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 УВОДЗІНЫ 
 
 Пазнаю я Радзіму сваю і юнаю, і  

 старажытнаю, 
 У сузор’ях агнёў і ў паводках   бяроз,  

 Сто разоў кожным нервам сваім, 
 Кожнай жылкаю 

 Перажыў я твой мужны і велічны лёс. 

Г . Бураўкін  

     Асаблівыя пачуцці захоўвае большасць людзей ад сваіх родных 
мясцін, тых куточкаў зямлі, дзе яны нарадзіліся і выраслі, адкуль 
пайшлі ў жыццёвую дарогу. На нашай роднай Беларусі мноства 
адметных мясцін, чыё мінулае і сучаснае прыцягваюць розум, сэрцы і 
душы ўдзячных сыноў і дачок. У першую чаргу гэта датычыцца тых 

куткоў Бацькаўшчыны, дзе 
воляю лёсу скрыжаваліся 
пуцявіны гістарычных 
шляхоў нашых продкаў. 

        Фарміраванне пачуцця 
нацыянальнага гонару, 
патрыятычнай 
самасвядомасці, вывучэнне 
ўрокаў гісторыі і вызначэнне 
далейшых шляхоў развіцця 
немагчыма без звяртання да 
мінулага сваёй Радзімы, 
свайго народа, роднага 

кутка.   
 Сучасны чалавек павінен  ведаць гісторыю свайго краю, вядомых   

дзеячоў суайчыннікаў, якія шмат зрабілі для Айчыны, дзеля дабра  і     
справядлівасці. А ведаць- гэта значыць цаніць і берагчы,  прабуджаць 
пачуццё годнасці і патрыятызму, без якого няма асобы.  Да такога 
вываду прыйшлі вучні  і настаўнікі Радунскай гімназіі, якія актыўна 
ўдзельнічалі ў вывучэнні памятных мясцін свайго краю  з пункту 
гледжання геаграфічных, культурна-гістарычных, этнаграфічных 
асаблівасцей.    

 Вынікам пошукава-даследчай дзейнасці вучняу   гімназіі   
з,яуляецца стварэнне летапісу      г.п.Радунь ў прыватнасці ад 
старажытнасці да сучаснага часу. Сабраныя краязнаўчыя матэрыялы 
дазваляюць навучэнцам гімназіі  праводзіць шэраг масавых 
краязнаўчых мерапрыемстваў: вечарын, канферэнцый, семінараў, 
выстаў...  Унікальныя краязнаўчыя матэрыялы папоўнілі фонды 
школьнага  Народнага гісторыка-краязнаўчага музея. 
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ХРАНАЛАГІЧНЫЯ ЗВЕСТКІ 
 

• 1387: першы   ўспамін пра Радунь як места (Радыня) у 
грамаце Ягайлы, цэнтар воласці. 
• ХIV—ХVII стст.: у ваколіцах Радуні існаваў замак. 
• 1538: у месце было, акрамя рынку, 7 вуліцаў і 210 

хрысціянскіх дамоў. 
• 1649: атрымала Магдэбурскае права і герб «у срэбным полі 

чырвоны рак».[2]  
• 2-я пал. ХVIІI ст.: прыватнае ўладанне. 
• 1795: у выніку трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай апынулася 

ў складзе Расійскай імперыі, у Лідcкім павеце. 
• 1866: у Радуні быў 91 дом. 
• 1921—1939: у складзе міжваеннай Польскай Рэспублікі, 

цэнтр гміны Лідcкага павету. 
• 1939: у БССР. 
• 1940: цэнтр аднайменнага раёну. 
• 1958: атрымала афіцыйны статус гарадскога пасёлку. 
• 1962: у Воранаўскім раёне. 

http://be-x-old.wikipedia.7val.com/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D1%8D%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://be-x-old.wikipedia.7val.com/wiki/1649
http://be-x-old.wikipedia.7val.com/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%86%D1%8C
http://be-x-old.wikipedia.7val.com/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%9E%D1%81%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD
http://be-x-old.wikipedia.7val.com/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://be-x-old.wikipedia.7val.com/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://be-x-old.wikipedia.7val.com/wiki/2008
http://be-x-old.wikipedia.7val.com/wiki/%D0%A2%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
http://be-x-old.wikipedia.7val.com/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%8D%D0%BA%D1%81
http://be-x-old.wikipedia.7val.com/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=be-x-old&pagename=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%8C&params=54_02_N_24_59_E_type:city
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=be-x-old&pagename=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%8C&params=54_02_N_24_59_E_type:city
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=be-x-old&pagename=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%8C&params=54_02_N_24_59_E_type:city
http://be-x-old.wikipedia.7val.com/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=be-x-old&pagename=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%8C&params=54_02_N_24_59_E_type:city
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=be-x-old&pagename=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%8C&params=54_02_N_24_59_E_type:city
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=be-x-old&pagename=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%8C&params=54_02_N_24_59_E_type:city
http://be-x-old.wikipedia.7val.com/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%96
http://be-x-old.wikipedia.7val.com/w/index.php?title=%D0%A1%D1%8C%D1%86%D1%8F%D0%B3_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%96&action=edit&redlink=1
http://be-x-old.wikipedia.7val.com/wiki/1387
http://be-x-old.wikipedia.7val.com/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
http://be-x-old.wikipedia.7val.com/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0
http://be-x-old.wikipedia.7val.com/wiki/14_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D1%8C%D0%B4%D0%B7%D0%B5
http://be-x-old.wikipedia.7val.com/wiki/17_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D1%8C%D0%B4%D0%B7%D0%B5
http://be-x-old.wikipedia.7val.com/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://be-x-old.wikipedia.7val.com/wiki/1538
http://be-x-old.wikipedia.7val.com/wiki/1649
http://be-x-old.wikipedia.7val.com/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D1%8D%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://be-x-old.wikipedia.7val.com/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1
http://be-x-old.wikipedia.7val.com/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%8C#cite_note-1
http://be-x-old.wikipedia.7val.com/wiki/18_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D1%8C%D0%B4%D0%B7%D0%B5
http://be-x-old.wikipedia.7val.com/wiki/1795
http://be-x-old.wikipedia.7val.com/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%8D%D1%86%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D1%8D%D1%87%D1%8B_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://be-x-old.wikipedia.7val.com/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%8D%D1%80%D1%8B%D1%8F
http://be-x-old.wikipedia.7val.com/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://be-x-old.wikipedia.7val.com/wiki/1866
http://be-x-old.wikipedia.7val.com/wiki/1921
http://be-x-old.wikipedia.7val.com/wiki/1939
http://be-x-old.wikipedia.7val.com/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%8D%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%281918%E2%80%941939%29
http://be-x-old.wikipedia.7val.com/wiki/1939
http://be-x-old.wikipedia.7val.com/wiki/%D0%91%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://be-x-old.wikipedia.7val.com/wiki/1940
http://be-x-old.wikipedia.7val.com/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://be-x-old.wikipedia.7val.com/wiki/1958
http://be-x-old.wikipedia.7val.com/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%B0%D0%BA
http://be-x-old.wikipedia.7val.com/wiki/1962
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  1. Тапанімія 
На думку беларускага даспедчыка В.А. Жучкевіча сучасная назва, 

гарадского пасёлка Радунь паходзіць ад старажытна-славянскага 
“радзець”-клапаціцца, радзіцца. Аснова назвы айконіма спалучаецца 
з старажытна славянскім фармантам –унь. Сучасная назва паселішча 
узнікла ў 15ст. Ад імя паселішча паходзіць назва і невялікай рэчкі 
Радунька.  

У пісьмовых крыніцах першыя канкрэтныя, але вельмі 
фрагментарныя звесткі, што датычацца тэрыторыі сучаснага 
Воранаўскага раёна, сустракаюцца толькі з канца 14 ст. Таму не 
даводзіцца здзіўляцца, што гісторыя нашага краю ў эпоху высокага 
сярэднявечча (10-13 ст.) практычна не даследавана. 

     Упершыню населены пункт з назваю “Радунь” згадваецца пад 
1217г. у летапісе “Манумента Германіка”, калі па закліку Папы 
рымскага нямецкія рыцары арганізавалі крыжовыя паходы супраць 
прыбалтыйскіх плямён. Пасля няўдалай аблогі Тракайскага замка 
крыжакі ішлі штурмаваць Ліду, іх шлях пралягаў праз Радунь. У 13-14 
ст. Радунь уваходзіла ў Дайноўскае княства, з 1259 г. у складзе 
дзяржавы Міндоўга. У феадальную эпоху Радунь належыла да ліку 
сярэдніх па велічыні мястэчак. У 1328 г. у ёй налічвалася 5 вуліц, 
рынак, 4 крамы, у мястэчку пражывала каля дваццаці заможных 
гандляроў. 

     Паводле пісьмовых крыніц, Радунь вядома з 1387г. як уласнасць 
Скіргайлы. У грамаце на ўладанне, якую выдаў Ягайла, адзначаецца, 
што Скіргайла Альгердавіч атрымаў “град Радыня и вся тая воласть со 
всякою службою, все люди и села и всякий доход…” 

 Радунь неаднаразова згадваецца на працягу XV-XVI ст. у Літоўскай 
метрыцы. У 1440 г. “Радыня”- гаспадарскі двор, уласнасць караля 
Казіміра, а ў  1522 г. “Радунь” у пажыццёвае валоданне атрамаў  
Я.С.Каськевіч. З 1533-1541 гг. радунскім дзяржаўцам з’яўляўся 
Шымка Мацкевіч.  У 1558 г. “двор Радунскі”- цэнтр Радунскага 

стараства, дзяржаўная ўласнасць. 
     Паводле інвентару 1538 г. у Радуні 

было 7 вуліц, рынак, 210 дамоў хрысціян, 
43 крамы, з іх 35 гандлявалі півам, 7-
мёдам, 1-гарэлкай. Такая вялікая 
колькасць піццейных устаноў 
тлумачыцца тым, што праз Радунь 

пралягаў гандлёвы шлях на Ўсход. У месце 
(горадзе) жыў 241 гаспадар (сям’я). 

Легенда. Аб чым шэпчуцца ракі.   
У вяскоўцаў існуе павер’е: калі ракаў налапаць у 

коўш, то яны паміж сабою шэпчуцца. Шэпчуцца, 
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 шэпчуцца, а аб чым не зразумееш. Адныя бабулі і дзядулі ведаюць, што 
яны перад смерцю развітваюцца. 

Раней ракаў у рэчцы Радунька   было больш, чым рыбы. Вяскоўцы 
вечарамі прыходзілі да сваіх беражкоў, а з сабой неслі раччыныя сачкі: 
івавы пруток загінаецца колцам, абцягвааеца сеткай, на сетку кладзецца 
кавалачак смажанай жабы, пах якой выманвае ракаў са сваіх схованак. 
Пасля заходу сонца ўзрадаваныя сваей дабычай людзі вярталіся дамоў. 
Толькі адно не суцяшала: не паперашэптваліся б ракі.  

А ракі і не збіраліся паміраць, яны жыць хацелі. Кожны рак усе свае 
ножкі ў справу пускаў, каб дзе-небудзь знайсці дзірачку, праз якую мог 
вылезці самы вялікі рак, а за ім астатнія – меншыя. З каша на бабуліну 
кацавейку, з кацавейкі – на спадніцу, са спадніцы – на сцяжынку, са 
сцяжынкі – на траву, а з травы ўжо і блізка да роднай рэчкі.  

І толькі прыйшоўшы дамоў ды зняўшы з плеч коўш, вяскоўцы разумелі, 
шо ракі развітваліся не адзін з адным перад смерцю, а з імі перад уцекамі. 

Хто ведае, магчыма, так было і ў нашай Радуні. Нездарма, у цэнтры герба 
нашага паселка – выява рака. 

 
2. Расліннны і жывёльны  свет 

  Прыродная расліннасць належыць да Неманскай-Перадпалескай 
геалагічнай aкругі, паўднёвай падзоны таёжна-лясной зоны. 
Утварэнне глебавага покрыва тут праходзіцца пад уплывам лясной 
расліннасці. Раслінны покрыў   прадстаўлены лясамі, лугавой i 
балотнай расліннасцю. Лясы займаюць значную плошчу.   

 У адміністрацыйных межах   
размешчаны лясы дзяржаўнага 
ляснога фонду.  

Склад лясоў  : хваёвыя  , яловыя  
, дубовыя  , ясянёвыя  , кляновыя  
, бярозавыя  , асінавыя  , 
шэраальховыя  , чорнаальховыя  . 
Штучных лясоў 10%, пераважна 
хваёвыя і яловыя насаджэнні. 

Размеркаванасць на тэрыторыі  
Радунскага лясніцтва  галоўных лесастваральных парод залежыць ад 
рэльефу i глебаўтвараючых парод. 

На ўзвышаных плато з лёсападобнымі суглінкамі ў паўднёвай 
частцы  лясы складаюцца з елкі з нязначным дамешкам лісцевых 
парод. У падлеску яловых лясоў пераважаюць ляшчына, крушына, 
маліна. Травяны покрыў з прычыны вялікага зацянення глебы нізкі i 
рэдкі i складаецца з майніка двухлістага i кісліцы. Сустракаюцца 
чарніцы, брусніцы, cyніцы. Махавы покрыў звычайны, добра развіты, 
але ў залежнасці ад ступені i xaрактару вільготнасці глебы ён можа 
быць розны. Часцей за ўсё ў яловых лясах растуць зялёныя імxi i 
лугавы лён. 
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 У месцах, дзе рэльеф утвораны канцавымі марэнамі ,  расліннасць 
іншая. На вяршынях павышэнняў, на лясных глебах звычайна 
сустракаюцца хваёвыя бары. Ніжэй па схілах яны пераходзяць у 
хваёва-яловыя. На глебах расце верас, папараць. Махавы покрыў не 
развіты. 

Пашыраны   ялова-шыракалістыя лясы. З шыракалістых парод 
сустракаюцца клён, ясень, вяз, дуб, ліпа ў выглядзе дамешка да 
асноўных парод. Распаўсюджаны таксама дробналістыя пароды – 
бяроза, вольха, шэрая aciнa. 

Ярус хмызняковых складаецца з рабіны, крушыны, розных пладова-
ягадных раслін (маліны, ажыны). На звышвільготных i тарфяных 
глебах расце чорная вольха. 

Лугі па ўмовах свайго развіцця дзеляцца на сухадольныя, балотныя, 
тарфяныя i пойменныя (абалонныя).   

Сучасную фауну скаладаюць прадстаўнікі екрапейскага шыралістага 
лесу. Водзiцца каля 50 вiдау млекакормячых:  лось, дзік, ліс, воўк,   
заяц-бяляк, заяц-русак. З паўзуноу: вужы, гадзюки, мядзянкі. На 
вадаемах сустракаюцца бабры, выдры, андатры.  Вадаём багаты 
рыбай: карась, вокунь, шчупак . З ахоўных жывёл, занесеных у 
Чырвоную кнігу Беларусі, трапляюцца барсук, белая курапатка, 
звычайны зімародак, з раслін – пералеска высакародная, ворлікі 
звычайныя, сон шыракалісты, наперстаўка буйнакветная, лінея 
паўночная, тафільдыя чашачкавая, шпажнік чарапіцавы. 

3. Археалогія. 
На працягу 14-17 стагоддзяў непадалеку ад Радуні існаваў замак. Яго 

рэшткі знаходзяцца на ўзвышшы сярод забалочанай мясцовасці на 
беразе р. Радунька ў цэнтры в. Гарадзішча (Воранаўскі р-н, за 2 км. ад 
г. п. Радунь). Пляцоука чатырохвугольнага ў плане, памерам 85х60м., 

узвышаецца на 8 метраў над далінай 
ракі, умацавана валам 

вышыней 3-5 метраў і абкружана 
ровам глыбіней 2,5 – 3 метры, і 
шырыней 6-8 метраў. У паўднёва-
ўсходнім вугле быў уваход. Аснову 
замкавай абароны складау комплекс 

драўляна-земляных умацаванняў – вал, сцены-гародні, вежы. Перад 
уязной  вежай-брамай быў мост з пад’ёмным пралетам-“узводам”.  

Радунскі велікакняжацкі замак- колішні цэнтр абароны  
старажытнага г. Родыня вядомы па дакумэнтах з 14 ст. Археолаг М.А. 
Ткачоў пісаў, что ён нагадвае праватнаўласніцкія замкі 15-17ст. у 
Лыскаве,Мышы , Запрудах, Гарадку і інш., якія былі драўлянымі, а ў 
аснове іх архітэктурна планіровачнай кампазіцыі ляжаў тып 
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 чатырохвугольнай пабудовы з вонкавымі шматяруснымі 
фланкіруючымі вежамі, вынесенымі за перыметр сцен. 

   Першым пра Радунскі замак напісаў Міхал Балінскі. Трошкі 
інфармацыі можна знайсці ў працах дырэктара Віленскага музея 
старажытнасцяў пры канцы ХІХ - на пачатку ХХ ст. Пакроўскага Ф. В. 

Пісаў пра замак Вандалін Шукевіч, 
пісалі гісторыкі ХХ ст. Гурэвіч Ф. Д., 
Штыхаў Г. В., Пабаль Л. Д. і іншыя. 
Інфармацыя пра замак ёсць ў 2-м томе 
энцыклапедыі "Вялікае Княства 
Літоўскае".   Ф.В.Пакроўскі: “… роў ужо 
зусім засыпаны, велічыня пляцоукі 30-
40квадратных сажняў, вышыня валы 
над знешняй пляцоўкай 3 сажні, 
шырыня ў аснове 10 сажняў, верагодная 
шырыня рова каля 10 сажняў. З 

унутраннага боку вала па вуглам гарадзішча – невысокія ўзвышэнні, 
відавочна рэшткі былых пабудоў, што пацвяржаецца тут мноствам 
абломкаў цэглы і кафлі. Падчас нядаўняга ворыва былі знойдзены .. 
старыя манеты, піка і асобай форма сякера… Па паданню ў 
Гарадзішчы жыла Каралева Бона, якая пазней падалася ў 
Белавежскую пушчу”. У Радунскім замку 20.10.1536г. у прысутнасці 
вялікага князя літоускага 
Жыгімонта Першага Старога 
была падпісана дамова аб 
шлюбе Барбары 
Радзівілаўны і Станіслава 
Гаштольда. У 1655г. у ходзе 
руска-польскай вайны 
Радунскі замак быў 
разбураны. 

Культурны пласт 0,4-0,5 
метрау. Знойдзены: кераміка 
14-17ст., паліваная і 
тэракотавая кафля, жалезныя наканечнікі дзідаў, сякеры, манеты 15-
17ст. і інш. Раскопкі не праводзіліся. 

Заснавальнік археалогіі нашага краю Вандалін Шукевіч пісаў пра 
Радуньскае замчышча, як пра адно са старажытных гарадзішчаў 
паўночнай Лідчыны ў кнізе "Труды Виленского отделения 
Московского предварительного комитета по устройству в Вильне IX 
Археологического съезда" у 1893 г.: "У апісваным кутку Лідскага 
павету ёсць некалькі мясцовасцяў, званых народам: маякі, шведскія 
акопы, замчышчы і замкі каралевы Боны. Так, напрыклад, каля 
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 мястэчка Эйшышкі ёсць гарадзішча, вядомае пад назвай Маяк, 
другое, званае шведскімі акопамі ляжыць у наваколлі мястэчка 
Радунь, пры вёсцы Гарадзішча, трэцяе на беразе возера Пеляса, пры 
вёсцы Дубічы носіць назву замка каралевы Боны. Чацвёртае, якое 
знаходзіцца на палях маёнтка Чапялюны (Каняўской воласці) і 
пятае паблізу фальварка Каняўка (той жа воласці), называюць 
пілекальніс (гарадзішча)". Шостае гарадзішча паўночнай Лідчыны 
па Шукевічу - «замак каралевы Боны» на беразе возера Ула паблізу 
вёскі Рудня. 

"Гарадзішча каля Эшышак ляжыць пры зліцці дзвюх рэчак, на 
паўночным беразе шырокіх балотаў. Валы яго, насыпаныя на раўніне, 
уяўляюць амаль правільны чатырохкутнік ... вышыні валоў 5 сажняў ... 
роў вакол валоў, мае 8 сажняў шырыні і 5 глыбіні .... Гарадзішча каля 
мястэчка Радунь ляжыць ... на беразе шырокага балота, акружанага 
многімі рэчкамі. Валы насыпаны на раўніне ў чатырохвугольнік. Больш 
дакладных звестак пра гэта гарадзішча не маецца. ... «Пілекальніс» 
(замчышча) паблізу фальварка Чапялюны, ляжыць на правым беразе 
рэчкі Асупка. Само гарадзішча, г.зн. сляды валоў, знаходзіцца на версе 
натуральнай горкі, да 18 сажняў вышынёй. Валы насыпаны ў два 
канцэнтрычныя кругі, з якіх ўнутраны мае 20, а знешні 22 сажні у 
дыяметры". У 1890 г. Шукевіч праводзіў пробныя раскопкі паблізу 
фальварка Чапялюны. Ён знайшоў абгарэлыя камяні, пабітыя косткі 
жывёл, аскепкі глінянага посуду грубай якасці, бронзавы кельт 
(сякеру) выдатна адпаліраваны. Археолаг прыйшоў да высновы, што 
«прымаючы пад увагу малы памер ... гэтага гарадзішча, сляды агню... 
рэшткі жывёл... гара гэтая была месцам, дзе прыносіліся крывавыя 
ахвяры». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тут кальсьці быў замак 

Такім чынам, верагодна, Радуньскі замак не быў адзінокі - ён адзін з 
многіх старажытных гарадзішчаў. 

 
4. Геалогія і геамарфалогія 

У тэктанічных адносінах наваколле г.п. Радуні прымеркавана да Пн. 
Беларускай антэклізы ў межах воранаўскай брахіантыкліналі 
Цэнтральна-беларускага масіву. Зверху залягаюць антрапагенныя 
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 адклады (магутнасццю 100-140м.) паазёрскага, сожскага 
дняпроўскага радзей Бярэзінскага і беларускага зледзяненняў. 

У раёне г.п.Радунь у лагчыне ледавіковага выворвання над 
антрапагенавымі адкладамі на невялікай плошчы залягаюць верхне 
пратэразойскія асадкавыя пароды ( пясчанікі, алеўрыты, гліны). На 
большай часці наваколле г.п. Радунь абсалютная вышыня ложа 
антрапагенавых аткладаў вагаецца ў інтэрвале 20-40м. мінімальныя 
вышыні звязаны з ледавіковымі лагчынамі. Адна з такіх лагчын 
праходзіць прыкметна праз г.п. Радунь у субмерыдыянальным 
напрамку. Гэтая лагчына ўрэзана прыкладна да нулявых адзнак і 
нават крыху ніжэй за ўзровень мора. Пароды крышталічнага  
фундамента залягаюць на глыбіні 200-350 м.(50-150м. ніжэй узроўня 
мора). 

Вядома радовішча торфу( Радунька) прамысловы паклад 1 тыс.га. 
Глыбіня торфу да 3,5 метраў, сярэдняя 1,5м., ступень распаду 38%, 
попельнасц ь 14%, запасы торфу 2,8 млн.т. 

Невялікая здабыча торфу на ўгнаенне.  
Ландшафты ваколіц Радуні ўнікаліные і непаўторныя ў сусветнай 

геаграфічнай прасторы. Гэта – плоскахвалістая марэнна - зандравая 
раўніна з марэннымі і камавымі ўзгоркамі. Глебы дзярнова – 
падзолістыя, дзярнова-карбанатныя, забалочаныя,  супясчаныя, 
тарфяна-балотныя. Ворныя землі, участкі хваёвых, шырокалістых 
лясоў, нізінных балот. 

5.Гідраграфія 
Рэчка Радунька належыць да басейна Немана, а ў яго складзе да 

басейна Балтыйскага мора. Правы прыток Дзвіны, даужыня 41,4 км. 
Пачынаецца за 2 км. На паўночны захад ад в.Павіланцы, цячэ  па 
паўночнай ускраіне Лідскай раўніны, праз г.п.Радунь, упадае у Дзітву 
на усход ад в.Талькунцы. Рэчышча каналізаванае. Асноўны прыток 
Струга (5 км справа), упадаюць 3 ручаі. 

 
6. ГІСТАРЫЧНАЯ ХРОНІКА РАДУНІ. 

6.1. РАДУНЬ У XYI-XIX СТ. 
      У 16 ст. мястэчка стала цэнтрам негарадавога стараства ў 

Трокскім ваяводстве. У 1568 г. Радунскае стараства было далучана да 
Лідскага павета. 

     Пасля заключэння Крэўскай уніі 1385г. пачалося актыўнае 
пранікненне каталіцкай царквы на Беларусь. У 1556 г. у Радуні быў 
пабудаваны драўляны касцёл, пры якім існавала брацтва Ружанцовае. 
У сярэдзіне 16 ст. быў утвораны Радунскі дэканат, які ўключаў 11 
парафій. Агульная колькасць вернікаў  у Радунскай парафіі складала 
7522 чалавекі.     У сярэдзіне 17 ст. Рэч Паспалітая знаходзілася ў 
стане эканамічнага крызісу. У час вайны Расіі з Рэччу Паспалітай 
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 1654-1657 гг. горад Радунь і касцёл спалены маскоўскім войскам, а 
мясцовы архіў, што быў схаваны ў касцёле, вывезены ў Масковію. 
Некалі ўрадлівыя землі зарасталі пустазеллем, гарады і вёскі 
абезлюдзелі. У пастанове сейма 1661 г. указвалася, што “Радунская 
воласць, у тым ліку і Радунь, ушчэнт разбураны”. 

     У 1679 г. Радунь атрымала Магдэбургскае права ад польскага 
караля Яна ІІIСабескага(на здымку). 
Сведчанне пра гэта знаходзіцца ў прывілеі 
Станіслава Аўгуста Панятоўскага ў 1792 г., у 

якім гаворыцца: складзены 
таксама ў дакументах 
прывілей панфірмацыйны 
найяснейшы продка 
нашага Аўгуста III у годзе 
1774, лістапада, 22 дня, з 
якога вядома, што места 
Радунь у часы Яна III у 1679 

г. ужо мела сваю ўправу і магдэбургскае права.   Мела Радунь і свой 
герб: у сярэбраным полі выява чырвонага рака. Гэты герб быў яшчэ 
раз пацверджаны ў 1792 г. 

Тое, што мястэчка мела свой герб і валодала магдэбургскім правам, 
дае падставы сцвярджаць, што яно адыгрывала пэўную ролю ў 
эканамічным, сацыяльным і культурным жыцці дзяржавы. Паводле 
інвентарнага вопісу за 1862 г. у Радуні налічвалася 1740 рэвізкіх душ-
казённых сялян, 85 аднадворцаў, 56 сялян-яўрэяў, 32- вольныя 
сяляне. Усяго 2259 душ. У 1881г. налічвалася 1526 жыхароў (757 
мужчын, 769 жанчын). У 1886 г.-869 жыхароў: 361 католік, 508-
яўрэяў. У Радуні знаходзілася сінагога, будынак гміны, народная 
школа, у якой у 1885-1886гг. вучыліся 56 хлопчыкаў, 2 дзяўчынкі. У 

1897 г. па выніках 
першага 
агульнарасійскага 
перапісу ў Радуні 
налічвалася: 1621 
жыхар, 313 дамоў, 
скараны і піваварны 
заводы, крамы, кузня, 
народная вучэльня, 
прыемны пакой, банк, 
паравы млын. У 1777 г. у 
Радунскім дэканаце  

 
Дзень гандлю ў Радуні 
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 было 11 школ, у якіх навучалася 50 дзяцей шляхты і 164 навучэнцы 
іншых саслоўяў, у 1781 г. існавала 6 шпіталяў з колькасцю 
апекаваемых у 103 чалавекі. 

  У канцы 17 ст. мястэчка Радунь было прыватным уладаннем, у 1766 
г. яно належала мсціслаўскаму кашталяну Юзафу Тышкевічу, які 
заплаціў 2616 залатых грошаў. У 1775 г. радунскі двор належыў пісару 
Вялікага княства Літоўскага генерал-ад’ютанту караля Людвіку 
Тышкевічу. У 1773-1775 гг. на Сойме разгарэлася спрэчка адносна 
межаў мястэчка, былі ўведзены камісары (6 асоб) для ўдакладнення 
межаў. Пасля трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай (1795 г.) у складзе 
Расійскай імперыі мястэчка належыць да Лідскага павету 
Слонімскага намесніцтва. Указам імператара Аляксандра I Радунь у 
складзе Лідскага павета перададзена у склад Віленскай губерні. 

  Вайна 1812 г. прынесла 
вялікія разбурэнні і страты. У 
выніку баявых дзеянняў, голаду 
і эпідэмій паменшылася 
колькасць насельніцтва. У 
дакументах таго часу 
адзначаецца, што ў Радуні і яе 
ваколіцах акупанты спалілі 31 
хату і забілі 93 чалавекі. 

Скарацілася колькасць жывёлы. Агульныя страты,  нанесеныя вайной 
1812 г. жыхарам Гродзенскай губерні, склалі 32,5 млн.руб. 

     Пасля адмены прыгоннага права больш хуткімі тэмпамі на 
Беларусі пачаў развівацца капіталізм. Ажывала мясцовая 
прамысловасць. У Радуні з’явіўся гарбарны завод, пачаў дзейнічаць 
млын, піваварны завод, узнікла мануфактурнае таварыства Гамеля 
Даблінскага.  

     Пашырыўся ўплыў каталіцкага касцёла на насельніцтва. Да 
пачатку 20 ст. у склад Радунскага дэканата ўключаны парафіі: 
Радунь, Эйшышыкі, Нача, Салешнікі, Беняконі, Геранёны, Тракелі, 
Германішкі, Ліпнішкі і інш. Касцёл праводзіў актыўную 
дабрачынную дзейнасць. Пры Радунскім касцёле ў канцы 19 ст. 
дзейнічала трохкласная школа. Акрамя агульнаадукацыйных і 
рэлігійных ведаў вучні маглі набыць веды па земляробстве, 
агародніцтве і будаўніцтве.  

  
6.2. ПАДЗЕІ 20 СТ. І ІХ УПЛЫЎ  НА САЦЫЯЛЬНА-

ЭКАНАМІЧНЫ СТАН РАДУНШЧЫНЫ. 
      Рэха рэвалюцыйных падзей 1917 г. ў Расіі дакацілася і да 

Радуншчыны, насельніцтва якой ў той час пакутавала пад акупацыяй 
кайзераўскай Германіі. Узраслі моц і размах сялянскіх выступленняў 
не толькі супраць акупантаў, але і супраць памешчыкаў і сельскай 



 13 

 буржуазіі. У красавіку 1917 г. у Радуні ўспыхнуў сялянскі бунт. Сяляне 
на чале з А.Р.Імперовічам напалі на маёнтак памешчыка Багуцкага  і 
спалілі яго. Акупацыйныя ўлады жорстка расправіліся з 
бунтаўшчыкамі. Большасць іх была схоплена, а А.Р.Імперовіч 
пакараны смерцю, астатнія кінуты за краты. Але сам факт бунту 
свебчыць аб адчаі сялян  і нежаданні больш мірыцца  з 
эксплуатацыяй. Да канца 1917 г.  на акупіраваных кайзераўскімі 
войскамі тэрыторыях разгарнуўся партызанскі рух. На Радуншчыне 
таксама дзейнічалі атрады з ліку мясцовага насельніцтва. Невялікія і 
слаба ўзброеныя, пазбаўленыя магчымасці каардынаваць свае 
дзеянні, яны тым не менш дастаўлялі акупантам шмат клопатаў.  

     У лістападзе 1918 г. у Германіі ўспыхнула рэвалюцыя і савецкі 
ўрад абвясціў сябе вольным ад выканання ўмоў ганебнага Брэсцкага 
міру. Акупацыйныя войскі пачалі пакідаць заходнебеларускія землі, 
17 снежня перадавыя атрады Чырвонай Арміі ўвайшлі ў Радунь. 
Адразу пачалі стварацца мясцовыя органы новай ўлады. У Радуні 
ваенна-рэвалюцыйны камітэт узначаліў Вікенцій Валіцкі. У склад 
Радунскага ВРК увайшлі 10 чалавек. Дзейнасць рэўкома была 
скіравана на навядзенне рэвалюцыйнага парадку, раздачу 
насельніцтву нарабаванай акупантамі маёмасці і каштоўнасцей. 
Памешчыкі і буйныя гандляры былі абкладзены кантрыбуцыяй. Так, 
у памешчыка Багуцкага было канфіскавана больш за 200 тыс. руб. 
золатам. У гандляра хлебам Гальперына таксама было адабрана 
нямала каштоўнасцей. Рэўком гатаваўся да канфіскацыі 
памешчыцкіх зямель і раздачы іх сялянам. За кароткі час была 
адкрыта школа, у якой сялянскія дзеці навучаліся бясплатна. Але такі 
доўгачаканы мір аказаўся толькі кароткай перадышкай. 

      Ужо ў канцы лютага 1919 г. войскі новастворанай польскай 
дзяржавы ўварваліся на беларускаю зямлю, захапіўшы да сярэдзіны 
сакавіка шэраг заходніх паветаў, у тым ліку і Радунь. Радунскім 
рэўкомаўцам не ўдалося эвакуіравацца. Старшыня рэўкома 
В.А.Валіцкі і некаторыя іншыя былі расстраляныя. Насельніцтву 
Радуншчыны давялося зведаць увесь цяжар новай акупацыі. Сяляне 
павінны былі несці цяжкія павіннасці як па забяспячэнню 
акупацыйных войск, так і па “кампенсацыі” тым памешчыкам, якія 
падвергліся абкладанню кантрыбуцыяй.  

     У выніку заключэння Рыжскага мірнага дагавору 1921 г. заходняя 
частка Беларусі, у тым ліку Радуншчына, адышла да Польшчы. У 
гаспадарчых адносінах польскі ўрад разглядаў усю Заходнюю 
Беларусь, у тым ліку Радунь і яе ваколіцы, як аграна-сыравінны 
прыдатак і рынак збыту для прамысловай прадукцыі заходніх 
рэгіёнаў Польшчы, як крыніцу таннай сыравіны, рабочай сілы і 
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 даходаў польскіх і замежных капіталістаў. Да 1939 г. тут так і не 
з’явілася ніводнага прамысловага прадпрыемства.  

      У 1933 г. у Лідскім павеце налічвалася 203 буйныя маёнткі, якія 
мелі ў сярэднім да 400 га сельскагаспадарчых угоддзяў. Яшчэ больш 
было сярэдніх маенткаў, якія мелі да 100 га на гаспадарку. 75 % 
зямельных угоддзяў- прычым гэта былі лепшыя землі, лясы, 
сенажаці- належалі памешчыкам, заможным сялянам, асаднікам. У 
той жа час у павеце налічвалася 15982 сялянскія двары, якія мелі ў 
карыстанні менш чым 5 га зямлі, у тым ліку 4397 мелі менш чым 2 га 
на гаспадарку. Амаль 900 гаспадарак увогуле не мелі зямлі. Кожны 
пяты двор не меў каровы, кожны трэці –каня. Радуншчына ніяк не 
выбівалася ў гэтым з агульнай карціны. Сялянства пакутавала ад 
малазямелля, цяжкай памешчыцкай кабалы, непасільных падаткаў. 
Напрыклад, за гектар зямлі малазямельны селянін і серадняк плацілі 
падатак у 4 разы большы, чым памешчык. Акрамя таго, сяляне 
плацілі больш за 80 іншых падаткаў і збораў. Немалымі былі і 
ўскосныя падаткі, закладзеныя ў цэны на тавары шырокага ўжытку-
соль, запалкі, тытунь і інш. Бедната разаралася, папаўняючы рады 
вясковага пралетарыяту. Не маючы іншых сродкаў існавання, сяляне 
наймаліся на працу да памешчыкаў і асаднікаў, нямала маладых 
жанчын і дзяўчат ішлі ў прыслугу да заможных сем’яў. 

 
Вуліца Радуні 

      У 1920-30-ыя гады польскі ўрад праводзіў зямельную рэформу. У 
яе рамках адбывалася “камасацыя”- ліквідацыя цераспалосіцы, 
звядзеннем сялянскіх зямель у адзін участак з наступным выхадам на 
хутары, накіраваная на ўмацаванне пласта заможнага сялянства як 
апоры ўрада; бяднейшае сялянства  ў выніку толькі прайграла, 
атрымліваючы ўзамен больш-менш ураджайных палосак адзіныя 
надзелы, але на горшай зямлі. Да таго ж усе расходы на правядзенне 
камасацыі клаліся на плечы сялян. Адначасова праводзілася 
“парцэляцыя”- продаж за пэўную плату раздзелаў з ліку дзяржаўных і 
памешчыцкіх уладанняў, пры гэтым асаднікі мелі права набываць 
парцэляваную зямлю за бясцэнак, у той час як многія сялянскія 
гаспадаркі аказваліся на мяжы разарэння, імкнучыся яе набыць. 
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      Сацыяльная палітыка польскіх улад насіла абмежаваны характар. 
На Радуншчыне да 1939 г. так і не было створана ніводнай бальніцы. 
Бліжэйшыя ж знаходзіліся ў Лідзе і Вільні. Медыцынскую дапамогу 
за плату аказвалі толькі 2 прыватныя ўрача і фельчары ў Радуні, 
Забалаці і Канвелішках. 

      Адукацыя знаходзілася таксама на нізкім узроўню. На ўсе 
насельніцтва Воранаўскай і Радунскай гмін Лідскага павета 
прыходзілася толькі адна польская сямігадовая і 3 пачатковыя 
школы, акрамя таго , яўрэйская ў Радуні(пры сінагозе). Беларускіх 
школ не было ўвогуле.  

     1 верасня 1939 г. фашысцкая Германія напала на Польшчу. 
Пачалася 2-ая сусветная вайна. Нямецкія войскі хутка прасоўваліся 
ўглыб краіны. Да сярэдзіны верасня гітлераўскія войскі падышлі да 
граніц Заходняй Беларусі. 17 верасня 1939 г. савецкі ўрад аддаў загад 
Чырвонай Арміі перайсці граніцу з Польшчай і “ўзяць пад ахову 
жыццё і маёмасць насельніцтва Заходняй Беларусі”. Такім чынам, у 
Радуні ўсталявалася савецкая ўлада, Радуншчына ўвайшла ў склад 
БССР. У кароткі тэрмін адбывалася стварэнне новых органаў улады - 
Часовых упраўленняў. Радуншчына падпарадкоўвалася Лідскаму 
Часоваму ўпраўленню. Па распараджэнню упраўлення бралася на 
ўлік маемасць памешчыкаў, асаднікаў, веўся падзел памешчыцкай і 

царкоўнай зямлі сярод сялян. З 
першых жа дзён было ўведзена 
бясплатнае медыцынскае 
абслугоўванне насельніцтва, 
адменена плата за навучанне ў 
школах. 

 
               
  Радунь у міжваенны час 

       
 

  У канцы 1939г.-пачатку1940г. у Заходняй Беларусі быў уведзены 
новы адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел, 15.01.1940г. быў 
утвораны Радунскі раён у складзе Баранавіцкай вобласці. У 
раёне да прыходу Чырвонай Арміі налічвалася 7872 сялянскія двары і 
39 памешчыцкіх гаспадарак, у тым ліку 3722 хутары. Сяляне валодалі 
26200 га зямлі, памешчыкі-9916 га. У сярэднім на кожны сялянскі 
двор прыходзілася каля 3,5 га, на кожны памешчыцкі-250 га.  З 
прыходам савецкай ўлады памешчыцкае і кулацкае землеўладанне 
ліквідавалася, а зямля раздавалася сялянам. Парабкі і бяднейшыя 
сяляне Радунскага раёна атрымалі 125 коней, 225 кароў і іншую 
жывёлу. Мясцовыя органы ўлады аказвалі дапамогу ў правядзенні 
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 сельскагаспадарчых работ, насенным матэрыялам. І ўсе ж гэтага 
было недастаткова, каб вывесці сялян з галечы.  

     Да калектывізацыі ў Радунскім раёне прыступілі ў пачатку 1940г. 
У раёне было створана 3 калгасы: “Інтэрнацыянал” (в.Забалаць), 
“17верасня”, а ўгоддзі трэцяга ў канцы 1940 г. пасля ўдакладнення 
дзяржаўнай мяжы адыйшлі да Літвы.  

     У гэты час важныя праблемы стаялі і  ў развіцці мясцовай 
прамысловасці і гандлю. З прадпрыемстваў мясцовай прамысловасці 
ў Радунскім раёне меліся 7 млыноў, 2 смалакурныя заводы, 
абутковая, швейная, кавальская арцелі, ганчарны цэх. Планавалася ў 
1941 г. арганізаваць арцелі па выпуску цэглы, чарапіцы, абпалу 
вапны, сталярную майстэрню. Усе прадпрыемствы працавалі без 
плана. Не хапала неабходнага абсталявання. Прадукцыйнасць працы 
і якасць прадукцыі былі нізкімі. У мясцовай прамысловасці была 
занята нязначная колькасць насельніцтва. 

     Вялікая ўвага надавалася развіццю сацыяльна-культурнай сферы. 
Яна была лепшым сведчаннем дасягненняў новай улады. Так, у 
Радуні былі пабудаваны новыя будынкі райвыканкома, культмага, 
Дом соцкультуры, 2 жылыя дамы, адрамантавана гасцініца на 8 
ложкаў, разбіты парк, адкрыты дзіцячы садок. Пачаў працаваць 
мясцовы радыёвузел . Быў праведзены рамонт наяўных работ, 
пабудавана 2,5 км шасейных дарог, 5 км гравійных, 67 м новых 
мастоў. На добраўладкаванне райвыканком затраціў больш за 150 
тыс. руб. 

     Адной з важнейшых задач было стварэнне гандлёвай сеткі, 
выцясненне прыватнага гандлю, спекуляцыі. Да сакавіка 1940 г. 
спажывецкая кааперацыя займала нязначную вагу. Гандаль быў 
сканцэнтраваны ў руках прыватных асоб. З арганізацыяй 
райспажыўсаюза ў вёсках адкрываліся крамы, у іх завозіліся тавары 
першай неабходнасці-соль, газа, махорка, запалкі, прамтавары, 
посуд, абудак і інш.  

     Меры савецкай улады выклікалі сабатаж з боку антысавецкі 
настроенай часткі насельніцтва, якое ўспрыняло прыход Чырвонай 
Арміі як акупацыю польскіх зямель. Грамадска-палітычная 
абстаноўка ўскладнялася блізкасцю Літвы: з прыгранічных 
населеных пунктаў узмацніўся кантрабандны вываз тавараў. У сувязі 
з дамоўленасцю паміж савецкім і літоўскім урадамі  ў Радунскім і 
Воранаўскім раёнах вёўся запіс літоўцаў, якія жадалі пераехаць на 
сталае месца жыхарства ў Літву. Першапачаткова толькі па Радунскім 
раёне ў спісы на выезд было ўнесена 7415 жыхароў. (У раёне было 
больш за 8 тыс. літоўцаў). Да 18.06.1940 г. ад пераезду адмовіліся 
1388, да 25-га – яшчэ 227 гаспадарак. 
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       З устанаўленнем савецкай улады стваралася новая сістэма 
адукацыі. Пераход да яе пачаўся ў студзені 1940 г. У Радунскім раёне 
працавала 60 беларускіх школ, 5 рускіх, 3 літоўскія, у тым ліку 5 
няпоўных сярэдніх школ ( да верасня 1939 у Радуні існавала толькі 
адна польская школа, якую наведвалі 39 навучэнцаў, пры тым, што 
дзейнічалі касцёл, сінагога і 4 прыватныя карчмы). З 5664 дзяцей 
школьнага ўзросту навучаннем было ахоплена 5026. Абсалютная 
колькасць школ размяшчалася ў сялянскіх хатах, прыстасаваных 
памяшканнях. Заняткі праходзілі ў дзве змены. Каля 2 тыс. дзяцей не 
наведвалі школ па прычыне іх аддаленасці ад месца жыхарства 
дзяцей або адсутнасці абутку ці адзення. Нямала было і бацькоў, якія 
не жадалі вучыць дзяцей у беларускіх школах. У Радунскі раён у 1940-
1941 навучальным годдзе прыбылі  84 настаўнікі. 

      Нядоўга людзі радаваліся мірнаму небу, іх чакала новае 
выпрабаванне- Вялікія Айчынная вайна. Насельніцтву Радунскага 
раёна быў нанесены вялікі ўрон, аб чым сведчаць наступныя 
дакументы. 

  Агульны ўрон, нанесены калгасам Радунскага раёна 
нямецка-фашысцкімі захопнікамі (з занальнага архіву 
Гродзенскай вобласці ў г. Ліда, ф.484, воп.1, спр.2, л.21.)  

 1.Разрушено и повреждено построек, сооружений на сумму 1773987 
руб. 

 2.Разграблено и уничтожено сельскохозяйственного инвентаря на 
сумму 13284 руб. 

 3.Разгрблено, уничтожено и погибло от войны посевов и урожая на 
сумму 894 тыс. руб. 

 4.Уничтожены сады, леса и лесозащитные посадки на сумму 1199260 
руб. 

  5.Разграблено, уничтожено и погибло скота, птицы на сумму 1041171 
руб. 

  6.Разграблены и уничтожены запасы семян, кормов, продуктов и 
материалов на сумму 60900 руб. 

  7.Недополучено доходов из-за прекращения или сокращения 
деятнльности колхозов 5430247 руб. 

     Указанные выше ущерб и потери, причиненные немецко-
фашистскими захватчиками и их сообщниками, выражаются в сумме 
10532406 руб. 

         Пасля выгнання гітлераўскіх акупантаў у вызваленым 
Радунскім раёне адразу ж пачалося аднаўленне народнай гаспадаркі. 
У лютым 1945 г. у раёне былі адноўлены два перадваенныя калгасы-
імя “17 верасня” і “Інтэрнацыянал”. У 1947-1948гг. былі створаны 
яшчэ два калгасы. 

      Нягледзячы на ўсе цяжкасці, жыццё паступова наладжвалася.  
Ужо 14 жніўня 1944г. выйшаў першы нумар раённай  газеты “За 
Радзіму”. У раён пачалі вяртацца людзі. Адкрылася некалькі 
гандлевых кропак, сталовая, хлебапякарня. Адчыніў у жніўні 1944 г. 
свае дзверы амбулаторны ўчастак, у якім працавалі партызанскія 



 18 

 ўрачы-тэрапеўт Ф.С.Гулідаў і хірург Несцярэнка, а таксама мясцовы 
ўрач Зяньковіч.  

  У студзені 1946 г. Радунскі райвыканком зацвердзіў план забудовы 
Радуні і весак раёна. У райцэнтры планавалася ўзвесці будынкі 
бальніцы, амбулаторыі, друкарні, райвыканкома, ваенкамата, пошты, 
райкома партыі, ашчаднай касы, гасцініцы, лазні і 6 жылых дамоў. У 
гэтым жа годзе пачалі працаваць малаказавод і новая пякарня. Аб’ём 
капітальнага будаўніцтва, запланаваны на 1946-1950 гг., у асноўным 
быў выкананы. Увайшлі ў строй бальніца на 52 ложкі, школа-
сямігодка на 300 вучняў, электрастанцыя і іншыя аб’екты. 
Аднаўляўся і жылы фонд раёна. Для гэтай мэты райвыканком 
выдзяляў жыхарам раёна лесаматэрыялы і грашовыя ссуды. У 1948-
1950 гг. у Радуні было адноўлена 9 дамоў агульнай плошчай 586 кв.м. 
На добраўладкаванне вуліц райцэнтра было выкарыстана 32 тыс. руб.  

     У 1949 г. жыхары райцэнтра арганізавалі 
свой калгас-імя 19-га з’езда КП(б)Б (з 
лютага 1965-калгас “Радунскі”). Першым 
старшынёй калгаса стаў Ю.В.Кароль-
дэпутат Радунскага сельсавета, удзельнік 
Народнага Сходу ў Беластоку восенню 
1939 г.  

 
Першы старшыня калгаса   Ю.В.Кароль 

 
 
 
 
Гаспадарка паступова наладжвалася, але па сваіх паказчыках 

саступала іншым калгасам. Найбольш значным фактарам, які 
тармазіў, на думку партыйна-савецкага кіраўніцтва, далейшае 
ўмацаванне калгаса, былі хутары. У Радунскім раёне ў 1957 г. іх 
налічвалася 4367. За 1956 г. з хутароў было сселена толькі 31 
гаспадарка. Таму 24.04.1957г. ЦК КПБ і Савет Міністраў БССР 
прынялі сумесна пастанову “Аб мерах па ссяленню хутароў у 
Брэсцкай, Гродзенскай, Мінскайі Маладзечанскай абласцях у 1957-60 
гг.”. Але ў калгасах амаль нічога не рабілася. Былі выпадкі, калі 
атрымаўшы будаўнічыя матэрыялы, ссуды, замест ссялення 
будаваліся зноў на хутарах.  

      Да 1961 г. у Радунскім раёне былі электрафікаваны толькі 2 
калгасы. У 1962 г. у калгасах і саўгасах Радунскага раёна працавалі 24 
аграномы, 23 заатэхнікі, ветурач і 7 ветфельчараў, 5 інжынераў. З 20 
старшынь калгасаў вышэйшую адукацыю мелі 5 чалавек, не 
закончаную вышэйшую-8 чалавек, сярэднюю-7 чалавек. 
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     Такім чынам, калі падводзіць вынік сацыяль-эканамічнага 
развіцця Радунскага раёна ў 1944-1962 гг., то трэба адзначыць, што 
аднаўленне гаспадаркі ў першыя пасляваенныя гады праводзілася 
дастаткова хуткімі тэмпамі. Вялікую дапамогу ў аднаўленні раёна 
аказвала дзяржава. Але, трэба падкрэсліць таксама, што часта тыя 
планы па аднаўленні гспадаркі раёнаў, якія ўстанаўліваліся, і сродкі, 
якія выдзяляліся на гэта, не адпавядалі магчымасцям гаспадарак 
раёнаў. У цэлым у гаспадарча-эканамічным развіцці Радунскага 
раёна ў 1944-62 гг. былі дасягнуты значныя поспехі.  

 
6.3. СТАРОНКІ ВАЕННАЙ ГІСТОРЫІ 

Аднымі з першых пад Радунню ў барацьбу з ворагам уступілі 
салдаты 17 стралковай дывізіі, якой у той час камандаваў генерал-
маёр Бацанаў. За два тыдні да гэтага яна паходным маршам 
выступіла з Полацка да заходніх рубяжоў СССР.   Барацьбу з 
наступаючымі немцамі вялі толькі два палкі: стралковы і лёгкай 
артылерыі. Ды і яны не былі ўкамплектаваны па штату. Адсутнічаў 
запас зброі і снарадаў. 

Атрымалася так, што на чыгуначную станцыю ў Ліду прыбылі танкі 
КВ і новыя Т-34, але  многія машыны былі без экіпажаў. Камандзіры 
вайсковых часцей спярша разгублена разводзілі рукамі, і меліся 
праблемы нават з тым, каб машыны зладаваць  з платформ. Аднак 
выйсце было знойдзена: тэрмінова правялі апытанне салдат, выявілі 
сярод іх шафёраў, трактарыстаў і вось такім “рэкрутаваным” саставам 
укамплектавалі баявую тэхніку. Частку танкаў перакінулі з Ліды ў бок 
Радуні, некаторыя закапалі ў зямлю на подступах да горада і 
разлічвалі скарыстоўваць іх як гарматы. 

І калі пад Лідай “прыкаваныя” машыны не прынеслі немцам 
вялікага ўрону, то пад Радунню войскі 55 стралковага палка на 
некаторы час спынілі наступаючага ворага. Ужо на першай гадзіне 
атакі на пазіцыі чырвоных воінаў гітлераўцы страцілі чатыры танкі. 
Пасля былі падбіты яшчэ два. 

Немцы перагрупавалі сілы, у бой пайшла пяхота. Але і гэты штурм 
байцы стралковага палка адбілі. Па захаваўшыхся звестках, якія 
сабраў сакратар партарганізацыі баявой адзінкі Канстанцін Осіпаў, у 
першым жа баі з чырвонаармейцамі немцы страцілі забітымі каля 
100 салдат і афіцэраў. 

Каля 15 гадзін  на дарозе з Радуні да вышыні з в.Дубінцы падышла  
калона аўтамашын з нямецкай мотапехотай.  Праз гадзіну з боку 
Радуні падышла яшчэ адна калона аўтамашын з мотапяхотай.  12 
гадзін ішоў бой на Дубінской гары. З боку вышыні быў чутны гул 
моцнага бою. У выніку застава не вярнулася ў полк. Лёс яе невядомы.  

Барацьбу з ворагамі  вялі не толькі на франтах рэгулярныя войскі, 
але і тыя, хто працаваў у тыле, хто заставаўся на акупіраванай 
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 тэрыторыі і змагаўся з ворагам у партызанскіх атрадах. Партызана 
актыўна дзейнічалі ў тыле ворага.  

   Пачалі складвацца і  подпольныя арганізацыі.  Адна з першых 
дзейнічала  у в.Дварчаны. У яе склад уваходзілі А.Родзік, С.Антукевіч 
з Радуні.  У чэрвені 1943 года была ўстаноўлена 
сувязь з Баранавіцкім  падпольным РК КП (б)Б. 
Яго рашэннемп быў створаны   Радунскі 
падпольны РК КП (б)Б. Сакратаром і камісарам 
атрада Ленінскага камсамола быў зацверджаны 

А.А. Патапаў 
(на здымку).  

 Атрады партызанскай брыгады 
імя Ленінскага камсамола вялі 
змаганне пад кіраўніцтвам  
Радунскага падпольнага РК КП 
(б)Б 

У 1944 годзе ад ударамі савецкіх 
войскаў фашысты адкатваліся на 
захад. Пасля вызвалення Воранава 
88-я і 192-я дывізіі пачалі рух да 
Радуні.  Упартыя баі  iшлі за 
вызваленне Радуні. 13 ліпеня ў 
небе над мястэчкам адбыўся 
паветраны бой, ў якім загінуў 
старшыня  Сяргей Нажэўнікаў. 
Юны герой пахаваны ў брацкай 
магіле ў г.п.Радунь.   

 
З архіву школьнага музея 
 

  13 ліпеня 1944 года 88-я і 192-я дывізіі 71 стралковага корпуса 
генерала Кашавога вызвалілі Радунь.  

За час акупацыi ў Радунi было растраляна 367 жыхароў, знiшчана 
178 жылых дамоў.  

Асобная старонка гiсторыi - фашысцкая акупацыя 1941 - 1944 гадоў. 
Нацысты стварылi ў Радунi гета, умовы жыцця ў якiм былi 
невыносныя. Па няпоўных звестках, у гета утрымлiвалася каля 4.000 
чалавек. Вязнямi былi не толькi жыхары суседнiх мястэчак i вялiкiх 
вёсак, але i яурэi Польшчы i Лiтвы. Вясной 1942 года вязнi былi 
расстраляны. Многiх з iх фашысты пакiдалi у яму i закапалi жывымi. 
У 1961-м на магiле пастаўлены абелiск.  
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 6.4.   САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЕ СТАНОВІШЧА 
Г. П. РАДУНЬ НА СУЧАСНЫМ ЭТАПЕ 

У сацыяльна-эканамічнай структуры Воранаўскага раёна г.п. Радунь 
займае важнае месца. На яе тэрыторыі размяшчаюцца калгасы, 
школы, заводы і вось некаторыя звесткі пра  іх. 

Дарожнае рамонтна-будаўнічае ўпраўленне №120 
Было ўтворана 15 

снежня 1957 г. як 
Дарожна-
эксплуатацыйнае 
ўпраўленне №120 
(ДЭУ – 120), 
першапачаткова 
размяшчалася ў 
Радуні. Сёння гэта 
ДРБУ – 120 у 

складзе АУП “Гроднааблдарбуд”. Вытворчая база ўпраўлення  цяпер 
знаходзіцца ў г.п. Воранава, а ў г.п. Радунь застаўся участак па 
рамонце і ўтрыманні дарог. За ўвесь час існавання калектыў унёс 
вялікі ўклад у развіццё дарожнай сеткі Воранаўскага раёна. Пасля 
стварэння ДРБУ абслугоўвала каля 272 км. дарог у пяці раёнах 
вобласці. Толькі 40 % з іх мелі цвердае пакрыццё. За апошнія дзесяць 
гадоў сетка аўтамабільных дарог узрасла амаль у 2,7 раза. На 1 
верасня 2004 г. прадпрыемства абслугоўвае 736,634 км. дагог і 11 
мастоў працягласцю 253 пагонныя метры. Работнікамі ДРБУ-120 
праводзіцца добраўпарадкаванне праездаў па населеных пунктах, 
асфальтаванне пад’ездаў да цэнтральных сядзіб калгасаў, саўгасаў. 
Асаблівая ўвага ўдзяляецца развіццю прамысловай базы, 
паляпшэнню ўмоў працы і быту работнікаў. Пабудаваны 
адміністрацыйна-лабараторны корпус, механізаваныя майстэрні, 
гаражы, піларамы, каля 20 кватэр. Пры падрыхтоўцы да святкавання 
620 годдзя Радуні было добраупарадкавана каля 17 км дарог пасёлка, 
а на працягласці  6 км. паложана асфальтавае пакрыццё. 

Унітарнае прадпрыемства жыллёва-камунальнай 
гаспадаркі 

 Немагчыма 
пераацаніць значэнне і 
важнасць задачы 
забеспячэння 
насельніцтва 
камунальнымі паслугамі, 
стварэння ўмоў для 
камфортнага 
пражывання людзей, 
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 забеспячэння прадпрыемстваў і арганізацый вадой і цяплом, 
падтрымліванне чысціні і парадку ў дварах і на вуліцах пасёлка.  

      Станаўленне вытворчай базы Воранаўскага прадпрыемства 
жыллёва-камунальнай гаспадаркі пачалося ў 1951 г. У гэты час 
пасёлак  быў прадстаўлены драўлянымі пабудовамі ў адзін-два 
паверхі. Першыя крокі камунальшчыкаў-добраўпарадкаванне 
пасёлка. У цэнтры населенага пункта быў заложаны парк, 
працаўнікамі прадпрыемства была выбрукавана цэнтральная вуліца.  

      У 1960-ыя гг. жылыя дамы ўпершыню былі абсталяваны 
газавымі плітамі. Сіламі работнікаў па раёне было ўстаноўлена 2,5 
тыс газавых пліт. У перыяд да 1985 г. асноўнымі паслугамі камунгаса 
былі вытворчасць сталярных вырабаў, санітарная ачыстка, 
рытуальныя паслугі. 

      У 1985 г . Лідскае прадпрыемства абагравальных кацельняў 
перадало на баланс камунгаса 5 кацельняў, а праз год Лідскі 
водаканал перадаў сістэму водазапеспячэння и каналізацыі. 

      На 1 снежня 2004 г. Воранаўскае раённае унітарнае 
прадпрыемства жыллёва-камунальнай гаспадаркі аказвае шырокі 
спектар камунальных паслуг і налічвае ў сваім штаце 282 
работнікі,эксплуатуе 19 абагравальных кацельняў, 26,4 км цеплавых 
сетак, 29 водазаборных свідравін,12 воданапорных вежаў,  

60,2 км сетак водазабеспячэння, 23,4 км сетак водаадвядзення. РУП 
ЖКГ абслугоўвае 151 жылы дом. На балансе прадпрыемства - 
гасцініца на 51 месца і тры камунальныя лазні. Акрамя таго,сіламі і 
сродкамі прадпрыемства падтрымліваецца парадак на прыдамавых 
тэрыторыях і вуліцах  г.п. Воранава, г.п.Радунь,у парках, на 
стадыенах, на могілках. 

     Акрамя асноўных паслуг прадпрыемства аказвае рад платных 
бытавых паслуг, прычым гэты рад пастаянна пашыраецца, растуць 
аб’ёмы. Па заяўках насельніцтва праводзяцца: устаноўка прыбораў 
уліку вады, урэзка індывідуальных жылых дамоў у сістэму 
цэнтральнага водазабеспячэння і каналізацыі, паслугі па ачыстцы 
сістэмы мясцовай каналізацыі, рамонт і ўстаноўка 
сантэхабсталявання, вытворчасть сталярных вырабаў, шкленне 
аконных рам, гідрапнеўмапрамыўка сістэм ацяплення, рамонт 
печак,транспартныя  паслугі і шэраг іншых. 

Унітарнае прыватнае вытворчае прадпрыемства”Радунскі 
агароднінасушыльны завод” ААТ “Лідахарчканцэнтраты”     
Радунскі агароднінасушыльны завод магутнасцю 500 т гатовай 
прадукцыі за год быў пабудаваны і ўведзены ў эксплуатацыю ў 1955 г. 
Акрамя  сушкі агародніны на заводзе выраблялі кісялі, блінную муку, 
фасавалі прыправы,чай,каву і іншыя сыпучыя тавары. У тым жа годзе 
ён даў прадукцыі на суму 54,9 тыс. рублёў. Прадукцыя завода 
разыходзілася па ўсёй тэрыторыі былога Савецкага Саюза.     У 1971 г. 
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 Радунскі агароднінасушыльны завод увайшоў у склад Лідскага 
камбіната харчовых канцэнтратаў.У 1972 г. праведзена рэканструцыя 
кацельнай,з цвёртага паліва катлы пераведзены на мазут.У 
тэхналагічную лінію былі ўведзены апараты з пультамі кіравання ў 
аўтаматычным рэжыме. Пры гэтым магутнасть завода павялічылася 
да 600 т. гатовай прадукцыі за год.У 1974 г. ўстаноўлена крухмальная 
лінія па вытворчасці бульбянога крухмалу прадукцыйнасцю 25 т. 
бульбы за суткі.        У 1977 г. завод выйшаў на праектную 
магутнасць.Аб’ём вытворчасці сушанай агародніны складаў 680 
тон,выпуск валавой прадукцыі ў год складаў 1,2 млн.руб.Выпрацоўка 
на аднаго работніка складала 8,5 тыс.руб. колькасці работнікаў 140 
челавек.           У 2002 г. завод рэарганізаваны ва унітарнае прыватнае 
вытворчае прадпрыемства “Радунскі агароднінасушыльны завод” 
ААТ “Лідахарчканцэнтраты”.   

     Прадукцыя завода мела вялікі попыт сярод насельніцтва.На 
працягу ўсяго свайго існавання прадпрыемства з’яўлялася асноўным 
работадаўцаў у пасёлку Радунь.   

      У цяперашні час вытворчыя магутнасці УПВП “Радунскі АСЗ” па 
вытворчасці сушанай агародніны і крухмалу складаюць 600 т. 

гатовай прадукцыі за 
год. Прадпрыемства 
абсталявана 
комплекса-
механізаванай лініяй 
па вытворчасці 
сушанай 
зеляніны,бульбы і 
агародніны. Для 
захоўвання бульбы і 
агародніны 
пабудаваны 2 

сховішчы з гідрападачай. Завод мае кацельню, 2 артэзіянскія 
скважыны, механізаваную майстэрню, склады, мазутаносную 
станцыю і інш.       

     Сярод ветэранаў прадпрыемства нямала перадавікоў 
вытворчасці,такіх як Эдвард Францавіч Ціхановіч,узнагароджаны 
ордэнам “Знак Пашаны”,Станіслаў Аляксанравіч Адруконіс і Вацлаў 
Рамуальдавіч Янкоўскі.    

     Кіраўнікамі Радунскага агароднінасушыльнага завода ў розныя 
гады былі Рыгор Іосіфавіч Півавараў 1954-56,Каспяровіч М.С. 1956-
59, Чухліб І.С. 1959-69,Догель С.Ф. 1969-70,Копць У.М. 1995-2003, з 
2003 па цяпэрашні час- Юсевіч В.А. 
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 СВК “Доцішкі” ( да 2005  - “Радунскі”). 
                  Калгас “Радунскі” ўтвораны ў лютым 1949 г. на базе 

дробных сялянскіх гаспадарак. У той час ён атрымаў назву “XIX 
партз’езда КПБ”. Першым кіраўніком калгаса быў Кароль Юльян 
Адамовіч. Аднак з першых крокаў калгас чакалі выпрабаванні. 
Вытворчы план 1949 г. быў выкананы толькі напалаву. 

    У 1952 г. адбылося ўзбуйненне калгаса. Аб’ядналіся 15 дробных 
калгасаў: калгас “19 партз’езда КПБ”(г.п. Радунь), “Страна Саветаў” (в. 
Віганцы), калгас імя Вышынскага (в. Палюнцы), калгас імя 
Варашылава (в.Бартэшышыкі), калгас імя  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Васілеўскага (в. Уланаўшчына), “Чырвоны партызан” (в. 
Пенцінішкі), “Рассвет” (в. Пашкавічы), “Чырвоныя Мажэйкі” (в. 
Мажэйкі), “Колас” (в. Пасады) і інш.Кіраўніком новага калгаса стаў 
Мірашнічэнка П.А. У калгасе ужо налічвалася 2800 га пашні, 
сельгасугоддзяў- 5450 га. 

      Калгаснае будаўніцтва адбывалася ва ўмовах вострай  барацьбы. 
У раене арудвалі ўзброеныя банды. Меліся выпадкі тэрарыстычных 
актаў супраць партыйных работнікаў, актывістаў з ліку сялян і 
інтэлігенцыі.  

      Аналіз спраў у калгасе “Радунскі”(ён стаў так называцца з 1966г.), 
пачынаючы з сярэдзіны 60-х гадоў, дае магчымасць зрабіць вывад аб 
поспехах у яго развіцці. Ураджайнасць і валавы збор у 1970 г. узрос у 
некалькі разоў у параўнанні з 1965 г. Адной з прычын такога хуткага 
росту з’явілася тое, што ў другой палове 60-х гадоў стала ўзмацняцца 
матэрыяльна-тэхнічная база калгаса. 

    У другой палове 70-х – пачатку 80-х гадоў у савецкім грамадстве 
сталі нарастаць глыбокія супярэчнасці. Не абышлі яны і 
сельскагаспадарчую вытворчасць. Так, пяцігадовы план (1975-
1980гг.) у калгасе “Радунскі” не быў выкананы ні па аднаму 
паказчыку, за выключэннем карняплодаў. Таму перад праўленнем 
калгаса стаяла задача павышэння эфектыўнасці земляробства, 
умацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы калгаса.  Выступаючы на 
сходзе ў 1979 г., кіраўнік калгаса Вільбік Л.М. адзначыў, што ў 
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 гаспадарцы меліся нізкія паказчыкі  па выкарыстанню тэхнікі. 30-
40% працоўнага часу ў напружаны перыяд работы займалі рамонты. 
Прычыны гэтага - недахоп запчастак, памяшканняў для правядзення 
рамонтных работ. Таму для падтрымкі тэхнікі ў працоўным стане 
бала ўведзена ў эксплуатацыю майстэрня. 

      Важную ролю ва ўмацаванні эканомікі калгасаў, павышэнні іх 
даходаў адыграла ўвядзенне стабільных цэн на сельскагаспадарчыя 
прадукты. Пачынаючы з канца 1966 г., большасць калгасаў увялі 
плату працы калгаснікаў. Сярэднямесячная аплата працы аднаго 
калгасніка ў Воранаўскім раене ў 1966 г. склала 28 рублей. А ў калгасе 
“Радунскі” у тым жа годзе яна склала 33 рублі, у 1970 г. – 54 рублі, а 
да 1975 г. павялічылася ў два разы і склала 102 рублі. 

      Ажыцяўлялася ў гаспадарцы і капітальнае будаўніцтва.   За 
перыяд з 1975 г. па 1980 г. у калгасе пабудаваны зерняток, 4-кватэрны 
жылы дом, адзін 2-кватэрны і тры аднакватэрныя жылыя дамы. 
Кожны год праводзілася рэканструкцыя і рамонт ферм і іншых 
вытворчых пабудоў. У 70-ыя гады амаль усе кватэры калгаснікаў былі 
радыефіцыраваны і тэлефонізаваны. Жыццё і быт сельскіх 
працаўнікоў мяняліся. Вялікая ўвага надавалася стварэнню ўмоў для 
культурнага адпачынку калгаснікаў. У мясцовым Доме культуры для 
іх арганізоўваліся канцэрты, вечары адпачынку.  

      У 1980-ыя гады ў сельскай гаспадарцы ўсей краіны склалася 
цяжкае становішча. У калгасе “Радунскі” ў 1980 г. мелася 30 грузавых 
машын, 12 зернеўборачных камбайнаў, 47 трактароў. Да 1990 г. іх 
колькасць амаль не змянілася , за выключэннем таго, што было 
набыта 3 новыя зернеўборачныя камбайны і 5 аўтамашын. За перыяд 
з 1985г. па 1995г. дадзеная гаспадарка не дабілася значных поспехаў у 
эканамічным развіцці: знізілася ўраджайнасць, валавы збор 
сельскагаспадарчых культур. Кожны год, пачынаючы з 1989 г., 
намечаныя планы не выконваліся. Ніжэйшымі сталі паказчыкі і ў 
жывелагадоўлі. Галоўную прычыну адставання сельскай гаспадаркі 
трэба шукаць у няздольнасці планава - дэрэктыўнай эканомікі 
зрабіць селяніна поўнамоцным гаспадаром зямлі і вынікаў сваёй  
працы. Дзесяцігоддзямі ў аграрным сектары планаванне вялося без 
уліку магчымасцей гаспадарак і людзей, не ўлічваўся такі паказчык, 
як якасць прадукцыі. На першым плане заўсёды стаялі колькасныя 
паказчыкі. 

     Перыяд 80-х – першай паловы 90-х гг. складаны не толькі ў 
эканамічным плане, але і ў сацыяльным. Тут таксама былі свае 
поспехі і свае праблемы.  

 Важным крокам уперад з’явілася ўвядзенне гарантаванай аплаты 
працы ў калгасах. Гэта павысіла заработкі калгаснікаў. Так, 
напрыклад, калі ў калгасе “Радунскі” ў 50-ыя гады ўдзельая вага 
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 грашовага фонду складала 56,6%, а натуральнага - 30,3%, то ў пачатку 
60-х гадоў гэтыя паказчыкі склалі адпаведна- 51,3% і 37,7%,  у 70-ыя і 
пачатку 80-х гадоў – 88,9% і 3,6%.  

     У 1982 г. за кошт гаспадаркі ў сельскагаспадарчых тэхнікумах 
вучылася 9 выпускнікоў сярэдніх школ раёна, а ў 1988 г. у ВНУ і 
тэхнікумах займалася 14 чалавек. 

     У 1980-1990-ыя гады ў калгасе прымаліся меры па рашэнню 
жыллевай праблемы. У 1985 г. 10 катэджаў засялілі сем’і калгаснікаў. 
У 1992 г. быў зданы ў эксплуатацыю 20-цікватэрны дом. У 1993 г. 
было здано ў эксплуатацыю 4 жылыя дамы ў в. Пашкавічы, адзін- у в. 
Смільгіні, двухкватэрны- у в. Гарадзішчы і два аднакватэрныя ў 
пасёлку Радунь.  

     Яшчэ шмат трэба змяніць і палепшыць у сацыяльным 
становішчы працоўных сяла. Але параўноваючы сённяшнія патрэбы 
калгаснікаў з тымі, што былі 30 гадоў назад, можна сказаць, што 
ўзровень жыцця вырас. 

     Аналіз эканамічнага і сацыяльнага развіцця калгаса “Радунскі” 
Воранаўскага раена з моманту яго ўтварэння і па сенняшні дзень 
дазваляе зрабіць наступныя вывады. Калгас быў утвораны ў цяжкі 
пасляванны час, у 1949г. У 50-60-ыя гады развіццё калгаса ішло па 
ўзрастаючай лініі. За гэты перыяд гаспадарка дабілася поспехаў: 
павысілася ўраджайнасць, павялічылася пагалоўе ската, умацавалася 
матэрыяльна-тэхнічная база. Важнае значэнне ў фарміраванні і 
ўмацаванні працоўнага калектыва калгаса мелі пытанні жыллёвага і 
культурна-бытавога будаўніцтва на сяле. У 50-60-ыя гады яно вялося 
планамерна за кошт сродкаў калгаса і калгаснікаў і спрыяла 
перабудове вёскі. Умацаванне эканомікі гаспадаркі стварыла ўмовы 
для пад’ему матэрыяльнага  дабрабыту працоўных сяла. Другая 
палова 70-х гадоў абазначыла асобы перыяд у развіцці калгаса 
“Радунскі” - перыяд глыбокіх супярэчнасцей, якія ўсе больш 
абвастраліся. Пачаўся спад у развіцці гаспадаркі. У 80-ыя гады калгас 
не змог дабіцца вялікіх поспехаў. У цяжкім становішчы гаспадарка 
апынулася ў пачатку 90-х гадоў. Дабіцца добрых вынікаў у сельскай 
вытворчасці немагчыма без паляпшэння ўмоў працы і быта сельскіх 
працоўных.   

У 2005 годзе СВК “Радунскі” ўвайшоў у склад СВК “Доцішкі” 
       Працаўнікі СВК “Доцішкі” ва ўсе часы імкнуліся сваёй працай 

павялічыць славу хлебаробаў гэтай зямлі. І сёння многія працуюць 
чэсна і самааддана , уносяць свой пачэсны ўклад і яшчэ больш 
працуюць на карысць сваёй Радзіме.  

7. ЮБІЛЕЙ  Г.П.РАДУНЬ 
У верасні 2007 года  гарадскі пасёлак Радунь адзначыў свой юбілей, 

620 гадоў з дня свайго заснавання. Пасёлак у агульнай структуры 
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 Воранаўскага раёна займае дастойнае  месца. Радунскі край з кожным 
годам развіваецца і прыгажэе, і ўсё гэта дзякуючы агульным 
намаганням. Хлебаробы, жывёлаводы, будаўнікі, урачы- людзі самых 
розных прафесій уносяць неацэнны ўклад у паспяховае развіццё 
свайго пасёлка. Радунцы па праву могуць ганарыцца сваімі людзьмі, 
якія праславілі сваю Радзіму і якія сёння працуюць у розных галінах 
сучаснага жыцця. 

Святкаванне 620-годззя Радуні 
 
  
 

 
    

На 1.09.2011 ў Радуні   980 двароў.   На дадзены час у пасёлку 
дзейнічаюць:   агароднінасушыльны завод, элекстрападстанцыя, 
участак ДЭРБУ-190 МБМК-166, участак ЖКТ, філіял “Каапграмхарч”, 
філіялы “Аграпромбанка” і Беларусбанка, бальніца, паліклініка, 
аптэка, ветлячэбніца, аграхімлабараторыя, лясніцтва, участак 
райвузла электроннай сувязі, паштовае аддзяленне сувязі, Дом быта,  
пачатковая школа і агульнаадукацыйная гімназія, музычная школа, 
школа-інтэрнат, дзіцячы сад-яслі, цэнтр пазашкольнай работы, 
гарадская і дзіцячая бібліятэкі, Дом культуры.  

     
            Універмаг                                                Аграпромбанк                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ФАЛЬКЛОР 

Беларускія народныя песні Радуньшчыны 
 Песні, якія бытуюць у нашай мясцовасці, вельмі разнастайныя. У іх 

адлюстравана жыццё народа, яго быт, культура, думкі і пачуцці. 
Беларускія песні даюць безліч каштоўных павучанняў, звязаных з 
паводзінамі чалавека, яго працай, узаемаадносінамі з іншымі 
людзьмі. Таксама ў песнях выўляюцца погляды на каханне, 
узаемаадносіны маладых людзей, на вернасць і здраду, на 
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в.Віганцы

Блашко 

Вінцэнціна

 нешчаслівае замужжа, на цяжкую долю ў чужой сям’і, на 
ўзаемаадносіны мужа і жонкі і многае іншае.  

 Збор і запіс песняў нашымі вучнямі праводзіўся у пяці ваколіцах 
Радуньшчыны. Нашымі вучнямі сабрана 73 народныя беларускія 

песні . 
                                         
 

Старэйшая жыхарка Блашко Віннцэнціна  
Станіславаўна  выконвае свае песні 

 
 
 
 

Самай распаўсюджанай у нашых народных песнях з’яўляецца тэма 
кахання. Галоўныя героі - хлопец і дзяўчына. Вобраз дзяўчыны 
надзяляецца лепшымі чалавечымі якасцямі - мудрасцю, 
працавітасцю, шчырасцю, праўдзівасцю, адданасцю. Вобраз хлопца 
ва ўсёй прывабнасці паўстае ў сцэнах, у якіх паказаны яго заляцанні, 
настойлівае імкненне пабачыцца са сваёй каханай. Часцей за ўсё 
замест хлопца і дзяўчыны паўстаюць вобразы голуба і галубкі.  

     Дзеўка да вады, хлопец да вады 
 - Пастой, пастой, красна дзевіца, дай каню вады.  
 - Каб ведала я, што буду твая,  
то напаіла б з поўнага вядра.   
Героі песень заўсёды шчырыя, у нейкай ступені наіўныя, 

рамантычныя, якія надзвычай цэняць сваю маладосць, чысціню сваіх 
пачуццяў, верныя высокім ідэалам. Ён і Яна - у цэнтры ўвагі, ад іх 
вядзецца кароткі, але такі змястоўны аповед, які хутчэй за ўсё 
нагадвае споведзь аб долі маладых людзей.  

 Самай эмацыянальнай часткай песень пра каханне з’яўляецца 
чаканне сустрэчы і сама сустрэча закаханых. Гэты матыў з’яўляецца 
асабліва эмацыянальнай старонкай у любоўнай лірыцы. Часцей за ўсё 
закаханыя сустракаюцца ў садзе або ля імклівай і бурлівай ракі. З 
гарачым жаданнем і палкай нецярплівасцю чакаюць яны запаветнай 
хвіліны спаткання. Карціны прыроды малююцца рэалістычнымі 
фарбамі, і гэта надае твору большую праўдзівасць.  

Там хадзіла дзевіца каля мора,  
спадабала дзевіца чарнамора.   
Праз усе творы праходзіць матыў дзявочай няволі. Часта гераіню 

выдаюць замуж за нялюбага. Часам яна пасіўна прымае гэты выбар 
бацькоў, часам адчайна змагаецца супраць яго. Замуж дзяўчына 
павінна выходзіць за мужчыну, значна старэйшага па ўзросту. Пра 
пачуцці размова не ішла зусім. Бацькі самі вырашалі лёс дачкі, хоць у 
іх яна была і адзінай.  
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          Хоць адна я ў маці была, але гора знала.  
Не пайду я ў лес па дровы, гора ж маё, гора.  
Не пайду я за старога - барадою коля.  
А пайду за маладога, што пад мае мыслі.   
Замуж дзяўчына і хлопец імкнуцца выйсці за роўных ім па ўзросце, 

па сацыяльным стане. Наогул, матыў долі няроўнай пары – адзін з 
важнейшых у беларускай лірыцы Воранаўшчыны. А каханне, якім бы 
яно і не было цяжкім, заснаванае на бескарыслівасці, на шчырым і 
ўзаемным пачуцці, прыносіць чалавеку заўсёды радасць і шчасце. І 
ўсё ж радаснае і высокае пачуццё рыхтуе маладым людзям нямала 
пакут і выпрабаванняў. Бывае ўсё – і рэўнасць без прычыны, і здрада. 
І наўрад ці можна будзе дараваць здраду.  

         Прыйшоў жанаты з вечарыны, стаў нажы гастрыці.  
Пытаецца жонка ў яго:  
 - Што будзеш рабіці? 
 - Не пытайся, мая міла, што я буду рабіці? 
 - Бо ўжо ж табе, мая міла, адна мінута жыці.   
Наогул для песен Радуншчыны  характэрны вобраз дзяўчыны - 

каліны (або рабіны, або бярозкі) . Каліна вельмі распаўсюджана на 
тэрыторыі Беларусі, вельмі прыгожае і каштоўнае дрэва. Лічылі, што 
маладое дрэва ахоўвае ў хаце бацькоў незамужнюю дачку, лічылі 
гэтае дрэва дзявочым талісманам. І калі маці зламвала верх дрэва, 
гэта рыхтавала выхад духу з гэтага дрэва - пакравіцеля дзяўчыны, каб 
ён змог пасля пераляцець у дрэва, што расце побач з домам, у якім 
будзе жыць ужо замужняя жанчына. За сталом канчаткова 
дамаўляліся наконт шлюбу, наконт дня вяселля, які прызначаўся 
прыкладна праз два месяцы. Нявесту і жаніха прымушалі прыгубіць 
гарэлкі з адной чаркі. У гарэлку дабаўлялі мёд (каб горыч і асалоду 
яны адчувалі і дзялілі разам) . Перад тым як піць, крыху выплёсківалі 
на падлогу пад парог як ахвяру душам продкаў. Гэта рабілі тады, калі 
жаніх або нявеста былі сіратой. Калі сіратой быў жаніх, сват адносіў 
недапітую гарэлку у дом жаніха, каб выліць яе пад парог. Чаму пад 
парог? Таму што раней, у глыбокай старажытнасці памерлых хавалі 
пад ганкам, каб яны ахоўвалі жыллё. У час сватоў спяваюць больш 
песні, прысвечаныя нявесце, яна часта параўноўваецца ў іх з 
маладзенькай ярачкай. Лічыцца, што авечка - сімвал баязлівасці, 
пакорлівасці, белая авечка - сімвал чысціні. Але, на нашу думку, можа 
тут адбілася і тое, што авечка (ягня ў Бібліі)  - гэта і ахвяра (яшчэ ў 
глыбокай старажытнасці ягнят прыносілі ў ахвяру духам, татэмам. 
Пазней -багам) . Таму тут, магчыма, адлюстроўвалася і тое, што раней 
жанчына знаходзілася пад прыгнётам, і сапраўды яна з'яўлялася 
ахвярай для "мужа - п'яніцы" і "лютай свякроўкі".  

Трэба адзначыць матыў "злой свякроўкі”:  
Пахаваю сына ў зялёным гаёчку, а чужую нявесту ў цёмным лясочку.  
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 Па свайму сыну пасаджу каліну, па чужой нявесце - горкую асіну.  
Па свайму сыну расцвітай, каліна, па чужой нявесце пасыхай, асіна.   
 Свякруха ў песнях - злая, няветлівая, бессардэчная. Нявестка, 

наадварот - працавітая, сумленная, добразычлівая, чулая, 
спагадлівая, але няшчасная і бездапаможная.  

 Я вячэру варыла, свякроў яе не ела,  
Я вадзіцу прынясла, свякроў яе не піла.  
Я пасцельку паслала, свякроў на ёй не спала.   
Значна менш бытавала песень, у якіх муж кахае, шкадуе жонку і 

заступаецца за яе, абараняе ад ліхой свякрухі, жорсткага свёкра.  
Наступнай з’яўляецца тэма мацярынскай любові. Маці заўсёды 

жадае шчасця свайму дзіцяці і робіць дзеля гэтага ўсё. Аднак 
мацярынская любоў часта засланяе шчырыя пачуцці моладзі. І 
шчасце, што крочыць следам за каханнем, вымушана збочыць. 
Застаецца матыў горкіх перажыванняў і расстання. Вось аб гэтым 
пяецца ў песні:  

 - Маці ж, мая маці, што ты нарабіла? 
 - Маці ж, мая маці, што ты нарабіла? 
 - Што мяне з мілаю навек разлучыла?   
Характэрнай тэмай у песнях нашай мясцовасці з’яўляецца тэма 

ўзаемаадносін дзяцей і бацькоў. Бацькі з вялікай радасцю чакаюць 
нараджэння свайго дзіцяці, гадуюць яго, любяць, даюць яму ўсё 
неабходнае ў жыцці. Дапамагаюць увесь час, хаця і дзіцё становіцца 
ўжо дарослым. Часам дзеці бываюць няўдзячнымі за дабро бацькоў, у 
старасці не хочуць іх даглядаць. Яны запамінаюць аб тым, што маці 
не спала начамі, праседжвала над іхняй калыскай, клапацілася, 
аддавала ўсе сілы і здароўе.  

       - Ах, родныя дзеткі, я вас гадавала,  
над вашай калыскай я ночак не спала.  
Гарушчыя маці гадуем мы дзетак,  
і вось што бывае ад іх напаследак.  
Патрэбна выдзеліць і тэму сямейных адносін жонкі і мужа. Бацькі 

аддаюць дзяўчыну замуж у маладым узросце. Яна не ведае, як 
патрэбна весці сябе замужняй жанчыне, не ўмее выконваць работы 
па дому, асабліва ў вёсцы, не можа дагадзіць свякроўцы. Пагэтаму 
паміж маладымі вельмі часта ўзнікаюць канфлікты, непаразуменні, 
спрэчкі. У такім выпадку можа адбыцца нават і разрыў шлюбу.  

   А прыехаў мой міленькі позна, параскідаў подушачкі з ложка.  
 - Нашто ж - па што ж, міленькі, злуеш, подушачкі мае псуеш?  
 - А я злую на тваю матулю, што аддала замуж маладую.  
Што не ўмееш работкі рабіці і не ўмееш з мілым гаварыці.   
Побач з песнямі, у якіх адлюстроўваліся жыццёвыя нягоды, існавала 

нямала вясёлых, жартоўных.  
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 Шмат жартоўных песень пра сямейна –бытавыя адносіны. Тут 
высмейваюцца або асуджаюцца нерадзівыя лянівыя жонка ці муж. 
Просты хлопец жэніцца на багатай дзяўчыне, думаючы наладзіць 
гэтым сваё жыццё. Аднак атрымоўваецца ўсё наадварот. Яму 
прыходзіцца цяжка працаваць, працаваць па загаду сваёй жонкі.  

Жонка мужа запрагае - у лес па дровы выязджае.  
Прыехала да лесу: - Пру - ру стой, бо павешу.  
Сама дровы збірае, венкшы воз накладае.  
Пад гару сама сядае, мужа бічам падганяе.   
Паказваюцца ў гумарыстычным плане адносіны зяця і цешчы. 

Цёшча – гэта маці нявесты. Яна ў песнях паказана добрай, 
спагадлівай, добразычлівай у адносінах да зяця. Але ж усё роўна гэта 
не родная маці. Яна забяспечвае матэрыяльны дабрабыт маладой 
сям’і, стараецца,працуе. А зяцю, як мы бачым з песні, усё роўна 
дрэнна. Ён яе не любіць, не дапамагае, а толькі насміхаецца і 
здзекваецца.  

   Нясе цёшча воду, карамысла гнецца, 
          а зяць на парозе сядзіць і смяецца.  
- Цёшча мая, цёшча, дай вады напіцца. 
 Як нясеш ты воду - люблю я дзівіцца.  
-Цёшча мая, цёшча, цёшча мая люба, 
 Пакуль я вярнуся, каб ты дала дуба.   
Крытыкуюцца адмоўныя рысы характару чалавека, яго 

непрыстойныя паводзіны. У асноўным у песнях паказваецца жыццё 
жанчыны з мужам - п’яніцай, які выносіць усё з дому, прапівае, б’е 
жонку. У запісанай намі песні ўсё якраз наадварот. Такая хвароба ў 
жонкі, хаця мы бачым, што муж яе шкадуе, суцяшае.  

Муж прыехаў з дарогі, дарогі, а я яму ў ногі.  
 - Што я мужу зрабіла - я карову прапіла.  
А муж мяне цалуе, цалуе, за карову даруе, даруе.  

 - Пій, жоначка, здарова, будзе друга карова.   
Адной з тэм у запісаных сямейна - абрадавых песнях з’яўляецца 

тэма ўслаўлення бацькоў нованароджанага дзіцяці, кума і кумы. 
Малому жадаюць добрай долі, доўгага і шчаслівага жыцця.  

Ох, учора, мае кумачкі, у нас радзінкі былі.    
А сягоння, мае кумачкі, мы на хрэсьбінкі прыйшлі.   
Характэрнай тэмай з’яўляецца тэма аплаквання памерлых. У 

галашэнні ствараецца яркі вобраз нябожчыка, выказваюцца горкія 
пачуцці смутку і роспачы ў сувязі з цяжкай стратай блізкага чалавека.  

 Ай, Божа ж, мой Божа ж, які свет тут мілы, як доўга хацелася жыць. 
 А смерць наступіла, забрала ў магілу, і мушу з зямелькай дружыць.     
У калядных песнях услаўляецца гаспадар дому: багаты, мудры і 

шчодры. Калядоўшчыкі жадаюць добрага ўраджаю, дабрабыту ў 
сям’і, шчаслівай долі. У песнях усхваляюцца дабрыня, шчодрасць, 
шчырасць, гасціннасць беларусаў. Настрой у калядоўшчыкаў заўсёды 
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 ўрачысты, святочны, жыццярадасны. Найбольш пашыранай на 
калядным свяце была маска “казы”, абрад ваджэння якой успрымаўся 
не толькі як пэўнае магічнае дзеянне, але і як гульня, забава. Каза ў 
старажытнасці шанавалася за яе здольнасць уплываць на ўраджай. 
Ідэя песні заключалася, менавіта, у прыведзеных ніжэй радках:  

Дзе каза бывае, там шчасце вітае.  
А дзе не бывае, там яго мінае.   
Абрад калядавання ў нашым побыце страціў сваю рэлігійна - 

магічную функцыю і ўспрымаецца толькі як наследванне традыцыі, 
што ўпрыгожвае жыццё.  

Тэма ўслаўлення працы адлюстравана ў жніўнай песні”Наш 
гаспадар маладзенькі”. Праца суправаджала чалавека штодзень на 
гэтай велічнай зямлі, пагэтаму нездарма і апявалася яна ў народных 
песнях, а таксама і ў запісанай намі на тэрыторыі Радуньшчыны.  

 Ён ўсё поле аб’язджае 
Да й на жнейкі паглядае.   
Тэматыка запісаных намі песень вельмі розная, але, патрэбна 

сказаць, што ў мясцовых творах пераважае тэма кахання. Нават па 
колькасці сабраных намі песень любоўныя пераважаюць. Іх - 27.  

 

9. ЭТНАГРАФІЯ 

  На тэрыторыі Радуні з даўніх часоў жывуць розныя  народы: 
беларусы, палякі, рускія, літоўцы, яўрэі, татары. Суіснаванне 
традыцый розных народаў дае магчымасць гаварыць пра асаблівасць 
мастацкай культуры нашага краю.  

У арнаменце нашага рэгіёну адчуваецца 
блізкасць да арнаментаў літоўцаў,  палякаў, 
рускіх і іншых народаў. 

Польскаму арнаменту ўласціва 
прамалінейнасць і геаметрычнасць. 
Напрыклад, матыў круга- сімвал сонца- 
замяняецца  квадратам або ромбам , які быў 
пастаўлены на вугал, што падцвярджае назва 
гэтых узораў- “кругі”, 
“кругавыя”. 

Лічылася, што арнамент з 
чырвоным колерам валодае ахоўным уздзеяннем, 
таму і змяшчаўся  ён  на падолах , каўнярах, 
манжэтах і на плячах. Мноства розных 
арнаментальных узораў адначасова ў адным строі 
стваралі ўражанне святочнасці і  ўрачыстасці. 

Літоўскае традыцыйнае адзенне было вынікам 
мастацкай творчасці многіх пакаленняў. У літоўскім 
нацыянальным касцюме шырока 
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  выкарыстоўвалася тканіна ў дробную клетку або палосы. Белыя 
льняныя фартухі ўпрыгожваліся арнаментам,  якому была  ўласціва 
геаметрычнасць – найбольш распаўсюджанымі  фігурамі былі клеткі, 
крыжыкі , палосы.  

Колеравая гама пабудавана на кантрасце . Чорны колер- маці 
Зямля, чырвоны- пладароддзе, жыцця, нараджэння. Чырвоны колер 
мог   захоўваць чалавека ад злых сіл.  Зялёны колер- колер веснавой 

расліннасці,  парасткі пшаніцы ; жоўты і 
карычневы- даспелае збожжа, сіній колер- 
сімвалізаваў неба. Літоўскія жанчыны цудоўна  
спалучалі  чырвоны і зялёны, аранжавы і сіні, 
жоўты і фіялетавы, чорны і белы колеры. 

Татарскі арнамент звязаны са старажытнай 
земляробчай культурай гэтага народа. Асноўнае 
месца адводзілася традыцыйнаму “кветкаваму 
стылю”. Перапляценне кветкава-раслінных узораў з 
геаметрычным арнаментам і яго сімволікай 

характарызуе складанае жыццё народа, фарміраванне яго культуры і 
мастацтва. У татарскім арнаменце цэнтр , як правіла, акружаны 
дробным,  багатым і разнабаковым па форме ўзорам. Татарскі 
арнамент  - незвычайны.  І тады , калі ён расплываецца ў форме 
букета, рытмізаванага і свабоднага, асіметрычнага, у розных 
паваротах, ракурсах. Цудоўны арнамент кветкаў садова-палявога 
паходжання: цюльпаны, макі, гваздзікі, ружы. Вельмі цікавымі 
з’яўляюцца выявы матылькоў, птушак, жанчын. 

Яўрэйскі арнамент больш стрыманы па форме і 
каларыту. Перавага аддаецца колерам жоўта- 
карычневай гамы. Святочны касцюм упрыгожаны 
залатымі ўзорамі у выглядзе сімітрычнай кампазіцыі 
расліннага характару.  Сустракаюцца раслінныя 
матывы з выявамі плода граната або  гронкі 
вінаграду.  

 Асноўны колер у нацыянальным строі- белы.  Белы 
колер усе славяне звязваюць з чысцінёй, святасцю і 
вышэйшай мудрасцю. Дэкаратыўнасць надаецца 
чырвоным колерам самых разнастайных адценняў. 
Чырвоны колер у нашах продкаў, як і ў іншых славянскіх народаў, 
з’яўляўся сімвалам  Сонца, жыцця,   аховай ад нячыстых сіл. У 
арнаменце Радуні і колеравую гаму дапаўняе не характэрны для 
усходніх беларусаў фіялетавы колер, распаўсюджаны ў літоўскіх і 
татарскіх нацыянальных касцюмах. Змене  і пашырэнню колеравай  
гамы    спрыяла замена натуральных фарбавальнікаў  на анілінавыя, 
якія надавалі тканіне насычаны колер. 
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 На вышытых геаметрычным арнаменце вырабах часта сустракаецца 
такі элемент, як ромб. Ромб вышываецца ў прамавугольнікі, якія 
ідуць адзін за адным і ўтвараюць суцэльную паласу. Палосы зверху і 
знізу складваюцца ў трохкутнікі , павернутыя вяршынамі ад 
гарызантальнай асі кампазіцыі. Нескладаны геаметрычны арнамент 
у клеткі, шашкі, кругі , якім аздаблялі дываны, посцілкі мае многа 
агульнага з літоўскім арнаментам.  Спалучэнне расліннага і 
геаметрычнага малюнку –адна з асаблівасцей  арнаменту нашага 
раёна.    

 Зафіксаваны ў татарскім арнаменце і выява вінаграднай лазы, што 
з’яўляецца асаблівасцю яўрэйскага арнаменту.    

Арнамент на пазбег уплыву ўзораў, вядомых амаль усім еўрапейскім 
народам( выявы кароны,  элементы егіпецкага арнаменту). 

У параўнанні з узорамі канца 19- пачатку 20 ст. стагоддзя 
прыкметна ўзбуйніліся арнаментальныя матывы, манахромная гама 
ўзбагацілася дадатковымі колерамі, ускладнілася форма вырабаў, 
з’явіліся новыя тэхніка і матэрыялы для арнаментацыі.  

 
10. ВЯДОМЫЯ ЛЮДЗІ РАДУНІ 

 
Мудрэц Хафец Хаiм 

Нездарма шмат гадоў назад у яўрэйскім 
асяроддзі з’явілася выслоўе: “Кожны паважаючы 
сябе яўрэй абавязаны хаця б аднойчы ў сваім 
жыцці наведаць Іерусалім і Радунь!”  

Увогуле Радунь 
мае доўгую і 
цікавую 
гicторыю, якая 
сведчыць аб 
тым, што 
мястэчка было 
асяроддзем 
яўрэйскай 

цывілізацыі і яўрэйскай культуры. З 
гэтым месцам звязана імя Хафеца 
Хаіма (Ісраэль Меір Ха-Кохен) — 
знакавай фігуры ў вачах яўрэяў усяго 
свету, узору для захаплення, 
найвышэйшай павагі і пакланення. 
Хафец Хаім меў неаспрэчны аўтарытэт 
як непераўзыдзены знаўца Торы, 
Талмуда і Танаха. Нягледзячы на сваю 
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 “зоркавасць”,  ён вызначаўся непатрабавальнасцю да бытавых умоў і 
да ўзроўню ўласнага дабрабыту, разам з тым быў шчодра надзелены 
рысамі сапраўднага інтэлігента. Надзвычай  важным у апошняй трэці 
XIX стагоддзя і да нашых дзён для “кожнага паважаючага сябе яўрэя” 
была магчымасць убачыць у Радуні драўляны дом, у якім жыў 
знакаміты іудзейскі філосаф, мараліст, пісьменнік і выкладчык, 
будынак мясцовай іешывы і сінагогі. Вялікім шчасцем для іудзейскіх 
паломнікаў пры жыцці Хафеца Хаіма, зямны шлях якога закончыўся 
ў  1933годзе, была магчымасць пабачыць яго самога і тым болей 
паслухаць чалавека, які стаяў на чале “Савета мудрацоў Торы” і да 
канца сваіх дзён  заставаўся 
настаўнікам і апекуном многіх 
тысяч вучняў. 

 
 
 
Тут пахаваны Хафец Хаім  (Радунь). 

  
 

 
Пятро Бітэль 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пятро Бітэль (1912–1991) – беларускі паэт, перакладчык, 

краязнаўца. Нарадзіўся ў мястэчку Радунь Лідскага павета Віленскай 
губерні (цяпер пасёлак Радунь Воранаўскага раёна). 
Самы знакаміты пераклад П. Бітэля – “Пан Тадэвуш” А. Міцкевіча, а 
таксама “Конрад Валенрод”, “Гражына”, “Крымскія санеты” і інш. 
Асобнымі кнігамі выходзілі яго пераклады аповесці Ю. І. 
Крашэўскага “Хата за вёскай” (1989) і “Залаты асёл” Апулея (1991, 
разам з перакладам “Дафніса і Хлоі” Лонга, выкананым А. Клышкам, 
у серыі “Скарбы сусветнай літаратуры”). 
П. Бітэль пераклаў шэраг твораў беларускай польскамоўнай 
літаратуры ХІХ ст. – Ф. Багушэвіча, А. Гарадзенскага, А. Грот- 
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Спасоўскага, Я. Дварэцкага, В. Дуніна-Марцінкевіча, Ю. Завілейкі, 

А. Крумана, А. Макрэцкага, А. Петрашкевіча, І. Шыдлоўскага (“Раса 
нябёсаў на зямлі тутэйшай”, 1998), польскамоўныя творы В. Дуніна-
Марцінкевіча (2007), верш Адама Плуга “Да В. Марцінкевіча, аўтара 
твораў на беларускай гаворцы” (”Далягляды”, 1989). 
Апроч гэтага, у “Даляглядах” друкаваліся яго пераклады “Франак 
Саліга і пан Бог” К. Тэтмаера (1976), “Банасёва” М. Канапніцкай 
(1984), “Здарэнне ў гарах” Г. Сянкевіча (1987). 

У анталогіі М. Скоблы “Галасы з-за небакраю” змешчаныя 
пераклады П. Бітэля з польскай мовы (А. Міцкевіч, Я. Дварэцкі, В. 
Каратынскі).  

 
 

11. Помнікі 
гісторыі і 
культуры. 

 
 Касцёл Маці 

Божай 
Ружанцовай – у 

г.п. Радунь 
 
 

Драўляны храм быў перанесены з вёскі Калеснік у 1836г. Існуючы 
храм вымураваы з бутавага каменю і цэглы у 1929-1933гг. Будауніком 
Антоніем Бейком паводле праекта архітэктара Яна Бароўкага. 
Мастацкую каштоўнасць у касцёле ўяўляюць абразы “Зняцце з 
крыжа”(2-ая палавіна 18 ст., палатно дошка, алей), “Іосіф з 
посахам”(18ст., палтно,алей), “Ісус з прыладамі пакут”(мяжа 18-19ст, 
палатно, алей),”Марыя Макдаліна”(пачатак 19ст.,палатно, 
алей),Алтарны абраз “Цуд Георгія аб цмоку”(1-ая палавіна 19 ст., 
палатно, алей). Касцел – помнік архітэктуры стылю мадэрн. 

Брацкая магіла ахвяр фашызму г.п. Радунь 
Асобная старонка гісторыі Радунска-

Яўрэйскай суполкі – фашысцкая 
акупацыя 1941-1944гг. Нацысты 
стварылі у Радуні гета, умовы жыцця у 
якім былі не выносныя. У гета 
ўтрымліваласякаля 4000чалавек. 
Вязнямі гета былі яўрэі з многіх 
месцаў Гродзеншчыны. Многіх з 
фашыстаў пакідалі ў ямы жывымі і 
закапалі. У 1962г. на магіле будаваны 
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 абеліск. У жніўні 1997 устаноулены новы помнік у памяць аб 2130 
яўрэях (1259-невядомыя) якія загінулі  часы Халакосту, за сродкі 
нашага земляка Адама Рагоўскага, які жыве цяпер у Ізраілі. 

 
Помнік землякам у г.п. Радунь. 

На ўшанаванне памяці жыхароў паселка, якія 
загінулі ў гады Вялікай Айчыннай Вайны ў 
барацьбе супраць нямецка-фашысцкіх 
захопнікаў, у 1954г. пастаўлены помнік-
скульптура воіна з аўтаматам. У брацкай магіле 
пахавана 11 партыйных  і савецкіх работнікаў, 
партызан і супрацоўнікаў органаў дзяржаўнай 
бяспекі.  

 

Сінагога (ХІХ ст.). 

У    1869 годдзе равін Хафец Хаім,   
непераўзыдзены знаўца Торы, 
Талмуда і Танаха аснаваў у Радуні 
сінагогу.  Зараз там знаходзіцца 
Радунскі Дом культыры.  

 
 
 

 
12. Культура і адукацыя 

У Радуні  працуюць наступныя ўстановы адукацыі: Радунская 
гімназія, пачатковая школа, школа-інтернат, Цэнтр дзіцячага 
развіцця,   ДУДА “Радунскі цэнтр творчасці дзяцей і молодзі”.  

  Установы культуры: гарадскі Дом культуры, школа мастацтваў 
дзіцячая і гарадская бібліатэка.    

                                                               

 

 

 

Радунская школа-інтэрнат 
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 На базе ўстаноў адукацыі і культуры працуе культурна - дасугавы 
цэнтр “ Адкрытая прастора” . 

Дзіцячы ансамбль “Радунскія салавейкі” вядомы далека за 
межамі нашай краіны: удзельнікі ансамбля прымаюць удзел у розных  
сусветных фестывалях у Літве і 
Польшы.  У рэпертуары 
ансамбля беларускія і польскія 
песні і танцы.  Зусім нядаўна 
калектыў ансамбля адзначыў 
сваё двадцацігодзе.    

                
Дзіцячы ансамбль “Радунскія 

салавейкі” 

 
 
Народны ансамбль “Зараніца” створаны пры Радунскім 

гарадскім Доме культуры ў 1987 годзе. Людзі самых розных прафесій  

з яўляюцца ўдзельнікамі ансамбля.  Узрост ад 20 да 70 год. Усіх іх 
аб,ядноўвае любоў да народнай песні і музыкі. 

У 2000  годзе ансамбль “Зараніца” атрымаў ганаровы тытул 
“Народны” за высокае прафесійнае майстэрства і прапаганду 
беларуская культуры.  Песні выконваюцца на беларускай, польскай, 

літоўскай мовах.  Калектыў вядомы ў 
рэспубліцы і далека за яе межамі: у 
Польшы і Літве.  

 
БУДУЧАЕ РАДУНІ 

Паводле “Нацыянальнай праграмы 
развіцця турызму ў Беларусі ў 2008-2012 
гадах” урадам плануецца павысіць 
прыбытак ад турызму ў 30 разоў. На 
сённяшні момант гэта лічба складае 18 
млн. даляраў ЗША. Аднак сур’ёзнай 
праблемай для ажыццяўлення гэтых 
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 планаў можа быць кепскі стан турыстычнай інфраструктуры. У Радуні  
відавочна не хапае месцаў для начлега, гастранамічных пунктаў, а 
таксама пунктаў турыстычнай інфармацыі. Таму кожны турыст, які 
падарожнічае самастойна (не праз турыстычную фірму), часта мусіць 
траціць шмат сілаў і часу на развязванне гэтых праблем. 

Але, нягледзячы на гэта, у Радуні збіраюцца стварыць цэнтр 
настальгічнага юдэйскага турызму. 

Інвеставаць у такі праект будуць ізраільскія бізнесмены, паведамляе 
interfax.by. Падчас сустрэчы з міністрам спорта Беларусі Алегам 
Качанам ізраільскія бізнесмены адзначылі, што зараз вывучаюць 
магчымасць інвеставання ў стварэнне цэнтра настальгічнага турызма 
ў вёсцы Радунь Воранаўскага раёна. Наша мястэчка называюць 
габрэйскай меккай у Беларусі, бо тут знаходзіцца іешыва Хафец 
Хаіма, духоўнага лідэра юдэяў Польшчы і Расіі канца 19-пач. - 20 ст . 

 - Зараз там знаходзіцца Дом культуры, аднак ізраільскія 
бізнесмены хочуць аднавіць будынак, - падкрэсліў прэс-сакратар 
міністэрства спорта і турызма Беларусі Віталь Сямашка. 

Міністр спорта заявіў, што рэалізацыя гэтага праекта надзвычай  
важная для развіцця турызма ў Беларусі і ніякіх праблем з яго 
рэалізацыяй не ўзнікне, - дадаў Віталь Сямашка (паведамляе 
гродзенскі Твой Стыль )  

 
 

РАДУНЬ ВАЧЫМА ДЗЯЦЕЙ 
Мая Радунь  

Радзіма мая мілая, 
Мой родненькі куток. 
Ты, Радунь, мая чыстая, 
Як сіні васілек. 
Жывуць тут людзі ветлыя, 
І сеюць і аруць, 
Будуюць хаты светлыя, 
У жыцце дзяцей вядуць. 
Заўседы свеціць сонейка 
Вясной цвітуць сады, 
Таксама есць тут розныя 
Расліны і звяры. 
Рачулка мая мілая 
Імкнецца праз палі. 
І Радунькай завецца 
Ад радунская зямлі. 
І Радунь расцвітае, 
Як сіні васілек. 

http://www.interfax.by/news/belarus/84605
http://t-styl.info/by/97/news/4775/%D0%86%D0%B5%D1%88%D1%8B%D0%B2%D1%83-%D1%9E-%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%96-%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D1%86%D1%8C-%D1%96%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D1%96%D1%8F-%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B.htm
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 Сардэчна ўсіх вітае 
Паселак мой здалек. 

СІНКЕВІЧ  НАТАЛЛЯ, 8 клас 

МОЙ ПОСЕЛОК  
Подойди поближе к карте, 
Посмотри на Беларусь. 
И увидишь ты поселок 
Тот, которым я горжусь. 
Тот, который вечно будет 
Молодеть и процветать, 
Тот, который каждый житель 
Будет вечно уважать. 
Ведь найти поселка краше, 
Обойди хоть целый свет, 
Ты, наверное, не сможешь, 
Потому что краше нет. 
Нашей Родине немало 

     Пришлось горя повидать. 
Все прошла и доказала, 
Что способна устоять. 
И сегодня праздник светлый: 
Малой родины моей 
Довелось с большим размахом 
Праздновать свой юбилей. 
Я хочу, чтоб мой поселок 
Был таким всю жизнь, всегда, 
Чтобы горе, беды, войны 
Позабыли путь сюда. 
Даже если мне придется 
Жить в далекой стороне, 
Никогда я не забуду 
О своей родной земле.  
 

ЖУК АННА 11 КЛАСС. 
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ЗАКЛЮЧЭННЕ. 

У сваёй працы аўтары паспрабавалі  прасачыць гісторыю 
сацыяльна-эканамічнага развіцця Радуні. Ужо са старажытных часоў 
тут фарміравалася своеасаблівая  культура. Гістарычная хроніка 
Радуні XIII-XIX ст. сведчыць аб тым, што гісторыя нашага краю 
звязана з імёнамі такіх славутых людзей, як Барбара Радзівіл, 
Станіслаў Гаштольд і інш.  

  Набыццё свайго герба і магдэбургскае права дае падставы 
сцвярджаць, што наша мястэчка адыгрывала пэўную ролю ў 
эканамічным, сацыяльным і культурным жыцці дзяржавы.  

  Развіццё эканомікі ў XIX ст. характарызуецца ажыўленнем 
мясцовай прамысловасці, што вяло да развіцця капіталістычных 
адносін.  

  Неабходна адзначыць, што немалаважную ролю ў развіцці нашага 
краю адыграў каталіцкі касцёл. Пры ім дзейнічалі шпіталь-прытулак 
для ўбогіх і старых вернікаў і школы, якія давалі не толькі рэлігійныя 
веды, але і каштоўныя веды па земляробству, агародніцтву і 
будаўніцтву. 

  У 30-ыя гады XX ст. палітыка паланізацыі адмоўна паўплывала на 
сацыяльна-эканамічнае развіццё Радуншчыны. Так, да 1939г. тут не 
зўявілася ніводнага прамысловага прадпрыемства. 

  Працяглыя і разбуральныя войны, што пранесліся па нашай зямлі 
яшчэ больш узмацнілі і без таго складанае эканамічнае становішча 
краю.  

  Калектывізацыя, якая праводзілася ў нашым краі пасля ўз’яднання 
Заходняй Беларусі з БССР, павінна была забяспечыць гаспадаркі 
сялян зямлёй і сельскагаспадарчым інвентаром. Аднак 
калектывізацыя не ўлічыла хутарскую сістэму, якая была характэрна 
для нашага краю, парушыла прынцып добраахвотнасці пры 
ўступленні сялян у калгасы, а ўвядзенне празмернага 
падаткаабкладання індывідуальных гаспадарак наогул губляла 
ўсялякі сэнс іх вядзення. 

  Гісторыю называюць настаўніцай жыцця. І гэта адпавядае 
сапраўднасці. Вывучаючы мінулае мы лепш разумеем сучаснасць. 
Мінулае нашага краю прадвызначыла аграрны характар развіцця 
гаспадаркі нашага раёна на сучасным этапе. Нават тыя 
прадпрыемствы, якія існуюць у Радуне цяпер, спецыялізуюцца на 
пераапрацоўцы мясцовай сельскагаспадарчай сыравіны. 

Аўтары дадзенай працы лічаць, што спалучэнне вопыту былых 
пакаленняў з сучаснымі дасягненнямі навукі і тэхнікі дасць 
магчымасць дасягнуць поспехаў у сацыяльна-эканамічным развіцці. 
А асноўная роля пры гэтым, як і спакон вякоў, належыць чалавеку-
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 працаўніку. Радунцы прывыклі жыць сваёй працай. Шчасце для іх - 
свабодная праца на роднай зямлі. Нездарма словы Я.Коласа 
актуальны і ў наш сённяшні дзень:  

                                           Зямля не зменіць і не здрадзіць, 
                                                        Зямля паможа і дарадзіць,  
                                                        Зямля дзяцей тваіх не кіне, 
                                                        Зямля - аснова ўсёй Айчыне. 
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