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«РЭЙТАНАЎСКІ ШЛЯХ»: ТУРЫСТЫЧНЫ МАРШРУТ  
МІЖВАЕННАГА ЧАСУ Ў ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ

У артыкуле разглядаецца прыклад аднаго з турыстычных маршрутаў, які прапа-
ноўваўся для наведвання ў міжваеннай Польшчы 1930-х гг. Маршрут прысвечаны мяс-
цінам, звязаным з нацыянальным героям Тадэвушам Рэйтанам. Даследаванне маршру-
та мінулага дазволіць выявіць актуальныя і на цяперашні час турыстычныя рэсурсы.
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«THE REJTANS WAY» TOURIST DESTINATION IN WESTERN BELARUS
The article looks at an example of one of the tourist routes that was offer for visiting in interwar 
Poland in the 1930s. The route dedicated to places related to national hero Tadevuš Rejtan. 
Exploring the itinerary of the past will reveal the current and current tourist resources.
Keywords: tourism; Western Belarus; Tadevuš Rejtan; tourist itinerary; tourism resources

У перыяд паміж двума сусветнымі войнамі землі Заходняй Беларусі ўваходзілі 
ў склад Другой Рэчы Паспалітай. У гэты час у Польшчы актыўна развіваліся 
разнастайныя віды ўнутранага турызму, выкарыстоўваліся розныя турыстычныя 
рэсурсы, у тым ліку рэсурсы, якія знаходзіліся на тэрыторыі сучаснай Беларусі. 
Органы дзяржаўнай улады ўсведамлялі і бачылі ў развіцці турыстычнай і 
рэкрэацыйнай галіны значныя магчымасці для сацыяльна-эканамічнага развіц-
ця рэгіенаў. Укараненне і падтрымка турыстычнай ініцыятывы вызначыла рост 
попыту на мясцовы турыстычны прадукт і пад’ем турыстычна-рэкрэацыйнай 
актыўнасці на землях Віленскага, Навагрудскага і Палескага ваяводстваў.

Зварот да маршрутаў, якія мелі месца ў мінулым, бачыцца нам актуальным 
у працэсе пошуку і ўвядзення ў сучасную турыстычную індустрыю новых і 
прывабных прадуктаў унутранага турызму. Таксама зварот да досведу мінулага 
дазволіць пераасэнсаваць турыстычныя рэсурсы, якія маюцца і выкарыстоўва-
юцца на рынку, дазволіць знайсці новыя метады для іх выкарыстання.

Адной з крыніц даследавання турыстычных маршрутаў міжваеннага часу 
з’яўляюцца турыстычныя даведнікі, якія масава рыхтаваліся і друкаваліся ў 
адзначаны перыяд. Турыстычны даведнік – друкаванае выданне даведачнага 
кшталту, якое ўтрымлівае звесткі аб эканоміцы, гісторыі, славутасцях турыстыч-
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най дэстынацыі, акрэсліваюцца турыстычныя маршруты і выкарыстоўваюцца 
турыстамі для лепшай арыентацыі на мясцовасці. Кампазіцыя турыстычных 
даведнікаў падпарадкаваная рэкамендаваным маршрутам для зручнага агляду 
славутых і значных месцаў рэгіена. У нашым даследаванні мы выкарыстоўваем 
адмысловы тэматычны турыстычны даведнік па мясцінах Адама Міцкевіча і Тэдэ-
вуша Рэйтана ў Навагрудскай зямлі (Przewodnik po okolicach mickiewiczowskich 
i rejtanowskich ziemi nowogródzkiej) [1]. Даведнік быў выдадзены ў 1938 г. у Бара-
навічах, падрыхтаваны актывістамі мясцовага аддзелу польскага краязнаўчага 
таварыства (Polskie Tow. Krajoznawcze, Oddział w Baranowiczach). Турыстычнае 
выданне суправаджае карта (малюнак) і мастацкія фотаздымкі аўтарства зна-
камітага майстра Яна Булгака.

Малюнак – Фрагмент карты з турыстычнага даведніка Przewodnik  
po okolicach mickiewiczowskich i rejtanowskich ziemi nowogródzkiej (1938 г.)  

з адзначаным «Рэйтанащским шляхам»

Турыстычны даведнік прапануе некалькі маршрутаў і месцаў, мы для 
дадзенага даследавання абралі маршрут «Рэйтаўскі шлях» (Szlak Rejtanowski). 
Выбар абумоўлены хваляй папулярызацыі родавай сядзібы Рэйтанаў і вяртання 
з небыцця імя Тадэвуша Рэйтана (1740–1780; знакаміты пасол на Варшаўскі сойм, 
нясхільны праціўнік падзелу Рэчы Паспалітай), якія маюць месца ў апошні час 
дзякуючы актыўнай асветніцкай дзейнасці Арт-суполкі ім. Т. Рэйтана [2].

Турыстычны маршрут «Рэйтаўскі шлях» пабудаваны наступным чынам: 
Баранавічы – Ляхавічы – Грушаўка [1]. Патэнцыйным вандроўнікам аўтары 
даведніка прапануюць пачаць маршрут з г. Баранавічы, як зручнага лагістычнага 
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цэнтру. Затым падаюцца звесткі, якім чынам можна дабрацца з Баранавіч у 
Ляхавічы: цягніком (да станцыі Ведзьма, якая знаходзіцца ў 2 км ад Ляхавічаў) 
ці аўтобусам. Хоць прапанаваны маршрут з’яўляецца тэматычным, турыстам па 
дарозе з Баранавіч у Ляхавічы прапаноўваецца звярнуць увагу на спадарожныя 
аб’екты – в. Гірава і в. Літва, у ваколіцах якіх захаваліся ўмацаванні часоў 
Першай Сусветнай вайны; м. Дарава над р. Шчарай, дзе можна было агледзець 
падмуркі старога касцела і могілкі; старажытныя татарскія могілкі на 18 км. 
дарогі. Акрамя таго, прыводзіцца апісанне спадарожных прыродных краявідаў.

Апісваючы Ляхавічы, у турыстычным даведніку інфармацыя падаецца ў трох 
умоўны блоках:

1. Апісанне актуальнага стану і інфраструктуры (у тым ліку турыстычнай) 
горада. Адзначаецца, што Ляхавічы – мястэчка, у якім пражывае каля 6000 чала-
век. Там знаходзяцца: урад гміны, гарадская ўправа, гарадскі суд, пошта і 
тэлеграф, аптэка, 3 гатэлі на рынку, 2 рэстараны, кандытарская кавярня, вялікі 
паравы млын. Славутасць Ляхавічаў – гандаль канямі і вялікія агароды [1]. 

2. Гісторыя месца і яго славутасці. Галоўным чынам, апісваючы Ляхавічы, 
акцэнт робіцца на тым, што ў горадзе калісьці была магутная фартэцыя XVII ст. 
Прыводзяцца асноўныя гістарычныя звесткі аб замку: будаўніцтва гетманам 
Янам Каралям Хадкевічам, аблога и штурмы маскоўскім войскам 1660 г., падзеі 
Вялікай Паўночнай вайны, перадача ва ўладанне Масальскім. Адзначаецца, што 
на той момант ад фартэцыі захаваліся толькі сляды крушняў [1].

3. Месцы ў Ляхавічах, звязаныя з Т. Рэйтанам. Аўтары даведніка прапануюць 
звярнуць увагу на колішні фарны касцел у Ляхавічах, які быў фундаваны 
Я.К. Хадкевічам у 1602 г. На самой справе ў Ляхавічах на той момант знаходзіўся 
храм, пабудаваны ў 1780-я і з’яўляўся з 1867 г. перабудаванай у псеўда-рускім 
стылі праваслаўнай царквой. Гэты будынак звязаны з Т. Рэйтанам як месца 
яго пахавання. У даведніку адзначаецца, што доўгі час лічылася – Т. Рэйтан 
пахаваны ў касцеле, але даследаванні апошняга часу паказалі іншае. Справа 
ў тым, што ў 1930 г. праходзіла вялікая кампанія папулярызацыі Т. Рэйтана і 
спецыяльная камісія нібыта знайшла яго сапраўдныя парэшткі. Але не ў былым 
касцеле, а недалека ад родавага маентка ў Грушаўцы. Гэтыя акалічнасці – 
пошуку парэшткаў, даследаванне іх, лес памятнай табліцы щ былым касцеле – 
падрабязна апісваюцца ў даведніку. Аднак адзначым, што пытанне знаходжання 
месца пахавання Т. Рэйтана адкрыта і сення, вынікі працы 1930-х гг. выклікаюць 
сумнеў шмат па якіх момантах [1].

Пасля Ляхавічаў даведнік прапануе маршрут пракласці непасрэдна ў Грушаўку – 
родавы маентак Рэйтанаў. Найперш турыстам прапаноўваецца наведаць месца 
«пад Грабам» – там, дзе адмысловай камісіяй у 1930-я гг. былі перапахаваныя 
знойдзеныя імі патэнцыйныя парэшткі Рэйтана. З іншых аб’ектаў увага звернутая 
на «мураваны дамок». Гаворка ідзе пра мураванку. Канец XVII ст. – меркаваны 
час узвядзення будынка, які спачатку быў лямусам. Мураванка вылучаецца 
адметнасцю сваей архітэктуры: атынкаваная, складзеная з цэглы-пальчаткі, 
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стаіць на скляпеннях, куды з-пад ганка вялі сходы. Усярэдзіне мураванку вузкі 
калідорчык падзяляе на дзве часткі. Вярнуўшыся з Варшаўскага сойму, стомлены 
драматычнымі падзеямі, апошнія 7 гадоў свайго жыцця ў мураванцы правеў 
Тадэвуш Рэйтан, дзе ў 1780 годзе і памер. Цікавая акалічнасць: іншыя сядзібныя 
будынкі не згадваюцца. І гэта цалкам натуральна, бо сядзіба Рэйтанаў з’яўлялася 
прыватным маенткам, дзе ўсе пабудовы выкарыстоўваліся па сваім прамым 
вызначэнні. Частка, у якой апісваюцца будынкі Грушаўкі, суправаджаюцца 
біяграфічнымі фактамі Т. Рэйтана, акрэсліваюцца асноўныя моманты жыцця. 
Аднак адзначым, што на тле сучасных гістарыяграфічных дасягненняў і ведаў, 
прыведзеныя ў даведніку факты не з’яўляюцца праўдзівымі [1].

Такім чынам, разгледзеўшы інфармацыю з турыстычнага даведніка 1938 г., 
былі выяўленыя звесткі аб прывабным турыстычным маршруце «Рэйтаўскі 
шлях». Даведнік паведамляе аб наступных яго аспектах:

1) лагістыка;
2) спадарожныя турыстычныя аб’екты;
3) турыстычная інфраструктура;
4) тэматычныя турыстычныя аб’екты.
Сам маршрут і яго арганізацыйныя аспекты не згубілі сваей актуальнасці і 

сення. На хвалі адраджэння цікавасці да асобы Т. Рэйтана і папулярызацыі яго 
малой радзімы ў маентку Грушаўка – укараненне на сучасным турыстычным 
рынку турыстычнага прадукту з гістарычнымі каранямі будзе мець станоўчы 
эканамічны эфект. 
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