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МАГНАЦКІ РОД ТЫШКЕВІЧАЎ І ЎДЗЕЛ  
ЯГО ПРАДСТАЎНІКОЎ У РЭЛІГІЙНЫМ ЖЫЦЦІ  
БЕЛАРУСКІХ ЗЯМЕЛЬ У КАНЦЫ XV – ПЕРШАЙ  
ПАЛОВЕ XIX СТ.

THE MAGNATE FAMILY OF TYSНKEWICР AND THE 
PARTICIPATION OF ITS REPRESENTATIVES IN THE 
RELIGIOUS LIFE OF THE BELARUSIAN LANDS AT  
THE END OF XV – FIRST HALF XIX CENTURIES

У артыкуле разглядаецца пераход прадстаўнікоў магнацкага роду Тышкевічаў  
з праваслаўя ў пратэстанства, уніяцтва і каталіцтва, які адбыўся ў канцы XVI – пачатку 
XVII ст. З другой паловы XVII ст. род стаў цалкам каталіцкім. Пералічваюцца біскупы, 
канонікі, манахі і манашкі з роду Тышкевічаў. Сярод найбольш знакамітых асоб адзна-
чаны кіраўнік польскіх езуітаў Ежы Тышкевіч, віленскі біскуп Ежы Тышкевіч, жмудскі 
біскуп Антоній Тышкевіч. Некаторыя Тышкевічы станавіліся фундатарамі і кцітарамі.

Ключавыя словы: род Тышкевічаў; канфесія; біскуп; прыор; канонік; манах; фунда-
тар; кцітар.

The article discusses the transition of the representatives of the magnate family of Tyshkevich 
from orthodox christian to Protestantism, Union and Catholicism, which took place at the end 
of XVI – early XVII century. From the second half of the XVII century the family became entirely 
Catholic. Lists biskups, churchmen, monks and nuns of the Tyshkevich family. Among the most 
famous personalities marked the head of the Polish Jesuits Jerzy Tyshkevich, biskups Jerzy 
Tyshkevich and Antoni Tyshkevich. Some Tyshkevich family donating money to churches and 
monasteries. 

Key words: the family of Tyszkiewicz; biskup; churchmаn; monk; fundator.

Значную ролю ў гісторыі беларускіх зямель эпохі Сярэднявечча і Нова-
га часу адыгрывалі прадстаўнікі пануючага саслоўя. Сярод іх вылучалася 
невялікая, але, тым не менш, уплывовая праслойка магнатаў. Сярод іх, акра-
мя Гаштольдаў, Радзівілаў, Сапегаў і інш., пэўнае месца займалі Тышкевічы.  
З’явіўшыся ў гісторыі як прадстаўнікі магнатэрыі напрыканцы XV ст.,  
яны адыгралі важную ролю ў палітычным, грамадскім і рэлігійным жыцці.

Першыя вядомыя прадстаўнікі роду Тышкевічаў былі праваслаўнымі, 
але, як заўважыў М. Тышкевіч, іх імёны – Звер, Добр, Скумін, Міласлава, 
Людміла і г. д. – мелі стараславянскі ці язычніцкі характар [1, с. 6]. Гэта 
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сведчыць аб уплыве язычніцкіх традыцый яшчэ ў XV – першай палове  
XVI ст. 

Адзін с сыноў Тышкі – Іван (Ян, Івашка) у генеалогіі Т. Жыхлінскага 
названы архірэем кіеўскім [2, с. 334]. Верагодна, аўтар у гэтым выпадку 
абапіраўся на дадзеныя Я. Тышкевіча [3, с. 2]. М. Тышкевіч указаў, што  
ў 1470 г. ён быў архімандрытам пячэрскім [1, с. 3]. З. Яцкевіч указаў, што 
Іван быў братам Тышкі [4 , с. 62]. 

Вядомасць прыхільніка праваслаўя меў Фёдар Скумін-Тышкевіч [5,  
с. 8]. Ён стаў прыхільнікам уніі, у адрозненне ад свайго брата Дзмітрыя, які 
працягваў прытрымлівацца праваслаўнага веравызнання, а яго сын Януш 
Скумін-Тышкевіч перайшоў з праваслаўя ў каталіцтва [6, с. 232]. 

У кальвінізм з праваслаўя перайшоў Васіль Тышкевіч [7, с. 552]. Яго 
ўнук – ваявода мінскі Пётр Тышкевіч, які спачатку быў праваслаўным, стаў 
прыхільнікам уніі. Жыхары менскага ваяводства ў 1619 г. нават пратэставалі 
супраць яго прыцяснення праваслаўных [5, с. 14]. Брат Пятра Тышкевіча – 
Аляксандр стаў католікам пад уплывам сваёй маці Тэадоры Валовіч і ў 1609 г. 
пабудаваў у Лагойску фарны касцёл [8, с. 45–46].

Адным з першых каталіцкіх святароў з Тышевічаў-Каляніцкіх стаў 
кіраўнік польскіх езуітаў Ежы Тышкевіч. Ён нарадзіўся ў 1571 г. у сям’і 
берасцейскага ваяводы Ежы Тышкевіча і яго другой жонкі Тэадоры Валовіч. 
Трэба адзначыць, што сваю мару прысвяціць жыццё богу ён ажыццявіў не 
адразу. Ён быў жанаты на Алене Абразцоўне. Пасля яе смерці паехаў у Рым, 
дзе вывучаў тэалогію і толькі ў 1593 г. уступіў у ордэн езуітаў. Вярнуўшыся 
ў Вільню, ён стаў доктарам тэалогіі і пачаў выкладаць у Калішы філасофію, 
у Познані – дагматычную тэалогію, у Любліне – маральную тэалогію. Езуіт 
Ежы Тышкевіч пакінуў пасля сябе некалькі лацінамоўных і польскамоўных 
твораў [2, с. 348–349; 3, с. 90–92]. 

Другім каталіцкім святаром быў ягоны пляменнік таксама Ежы 
Тышкевіч. Ён нарадзіўся ў сям’і падскарбія літоўскага, ваяводы брэсцкага 
Яўстафія Яна і княжны Соф’і Вішнявецкай. Г. С. Сліж указвае год яго на-
раджэння – 1599 г. [9]. Пачатковай адукацыяй займалася маці, але потым  
ён працягнуў навучанне ў Кракаве ў езуітаў. Менавіта з яго нагоды будучы 
віленскі біскуп стаў спачатку капланам, а потым кракаўскім канонікам. У 
1626 г. Ежы Тышкевіч пераехаў у Вільню, дзе стаў канонікам віленскім. Дзя-
куючы тагачаснаму віленскаму біскупу Яўстафію Валовічу, Ежы Тышкевіч 
праз год стаў біскупам метонскім, а потым суфраганам віленскім. У чэрвені 
1628 г. Ежы Тышкевіч быў накіраваны на правінцыяльны сінод у Пятракова 
і прымаў у ім актыўны ўдзел [10, с. 862]. 

Кароль Уладзіслаў IV прызначыў яго біскупам жмудскім, што пацвердзіў 
папа Урбан VIII 23 снежня 1633 г. [10, с. 862]. Падчас свайго знаходжання 
на Жмудзі Ежы Тышкевіч займаўся такімі пытаннямі, як асвета простых 
людзей, заняпад дысцыпліны сярод прадстаўнікоў духавенства, заснаван-
не кляштароў, пабудова касцёлаў, а таксама кальварыі Жмудскай у 1642 г.  
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Ён тры разы склікаў епархіяльныя сіноды ў Ворне, на якіх скасоўваў саста-
рэлыя цырымоніі і ўносіў новыя правілы. 

У 1638 г. Уладзіслаў IV адправіў жмудскага біскупа паслом у Рым да 
папы Урбана VIII, дзе ён павінен быў вырашыць пытанне аб кананізацыі 
Станіслава Косткі [10, с. 862]. Папа адзначыў розум і разважлівасць Юрыя 
Тышкевіча.  Урбан VIII прызначыў яго сваім хатнім прэлатам і пастаянным 
асістэнтам, паставіў адміністратарам біскупства пілтынскага пры ўмове 
вяртання ім касцёлаў, якія былі адабраныя евангелікамі, і прызначыў яго 
вышэйстаячай асобай над усімі місіямі ў Інфлянтах. 

Кароль Уладзіслаў IV таксама паслаў Ежы Тышкевіча ў Торунь на з’езд 
каталікоў і пратэстантаў, які адбыўся ў 1645 г. Гэты з’езд не прынёс чака-
ных вынікаў, аднак Ежы Тышкевіч заслужыў павагу сярод пратэстантаў за 
праяўленыя падчас дыспутаў памяркоўнасць і паразуменне. 

Ежы Тышкевіч станавіўся дэпутатам фіскальнага трыбунала ў 1633, 
1634, 1635 і 1647 гг. У 1643 г. ён  прыняў удзел у правінцыяльным сінодзе ў 
Варшаве [10, с. 862].

У 1642 г. Ежы Тышкевіч фундаваў касцел Унебаўзяцця панны Марыі ў 
мястэчку Расейняй [11, с. 57–58]

26 мая 1649 г. кароль Ян Казімір, памятаючы пра тое, што Ежы Тышкевіч 
галасаваў за яго пры элекцыі, прызначыў яго на пасаду віленсага біскупа за-
мест змерлага Абрахама Войны, а папа Інакенцій Х пацвердзіў гэтае назна-
чэнне 8 снежня. Але да сваіх абавязкаў Ежы Тышкевіч прыступіў толькі ў 
1650 г., калі скончыў усе справы на Жмудзі і ўжо ў якасці віленскага біскупа 
ён у 1651 г. асвяціў Благавешчанскі касцёл у Гародні, у 1654 г. правёў 
епархіяльны сінод у Вільне, на якім прапанаваў сабраць падатак на патрэ-
бы краіны, 12 лістапада 1655 г. выдаў Марціну Ліманту, лідскаму земскаму 
суддзі, кансенс на будаўніцтва касцёла ў Васілішках [12, с. 2] і перадаў таму 
касцёлу 10 000 злотых [11, с. 60].

Я. Тышкевіч узгадваў, што Ежы Тышкевіч ахвяраваў віленскаму касцёлу 
св. Пятра і Паўла абраз Марыі Міласцівай [11, с. 116]. Улічваючы тое, што 
сучасны мураваны будынак быў закладзены толькі ў 1668 г., віленскі біскуп 
уручыў ікону яшчэ драўлянаму касцёлу.

Віленскі біскуп не адрозніваўся вялікай публіцыстычнай спадчынай. 
Яго пяру належыць толькі праца, прысвечаная дыяцэзіяльнаму сіноду  
1636 г. [10, с. 863].

З-за ваеннай небяспекі ў 1656 г. Ежы Тышкевіч выехаў спачатку ў Прусію, 
а потым у Каралеўства, дзе цяжка захварэў і памёр 17 студзеня 1656 г.  
У 1762 г. цела яго было перавезена да кальварыі Жмудскай родзічам – 
жмудскім біскупам Антоніем Тышкевічам, які марыў потым размясціць яго 
ў Вільні. Але гэтым планам перашкодзіла смерць Антонія Тышкевіча. Праз 
некаторы час драўляны касцел у кальварыі згарэў, і цела разам са склепам 
было завалена. На гэтам месцы паставілі драўляны крыж, а набажэнствы 
пачалі праводзіць у новым каменным касцёле [2, с. 350].
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Традыцыю служыць богу амаль праз 100 гадоў працягнуў Антоній 
Тышкевіч. У літаратуры існуюць разыходжанні ў датах яго жыцця. Так,  
Я. Тышкевіч назваў год нараджэння 1709 г. [3, с. 43]. Гэта дата сустракацца 
і ў Энцыклапедыі ўсеагульнай [10. с. 863], у працах  Т. Жыхлінскага [2,  
с. 353] і Т. Зялінскай [13, с. 433]. У працах, прысвечаных ордэну Белага Арла  
Ст. Лазы [14, с. 29] і «Кавалеры і статуты ордэна Белага Арла: 1705–2008» 
[15, с. 175], пазначаны гады жыцця Антонія Тышкевіча – 1709–1762. Аднак  
Р. Паткоўскі [16, с. 129] і  А. П. Грыцкевіч [17, с. 22] пішуць, што яго баць-
ка Эмануэль Уладзіслаў памёр яшчэ ў 1704 г. Зыходзячы з гэтага, Антоній 
Тышкевіч павінен быў нарадзіцца раней.

Бацька Антонія Тышкевіча, узгаданы раней Эмануэль Уладзіслаў, быў 
падстоліем брэсцкім, маці – Соф’я Венцлаўская. Сваю кар’еру ён пачаў з 
сакратара вялікага духоўнага літоўскага 20 студзеня 1736 г. [18, с. 315], па 
іншых звестках, раней – у 1730 г. [16, с. 129]. Потым з 1739 г. быў суфраганам 
кіеўскім [16, с. 129]. Атрымаў тытул біскупа менітэнскага 11 кастрычніка 
1739 г. [10, с. 863; 13, с. 353]. У тым жа годзе, згодна з Я. Тышкевічам [3,  
с. 43], Т. Жыхлінскім [2, с. 353] і Энцыклапедыяй усеагульнай [10, с. 863], 
стаў біскупам жмудскім пасля смерці папярэдніка Язэпа Карпа. Аднак  
Я. Вольф [18, с. 315] і Р Паткоўскі [16, с. 129] называюць 1740 г. Кафедру 
прыняў 11 студзеня 1741 г. [10, с. 863]. Яго рэзідэнцыя знаходзілася ў Ал-
сядах.

Кароль Аўгуст ІІІ узнагародзіў Антонія Тышкевіча 3 жніўня 1744 г. ор-
дэнам Белага Арла [15, с. 175; 14, с. 28–29] – вышэйшай узнагародай Рэчы 
Паспалітай. Аднак вядома даволі размытая фамуліроўка: «За актыўныя кло-
паты аб сваёй аўчарні, якую вучыў, як сапраўдную рэлігію непарушальна 
захоўваць, як павялічваць Гонар Божы, а таксама як быць карысным для 
грамадства і як караля любіць і шанаваць» [2, с. 353–354; 10, c. 864]. Аднак, 
верагодна, падстава для ўзнагароды была больш важкая.

Антоній Тышкевіч быў пакравіцелем дамініканцаў і ўвогуле каталіцкіх 
ордэнаў, аднак праваслаўныя не мелі падстаў яго шанаваць, бо ў 1751 г. ён 
забраў у іх Васкрасенскі манастыр у Лагойску і перадаў яго базіліянам. Для іх 
ён таксама ў 1752 г. узнавіў Багаяўленскую царкву і заснаваў пры ёй уніяцкі 
манастыр [19]. Пры ім на Жмудзі ў 1752 г. адбыўся апошні епархіяльны 
сінод [20, с. 44]. Ён быў адным з фундатараў Жмудскай кальварыі [11.  
с. 59]. У 1754 г. Антоній Тышкевіч у радавым маёнтку Камень Барысаўскага 
павета пабудаваў драўляную парафіяльную царкву Праабражэння Гасподня 
[21, с. 734]. У слоўніку геаграфічным Каралеўства Польскага ўзгадана, што 
Антоній Тышкевіч у 1773 г. у іншым родавым маёнтку таго ж павета Косін 
пабудаваў драўляную царкву і ў тым жа годзе перадаў парафіі дзве валокі 
зямлі з сенажацямі на беразе ракі Гайны. Аднак жмудскага біскупа Антонія 
Тышкевіча на той момант ужо не было ўжывых. Верагодна,  год быў пазна-
чаны памылкова [22, с. 461].
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У 1756 г. прысутнічаў на ўрачыстай каранацыі Бярдзічаўскага абра-
за Маці Божай як нашчадак кіеўскага ваяводы Януша Тышкевіча – 
заснавальніка манастыра і касцёла ў Бярдзічаве. У гонар Антонія Тышкевіча 
на тым мерапрыемстве быў адбіты медаль. На аверсе была выява Маці 
Божай Бярдзічаўскай і надпіс «B (eatissima) V (irgina) Berdiczo (viensis) 
A Bened(icto) coro(nata)», што азначала «Найсвятлейшая Панна Марыя 
Бярдзічаўская Бенедыктам каранавана», а на рэверсе герб Ляліва сярод вай-
сковых трафеяў з надпісам «Crescit munificentia ad aras» – «Узрастае шчо-
драсць для алтароў» [3, с. 44].

Як адзначаў Яўстафій Тышкевіч у кнізе «Магілы сямейства Тышкевічаў», 
«біскуп Антоній быў адным з тых рэдкіх у айчыне людзей, які глядзеў у 
мінулае, зразумеў сучасны стан, уласным сэрцам, розумам і скарбам захаваў 
ад матэрыяльнага заняпаду імя, якое насіў сам, і заклаў цвёрдую аснову по-
быту наступным пакаленням. З тых часоў сям’я лагойскіх Тышкевічаў, якая 
ішла ад Васіля, наноў адрадзілася, яму абавязана далейшаму карыснаму 
служэнню царкве, айчыне, краю і навукам» [3, с. 46], ён жыў шчодра і пыш-
на [3, с. 43]. Пацвярджэннем гэтага можа паслужыць рахунак за спецыі, якія 
ў той час былі даступны толькі заможным пластам насельніцтва [23, с. 2].

У польскай гістарыяграфіі часта падкрэслівалася, што Антонія 
Тышкевіча любілі сяляне, якія належалі да яго парафіі, бо ен не павышаў 
падаткаў [13, с. 353]. Аднак ён клапаціўся і аб дабрабыце сваёй сям’і, 
асабліва аб сынах брата Міхала: Антонія ён вызваліў ад крэдытораў і спрыяў 
яго шлюбу з Тарэзай, сястрой падскарбія Антонія Тызенгаўза; Мікалай, не 
без дапамогі дзядзькі, быў прызначаны віленскім канонікам; Юзаф атрымаў 
маёнтак Косін, а Феліцыян – дзед знакамітах Канстанціна і Яўстафія – стаў 
уладаром маёнтка ў Плешчаніцах [3, с. 45].

Антоній Тышкевіч з’яўляўся аўтарам двух лацінамоўных прац [24,  
с. 27].

Пасля смерці віленскага біскупа Міхала Зяньковіча гэту пасаду павінен 
быў заняць Антоній Тышкевіч, але яму перашкодзіла смерць 30 студзеня 
1762 г. [3, с. 45]. Юзаф Тышкевіч называе дату смерці 30 студзеня 1760 г. 
[24, с. 27]. Антоній Тышкевіч быў пахаваны ў Ворне. 

Пляменнік Антонія – канонік віленскі Мікалай Тышкевіч нарадзіўся 
ў сям’і Міхала Тышкевіча і Рэгіны Ларскай, служыў святаром у капліцы 
Св. Казіміра. Быў узнагароджаны ордэнамі Белага Арла і Св. Станіслава. 
Мікалай Тышкевіч атрымаў у спадчыну маёнтак Любаў над Віліяй і часта 
праводзіў там лета разам са сваёй світай, у якую ўваходзілі сакратар, каплан, 
кіраўнікі, работнікі сядзібы і нават прыдворная капэла. Іншы ягоны маён-
так у мястэчку Рэмігола Упіцкага павета ўяўляў з сябе драўляны будынак з 
сакрэтным пакоем [25, с. 1–2]. Мікалай Тышкевіч у 1781 г. пабудаваў там з 
дрэва касцёл св. Іаана Хрысціцеля [26, с. 613]. У інвентары ад 20 красавіка  
1775 г. узгадвалася колькасць жыхароў мястэчка Рэмігота з суседнімі 
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вёскамі і павіннасці сялян (талака, падводная павіннасць, праца ў гаспадар-
чым садзе і г. д.), якія яны выконвалі згодна са звычаямі [25, с. 12]. Памёр, 
як сведчыць эпітафія з кнігі «Магіла сям’і Тышкевічаў», 6 снежня 1796 г. [3, 
с. 53] у Вільне. Аднак у генеалагічным дрэве Я. Тышкевіча год смерці паз-
начаны іншы – 1798, што, верагодна, апячатка. Пахаваны Мікалай Тышкевіч   
у Лагойску, а надмагільны камень яму паставілі пляменнікі Дамінік і Пій [3, 
с. 53]. Яго маёнтак Любаў перайшоў да рэферэндарыя Вінцэнта Тышкевіча.

Другім канонікам віленскім з роду Тышкевічаў быў Мацей, сын пад-
каморыя брэсцкага Ежы Мікалая Тышкевіча і Антаніны Патоцкай. Аб ім 
і яго характары пісаў Яўстафій Тышкевіч, які ведаў яго па апавяданнях 
свайго бацькі Пія. Прысвяціць сваё жыццё богу наўрад было асабістым 
жаданнем Мацея Тышкевіча. Як адзначаў Яўстафій Тышкевіч, яго лёс быў 
прадвызначаны тагачасным звычаем і рашэннем сям’і прытрымлівацца гэ-
тай традыцыі. Сам жа Мацей, якога сябры называлі Маціўшам, быў сябрам 
масонаў, аматарам свецкіх прыёмаў і мірскіх даброт. Мікалай Тышкевіч 
называў Мацея сваім коад’ютарам, але пасля падарожжа апошняга да Вар-
шавы адносіны паміж імі маглі пагоршыцца. Справа была ў даўгах Мацея, 
якія Мікалай вымушаны быў аплаціць. Аднак потым ён ўсё ж гэта дараваў. 
У 1803 г. Мацей Тышкевіч быў абраны дэпутатам з віленскай капітулы і 
прысутнічаў на пасяджэннях у рыма-каталіцкім калегіуме ў Пецярбургу. 
Быў узнагароджаны ордэнам Св. Станіслава [27, с. 113]. Памёр канонік 
віленскі ў Вільне 1808 г. і быў пахаваны на могілках у Росах [3, с. 74–76]. 

Шэраг прадстаўнікоў роду Тышкевічаў сталі каталіцкімі манахамі  
і манашкамі. Так, нашчадак Габрыэля Уладзіслаў быў манахам-дамініканцам 
[2, с. 335]. З галіны Міхала Жыгімонт, родны брат архімандрыта Германа, 
базыліяніна, стаў манахам-францыскацам; два стрыечныя браты, абодва 
Казіміры, звязалі сваё жыццё са служэннем Госпаду. Адзін пад імем Рэй-
нальд стаў дамініканцам і віленскім прыорам; другі ўвайшоў у ордэн босых 
кармелітаў як Іасафат [2, с. 337]. Пра іх існавалі паданні, якім чынам яны 
трапілі ў духоўны сан. Паводле гэтых легенд, яны цяжка хварэлі ў дзіцячым 
узросце і былі выратаваны малітвамі сваіх бацькоў да цудоўнага абраза Бо-
жай Маці ў Будслаўскім касцёле [28, с. 55]. Тыя цуды адбыліся ў 1617 г. і 
былі задакументаваны, па звестках жа ўзгаданага ў іх Іасафата Тышкевіча, 
на тым жа месцы і ў тым годзе адбылося яшчэ шаснаццаць цудаў [28, с. 11].

М. Тышкевіч у генеалагічным дрэве абазначыў яшчэ аднаго брата Васі-
ля – Барыса, адна з яго дачок Анастасія стала манашкай. У XVII ст. Катажы-
на і Тэадора, дочкі Яна-Яўстафія Тышкевіча, былі манашкамі. Імі таксама 
былі дочкі смаленскага ваяводы Юзафа Скуміна-Тышкевіча Брыгіта і Ганна 
і дачка падстолія брэсцкага Тэадора Тышкевіча Барбара [2, с. 354]. Некато-
рыя з іх былі бенедыкцыянкамі ў нясвіжскім кляштары і пры паступленні 
павінны былі ўносіць грашовы «пасаг» [29, с. 346]. Ужо ў ХІХ ст. Гартэнзія 
Тышкевіч стала манашкай ордэна босых кармелітаў у Кракаве [2, с. 357].



148

Некаторыя Тышкевічы станавіліся фундатарамі і кцітарамі. У 1532 г. 
Васіль Тышкевіч фундаваў замкавую царкву ў Лагойску, быў ён і фундата-
рам Супрасльскага манастыра [2, с. 345]. 

У 1609 г. у Лагойску таксама быў пабудаваны драўляны парафіяльны 
касцёл. Яго заснавальнікам з’яўляўся Аляксандр Тышкевіч. Хаця ён 
не быў пазначаны на генеалагічным дрэве Я. Тышкевіча, даследаванні  
Т. Жыхлінскага і М. Тышкевіча даюць падставу меркаваць, што ён быў уну-
кам Васіля. Сам жа касцёл перажываў узлёты і падзенні: падчашы літоўскі 
Казімір Тышкевіч ахвяраваў рызніцы вялікую колькасць срэбра, у 1654 г.  
і 1708 г. будынак быў спалены; у 1778 г. генерал-лейтэнант войск літоўскіх 
Антоні Казімір Тышкевіч пачаў будаўніцтва драўлянага касцёла, якое было 
скончана яго сынам рэферэндарыем літоўскім Вінцэнтам. Фасад быў пера-
будаваны ў 1806 г. Піем Тышкевічам [3, с. 47–48].

Ваявода мінскі Пётр Тышкевіч рабіў шчырыя ахвяраванні манастыру 
дамініканцаў у Мінску. У 1640 г. ён фундаваў у Зембіне дамініканскі ма-
настыр [2, с. 348]. Па іншых звестках, фундатарамі зембінскага касцёла  
і манастыра былі дачка П. Тышкевіча Марыянна і яе муж Адам Саковіч [30, 
с. 607].

Януш Скумін-Тышкевіч пабудаваў капліцу пры царкве св. Троіцы 
ў Вільне, дзе і быў пахаваны. Яго дачка Яўгенія Кацярына 25 жніўня  
1642 г. ахвяравала той капліцы 15 000 злотых са свайго маёнтка Мажэйкава, 
каб кожны дзень адпраўлялася памінальная імша [2, с. 340].

Стольнік дэрпскі Шчэнсны Тышкевіч са сваёй жонкай Еўфрасінняй  
у 1661 г. фундавалі касцёл Дзевы Марыі, у тыя часы драўляны, і кляштар 
Дамініканаў у Ружаныстоку, дзе знаходзіўся вядомы па ўсяму ВКЛ цуда-
творны абраз Божай Маці. Да 1659 г. той абраз знаходзіўся ў самога стольніка 
дэрпскага. З 1759 па 1785 гг. цягнулася будаўніцтва новага мураванага кас-
цёла, бо стары не ўмяшчаў усіх вернікаў. Цудатворная ікона знаходзілася 
ў вялікім алтары, а па абодвух баках размяшчаліся партрэты фундатараў – 
Шчэнснага і Еўфрасінні Тышкевічаў. У будучым, аднак, знакаміты абраз не 
выратаваў касцёл – у 1864 г. ён быў перабудаваны ў праваслаўную царкву. 
Манастыр быў скасаваны яшчэ ў 1847 г. У часы Шчэнснага Тышкевіча ў 
кляштары жылі 12 манахаў, якім ён адпісаў 29 дымоў і фальваркаў. Тады ж 
Ружанысток атрымаў сваю сучасную назву, бо раней вёска называлася Кры-
вым Стокам. Новая назва была абумоўлена мноствам руж, якія там раслі 
[31, с. 858]. 

У 1678 г. падкаморы брэсцкі Яўстафій Тышкевіч фундаваў у Вістычах 
манастыр цыстэрцыянцаў і мураваны касцёл св. Сафіі. [11, с. 244]. У касцё-
ле таксама знаходзіўся дзівосны вобраз Багародзіцы [32, с. 618]. Згодна са 
звесткамі энцыклапедыі гісторыі Беларусі, Я. Тышкевіч фундаваў у 1670 г., 
кляштар жа быў скасаваны ў 1832 г. [35, с. 112].

Будаўніцтвам каталіцкіх касцёлаў і манастыроў, а таксама багатымі 
ахвяраваннямі вызначыўся кіеўскі ваявода Януш Тышкевіч [5, с. 14]. Пасля 
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вяртання з татарскага палону ён аддаў бярдзічаўскі замак кармелітам босым 
для ўзвядзення касцёла і манастыра, а пасля перадаў таму касцёлу сямей-
ную рэліквію – цудатворную ікону Божай Маці. Абраз уяўляў з сябе палат-
но, прыбітае да кіпарысавай дошкі, на якім была намаляваная Маці Божая, 
пястуючая левай рукой Ісуса [34, с. 76–77]. Касцёлу кармелітаў у Любліне 
ён падараваў дрэва святога крыжа ў залатой аправе,  адрамантаваў мана-
стыр у Сокале і ўмацаваў яго фартыфікацыйнымі збудаваннямі, быў шчы-
рым фундатарам манастыра босых кармелітаў у Бярдзічаве і дамініканскага 
манастыра ў Мурафе [2, с. 346] У 1645 г. з мэтай стварэння ў Кіеве езуіцкага 
калегіума запрасіў з Кракава езуітаў Станіслава Сметку і Мікалая Ціхоўскага 
[35]. Лёс Януша Тышкевіча быў звязаны і з Міхайлаўскім Златаверхім ма-
настыром. Збольшага гэта было вынікам прызначэння яго сваяка Германа 
Тышкевіча ігуменам таго манастыра ў 1631 г. Пасля смерці мітрапаліта 
Іова Барэцкага  Жыгімонт ІІІ Ваза баяўся абрання кіеўскім мітрапалітам 
протаіерэя Слуцкага і Капыльскага Андрэя Мужылоўскага, бо той мог 
арганізоўваць бунты супраць каталікоў і ўніятаў. Таму кароль загадаў Яну-
шу Тышкевічу перашкаджаць абранню А. Мужылоўскага і трымаць ва 
ўласнасці Міхайлаўскі Златаверхі манастыр, былую рэзідэнцыю І. Барэц-
кага. Але Герман Тышкевіч быў базыліянскім манахам, прыхільнікам уніі, 
і таму ў манастыры паспешліва абралі ігуменам праваслаўнага Філафея 
Кізарэвіча [35]. Кароль Уладзіслаў IV Ваза 28 чэрвеня 1637 г. выдаў гра-
мату Янушу Тышкевічу, каб ён абараняў Міхайлаўскі Златаверхі манастыр 
ад спроб захопу яго П. Магілай, аб чым скардзіўся ігумен таго манасты-
ра, архіепіскап Сіверскі Ісайя Капінскі. П. Магіла падаслаў сваіх манахаў  
і халопаў, якія захапілі начынне і срэбра, а самога ігумена пабілі і трымалі  
ў вязніцы паўтара тыдні [36]. 

Дзмітрый Скумін-Тышкевіч  і яго сын Георгій былі фундатарамі Сялец-
кага васкрасенскага манастыра [5, с. 15–16]. Георгій Скумін-Тышкевіч так-
сама садзейнічаў з’яўленню ў Менску Петрапаўлаўскага манастыра, а пры 
ім – праваслаўнага братства і Георгіеўскай царквы ў Сяльцы [5, с. 17]. 

Жонка менскага ваяводы Крыштафа Станіслава Завішы Роза-Тарэза 
Тышкевіч у пачатку XVIII ст. стала адной з заснавальніц Ляданскага Свята-
Благавешчанскага мужчынскага манастыра, пасля таго як яна была вырата-
вана ад хваробы іконай жыровіцкай Божай Маці [5, с. 17–18].

У 1700 г. Тышкевічамі быў узведзены драўляны касцёл у вёсцы Гудэлі  
ў Марыямпольскім павеце [37, с. 903].

Антоні Казімір Тышкевіч, акрамя лагойскага касцёла, фундаваў  
у 1751 г. у Белаполі драўляны парафіяльны касцёл і ахвяраваў яму 15 000 
злотых. У 1814 г. яго сын Вінцэнт замест драўлянага касцёла пабудаваў му-
раваны [2, с. 363–364].

У 1817 г. дачка генерала войск польскіх Януша Тышкевіча Сафія была 
фундатарам царквы св. Троіцы ў Плешчаніцах [38, с. 251].
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Заснавальнік біржанскай галіны рода Тышкевічаў, якую часам называ-
юць велатыцкай ці валожынскай, стараста велатыцкі Юзаф Тышкевіч рабіў 
ахвяраванні касцёлу Святога Іосіфа ў Валожыне [2, с. 366]. Валожынскі 
кляштар бернардзінцаў быў заснаваны 10 чэрвеня 1681 г. маршалкам над-
ворным літоўскім, старастай рэчыцкім Юзафам-Багуславам Служкай, быў 
першапачаткова з дрэва і меў назву св. Юзафа ўмілаванага Найсвяцейшай 
Паннай Марыяй. 10 сакавіка 1806 г. Юзаф Тышкевіч заклаў мураваны кляш-
тар пад назвай св. Юзафа, які існаваў да 1838 г. [11, с. 170]. Па звестках 
У. Сыракомлі, драўляны касцёл існаваў да пажара 1815 г., у якім загінула 
не толькі большая частка кляштара, але і архіў з бібліятэкай. Таму манахі 
звярнуліся за дапамогай да «заможнага і набожнага дома Тышкевічаў» [39, 
с. 553].

Першы ардынат біржанскі Ян Тышкевіч фундаваў у Біржах касцёл  
св. Яна Хрысціцеля [8, с. 66].

Тышкевічы ў ХІХ ст. былі аднымі з фундатараў пяршайскага касцёла 
св. Ежы, які быў пабудаваны напрыканцы XVI ст. біскупам віленскім Ежы 
Радзівілам [40, с. 99–100].

Фундатарам касцёра ў Раўдондварысе (Чырвоным Двары) быў сын 
палкоўніка Міхала Тышкевіча Бенедзікт.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ўзгадвае графа Л. Тышкевіча, які 
пабудаваў у вёсцы Забалаць у 1812 г. мураваны касцёл, які збярогся да наша-
га часу [41, с. 390]. Пад тыя ініцыялы трапляе ў той час толькі Леанард, сын 
Габрыэля Тышкевіча і Элеаноры Патоцкай, які памёр у 1853 г. Ён належыў 
да бялапольскій галіны роду Тышкевічаў.

Аб не зусім добрасумленным стаўленні да абавязкаў кцітара ў 1827 г. 
сведчаць звесткі, якія захаваліся ў НГАБ: «Астрашыцка-гарадзецкая царква 
значна разбурана і нахілілася, да небяспекі падзення пагражае, а кцітар граф 
палкоўнік Міхайла Тышкевіч яе чыніць не жадае» [42, с. 2]. У гэты перыяд 
аналагічная справа тычылася царквы ў Мільчы: «Абавязаць падпіскай графа 
Тышкевіча да пабудовы новай царквы ў маёнтку Мільч» [43, с. 17].

У лісце настаяцеля Пустынскага Свята-Успенскага мужчынскага мана-
стыра ігумена Анатолія да графа Бенедзікта Тышкевіча пазначалася вельмі 
дрэннае становішча таго манастыра і просьба аб ахвяраваннях [44, с. 49–50]. 

Пры падзеле Лагойска ў 1842 г. Піем Тышкевічам між сынамі не былі 
забыты цэрквы, шпіталь і манастыры, якім Канстанцін і Яўстафій павінны 
былі ўносіць «аннуаты» і перадаваць соль і авёс [45, с. 29].

Род Тышкевічаў прытрымліваўся праваслаўнага веравызнання ў пачат-
ку сваёй гісторыі і адносна невялікі прамежак часу, каля 150 год. У кан-
цы XVI ст. прадстаўнікі гэтага роду пачынаюць пераходзіць у каталіцтва. 
Некаторыя прымаюць пратэстанства (Васіль Тышкевіч) і ўніяцтва (Герман 
Тышкевіч). Род не заўсёды вазначаўся рэлігійнай талерантнасцю. Сярод 
прыняўшых духоўны сан былі архімандрыт пячэрскі Іван, віленскі біскуп 
Ежы Тышкевіч, жмудскі біскуп Антоній Тышкевіч, кіраўнік польскіх езуітаў 
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Ежы Тышкевіч, віленскія канонікі Мікалай і Мацей Тышкевічы, базыліянскі 
манах Герман Тышкевіч, віленскі прыор Рэйнальд Тышкевіч і г. д. Некато-
рыя Тышкевічы станавіліся фундатарамі і кцітарамі.
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УДК 94(476) 

УЛАДА КНЯЗЯ І БАЯРСТВА Ў ПОЛАЦКАЙ ЗЯМЛІ  
Ў ПАЧАТКУ ХІ СТ.

POWER OF THE PRINCE AND ELITE OF POLOTSK  
LAND IN ХІ CENTURIES

У артыкуле аналізуецца роля і месца прадстаўнікоў полацкіх грамадскіх эліт (баяр-
ства) у перыяд станаўлення дынастыі Рагвалодавічаў (пачатак ХІ ст.). Разглядаюцца 
ўзаемаадносіны княжацкай улады і мясцовай арыстакратыі ў працэсе хрысціянізацыі 
Полацкай зямлі.

Ключавыя словы: княжацкая ўлада; баярства; Рагвалодавічы; хрысціянізацыя.

In an article analiziruestsya role and place of the representatives of the Polotsk social elites 
(nobility) in the making Rogvolodovichey dynasty (beginning of the XI century.). It considers the 
relationship of princely power and the local aristocracy and the process of Christianization of 
Polotsk.

Key words: рrincely power; The boyars; Rogvolodovichi; Christianization.

Баярства як адна з вышэйшых сацыяльных груп сфарміравалася на 
тэрыторыі Усходняй Еўропы ў перыяд ІХ–Х стст. [1, с. 85–86]. Аб складзе, 


