
Месцы пахаванняў на тэрыторыі Лугаваслабадскога 
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Мінскага раёну па стану на 2010 год 
 

Інфармацыя Раісы Іллінічны  Аўчыннікавай, краязнаўцы з Мінскага раёна Мінскай вобл.  
 

Археалагічныя помнікі:  
 
Могільнік ля в.Дуброва – размяшчаецца ў 300 метрах ад левага берага рэчкі 

Слоўсць (Смавежы) на ўзвышанай рачной тэрасе, складаецца з некалькіх купалавідных 
пахаванняў славян-крывічаў ІХ-ХІІІ стагоддзяў. Унесены ў “Звод помнікаў РБ”. Моцна 
парослы кустоў’ем, часткова пашкоджаны сельскагаспадарчай тэхнікай і закіданы 
бытавым смеццем. У 400 метрах на ўсход ад курганнай группы ў 2010 годзе пачалося 
будаўніцтва вялікага свінакомплекса, што можа знішчыць помнік канчаткова. Магчыма 
таму райвыканкам Мінскага раёна зняў з гэтай группы курганаў статус гістарычнага 
помніка, каб спакойна весці тут непатрэбнае мясцоваму насельніцтву будаўніцтва, якое да 
таго ж экалагічна небяспечнае.  

 
 

 
 
                    Невялікі  курган з паўднёвага боку могільніка  
 
 



 
 
         Курган з паўночна-ўсходняга боку могільніка 
 

 
 

   Адна з груп валуноў, раскіданых па тэрыторыі могільніка 
 

Курганы – знаходзіліся ля былога хутара Астраўкі нападалёку ад вёскі Забалацце. 
Па мясцовых паданнях тут быццам бы былі пахаваныя забітыя туркі, ці шведы. 

 
Гістарычныя і дзеючыя могілкі: 
 
Могілкі ў в.Апчак – старыя могілкі, адзначаны на карце 1915 года, знаходзяцца 

на захад ад вёскі, з правага боку ад аўтатрасы Брэст-Масква. Займаюць плошчу каля 
паловы гектара. На могілках у 19 стагоддзі і да ВАВ існавала царква Мікалая Цудатворца. 
У час ВАВ аднавіла сваю працу, але потым была разабрана немцамі і прыстасавана пад 
жыллё. З усходняга боку былога фундамента царквы расце вялікае дрэва ліпы. Жыхары 
вёскі ў канцы 90-х гадоў бульдозерам зрабілі дарогу праз цэнтр могілак, у выніку чаго 
былі знесены рэшткі фундамента царквы і надмагільные помнікі. Стан могілак вельмі 
непрывабны, сюды выкідваецца смецце і будаўнічыя матэрыялы. 

 



 
 
                     Выгляд могілак з паўднёвага захаду 
 

 
 

Перад  ліпай раней уздымаліся рэшткі фундамента 
 
Новыя могілкі (дзеючыя) – знаходзяцца паміж старым трактам Негарэлае–

Смалявічы і новай аўтатрасай Брэст–Масква. Займаюць плошчу 2,8 га. Тут хаваюць 
жыхароў навакольных вёсак і пасёлка Прывольны. У цэнтры могілак мемарыяльнае 



пахаванне савецкіх воінаў і партызан, якія загінулі ў час ВАВ, пры вызваленні Мінска і 
ліквідацыі Мінскага катла ў ліпені 1944 года. Сярод іх воіны 110 і 362 стралковых дывізій, 
усяго 1407 чалавек, з іх вядомыя прозвішчы толькі 307 воінаў. У 1944 годзе хавалі 
загінуўшых часта без трун, замесц якіх выкарыстоўвалі нават звычайныя шафы.У 2008 
годзе ў кар’еры ля вёскі былі знойдзены астанкі яшчэ аднаго воіна па прозвішчу Фёдараў. 
У 1957 годзе над брацкай магілай быў пастаўлены абеліск. Штогод на 9 мая ля абеліска 
праводзяцца ўрачыстыя мітынгі мясцовых жыхароў з удзелам родных загінуўшых воінаў. 

Крыніцы і літаратура: Памяць. Мінскі раён, Мн., 1998, сс. 245-253. 
 
Могілкі ля в.Дварэц – старыя могілкі, зараз не існуюць. Размяшчаліся на захад ад 

вёскі, на могілках стаяла каталіцкая капліца. Адзначаны на карце 1915 года. 
 
Новыя могілкі (дзеючыя) – знаходзяцца ў 200 метрах на поўнач ад дарогі Дуброва-

Дварэц перад уездам у вёску. Могілкі невялікія займаюць плошчу 0,4156 га. З паўднёвага 
боку маюцца старыя валунныя помнікі 19 стагоддзя, закінутыя хламам і зямлёй, 
прозвішчы малачытаемыя. З дагледжаных магіл самае старое пахаванне Эміліі Пятровіч, з 
датамі 1856-1946. Тут жа пахаванне ветурача Ігната Кавалеўскага і яго жонкі, мясцовай 
ураджэнкі - Ракуць Алены Аляксандраўны, даты яе жыцця 20.07.1886-27.12.1979.  

 

 
 
                         Дарога на могілкі перад в.Дварэц 

 
 
На могілках знаходзіцца мемарыяльнае пахаванне ўраджэнца вёскі, радавога Івана 

Пятровіча Латушкі, загінуўшага ў час абароны Мінска ў чэрвені 1941 года. Астанкі 
знойдзены ў 1990 годзе ў раёне Астрашыцкага Гарадка і ўрачыста перахаваны на Радзіме.   

 
 



 
 
                                  Магіла І.П.Латушкі 

 
Могілкі ля в.Дуброва – размяшчаліся на ўсход ад вёскі, паказаны на карце 1915 

года. Зараз не існуюць. Былі распаханы на пачатку 60-х гадоў па загаду кіраўніка саўгаса 
“Волма”. Па інфармацыі мясцовых жыхароў некаторыя надмагільныя валуны былі 
выкарыстаны пры будаўніцтве склепа мясцовымі грамадзянамі. 

 

 
 
            Месца былых могілак з усходняга боку вёскі Дуброва  

 
Цвінтар паноў Ельцаў ля в.Еўхімова – пахаванні былых уладальнікаў маёнтка 

“Іоахімова” і мясцовых жыхароў знаходзіцца ў 200 метрах на захад ад вёскі Еўхімова. 
Стан пахаванняў вельмі непрывабны. Цвінтар мае невялікую плошчу каля 0,2 га, моцна 
зарослы кустоў’ем і травой, надмагільныя камяні звернуты. Можа быць знічтожаны, таму 



што сельскім саветам уся навакольная тэрыторыя падзелена на ўчасткі пад забудову 
пасёлка. Мясцовыя жыхары хаваюцца на могілках ля в.Ксаверова. 

 

 
 
                                    Цвінтар ля в.Еўхімова 
Могілкі ля в.Забалацце (дзеючыя) – знаходзяцца на поўнач ад дарогі на вёску з 

шашы Мінск-Магілёў, перад уездам у вёску. Плошча 1,5 га.  
 
Могілкі ля в.Замасточча (дзеючыя)- знаходзяцца на поўнач ад вёскі, плошча 0,88 

га. 
 
Могілкі ля в.Заямачнае (дзеючыя) – знаходзяцца на ўсход ад вёскі, плошча 0, 

7281 га.   
 
 
Могілкі ля в.Лебядзінец І (дзеючыя) – знаходзяцца на поўнач ад вёскі на 

невялікім узгорку сярод поля, плошча 0,2823 га. 
 



 
 
                             Дарога з вёскі Лебядзінец на могілкі 
 
 
Могілкі ля в. Лебядзінец ІІ – знаходзяцца ў 1 км на поўдзень ад вёскі за балотам 

на невялікім круглым узвышшы сярод поля. Займаюць невялікую плошчу 0,2477. 
 
Могілкі ў в.Лугавая Слабада – невялікае ўзвышша квадратнай формы з заходняга 

боку вёскі, у 50 метрах на ўсход ад шашы Мінск-Магілёў. Існавалі ў 19 стагоддзі, 
выкарыстоўваліся да канца 30-х гадоў 20 стагоддзя. На ўсходнім баку могілак стаяла  
капліца, на месцы якой у 1910 годзе мясцовымі жыхарамі была збудавана невялікая 
двухшатровая царква “Ражства Багародзіцы”, прыпісаная да смілаўскай царквы “У імя 
Святой Троіцы”. Памеры фундамента царквы ..., будынак царквы быў разабраны на іншыя 
забудовы (школу і лазню) ў 1933 годзе.  

На могілках на паўночны-захад ад фундамента царквы знаходзілася пахаванне 
майго прадзеда – Кароткага Юрыя і яго жонкі Марцэлі, якія памёрлі ў 20-я гады мінулага 
стагоддзя. Далей, за канавай, на заходнім баку могілак былі пахаванні малых дзяцей майго 
дзеда – Кароткага Мікалая Юр’евіча. Іншыя пахаванні: Жылка Іван, дзед сучаснай 
жыхаркі Назаравай Наталлі Васільеўны. З надмагільных помнікаў былі зроблены 
фундамент калгаснай лазні, якая згарэла ў часы ВАВ. У прадваенны час былі спробы 
паставіць на могілках жылыя дамы, на што давала загад раённае кіраўніцтва, але 
старшыня сельскагасавета Кароткі Захар Васільевіч парваў пісьмовы загад і прагнаў 
чужынцаў. Апошняе пахаванне адносіцца да перыяду ВАВ. Тут былі пахаваны часткі цела 
партызана Дзятко, мясцовага ўраджэнца, ля заходняй часткі фундамента царквы.   

Пасля вайны было загадана знесці ўсе агароджы і надмагільныя камяні, некаторыя  
перанеслі астанкі сваіх родных на могілкі Халімонаўка. У 70-х гадах на заходняй частцы 
могілак зрабілі па загаду дырэктара саўгаса танцпляцоўку, якая не выкарыстоўвалася 
мясцовымі жыхарамі. Праз цэнтр могілак былі пракладзены слупавыя і падземныя лініі 
тэлефона і радыё, газавая лінія да саўгасных вытворчых забудоваў, выкідвалася смецце 
жыхарамі пасёлка Волма. У 1980 годзе старшынёй сельскага савета П.Трыказюком 
аддадзены загад аб зносе пярэдняй усходняй часткі могілак, астанкамі з могілак былі 
засыпана траншэя вадаправода па вуліцы. Толькі дзякуючы намаганням мясцовых 
жыхароў астатняя частка могілак уцалела. У 2005 годзе на могілках быў пастаўлены і 
асвечаны Філарэтам драўляны крыж.  



 

 
 
         За дрэвам ігрушыны захаваліся сляды фундамента  царквы 
 
Могілкі старажытныя – могілкі ў вёсцы Лагоўская Слабада, на якіх хаваліся ў 

сярэднявеччы і не пазней 18 стагоддзя. Знаходзіліся на ўзвышаным месцы на ўсход ад 
вёскі, прыблізна зараз гэта месца ў раёне сучасных хат А.Бачылы, І.Размысловіча і 
З.Пановай. Па іх сведчанню і інфармацыі іншых жыхароў тут яшчэ ў 90-я гады  20 
стагоддзя выкапываліся чалавечыя астанкі, чарапы і валасы. 

Могілкі ля в.Сініло – старыя могілкі размешчаны на поўдзень ад вёскі Ніжняе 
Сініло. Займаюць частку ляснога масіва над поймай ракі Свіслач. Месцы пахаванняў мала 
дагледжаныя, моцна зараслі лесам і кустоў’ем. Частка помнікаў 19 стагоддзя сабрана ля 
новага будынка касцёла “Непарочнай Дзевы Марыі – Зоркі Евангелізацыі”, пабудаванага ў 
1994 годзе. 

. 
 
     Касцёл “Непарочнай Дзевы Марыі – Зоркі Евангелізацыі” 
 
 
Непадалёку ад ускраіны могілак маецца мемарыяльнае пахаванне Андрэя 

Якаўлевіча Смоляра і яго дачкі Ефрасінні, зверскі забітых бандытамі летам 1923 года. 
Помнік зламаны і валяецца ў траве.  



 
 

 
 
                              Помнік сям’і Смоляраў 
 
 
Новыя могілкі (дзеючыя) – размяшчаюцца на ўсход ад старых могілак. Агульная 

плошча могілак 1,2641 га.  
 
Могілкі ля былой в.Забылінне – старыя могілкі, зараз у складзе в.Сініло. 

Знаходзяцца на поўдзень ад жылых дамоў былой вёскі Забылінне сярод прысядзібных 
участкаў.  

Могілкі ля в.Ксаверава (дзеючыя), знаходзяцца на паўночны ўсход ад вёскі 
Ксаверава на ўзвышшы, 500 метрах на захад ад аўтатрасы Мінск-Магілёў. Займаюць 
полошчу 4,8797 га.  

Мясцовая назва – Халімонаўка. Названы так, бо адным з першых тут быў пахаваны 
Халімон Расолька. Адкрыты ў невялікім ляску ў 1936 годзе. Першае пахаванне – Кастуся 
Яўменавіча Шабана.   

Сучасны стан могілак нездавальняючы, пахаванні робяцца беспланава і 
бескантрольна, горы смецця складзены ў самым цэнтры і пры ўездзе на могілкі. Дрэвы 
былога ляска амаль поўнасцю варварскі знічтожаны. Прамая дарога на могілкі перапахана 
і заезд на могілкі магчымы толькі з далейшага з’езда з шашы Мінск-Магілёў. 

 
 



 
 
                Выгляд могілак з боку шашы Мінск-Магілёў 
 

На могілках хаваюць жыхароў Лугавой Слабады, Еўхімова, Ксаверова і жыхароў 
Мінска, мясцовых ураджэнцаў.  

На могілках знаходзіцца мемарыяльнае пахаванне жыхароў, загінуўшых у час 
ВАВ. Па даносу мясцовай жыхаркі за сувязь з партызанамі 26 мая 1943 года было спалена 
8 хат з усімі жыхарамі, усяго 23 чалавекі, з іх 7 дзяцей. Сярод іх: Анушка А.К., Анушка 
В.К., Анушка Е.К., Анушка К.І., Анушка Л.Г., Анушка Л.К., Анушка П.К., Дзятко А.Г., 
Дзятко Е.Л., Дзятко М.А., Дзятко М.І., Дзятко П.І., Кароткі В.Г., Кароткая Е.М., Кароткая 
Е.В., Корсік А.М., Корсік Л.М., Корсік М.Е., Корсік О.К., Корсік Т.К., Маркава В.М., 
Маркава І.Я., Маркава Д..Я. Помнік загінуўшым быў устаноўлены ў 1958 годзе. Новы 
помнік з чырвонага граніта быў устаноўлены ў 1989 годзе. 

На могілках таксама пахаваны забіты немцамі жыхар вёскі Лугавая Слабада – 
Жылка Васіль Іванавіч, за тое, што яго сын Валодзя быў партызанам.  

З гістарычна значных асоб маецца пахаванне былога старшыні Савета рабочых і 
салдацкіх дэпутутаў Полацкага ўезда 1918 года Аўчыннікава Іллі Міхайлавіча, які ў 
трыццатыя гады быў накіраваны на працу ў Логаваслабадскую сярэднюю школу і 
працаваў у ёй больш 30-ці год. Загінуў у 1971 годзе ў выніку наезда аўтамабіля.  

 

     
 
Тыповыя надмагільныя помнікі мясцовых жыхароў 30 – 50-х гадоў: Кароткі Дзям’ян 
Халімонавіч (18..-1933), Жылка Карп Міхайлавіч (1863-1945), Пікулік Сцяпан Клеменцьевіч 
(1867-1953). 



   
 

   Помнік ахвярам в.Ксаверова 1958 г.         Новы помнік ахвярам в.Ксваверова 1989 г. 
 

          
       
   Помнік В.І.Жылка                                  Помнік І.М.Аўчыннікаву 
 
 
 
 
 
 
Месцы пахаванняў мірных жыхароў і бежанцаў з Мінска ў час ВАВ. Адно з іх 

знаходзіцца з правага боку шашы Мінск-Магілёў паміж былой вёскай Паляўцы і Еўхімова. 



Тут можа быць пахавана некалькі дзесяткаў астанкаў людзей, якія загінулі падчас 
растрэла нямецкімі самалётамі калоны бежанцаў з Мінска. Трупы людзей коньмі 
сцягваліся мясцовымі жыхарамі ў прыдарожныя канавы новай шашы Мінск-Магілёў, дзе 
прысыпаліся зямлёй. Някага ўліку загінуўшых не праводзілася.   

Нямецкія пахаванні – пахаванні нямецкіх салдат, забітых падчас аперацыі па 
вызваленню Мінска і ліквідацыі Мінскага катла. Па сведчанню жыхароў вёскі Апчак адно 
з масавых пахаванняў знаходзіцца на мяжы ляснога масіва з паўночнага боку вёскі Апчак. 

 Сведкамі вялікай колькасці забітых у раёне Апчак-Сосны немцаў была і мая мама. 
У пачатку ліпеня 1944 года яна бачыла мноства штабялёў нямецкіх трупаў, ад якіх ішоў 
страшэнны пах. Дзе іх закапалі, яна не бачыла. Сведкам нямецкіх пахаванняў з’яўляецца 
сучасны жыхар вёскі Дуброва – Леанід Пікулік. 

Два асобныя пахаванні нямецкіх салдат знаходзіліся ў лясным масіве з правага 
боку шашы Мінск-Бабруйск за вёскай Гузгалаўка да 60-х гадоў. Былі адзначаны 
драўлянымі крыжамі. Пасля былі знішчаны пры пракладцы просекі ўздоўж шашы. 

Асобныя пахаванні нямецкіх салдат знаходзілі пры будаўніцтве новай аўтатрасы 
Брэст-Масква ў раёне “Дачы пісьменнікаў”. Па характару астанкаў гэта былі вельмі 
маладыя людзі, загінуўшыя ў 1944 годзе падчас ліквідацыі Мінскага катла.    

Пасля вызвалення вёкі Дварэц группу палонных нямецкіх салдат спачатку прывялі 
ў вёску, а пасля расстралялі непадалёку за вёскай. Сведкамі былі жыхары вёскі Дварэц. 
Месца пахавання нямецкіх салдат невядома. 
 


