковым узроўні распрацоўкі 
знаходзяцца пытанні, звязаныя з даследаваннямі гісторыі сялянскіх 
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родаў, што пражывалі на заходніх і паўночна-заходніх тэрыторыях 
краіны. У цяперашні час крыніцы па гэтых частках Беларусі 
захоўваюцца ў архівах Польшчы, Літвы, Латвіі. 

Нягледзячы на гэта Нацыянальны архіўны фонд Беларусі 
ўтрымлівае шырокае кола крыніц па сялянскай генеалогіі: метрычныя 
і спавядальныя кнігі, рэвізскія сказкі, інвентары і люстрацыі, 
пасямейныя і прызыўныя спісы; судова-следчая дакументацыя, 
матэрыялы звязаныя з адменай прыгоннага права (устаўныя граматы і 
выкупныя акты на зямлю), пазямельныя гаспадарчыя і ваенна-конскія 
перапісы і г.д. На сенняшні дзень, дзякуючы працы айчынных 
архівістаў з’явіліся работы, якія разглядаюць асаблівасці складання 
крыніц масавага паходжання на Беларусі, раскрыты мажлівасці 
выкарыстання іх для генеалогii.  

Аднак неабходна памятаць, што афіцыйныя крыніцы па 
генеалогіі – гэта не адзінае, што можна выкарыстоўваць падчас 
даследвання. Вялікую каштоўнасць прадстаўляюць таксама і вусныя і 
рэчывыя крыніцы, з якіх у некаторых выпадках даследванне 
пачынаецца, і якія значна аблягчаюць працу “маладога” даследчыка. 
Відавочны і той факт, што пленнай праца будзе толькі ў выпадку 
выбару аптымальных метадаў даследвання. 

З вышэй адзначанага можна зрабіць выснову аб тым, што 
даследванне генеалогіі сялянскіх родаў, паходзячых з Свянцянскага і 
Вілейскага паветаў Віленскай губерні Расійскай Імперыі безумоўна 
ўскладняецца шэрагам акалічнасцей, аднак усе ж такі магчыма і 
неабходна для развіцця такога накірунку генеалагічнай навукі як 
сяляская генеалогія Беларусі. 
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ДАДАТАК А 

Надмогілкавыя помнікі 

 

Помнік Попель Ядвігі Матвееўны 
Шэметаўскія парафіяльныя могілкі 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Помнік Попель Лявона 
Канстанцінавіча 

Шэметаўскія парафіяльныя могілкі 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Помнік Руновіч Леанарды 

Уладыславаўны 
Сырмежскія могілкі 
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ДАДАТАК Б 

Фотаздымкі сям’і  

 

Рагоўскі Франц і Сцяпанавіч і Марыі Івосіфаўна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вацлаў Рагоўскі 1947 г. 

Уладыслаў Руновіч 08.10.1938 г. (Аргентына) 

 

 

 

 

Папель Яніна Уладыславаўна 
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ДАДАТАК В 

Запіс № 38 “Руновіч” 
Ф. 1781, Воп. 49, Спр. 99, Арк. 176. 
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ДАДАТАК Г 
Запіс № 7  Ф.136, Воп. 35, Спр. 217, Арк. 24. 

 

 



  27

ДАДАТАК Д 

Запіс № 49 “Попель” 
Ф. 1781, Воп. 49, Спр. 114, Арк. 9 
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ДАДАТАК Е 

Запіс № 30 “Попель”  
Ф. 1781, Воп. 49, Спр. 99, Арк. 145 адв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  29

ДАДАТАК Ж 
Запіс № 41 “Усціновіч” 

Ф.1781, Воп. 49, Спр. 162, Арк. 329. 
 

 

 
 


