
загадкавы сфшкс беларускай палпъпа
У 2018 годзе доктар 
пстарычных навук Алесь 
Смалянчук выпуску 
700-старонкавую кшгу «Раман 
Ск1рмунт (1868-1939). Жыццяшс 
грамадзянша Краю». Мы выбрал! 
з яе шэраг нечаканых фактау 
пра аднаго з прэм’ерау ВНР.

Бацьк! мел1 10 дзяцей, 
але разам не жыл1

Аляксандр ажашуся з Тэафшай 
Любанскай. Першых назвал! у гонар 
бацькоу — Тэафша 1 Аляксандр. 
Пара разам не жыла: Тэафша толью 
з1мавала у Парэччы, а з вясны 
да восеш жыла у Тэклшапол1 
на Вшейшчыне.

Чамусьщ болынасць дзяцей 
Аляксандра 1 Тэафшы не стварьцц 
уласнай сям’Т Шхто з пяцёх сыноу 
не ажашуся, 1 толью дзве дачю 
мел1 дзяцей.

Пакахау жонку свайго фурмана
Раман Сюрмунт не быу жанаты, 

але меу каханую жанчыну. Ёю была

сялянка Кацярына Цярэшка, Ц1 то 
на 7, Ц1 то на 12 гадоу маладзейшая.

Кацярына стала удавой у 1915-м, 
прычым помн1к яе мужу стагну 
сам Ск1рмунт, на камеи 1 захавауся 
надп1с: «Ратщс1 Котапа Тегехгкг. 
йгика тегпе§о Котапа 8Ыгтип1а 
ро$т$сат». Фурман трапчна запнуу 
у 40 гадоу — сюнул1 кон1.

Сыноу Кацярына нарадзша яшчэ 
пры мужу, але не ад яго, л1чаць 
вяскоуцы, з ЯК1М1 размауляу Алесь 
Смалянчук. Бо усе чацвёра сыноу: 
Олесь, Раман, Уладз1м1р 1 Петрусь — 
«был1 падобныя да Сюрмунта як 
партрэты».

Кацярына дажыла да 1957 года, 
а лёс сыноу склауся па-рознаму. 
Олесь пражыу 37 гадоу, памёр 
у вайну. Вядома, што ажашуся 
з дзяучынай, якая не падабалася 
Сюрмунту, бо выступша супраць 
яго на сялянсюм сходзе. Сюрмунт

тэты шлюб не у хвал IV, не дау дрэва на 
хату, 1 маладым прыйшлося пераехаць 
у суседнюю вёску. Олесь стау 
кавалём, яго жонка Гэля — краучыхай.

1ншы сын, Раман, быу лесн1ком 
у маёнтку Сюрмунта, у 1939 годзе 
высланы. Петрусь у час вайны 
служыу у палщьй, адступ1у разам 
з немцамт У Польшчы яго шбыта 
арыштавал1, вывезл1 на Усход.

Уладз1м1р Цярэшка дажывау пры 
мащ, а ягоныя дзец1 перабрал1ся 
у Шнек.

Меу дзяцей 
ад некальк1х жанчын?

Магчыма, Кацярына Цярэшка 
была не адзшай жанчынай 
Сюрмунта. Алесь Смалянчук 
зашеау успам1ны кабеты, якая 
сцвярджае, што яе дзядзька, Теорий 
Кучынсю, — сын Рамана Сюрмунта. 
Той клапащуся пра адукацыю

Не быу жанаты, жыу з еялянкай, 
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Аляксандр,бацька Рамана 
Сюрмунта, не скончыу 
ун1верс1тэт, бо муау дапамагаць 
бацьку на суконнай фабрыцы 
у Парэччы. Ён стау паспяховым 
прадпрымальшкам. На яго землях 
адкрылася першая у рэпёне 
фабрыка па вытворчасф туалетнага 
мыла. Яшчэ адзш цтавы артыкул 
даходу —  продаж варсшьных 
шышак, суплоддзяу варслню, яюя 
выкарыстоувал! для стварэння 
начосу натканше. Пра Сюрмунтаву 
плантацыю варсяню уражана 
згадвау псторык Мпрафан 
Доунар-Запольсю.
Аляксандр спачувау 
паустанцам 1863 года, напрыклад, 
перавоз1у у сваёй карэце 
Рамуальда Траугута. Хоць сам 
I не падтрымау паустанне: быу 
супраць узброенай барацьбы.

Пляменжк заб1у сябе 
праз няшчаснае каханне

Аляксандр, сын Зянона Сюрмунта, 
быу студэнтам гданьскай палггэхшю. 
Пакахау настаушцу, бацью6ы;п 
супраць шлюбу.

Трагедыя здарылася у ма11930-га. 
Сучасныя вяскоуцы успамшаюць, 
што Генрык Сюрмунт забарашу 
хаваць самагубцу на родавых 
моплках у Моладаве. Няшчаснай 
мащ дапамог шшы дзевер, Раман 
Сюрмунт: самагубцу пахавал1 
у ягоным Парэччы, у парку.

У сямМ бытавала легенда 
пра вел1какняскае паходжанне, 
але гаварыл! пра тэта з |рон1яй

Адна са Ск1рмунтау, Ганна, 
падшсала Л1ст да в1ленскага ►

хлопца, дапамог паступщь у Шнскую 
г1мназ1ю, настаун1цкую сем1нарыю 
1, урэшце, Ягелонсю ун1верс1тэт у 
Кракаве.

Чаму вяскоуцы так спакойна 
ставш1ся да Сюрмунтавых 
пазашлюбных дзяцей? Можам 
прыгадаць]шрптае посйь, або 
«права першай ночы». Польск1 
антраполаг Юзаф Абрэмбсю падчас 
палескай экспедыцьй 1934-1936 
гадоу зашсвау успам1ны пра часы 
прыгону. У прыватнасщ, сюжэт пра 
Ск1рмунта з маёнтка Вггчоука, да 
якога мац1 мустл1 прыводз1ць сва1х 
дачок перад вяселлем.

Генрыка Ск1рмунта,
яю жыу у Моладаве, Л1ЧЫЛ1
шалёным

Раманау брат спускау сабак, 
як толью нехта падыходз1у 
да палаца, часта крычау на людзей. 
Кал1 мясцовыя дзец1 аднойчы 
прыйшл1 спяваць калядю, ледзь 
не пазаб1вау «за нашу мову», 
успамгнае жыхарка Моладава.
I I  с 1X14 на неураунаважаным 
чалавекам называв Генрыка 
Ск1рмунта дачка ягонага аканома.

Хаця дырэктар моладаускай 
школы памятае наадварот: «пан 
Генрык Н1К0Л1 не быу абыякавы 
да няшчасцяу, як1х хапала у вёсцы»,
1 дапамог скончыць будаушцтва 
новай школы.

Раман Ск1рмунт бачыуся з братам! I сёстрам! на Раство I Вял1кдзень.
Мнопя у сям’| мел! м1лыя мянушю, напрыклад, старэйшы брат Аляксандр —  
Парцалянавы, сястра Бран1слава—  Вежа Мудрасф, а Ванда —  Цюпця. 
Алену называл! Вечнай Маладосцю, Фелщыю —  Цэрэрай Лапшынскай 
(Цэрэра —  рымская бапня зямл11 урадл1васц|). Апошняя надоуга 
пасварылася з сям’ёй: пасля смерц| мац| яна забрала сабе большую частку 
маёнтка Тэклтаполь на Втейшчыне, хаця маёнтак быу дадзены 1м на два1х 
з сястрой Тэафшай.
На фота: Ск1рмунты у жн1ун1 1939-га. Злева —  Канстанцш, ста1ць 
у шэрым —  Генрык, сядзяць Алена, Марыя I Раман.
У кастрычн1ку 1939-га па Ск1рмунтау ужо прыйшоу вясковы «рэвалюцыйны 
кам1тэт». Прычым у складзе кам1тэта аказауся чалавек, асуджаны за крадзеж 
мёду з вулляу Рамана Ск1рмунта. Сюрмунтау пасадз1Л1 на воз I заявш!, 
што павязуць у П1нск на допыт, але па дарозе расстралял!. Назаутра адз1н 
з кам!тэтчыкау хадз1у у вопратцы Рамана Ск1рмунта I з ягоным гадз1нн1кам.
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Браты I сястра Рамана Ск1рмунта: злева —  Генрык, справа Марыя 
I Канстанцш. 1930-я у Моладаве.

На пачатку XX стагоддзя у ваколп < 
Шнека I Янова хадзжа прымаука:
«Шчо ж морда, то Орда, шчо ж шг чц|к, 
то Сюрмунц1к».

сялянск1я выступленш1905 года 
закранул11 земл1 Сюрмунтау.

У вайну жыу
на плошчы Незалежнасц!

Пераехау у Менск у час Першай 
сусветнай, з набл1жэннем нямецих 
войскау. Разам з мащ 1 двума 
слугам1 пасял1уся на трэц1м павсрсе 
даходнага дома Абрампольскага, 
як1 ста1ць на цяперашняй плошчы 
Незалежнасц1, побач з Чырвоным 
касцёлам (дарэчы, фундатар касцёла, 
Эдвард Вайшлов1ч, быу адным 
з найлепшых сяброу Ск1рмунта).
У гэтым жа доме здымала кватэру 
вядомая беларуская мецэнатка 
Магдалена Радз1в1л.

Кастрычн1цк1 пераварот
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