
 

Пры фінансавай 

падтрымцы 

Еўрапейскага саюза  
  

 Па запрашэнні 

ініцыятыўнай групы па 

стварэнні ІТ-моладзевай 

пляцоўкі “Спадчына Міёрскага краю” ў рамках 

рэалізацыі праекта “Разам для грамады і 

прыроды: узмацненне працэсу развіцця ў 

Міёрскім раёне праз супрацоўніцтва мясцовай 

улады і грамадзянскай супольнасці” пры 

фінансавай падтрымцы Еўрапейскага саюза 

перад моладдзю раёна і вучнямі нашай школы 

выступіў з лекцыяй-прэзентацыяй кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт, выкладчык ВДУ 

імя Машэрава і Лужаснянскага кадэцкага 

вучылішча Мікалай Васільевіч Півавар.  

 У сваім выступленні і прэзентацыі ён 

засяродзіў увагу на напрамках стварэння 

сучаснай экспазіцыі музея, стварэння ІТ-

лабараторыі, інавацыях у музейнай справе. Ім 

было прыведзена шмат прыкладаў стварэння 

сучасных музейных экспазіцый у музеях свету, 

выкарыстання ў музеях свету інфармацыйных 

тэхналогій.  Конах Вікторыя, вучаніца 10 класа 

 Сябры гуртка “Арганаўты 

мінулага” Варонька Павел, 

Мацвеева Аляксандра, 

Кліменцьева Арына прынялі ўдзел 

у рэспубліканскім краязнаўчым форуме, 

прысвечаным 90-годдзю “Рэспубліканскага 

цэнтра краязнаўства і экалогіі”.  

Нашым “арганаўтам” было вельмі ганарова 

прадстаўляць у сталіцы школьныя музеі 

Віцебшчыны. У выступленні была паказана 

пошуковая дзейнасць гуртка па стварэнні 

музейнага аб’яднання. Прысутныя і госці 

падчас прэзентацыі пазнаёміліся з самымі 

цікавымі знаходкамі музея, асноўнымі 

напрамкамі дзейнасці гуртка, зместам 

экспазіцый чатырох музеяў. Была арганізавана 
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 выстава выданняў музейнага аб’яднання. 

Найбольшая ўвага была нададзена самым 

цікавым знаходкам: люстэрку Эміліі Плятэр, 

біклажцы абаронцы Мінска ў 1941 годзе, рэчам 

чараўніка для здыму сурокаў. Прэзентацыя 

музеяў і пошуковай дзейнасці нашага гуртка 

выклікала захапленне ў прысутных. Яны 

даведаліся аб маладзёвай ініцыятыве па 

стварэнню ІТ-лабараторыі “Спадчына 

Міёрскага краю”  

Мацвеева Аляксандра, вучаніца 10 класа 

 Музей кнігі і 
друку наведалі 
эксперты праекта 

“Разам для грамады і 
прыроды: узмацненне 

працэсу развіцця ў Мёрскім 
раёне праз супрацоўніцтва мясцовай улады і 
грамадзянскай супольнасці”,які рэлізуецца на 
тэрыторыі Міёрскага раёна пры фінансавай 
падтрымцы Еўрапейскага саюза. У складзе 
групы былі менеджар праекта, кандыдат 
эканамічных навук дацэнт Алег Сівагракаў, 
навукоўцы Андрэй Кіштымаў і Анатоль 
Спрынчак. Вітаўт Ермалёнак пазнаёміў 
гасцей з асноўнымі раздзеламі экспазіцыі, 
асаблівую ўвагу звярнуўшы на старадрукі музея 
і рукапісныя выданні XVIII – XIX стст. 
Зацікавіла гасцей калекцыя этыкетак ад 
запалак.  
Уразіла экспертаў наведванне этнаграфічнага 

музея “Сялянская хата”. 

Філіповіч Максім, настаўнік гісторыі 

 У школе адбываецца 

планавы капітальны рамонт 

будынка і класных пакояў. 

Згодна ініцыятывы па 

стварэнню ІТ-моладзевай 

пляцоўкі “Спадчына Міёрскага краю” ў рамках 

рэалізацыі праекта “Разам для грамады і 

прыроды: узмацненне працэсу развіцця ў 

Міёрскім раёне праз супрацоўніцтва мясцовай 

ўлады і грамадзянскай супольнасці” пры 

фінансавай падтрымцы Еўрапейскага саюза, 

неабходна было падрыхтаваць для рэнавацыі і 

памяшканне гістарычнага музея. А гэта была 

вельмі складаная задача. За 45 год краязнаўчай і 

пошукавай дзейнасці кіраўнік музея Вітаўт 

Ермалёнак, сябры гуртка “Арганаўты мінулага”, 

дабрадзеі музея, такія, як Паўловіч Мікола, 

сабралі безліч разнастайных экспанатаў, 

пачынаючы ад закамянеласцяў і шматлікіх 

археалагічных знаходак да дакументаў і 

выданняў савецкай эпохі. Акрамя дэмантажу 

экспазіцыі, трэба было вызваліць і памяшканне, 

дзе захоўваліся навукова-дапаможныя фонды. У 

гэтай нялёгкай працы кіраўніку музея дапамагаў 

настаўнік гісторыі Філіповіч Максім, 

старэйшыя сябры гуртка “Арганаўты мінулага”.  

Усе экспанаты былі акуратна складзены ў 

скрынкі, сістэматызаваны па раздзелах, 

перанесены і размешчаны ў сховішчах музея 

“Сялянская хата”, музея кнігі і друку, 

бібліятэцы. Дэмантаж гістарычнага музея заняў 

тры тыдні часу без выхадных. 

Красікаў Аляксандр, вучань 11 класа 

Экскурсія для 

экспертаў 

праекта 

Дэмантаж 

экспазіцыі 



 

Краязнаўца Вітаўт Ермалёнак правёў экскурсіі 

па трох музеях: гістарычным, этнаграфічным і 

музеі кнігі і друку. Кіраўнік музейнага 

аб’яднання не толькі распавядаў пра гісторыю 

нашага краю і паказваў найбольш цікавыя 

экспанаты, але і знаёміў калег з багатым 

уласным вопытам пошуковай працы разам з 

сябрамі археолага-краязнаўчага гуртка 

“Арганаўты мінулага”. Госці былі ўражаны 

багаццем экспазіцый музейнага аб’яднання і 

скарбамі краязнаўчых знаходак. Потым Вітаўт 

Ермалёнак правёў пазнавальную экскурсію па 

горадзе Мёры. Асабліва зацікавіла настаўнікаў 

з Полацка гісторыя самага адметнага 

архітэктурнага помніка ў горадзе – касцёла ў 

імя Ўнебаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі. 

Разам з мёрскім краязнаўцам госці з Полацка 

прайшлі па сцяжынцы балота Ельня, дзе былі 

зачараваны хараством восеньскіх краявідаў 

унікальнага помніка прыроды. 

Філіповіч Максім, настаўнік гісторыі  

 

Нягледзячы на тое, што госці не з’яўляюцца 

гісторыкамі па адукацыі, але ўсё роўна іх 

зацікавілі гісторыі знаходак старажытных 

рэчаў і найбольш цікавыя экспанаты музея. 

Кіраўнік музея распавёў аб найбольш значных 

для гісторыі Мёршыны знаходках, якія 

захоўваюцца ў нашых музеях. Захапілі мінчан 

інтэр’еры музея “Сялянская хата”. Большасць 

прадметаў быту маладым наведнікам былі 

невядомымі. 

Конах Вікторыя, вучаніца 10 класа 

 

У даходлівай форме ён распавядаў дзецям пра 

паселішчы старажытнага чалавека ў нашай 

мясцовасці. Школьнікі з цікавасцю разглядалі 

прылады працы – востраканечнікі, скрабкі, 

разцы, каменныя сякеры нашых продкаў. Ад 

настаўніка вучні даведаліся, дзе размяшчаліся 

старажытныя паселішчы і гарадзішчы ў нашым 

краі, як можна іх адшукаць у сённяшні час. 

Багдановіч Максім, вучань 10 класа 

 Кіраўнік музея распавёў аб мэтах 

пабудовы музея, правёў экскурсіі на 

панадворку і па пакоях хаты, у якіх 

адлюстраваны розныя перыяды гісторыі жыцця 

нашых продкаў. Госці былі здзіўлены 

шматлікімі прадметамі побыту, якія ў сучасных 

хатах немагчыма пабачыць. Зацікавіла 

наведнікаў прадуманасць і майстэрства 

стварэння аўтэнтычных інтэр’ераў хаты. 

Філіповіч Максім, настаўнік гісторыі 

У сваё прафесійнае свята наша музейнае 

аб’яднанне наведаў калектыў настаўнікаў 

гімназіі №1 г. Полацка 

У МУЗЕЯХ—НАСТАЎНІКІ З ПОЛАЦКА 

Богдан Юля, выкладчык музыкі, яе муж Аляксей, 

праграміст, з маленькай дачушкай наведалі нашы 

гістарычны і этнаграфічны музеі.  

У МУЗЕЯХ—ГОСЦІ З МІНСКА 

Настаўнік гісторыі Філіповіч Максім правёў 
у гістарычным музеі экскурсію для вучняў 5
- “Б”  класа па тэме “Наш край у 
старажытнасці”. 

У МУЗЕІ—ВУЧНІ 5 «Б» КЛАСА 

Калектыў прадпрыемства “Мастак-сэрвіс” з 

Полацка, які працуе над стварэннем новай 

экспазіцыі нашага гістарычнага музея ў рамках 

рэалізацыі мясцовай ініцыятывы “Спадчына 

Міёрскага краю”, якая рэалізуецца ў рамках  

праекта “Разам для грамады і прыроды: 

узмацненне працэсу развіцця ў Міёрскім раёне 

праз супрацоўніцтва мясцовай улады і 

грамадзянскай супольнасці” пры фінансавай 

падтрымцы Еўрапейскага саюза, пажадаў 

наведаць этнаграфічны музей “Сялянская хата”.  

У “СЯЛЯНСКАЙ ХАЦЕ”—СУПРАЦОЎНІКІ “МАСТАК

-СЕРВІСА” 



Настаўнік гісторыі Вітаўт Ермалёнак, які 

працуе ў нашым профільным 10-м класе, 
вывучаючы па гісторыі Беларусі тэму 
“Прылады працы беларускіх сялян”, правёў 
урок у этнаграфічным музеі “Сялянскя хата”.  

 Выкладчык пазнаёміў вучняў з асноўнымі 

прыладамі сялян у іх паўсядзённай працы, якія 

не мяняліся на працягу амаль тысячагоддзя. 

Вучні пабачылі саху, серп, цэп для малацьбы, 

жорны, сявеньку і іншыя цікавіны экспазіцыі. 

Акрамя таго, дзесяцікласнікі даведаліся аб такіх 

занятках, як ганчарства, ткацтва, кавальства, 

цяслярства і іншыя саматужныя промыслы 

нашых продкаў, разгледзелі іх вырабы. Урок у 

музеі садзейнічаў лепшаму засваенню 

вучэбнага матэрыялу. 

Баранава Маргарыта вучаніца 10 класа 

 У рамках рэалізацыі мясцовай ініцыятывы 
“Спадчына Міёрскага краю”, якая рэалізуецца ў 
рамках праекта “Разам для грамады і прыроды: 
узмацненне працэсу развіцця ў Міёрскім раёне праз 
супрацоўніцтва мясцовай улады і грамадзянскай 
супольнасці” пры фінансавай падтрымцы 
Еўрапейскага саюза, на сустрэчу з вучнямі нашай 
школы і моладдзю быў запрошаны эксперт, 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт Мікалай 
Васільевіч Півавар, які ў чарговы раз наведаў музеі. 
Мэтай наведвання ставілася практычная 
дапамога ў стварэнні на базе музейнага 
аб’яднання ІТ- лабараторыі, сайта і новай 

экспазіцыі гістарычнага музея.  
 Знаёмячыся са зместам музейных 
калекцый, вучоны -краязнаўца выказаў шэраг 
прапаноў для ўдасканалення музейнай працы, 
пашырэння на базе музеяў даследчай дзейнасці 
вучняў і настаўнікаў. 

Філіповіч Максім настаўнік гісторыі 

 Калектыў прадпрыемства “Мастак-
сервіс” з Полацка, які працуе над стварэннем 
новай экспазіцыі нашага гістарычнага музея ў 
рамках рэалізацыі мясцовай ініцыятывы 
“Спадчына Міёрскага краю” ў рамках 
рэалізацыі праекта “Разам для грамады і 
прыроды: узмацненне працэсу развіцця ў 
Міёрскім раёне праз супрацоўніцтва мясцовай 
улады і грамадзянскай супольнасці” пры 
фінансавай падтрымцы Еўрапейскага саюза, 
пажадаў пазнаёміцца з самымі адметнымі 
архітэктурнымі помнікамі Мёршчыны. 
Краязнаўца Вітаўт Ермалёнак прапанаваў 
гасцям праехаць частку распрацаванага ім 
маршрута “Сярэбраны пярсцёнак Мёршчыны” 
пад назвай “Ад Лявонпаля да Ідолта”.  
  
 У час экскурсіі кіраўнік музеяў распавёў 
яе ўдзельнікам аб найбольш славутых помніках 
на шляху маршрута – калоне ў гонар 
Канстытуцыі 3 мая 1791 года, палацы ў стылі 
барока 1750 года, драўлянай царкве св. 
Тройцы,пабудаванай у 1775 годзе, аб славутым 
родзе Лапацінскіх, патрыётах і мецэнатах у 
нашым краі. У Ідолце краязнаўца пазнаёміў 
гасцей з цікавымі гістарычнымі помнікамі – 
капліцай 1862 года, дзе былі пахаванні 

УРОК У ЭТНАГРАФІЧНЫМ МУЗЕІ 

У МУЗЕЯХ—МІКАЛАЙ ПІВАВАР 

ЭКСКУРСІЯ. АД ЛЯВОНПАЛЯ ДА ІДОЛТА 



Мілашаў, сядзібай, пабудаванай уладальнікамі 
Ідолта і Друі, выдатным помнікам архітэктуры 
мадэрнізму– касцёлам 1938 года.  
У Мёрах кіраўнік музея правёў экскурсію ля 

касцёла ў імя Ўнебаўзяцця Найсвяцейшай 

Панны Марыі. Супрацоўнікі “Мастак-сервіса” 

даведаліся аб гісторыі ўзнікнення святыні ў 

Мёрах і цікавых помніках, якія знаходзяцца ля 

касцёла. Кіраўнік прадпрыемства Ігар Рудэня 

праводзіў  фатаграфаванне цікавых 

гістарычных аб’ектаў з выкарыстаннем дрона. 

Гэтыя фотаздымкі будуць выкарыстаны пры 

стварэнні экспазіцыі і сайта музейнага 

аб’яднання. 

Ермалёнак Вітаўт, краязнаўца 

 Кіраўнік музейнага аб’яднанання Вітаўт 

Ермалёнак па запрашэнні загадчыка 

кафедры гісторыі і культурнай спадчыны 

Віцебскага ўніверсітэта імя П.М.Машэрава 

Анатоля Дулава сустрэўся са студэнтамі-

гісторыкамі першага і трэцяга курсаў.  

Маючы вялікі вопыт у пошуковай, 

краязнаўчай, музейнай дзейнасці, мёрскі 

краязнаўца імкнуўся заахвоціць будучых 

гісторыкаў да вывучэння роднага краю, 

пазнання мінуўшчыны, дзе да гэтай пары 

хаваецца столькі загадкавага і невядомага. 

Прэзентацыі і аповед пра разнастайныя 

выпадкі ў пошуках рарытэтаў для музея 

выклікалі сапраўдную зацікаўленасць у 

студэнтаў. 

Ермалёнак Вітаўт, краязнаўца 

 Як мы неаднойчы пісалі, заняткі і 

пошукавая дзейнасць у складзе гуртка 

“Арганаўты мінулага” аказвае на вучняў 

незабыўны ўплыў, які потым яны праносяць 

праз усё жыццё.  

Сустрэча кіраўніка гуртка Вітаўта Ермалёнка з 

“арганаўтам” Кандратовічам Аляксандрам – 

яскравае таму пацверджанне. Выпускнік 

школы 1980 года, Аляксандр шмат паездзіў па 

Савецкім Саюзе, шмат дзе працаваў, але на ўсё 

жыццё захаваў замілаванне да гісторыі роднага 

краю. Апошнім часам ён быў галоўным 

майстрам па добраўпарадкаванні яўрэйскіх 

могілак у Янавічах, непадалёку ад Віцебска. 

Лекцыя для студэнтаў 

Сустрэча з “арганаўтам” 



 На працягу ўсяго пасляваеннага часу, як і 

большасць яўрэйскіх пахаванняў, яно было 

закінута, і могілкі паступова сталі гарадской 

сметніцай. Але Янавічам пашчасціла, бо 

прадпрымальнік і дэпутат Дзяржаўнай Думы 

Расіі Барыс Мендзялеевіч даведаўся, што там 

павінны быць пахаваны яго продкі. 

Прадстаўнікі яўрэйскай абшчыны Віцебска 

Навум Лінькоўскі, Аркадзь Шульман, 

архітэктар Глеб Арлоўскі, наведаўшы могілкі, 

адшукалі 60 мацэйваў (надгробкаў). Дзякуючы 

фінансаванню Барыса Мендзялеевіча, пачалася 

праца па расчыстцы і добраўпарадкаванні. 

Аляксандру Кандратовічу, які ўзначаліў гэтую 

справу, дарэчы прыйшліся навыкі, атрыманыя ў 

дзяцінстве на археалагічных раскопках. 

Дзякуючы яго руплівасці было адшукана яшчэ 

300 мацэйваў. На сустрэчу з Вітаўтам 

Ермалёнкам Аляксандр прыехаў не з пустымі 

рукамі. У падарунак музею ён прывёз часткі 

бронзавай жырандолі 30-х гадоў ХХ стагоддзя, 

якія ўпрыгожвалі станцыю Рэвалюцыйную 

Маскоўскага метрапалітэна. Падчас працы на 

могілках ён знайшоў цэглу-пальчатку з 

Віцебскага замка XVI стагоддзя, кавалкі 

керамічнага посуду XII – XVIII стст. Цікавай 

знаходкай, падараванай нам у музей 

Аляксандрам, быў невялікі жалезны замочак 

XVIII стагоддзя. Падчас сустрэчы адбылося 

абмеркаванне шырокага кола пытанняў, 

звязаных з былой і сучаснай пошуковай і 

краязнаўчай дзейнасцю.  

Ермалёнак Вітаўт, краязнаўца 

 Несупынна працягвае пошук новых 

знаходак Вітаўт Ермалёнак. У кастрычніку ён 

адшукаў чарговыя экспанаты. Для музея кнігі і 

друку ім былі знойдены малітоўнікі на 

польскай мове XIX – XX стагоддзяў. Зборы 

этнаграфічнага музея папоўніліся жалезнай 

скрынкай ад цукерак 50-х гадоў XX ст. 

вытворчасці Германскай Дэмакратычнай 

Рэспублікі.  

 Для “Сялянскай хаты” кіраўнік музея 

набыў некалькі вышыванак і дываноў. 

Філіповіч Максім, настаўнік гісторыі 

 Гэта першае грунтоўнае выданне па 

гісторыі шляхецкіх 

рэзідэнцый у нашай вобласці. У даведніку 

падаюцца звесткі пра гісторыю, архітэктуру, 

сучасны стан сядзіб Віцебшчыны. Аўтар 

апавядае пра найбольш вядомых уладальнікаў 

і архітэктараў. У прадмове краязнаўца дае 

характарыстыку гісторыі сядзіб і іх ролі як у 

культурным, так і палітычным жыцці не толькі 

рэгіёна, але і ўсёй краіны. Даследчык асабліва 

спыняецца на тэрміне “сядзібазнаўства”, 

вызначае тэрмін “сядзіба” як жылы дом 

вышэйшых слаёў грамадства з комплексам 

гаспадарчых пабудоў і зямельнымі ўладаннямі, 

асобна спыняецца на функцыях сядзібы.  

 Мікола Півавар не толькі вывучаў 

гісторыю маёнткаў па кнігах і дакументальных 

крыніцах, але і сам амаль на працягу 10 год 

аб’ездзіў усю Віцебшчыну і на мясцовасці 

зафіксаваў сучасны стан захаваных шляхецкіх 

пабудоў. Перад даследчыкам стаяла няпростая 

задача: якія сядзібы змяшчаць у выданні? 

Першапачаткова ім было абрана 333 сядзібы, 

але ў выніку вывучэння ў даведніку было 

змешчана з іх толькі 287. Вельмі важнымі і 

Набыткі кіраўніка музея 

Сядзібы 

Віцебшчыны 

Пад такой назвай 

у друкарні 

“Беларуская 

энцыклапедыя імя 

Петруся Броўкі” 

выйшаў даведнік 

вядомага вучонага-

краязнаўцы 

Мікалая 

Васільевіча 

Півавара.  

НОВЫЯ КНІГІ ПА КРАЯЗНАЎСТВЕ 



 карыснымі для чытача будуць спіс 

гістарычных крыніц і паказальнік персаналій, 

пададзеныя напрыканцы выдання. Карыснай 

для чытача-турыста будзе карта кожнага раёна, 

на якой пазначаны шляхецкія сядзібы і 

апісанне іх стану. Аматары мінуўшчыны з 

Мёрскага раёна пазнаёмяцца з гісторыяй і 

развіццём 18 сядзібаў у нашым краі.  Пра 

панскія маёнткі ў Біруках, Блошніках, Бор-

Паляне, Горках, Мікалаёве, Якубове мала 

змяшчалася матэрыялаў у мясцовым друку. 

Даведнік віцебскага краязнаўцы стане 

выдатным падмуркам для напісання 

грунтоўных прац па гісторыі шляхецкіх 

сядзібаў у кожным раёне. 

 Сёлета быў надрукаваны пяты том 
даследаванняў, прысвечаных Году малой 
радзімы. У яго ўвайшлі 65 дакладаў, 
прачытаных або дасланых на канферэнцыю. 
Усе матэрыялы былі размеркаваны па 
наступных раздзелах: “Да 325 –годдзя “Бібліі 
для народа” Васіля Кораня”, “Гістарычнае 
краязнаўства”, “Культурна-асветніцкія 
ўстановы ў  сістэме сучаснага краязнаўства”, 
”Літаратурнае краязнаўства. Установы 
адукацыі ў сістэме сучаснага краязнаўства”, 
“Рэлігійнае краязнаўства. Хрысціянская 
спадчына Віцебшчыны”. У апошнім раздзеле 
зборніка чытач пазнаёміцца з дакладам 
кіраўніка музейнага аб’яднанання Вітаўта 
Ермалёнка “Гісторыя касцёла ў Мёрах 17-га – 
18-га стст.” Зацікавіць аматараў гісторыі і 
літаратуры з Мёршчыны даклад “Рэгіянальнае 
і нацыянальнае ў аповесці Франца Сіўко 
“Удог” пра творчасць нашага земляка, дасланы 
Паўлам Кошманам з Мазыра.  

Ермалёнак Вітаўт, краязнаўца 

 
Другі скарб, знойдзены тут, складаўся з 

залатых упрыгожанняў –  бранзалетаў, 
пярсцёнкаў, дыядэмаў з бразготкамі, якія 

таксама патрапілі ў Расію. 
СТАРАПАГОСЦКАЕ ВОЗЕРА. 

ВЁСКА СТАРЫ ПАГОСТ 
Праязджаючы па Старым Пагосце, 

любуемся краявідамі возера, якое 
знаходзіцца на адлегласці 1 км на поўдзень 
ад возера Краснае. Пра гісторыю гэтых 

мясцін можна даведацца з успамінаў Вацлава 
Ластоўскага, дзяцінства якога прайшло ў 
Старым Пагосце. У мінулых разведках 
“Арганаўты” з дапамогай старажыхароў 
вызначылі, дзе размяшчалася хата, дзе прайшлі 
дзіцячыя гады будучага славутага дзеяча 
беларускага народа. Падчас вандроўкі па вёсцы 
мы распавядаем пра жыццё і дзейнасць 
гісторыка, пісьменніка, вучонага, дзяржаўнага 
дзеяча. На кароткі час спыняемся на тым 
месцы, дзе ў 19-м стагоддзі стаяла хата, дзе 
прайшлі дзіцячыя гады нашага славутага 
земляка, і завяршаем кароткі аповед пра яго 
жыццё і дзейнасць. Асабліва звяртаем увагу на 
вучобу Вацлава ў Старапагосцкай школе 

граматы.  
ВАЦЛАЎ ЛАСТОЎСКІ 
(1883 – 1938 ) 
Выдатны дзеяч беларускага 
Адраджэння нарадзіўся ў 
засценку Калеснікі 

Дзісенскага павета (зараз 
Глыбоцкі раён) 20 кастрычніка 
1883 г. Бацька Юстын быў 
беззямельным дробным 

арандатарам, і таму сям’я часта мяняла месца 
жыхарства, пераязджаючы ад аднаго пана да 
другога. Метрычныя кнігі Новапагосцкага 
касцёла сведчаць, што наша мясцовасць цесна 
знітавана з родам Ластоўскіх. Адзін з 
Ластоўскіх у XIX ст. служыў святаром гэтага 
храма. Пра тое, што найбольш цікавыя гады 
маленства Вацлава прайшлі ў Старым Пагосце, 
сведчаць яго пазнейшыя ўспаміны, 
надрукаваныя ў часопісе “Крывіч”. Адтуль мы 
даведваемся пра яго вучобу ў школе граматы, 
якая існавала ў Старым Пагосце, і пра 
захаваныя ў памяці легенды пагосцкай зямлі. 
Дзе далей атрымліваў адукацыю наш зямляк, 
дакладна не вядома: не захавалася ніводнага 
пасведчання. Магчыма, ён вучыўся ў 
Новапагосцкім народным вучылішчы, 
Дзісенскай няпоўнай гімназіі, слухаў лекцыі 
“зайцам” ва ўніверсітэце. Але галоўную ролю 

РОДНЫ КРАЙ 
Ужо стала 
традыцыяй пасля 
кожнай навукова-
пактычнай 
канферэнцыі, якія 
праводзяцца ў ДУ 
“Віцебская абласная 
бібліятэка імя 
У.І.Леніна” на 
працягу года, 
выдаваць 
грунтоўныя зборнікі 
дакладаў, 
прачытаных 
удзельнікамі 
канферэнцыі.  

ВЕЛАПАХОД “СЛАВУТАСЦІ 
ПАГОСЦКАГА КРАЮ” 

(працяг, пач. у №8,9) 



 адыгралі вялікія разумовыя здольнасці, прага 
да самаадукацыі, якія зрабілі Ластоўскага 
адным з самых адукаваных дзеячаў 
Адраджэння. З 1909 па 1914 гг. працаваў 
сакратаром “Нашай нівы”, з 1906 г. сябруе з 
Беларускай Сацыялістычнай Грамадой. У 1910 
г. Ластоўскі ўпершыню на беларускай мове 
выдаў “Кароткі нарыс па гісторыі Беларусі”. 
Высока ацаніў літаратурную дзейнасць нашага 
земляка Максім Багдановіч. Асабліва плённа 
працуе Ластоўскі ў “Нашай ніве” (1912 – 1914). 
У 1915 – 1918 гг. Вацлаў Ластоўскі разам з 
братамі Луцкевічамі выдае газету “Гоман” і 
з’яўляецца яе рэдактарам. Газета выходзіць 
двойчы на тыдзень лацінкай і кірыліцай, 
заклікае да нацыянальнага і сацыяльнага 
вызвалення, стварэння Беларускай Народнай 
Рэспублікі. Выданне вітала звяржэнне 
самадзяржаўя ў Расіі. Найвышэйшымі 
каштоўнасцямі газета лічыла незалежнасць, 
інтэлектуальную і палітычную свабоду, 
родную мову і літаратуру, сацыяльны аптымізм 
і хрысціянскую рэлігію, нацыянальную 
свядомасць. Адначасова з літаратурай Вацлаў 
Ластоўскі займаецца і грамадска-палітычнай 
дзейнасцю. У сакавіку 1918 г. далучаецца да 
тых беларусаў, якія абвяшчаюць незалежную 
Беларускую Народную Рэспубліку. Наш зямляк 
выдае зборнік сваіх фальклорных запісаў, якія 
сабраў на Дзісеншчыне – “Прыпеўкі. Песні 
песень”, склаў падручнікі для беларускіх школ 
“Сейбіт”, ”Незабудка”, “Першая чытанка для 
дзяцей беларусаў”, “Хрэстаматыя па гісторыі 
беларускай літаратуры”, “Што трэба ведаць 
кожнаму беларусу?”. У снежні 1919 г. 
Ластоўскі ўзначальвае Раду Міністраў 
Беларускай Народнай Рэспублікі. У 1923 – 
1927 гг. друкуе часопіс “Крывіч” і з’яўляецца 
яго рэдактарам. У гэты час Ластоўскі стварае 
фундаментальныя навуковыя працы: “Гісторыя 
беларуска-крыўскай кнігі”, “Руска-беларускі 
слоўнік”. Іх вартасць захавалася да нашага 
часу. У 1926 г. Вацлава Ластоўскага 
запрашаюць на акадэмічную канферэнцыю ў 
Мінск, дзе ён на ўласныя вочы пабачыў поспехі 
беларусізацыі, якая праводзілася ў той час у 
БССР. Ён вырашае вярнуцца на радзіму, бо 
лічыць, што там можа прынесці большую 
карысць свайму народу. У 1927 г. зямляк 
прызначаны на адказную пасаду дырэктара 
Беларускага дзяржаўнага музея, з’яўляецца 
сакратаром Інстытута беларускай культуры, які 
крыху пазней стаў Акадэміяй Навук БССР. У 
1928 г. ён выбіраецца акадэмікам АН БССР, 
ладзіць этнаграфічныя экспедыцыі, адшукаў 
крыж Ефрасінні Полацкай. Але ўжо ў 1930 г. 
беларусізацыя была згорнута, а яе актыўныя 
дзеячы трапілі пад сякеру сталінскіх рэпрэсій. 
Адным з першых быў арыштаваны Ластоўскі, 

якога абвінавацілі ў стварэнні міфічнага Саюза 
вызвалення Беларусі. Пасля следства ён быў 
высланы ў Саратаў, дзе працягваў працу ў 
аддзеле рукапісаў Саратаўскага ўніверсітэта. 
Паўторна наш зямляк быў арыштаваны ў 1938 
г., абвінавачаны ў контррэвалюцыйнай 
дзейнасці і расстраляны. Рэабілітаваны толькі 
ў 1992 г. 

З гэтымі мясцінамі цесна знітавана і 
асоба Язэпа Драздовіча, які ладзіў сюды 
вандроўкі, праводзіў археалагічныя 
даследаванні, аб чым неаднойчы пісаў у сваім 
дзённіку. Таму спыняемся на беразе 
Старапагосцкага возера, дзе вандраваў наш 
самабытны мастак, і распавядаем удзельнікам 
паходу пра лёс Язэпа Драздовіча. 
ЯЗЭП ДРАЗДОВІЧ 

Беларускі Леанарда да Вінчы – 
менавіта так вобразна называюць нашага 
славутага земляка, лёс якога быў цесна 
знітаваны і з нашым краем. Нарадзіўся Язэп 
Нарцызавіч Драздовіч 13 кастрычніка 1888 

года ў засценку Пунькі Дзісенскага павета. 
Бацькі яго былі дробнымі арандатарамі і часта 
мянялі месца жыхарства. Маці ведала шмат  
беларускіх песень, легендаў і паданняў, што і 
аказала ўплыў на фарміраванне яго 
светапогляду. Бачачы добрыя здольнасці 
хлопчыка, яго аддалі вучыцца ў Дзісненскае 
гарадское вучылішча, якое ён паспяхова 
заканчвае ў 1906 г. Вучоба ў Віленскай 
рысавальнай школе з 1906 па 1910 год 
садзейнічала станаўленню не толькі маладога 
мастака-графіка, але і свядомага беларуса. У 
Вільні ў пачатку 20-га стагоддзя віравала кола 
беларускай інтэлігенцыі,  Язэп Драздовіч – 
актыўны ўдзельнік мерапрыемстваў, якія тут 
ладзіліся. У гэты час ён упрыгожвае сваімі 
малюнкамі разнастайныя  беларускія выданні, 
якія ў той час выходзілі ў Вільні. Прызваны ў 
1910 годзе ў расійскае войска фельчарам, ён 
вымушаны быў аддаць сем год свайго 
маладога жыцця службе “бацюшку-цару”. 
Падчас Першай сусветнай вайны Язэп 
некаторы час служыў у Дзісне. Вярнуўшыся на 
радзіму, ў 1917 – 1921 гг. ён стаў актыўным 
арганізатарам  культурна-асветніцкага жыцця 
ў нашым краі, ствараў беларускія таварыствы, 
кааператывы, пачатковыя беларускія школы. У 
Мінску Драздовіч працаваў настаўнікам, 
ілюстратарам, дэкаратарам, займаўся 
археалагічнымі даследаваннямі Заслаў’я і 
Нямігі. У 20-я гады Я. Драздовіч працуе 
настаўнікам на Дзісеншчыне і адначасова – 
над слоўнікам беларускай мовы для Акадэміі 
навук. Для Беларускага музея ў Вільні 
Я.Драздовіч адпраўляецца ў этнаграфічныя 
экспедыцыі на Піншчыну, дзе стварае шэраг 
замалёвак этнаграфічных строяў, збірае 



 фальклор і перадае для музея шмат альбомаў 
сваіх графічных працаў. Працуючы 
настаўнікам у беларускіх гімназіях, ён стварае 
мастацкія майстэрні для вучняў і арганізуе 
выставы. Летам 1927 года абышоў пехатою 
беларускія замкі і гарадзішчы Міншчыны і 
Гродзеншчыны, дзе зрабіў шэраг графічных 
замалёвак з натуры. Альбомы з малюнкамі 
былі таксама перададзены ў Беларускі музей. 
Для Інстытута Беларускай культуры ў Мінску 
ён дасылае рукапісныя зборнікі “Народныя 
прыказкі Дзісеншчыны”, “Народныя песні, 
сабраныя на Піншчыне, Дзісеншчыне і ў іншых 
мясцовасцях”. Шмат вывучаў Язэп Драздовіч 
археалагічных помнікаў і ў нашым краі. Ён 
напісаў працу “Дзісенская дагістарычная 
старына”, выказаў цікавую гіпотэзу аб 
існаванні загадкавых Дудутак непадалёку ад 
Язна. Пасля закрыцця беларускіх гімназій 
таленавіты педагог і мастак застаўся без сталай 
працы, яго зацікавіла касмічная тэма. Ён 
пачынае сніць фантастычныя сны аб жыцці на 
планетах і спадарожніках. Так, упершыню на 
Беларусі з’яўляецца касмічная тэма, як у 
жывапісе, так і ў літаратуры. Драздовічам 
напісаны навукова-папулярныя брашуры 
“Жыццё на Месяцы”, “Нябесныя бегі”, 
“Гармонія планет сонечнай сістэмы”. А пазней, 
у 30-я гады, ён напісаў яшчэ тры аповесці на 
гістарычныя тэмы. Адначасова ёнстварае 
шэраг карцін касмічнай тэматыкі: “Жыццё на 
Марсе”, “Жыццё на Сатурне”, “Трывеж” і інш. 
Зарабляў на кавалак хлеба, вандруючы з вёскі ў 
вёску па ўсёй Дзісеншчыне, дзе ствараў для 
простых сялянскіх хатаў маляўнічыя дываны. 
У гэты час ён не аднойчы быў і на Мёршчыне, 
вывучаў старажытнасці ля Старога і Новага 
Пагосту, захапляўся краявідамі возера Краснае. 
Тут ён знайшоў каменную сякеру і даўбеньку. 
Дзякуючы свайму сябру Янку Пачопку і брату, 
ён мог знайсці прытулак і харчаванне. У гэты 
час ён стварае для музея ў Вільні барэльефы з 
дрэва паэта Міхася Машары і Янкі Пачопкі. Не 
змяніліся адносіны да Язэпа Драздовіча і пасля 
1939 года. Яму не давяралі, і толькі ягонае 
“дзівацтва” дапамагло пазбегнуць рэпрэсій. 
Пасля вайны ён вёў свой звычайны лад жыцця 
– маляваў дываны, карціны вяскоўцам, 
працягваў пісаць творы на касмічныя тэмы. 
Цяжкае жыццё наклала адбітак на здароў’е 
мастака. Пагоршыўся зрок, але нават пад канец 
жыцця яго дываны ззялі сваёй прывабнасцю. 
Прыкладам таму дыван, які знаходзіцца ў 
нашым музеі, напісаны ў 1951 годзе. Памёр 
Язэп Драздовіч, як і пражыў сваё жыццё, у 
дарозе ля Новага Пагоста ў 1954 годзе. 

У 1993 г. у наваколлі Старога Пагоста 
мы знайшлі крамянёвыя прылады працы IV – 
IIIтыс. да н.э., што сведчыць пра існаванне там 

старажытнага паселішча. Падчас разведкі ў 
1999 г. знойдзены аскепкі керамікі X – XIII 
стст.  

Пакідаючы Стары Пагост, звяртаем 
увагу ўдзельнікаў вандроўкі на кавалак дарогі 
з захаванай брукаванкай, якая была пакладзена 
перад праездам па гэтай дарозе прэзідэнта 
Рэчы Паспалітай Ігнація Масціцкага ў 1929 
годзе. 

ВЁСКА ЮНДЗІЛОВА 
Далей наш шлях ляжыць у вёску 

Юндзілова, размешчаную за 2 км ад Старога 
Пагоста на захад. Назву паселішча атрымала 
ад прозвішча Юндзіл, славутага роду, які 
валодаў гэтымі мясцінамі ў XVII – XVIII 
стст. Тут прайшлі дзіцячыя гады выдатнага 

рэлігійнага дзеяча, у будучым арцыбіскупа 
Беластока Эдварда Кісяля. 

Біскуп Эдвард Кісель  
Нарадзіўся будучы біскуп 4 лютага 1918 

г. у сялянскай сям’і чацвёртым дзіцём. З 
малых гадоў хлопец выхоўваўся ў рэлігійнай 
атмасферы. Па ўспамінах, любіў маліцца на 

прыродзе, стаўшы высока на камень або 
пагорак. Вось чаму яго будучае жыццё стала 
шляхам служэння Богу і людзям. Першыя два 
класы вучыўся ў Юндзілове, потым у 
Германавічах, пазней у гімназіях Дзісны і 
Пінска. Тут выспела рашэнне стаць святаром. 
Вялікі ўплыў на яго выбар аказала маці. У 1937 
г. Эдвард паступае ў Віленскую духоўную 
семінарыю. Нягледзячы на ваеннае ліхалецце, 
14 лютага 1943 г. Эдвард атрымлівае 
святарскае пасвячэнне. У студзені 1953 г. ён 
абараняе доктарскую дысертацыю. 3 мая 1976 
г. Папа Павел VI прызначыў нашага земляка 
тытулярным біскупам, Апостальскім 
адміністратарам Беластоцкай архідыяцэзіі. 
Дзякуючы яго падтрымцы ў 1990 г. адноўлены 
касцёл у Новым Пагосце. 25 сакавіка 1992 г. 
Ян Павел ІІ зацвердзіў Эдварда Кісяля 
мітрапалітам і першым арцыбіскупам, але 29 
верасня 1993 г. наш зямляк памёр. Месца, дзе 
была яго роднаяхата, ушанавана памятным 
крыжам. Нягледзячы на гравійную дарогу, 
хутка рухаемся па ёй у напрамку Новага 
Пагоста і спыняемся ля цікавага помніка 
прыроды – каменя-волата. 

НОВАПАГОСЦКІ ВЯЛІКІ КАМЕНЬ 
Камень размешчаны за 4,5 км ад 

Старога Пагоста на паўночны захад па 
дарозе на Новы Пагост. Ляжыць валун на 
вышыні 157,5 м над узроўнем мора. 
Прынесены ён быў 18 – 20 тысяч гадоў таму 
ледавіком са Скандынавіі. Гэта цёмна-шэры 

дробназярністы мігматыт, паласаты, з вялікай 
колькасцю жылкаў ружовага палявога шпату 
таўшчынёй 0,5 – 2 см. Даўжыня волата 3,3 м, 
шырыня 2,9 м, вышыня 2,2 м, абвод 9,55 м, 



 аб’ём 11,2 куб. м, вага 29,6 т. Па форме каменеь 
прасападобны. Захавалася паданне пра гэты 
камень-“кравец”, запісанае Вацлавам 

Ластоўскім. 
ПАДАННЕ ПРА КАМЕНЬ-КРАВЕЦ 

Каля ракі, побач з в. Стары Пагост, 
ляжаў камень-кравец памерам у рост 
чалавека. У ім акенца-ніша, куды людзі, якія 
прасілі абноўку, клалі тканіну. Адна баба 

вырашыла паздзекавацца з майстра, накідала 
яму ў нішу гною ды яшчэ запатрабавала новыя 
чаравікі. Пасля такога здзеку акенца 
зачынілася, ліхую бабу скруціла, і больш валун 
нікому не шыў. 

З тым жа дзісенскім краўцом звязана і 
іншая легенда. Там хоць і дзейнічае нячыстая 
сіла, але камень выступае яе праціўнікам. А 
было ўсё так. Непадалёк ад ракі будавалі 
царкву. Люді звозілі туды валуны. Раззлаваныя 
чэрці вырашылі нашкодзіць і ўсе камяні 
перакідалі ўначы на другі бераг. Калі чуткі пра 
гэтыя выхадкі дакаціліся да валуна-краўца, ён 
ператварыўся ў магутнага асілка. Каб 
адпомсціць чарцям, кравец за кожны 
перакінуты камень вяртаў два. Свавольнікі 
знясілелі і разгубіліся. Чым больш яны 
працавалі, тым вышэйшая груда валуноў 
утваралася вакол іх. Хутка чэрці зразумелі, што 
трэба ўцякаць, бо нічога з іх задумы не 
атрымаецца. Валуноў, накіданых асілкам, 
хапіла не толькі на бажніцу, але і на каменную 
агароджу. А пераможца вярнуўся на ранейшае 
месца, зноў ператварыўшыся ў валун. Як і 

раней, абшываў усю ваколіцу да таго выпадку, 
што ўчыніла ліхая баба.  

Неўзабаве мы ўжо ўязджалі ў былое 
мястэчка Новы Пагост, якое зараз 
з’яўляецца цэнтрам сельсавета. 

НОВЫ ПАГОСТ 
Адлегласць ад Мёраў да Новага Пагоста 

па шашы – 18 км, 6 км ад Старога Пагоста. 
Гэтая мясціна – найбольш славутая ў 
нашым маршруце. Мяркуючы па назве, 
узнікненне паселішча адносіцца да X ст., 

калі Пагостам называлі месца, дзе князю 
давалі даніну падначаленыя яму людзі. У 
пагостах будаваліся сядзібы княжацкіх 
цівуноў, якія адказвалі за збор даніны. 
Паселішча называецца Новы Пагост. Таму 
зразумела, што больш старажытны – Стары 
Пагост, які мы першым пабачылі па нашым 
маршруце. Упершыню Новы Пагост 
узгадваецца ў 1498 г. як уладанне Яна Сапегі. 
У 1500 г. “дзесяць службаў перададзены 
каралём Аляксандрам Юрыю Клоту”. У 1517 г. 
Павел Сапега выдзяляе са сваіх уладанняў 
маёнтак Пагост удаве Яна Сапегі, а ў 1554 г. ім 
валодае А. Пронскі і яго жонка Ганна 
Сапежанка. А таксама над часткай 
гаспадарыць Я. Камаеўскі і яго жонка К. 
Глебавічанка. У 1556 г. княгіня Ганна 
Пронская перадае свайму мужу А.Г. 
Пронскаму па завяшчанні трэцюю частку 
пагосцкіх уладанняў. З 1592 г. маёнткам, 
мястэчкам валодае славуты канцлер ВКЛ Леў 
Сапега, які ў 1593 г. ахвяруе грошы на 
будаўніцтва касцёла ў імя Святой Тройцы. У 
1596 г. кароль Жыгімонт ІІІ зацвярджае гэтую 
прывілею. У 1711 г. частка зямель належыць 
Станіславу Бянецкаму. Ад Сапегаў пагосцкія 
землі перайшлі да Ігната Бужынскага, 
кашталяна Смаленскага, потым як шлюбны 
падарунак – да гродзенскага падкаморага 
Францішка Юндзіла. У 1818 г. пагосцкія 
ўладанні падзелены на часткі. Апошнімі 
ўладальнікамі сталі Канаплянскія. У Новым 
Пагосце ў 1859 г. было 32 дамы, 199 жыхароў, 
а ўжо ў 1886 г. у мястэчку 52 дамы, 409 
жыхароў. У 1904 г. у мястэчку 524 жыхары. У 
лістападзе 1917 г. устаноўлена савецкая ўлада. 
У міжваенны перыяд мястэчка стала цэнтрам 
гміны Браслаўскага павета. Кожны чацвер 
праводзіліся кірмашы. У Новым Пагосце 
з’явілася шмат яўрэяў, якія адкрылі свае 
крамы. У параўнанні з пачаткам XX ст. іх 
колькасць павялічылася. Усяго ў міжваенны 
перыяд у мястэчку 123 хаты, 776 жыхароў. У 
1922 г. на змену беларускай, якую заснаваў 
Браніслаў Туронак, адчынена польскамоўная 
чатырохгадовая школа, якая потым вырасла ў 
сямігодку. У мястэчку існаваў пункт пажарнай 
аховы, дзейнічала “Таварыства вясковай 



 моладзі”, якое мела нават сваё памяшканне. У 
гады Вялікай Айчыннай вайны ў Новым 
Пагосце размяшчаўся фашысцкі гарнізон. Была 
адчынена беларускамоўная школа, дзе 
працаваў выдатны дзеяч нацыянальна-
вызваленчага руху Аўген Аніська. Вызвалены 
Новы Пагост 2 ліпеня 1944 г. 423-м 
стралковым палком на чале з камандзірам Ф.Н. 
Уцянковым 166-й дывізіяй пад камандаваннем 
генерал-маёра А. Светлякова. Падчас руху ў 
напрамку мястэчка геройскі подзвіг здзейсніў 
старшы сяржант Максім Крылоў. Каб 
забяспечыць наступленне сваіх сяброў, ён 
кінуўся пад самаходную гармату са звязкай 
гранат і загінуў, тым самым контратака ворага 
была адбіта. Герой быў пасмяротна 
прадстаўлены да ўзнагароджання ордэнам 
Леніна. Загадам камандуючага Першым 
Прыбалтыйскім фронтам М.Крылоў 
пасмяротна ўзнагароджаны ордэнам Айчыннай 
вайны І ступені. На франтах вайны загінула 13 
жыхароў мястэчка. З 1945 г. і па сёння Новы 
Пагост з’яўляецца цэнтрам сельсавета. З 1947 
г. працавала бальніца. З верасня 1944 г. пачала 
дзейнічаць пачатковая школа, потым 
сямігодка, першы выпуск якой адбыўся ў 1948 
г. 3 1951 г. школа ператворана ў сярэднюю. У 
1948 г. утвораны калгас “Новы шлях”, потым 
“Рассвет”, адчынена аддзяленне сувязі, 
амбулаторыя, лясніцтва, пункт ваенізаванай 
пажарнай аховы, дзіцячы сад. У 80-я гг. ХХ ст. 
ля Пагоста з’явілася рукатворнае возера. У ХХІ 
ст. пачаўся імклівы заняпад былога мястэчка, 

скарачаецца колькасць вучняў у школе. Зараз у 
вёсцы пражывае толькі 250 жыхароў.  

Калі ўязджаем у вёску, спыняемся ля 
помніка на брацкай магіле воінаў, якія 
вызвалялі Новы Пагост. Ён стаіць якраз на 
месцы былой драўлянай уніяцкай царквы 18-га 
ст. Спыняемся ля помніка, каб ушанаваць 
памяць загінулых воінаў. Насупраць помніка 
знаходзіцца будынак праваслаўнай царквы ў 
імя свяціцеля Мікалая Цудатворцы. Коратка 

распавядаем аб яе гісторыі і архітэктурных 
асаблівасцях. Пабудавана царква ў 1879 г. з 
бутавага каменю і цэглы за дзяржаўны кошт. 
Размешчана была якраз насупраць былой 
драўлянай уніяцкай царквы. Пасля падаўлення 
паўстання 1863 года царскі ўрад актыўна 
праводзіў палітыку русіфікацыі пры дапамозе 

праваслаўнай веры. У тыя часы прыход 
налічваў 2968 вернікаў.  

Храм мае тыповую архітэктуру 
рэтраспектыўна-рускага царкоўнага 
будаўніцтва сінадальнага накірунку. 
Трох’ярусная шатровая званіца, нізкі бабінец, 
квадратны ў плане асноўны аб’ём, завершаны 
цыбулепадобным купалам на васьмігранным 
светлавым барабане. Выклікае цікавасць і 
надае храму асаблівую прыгажосць дэкор 
фасаду ў форме старажытна-рускага 
дойлідства, кілепадобныя ліштвы, паўкалонкі, 
аркатурны пояс. Памяшканні перакрыты 
скляпеннямі. У царкве захоўваецца драўлянае 
распяцце ад уніятаў – твор народнай 
скульптуры канца XVIІ ст., абразы ХІХ ст. 
“Маці Божая Адзігітрыя”, “Забойства Іаана”, 
“Архангел Гаўрыіл”, “Архангел Міхаіл”, 
прыгожы іканастас. Нажаль, у час нашага 

паходу царква была зачынена.  
СЛАВУТЫЯ ЛЮДЗІ З НОВАГА 

ПАГОСТА 
Новы Пагост, як ніякая іншая вёска 

нашага раёна, багата на славутых землякоў. 

Акрамя роду Сапегаў, якія валодалі 

Пагостам амаль 200 год, Юндзілаў, знакамітым 

быў і род апошніх уладальнікаў Канаплянскіх. 

Род Канаплянскіх герба “Навіна”. 

Найбольш знакаміты з гэтых прадстаўнікоў 

– Франц Канаплянскі (1814 – 1864). 

Нарадзіўся ён непадалёк ад Пагоста ў 

маёнтку Забор’е, паручнік у адстаўцы. З 

1859 г. на пасадзе засядацеля ад дваранства ў 

Віленскай палаце грамадзянскага суда. У 1863 

г. Кастусём Каліноўскім быў прызначаны 



 паўстанцкім цывільным начальнікам Віленскага 

ваяводства, выконваў адказную работу па 

арганізацыі і матэрыяльным забеспячэнні 

паўстання. Пасля яго паражэння хаваўся ў 

родных мясцінах. Мы чулі такую легенду. 

Царскія салдаты на працягу некалькіх месяцаў 

не маглі злавіць паўстанца. Тады мясцовым 

жыхарам была паабяцана ўзнагарода: зямля і 

маёмасць Канаплянскіх тым, хто зловіць 

“мяцежніка”. Праз некалькі гадзін Францішак 

Канаплянскі быў злоўлены і здадзены карнікам, 

павешаны тут жа на плошчы пры народзе. 

Колькі ў тым праўды, невядома, бо з архіўных 

крыніц мы даведаліся, што ён быў асуджаны на 

катаргу і памёр па дарозе ў Сібір. Пахаваны на 

родавых могілках. Зараз там школьны стадыён. 

Трагічны лёс і апошняга нашчадка 

Канаплянскіх – Віталя. У 1943 г. яго 

абвінавацілі ў сувязі з партызанамі і павешалі ў 

Новым Пагосце на скрыжаванні вуліц. Калі 

маці папрасіла развітацца з сынам, то ёй 

адказалі: “Калі загалосіш, то будзеш вісець 

побач з сынам. Калі не заплачаш, то можаш 

развітацца”. Маці валодала вялікай воляй, 

развіталася без плачу. Магіла апошняга з 

Канаплянскіх згубілася, яе адшукаць нам 

пакуль не ўдалося. 

Вінцэнт Ключынскі – арцыбіскуп, 

мітрапаліт Магілёўска-Мінскі (1847 – 1917). 

Нарадзіўся ў 1847 г. у Шаркаўшчыне, 

ахрышчаны ў Новапагосцкім касцёле. Яго 

бацька Адольф служыў пісарам у гміне, хутка 

памёр, і выхаваннем займалася маці Францішка 

з роду Корсакаў. Вучыўся ў Дынабургскай 

гімназіі, а ў 1865 г. паступіў у духоўную 

семінарыю ў Вільні, далей вучыўся ў 

Пецярбургскай духоўнай семінарыі, якую 

скончыў са ступенню магістра тэалогіі. У 1871 

г. атрымаў прысвячэнне ў святары. Працаваў 

прафесарам духоўнай семінарыі ў Вільні, дзе 

выкладаў дагматыку, маральную тэалогію, 

святое пісьмо. Выконваў абавязкі інспектара 

семінарыі, стаў канонікам, а потым прэлатам 

Віленскай капітулы. Ключынскі займаўся не 

толькі касцёльнымі справамі, але і актыўнай 

грамадскай дзейнасцю, дабрачыннасцю, 

арганізоўваў дапамогу сіротам, бедным. У 1889 

г. ён заснаваў у Вільні таварыства асоб, якія 

жадалі працаваць у духу каталіцызму і 

народнасці. Структура пазней ператварылася ў 

таемнае манаскае згуртаванне, якое займалася 

апекай над сіротамі і падкідышамі, што 

выхоўваліся ў каталіцкім духу. У той час 

умовай утрымання ў дзяржаўных прытулках 

сірот было абавязковае праваслаўнае 

хрышчэнне. У клопаце святарскага прызвання 

Ключынскі пачаў прыватную падрыхтоўку 

кандыдатаў да святарскага звання, у якіх 

хлопцы мелі апеку. У 1898 г. Віленскі біскуп 

Звіровіч паслаў Ключынскага як прадстаўніка 

Віленскай дыяцэзіі ў Пецярбургскую 

духоўную калегію. Удзельнічаў Вінцэнт у 

пілігрымцы да Святой Зямлі, Егіпта. У 1910 г. 

прызначаны папам Піем Х мітрапалітам 

Магілёўска-Мінскім, арганізоўваў дзейнасць 

каталіцкага касцёла ў самай вялікай дыяцэзіі 

Расійскай імперыі, якая распаўсюджвалася аж 

да Ўладзівастока і Сахаліна. Пачалося цяжкае 

змаганне з царскім урадам за правы католікаў. 

Але змучаны цяжкасцямі працы і хваробамі ў 

канцы 1913 г., Ключынскі адмовіўся ад пасады 

арцыбіскупа. Апостальская сталіца прыняла 

адмову 21.07.1914 г. Для папраўкі здароўя 

мітрапаліт едзе перш на Каўказ, потым у 

Крым, дзе і памірае ў Алушце ў 1917 г. 

Пахаваны ў Пецярбургу, пазней парэшткі 

В.Ключынскага перавезлі ў Вільню. 

 
КАМПАЗІТАР З НОВАГА ПАГОСТА 

З Новым Пагостам звязана дзяцінства 

знакамітага беларускага кампазітара і 

фалькларыста Генадзя Іванавіча Цітовіча. 

Ён нарадзіўся 25.07.1910 г. Вучыўся ў 

Новапагосцкай школе, Віленскай 

кансерваторыі ў 1936 – 1939 гг. У 1939 – 1941, 

1945 – 1951 гг. –  рэдактар абласнога радыё, 

кансультант Дома народнай творчасці. У 1952 

г. у вёсцы Вялікае Падлессе Ляхавіцкага раёна 

Г.Цітовіч стварае народны хор, рэарганізаваны 

ў 1959 г. у Беларускі дзяржаўны ансамбль 

песні і танца, а ў 1964 г. –  у Дзяржаўны хор 

БССР, якім Цітовіч кіраваў да 1974 г. У 1974 – 

1975 гг. – старшы навуковы супрацоўнік 

інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і 

фальклору АН БССР. Наш зямляк вёў вялікую 

збіральніцкую, навуковую, прапагандысцкую 

дзейнасць, запісаў больш за тры тысячы 

беларускіх, рускіх, украінскіх і іншых песень. 

Народны артыст СССР, народны артыст БССР. 

Узнагароджаны Дзяржаўнай прэміяй БССР у 

1968 г. Памёр 21.06.1986 г. Зараз у 

Новапагосцкай школе знакамітаму кампазітару 

прысвечаны музей. Падчас паходу мы не 

атрымалі магчымасці яго наведаць. У 



 гістарычным музеі СШ № 3 знаходзяцца ноты і 

кнігі, якія гурткоўцы адшукалі ў макулатуры. 

Яны былі падараваны Цітовічу вядомым 

дзеячам нацыянальна-вызваленчага руху 

Флорам Манцэвічам, які адыграў галоўную 

ролю ў захапленні маленькага Генадзя 

музыкай.  

Мікалай Багданаў 
Але не толькі ў мінулым жылі ў Пагосце 

знакамітыя людзі. Жывуць і зараз тут 

цікавыя творцы. Таму, знаёмячыся з 

мястэчкам, велатурысты не маглі прамінуць 

хату, дзе жыве ветэран працы, паэт і пісьменнік 

Мікалай Пракопавіч Багданаў. Пра яго мы 

неаднойчы пісалі ў нашай газеце, а зараз 

школьнікі маглі сустрэцца і паразмаўляць з 

гэтым няўрымслівым ветэранам працы. Таму 

зварочваем у маленькую вулачку, дзе 

захавалася брукаванка і будынкі польскага 

часу.  

Падчас сустрэчы Мікалай Пракопавіч 

падзяліўся сваім чарговым поспехам. Сёлета ён 

удзельнічаў у літаратурным конкурсе 

“Георгиевская лента”, які праводзіў Расійскі 

Саюз пісьменнікаў да 75-гадовага юбілею 

Вялікай Перамогі. Наш суразмоўца стаў 

намінантам гэтага прэстыжнага ў Расіі 

конкурсу. Нягледзячы на тое, што ў ім прымала 

ўдзел больш чым тысяча ўдзельнікаў, Мікалай 

Пракопавіч атрымаў медаль “Георгиевская 

лента. 250 лет” і пасведчанне да яго. Акрамя 

таго, ён быў узнагароджаны і дыпломам, 

атрымаў зборнік з такой назвай, дзе былі 

змешчаны і вершы паэта з Пагоста. Да свайго 

юбілею Мікалай Пракаповіч плануе выдаць 

чарговую кнігу сваіх твораў пад назвай “Мая 

гавань”. На развітанне жонка паэта Галіна 

Сцяпанаўна падаравала вандроўнікам два 

слоікі мёду, якім на працягу ўсяго паходу 

ласаваліся турысты, ды кошык смачных сліваў 

з уласнага саду. Шчыры дзякуй за гэта  

руплівым гаспадарам. 

Уважліва разглядаючы старыя яшчэ 

даваенныя пабудовы, якіх тут засталося яшчэ 

шмат, удзельнікі паходу няспешна рухаюцца па 

вуліцах мястэчка. Наш кіраўнік Вітаўт 

Антонавіч паказвае ўдзельнікам паходу хату, 

дзе яшчэ нядаўна жыла жанчына, якую 

называлі “Пагостская Ванга”. Не толькі ў 

жыхароў раёна выклікала цікавасць мясцовая 

знахарка Ніна Уладзіміраўна Салак. Пра яе 

ведалі і ў краіне, і па-за яе межамі. Яна 

вылечвала розныя хваробы, ведала мінулае і 

будучыню чалавека. Асаблівымі лекавымі 

якасцямі валодае вада з яе студні, якая 

дапамагае пазбавіцца ад розных немачаў. На 

жаль, некалькі год таму народнай лекаркі не 

стала. Пра пагосцкіх чараўнікоў у мінулым 

сведчыцьі паданне, запісанае настаўнікам-

краязнаўцам Любіньскім у 1875 г. Спыняемся 

ля драўлянага касцёла, які размешчны побач з 

галоўнай дарогай, наш кіраўнік распавядае яго 

гісторыю. 

КАСЦЁЛ СВЯТОЙ ТРОЙЦЫ Ў 
НОВЫМ ПАГОСЦЕ   

Касцёл у Новым Пагоце з’яўляецца 

найбольш старажытным помнікам 

архітэктуры Мёрскага раёна. Намі знойдзены 

шматлікія старыя здымкі і дакументы аб яго 

гісторыі. Узнікненне касцёла звязана з 

дзейнасцю славутага канцлера ВКЛ Льва 

Сапегі. 16 ліпеня 1593 г. ён у Вільні выдае 

дакумент, у якім фундуе ўзвядзенне храмаў у 

Пагосце і Іказні. Пры гэтым касцёл у Пагосце ў 

гэты час ужо існаваў. 28 мая 1596 г. Леў Сапега 

надае Іказненскаму храму новы прывілей, у 

якім павялічвае яго ўладанні і абавязвае пры 

абодвух касцёлах утрымліваць яшчэ 

настаўнікаў і школкі. Такім чынам, гэтую 

школу можна лічыць найстарэйшай у нашай 

мясцовасці. Каб святыні не пераводзіліся ў 

іншыя канфесіі, апекавалі іх віленскія езуіты 

касцёла Святога Яна. Праўда, пазней, пасля 

забароны дзейнасці ордэна езуітаў, гэтае права 

ў канцы XVIІІ ст. атрымалі Бужынскія, у ХІХ 

ст. – Юндзілы. Першы касцёл быў драўляны і 

таму падчас вайны з Маскоўскай дзяржавай у 

1654 г. спалены. Але ўжо праз два гады ён быў 

адбудаваны зноў. У такім выглядзе храм 



 пратрываў больш за сто год. У 1766 г. 

памкненнямі ксяндза Песляка пры фінансавай 

падтрымцы кашталяна смаленскага Станіслава 

Бужынскага быў узведзены драўляны 

двухвежавы храм, які са значнымі рамонтамі 

захаваўся да цяперашняга часу. Менавіта новы 

касцёл па просьбе ксяндза Песляка і кашталяна 

смаленскага Тадэвуша Бужынскага стаў 

самастойным цэнтрам парафіі ў Пагосце. Тады 

ўпершыню была падзелена маёмасць храмаў, а 

ксёндз Песляк стаў першым пробашчам у 

Пагосце. 

Першае апісанне гэтага храма мы 

знаходзім у інвентары плябаніі ад 10 жніўня 

1783 г. У апісанні сказана, што касцёл невялікі, 

на мураваным падмурку, мае дзве вежы з 

жалезнымі крыжамі, над захрыстыямі таксама 

два маленькія купалы з крыжамі, а ў цэнтры 

яшчэ адзін купал, толькі большы. Дах крыты 

гонтай, фасад паміж вежамі пафарбаваны. 

Дзверы пад хорамі вялікія, двое бакавых – 

меншыя. У касцёле чатыры вялікія вакны, два 

меншыя над алтаром. Тры алтары. Галоўны – 

Святой Тройцы з трыма сярэбранымі каронамі, 

бакавыя – святога Антонія і Маці Божай 

Смуткуючай. Ля касцёла двухпавярховая 

званіца з двума званамі, а таксама адным 

меншым на касцёле. Вакол яшчэ дзеючыя 

могілкі. У інвентары змешчана і апісанне 

ўладанняў, якія змяніліся ў параўнанні з 

фундацыяй Сапегаў ад 1596 г. Францішак 

Юндзіл ахвяраваў на касцёл 6000 злотых, 

працэнты з якіх ішлі на патрэбы святыні. Таму 

раз на тыдзень тут служыліся дзве святыя імшы 

за памерлых князёў Сапегаў, а адна за Юндзіла. 

У 1845 г. Ян Барэйка Ходзька ў 

гісторыка-статыстычных звестках пра Мінскую 

дыяцэзію піша, што касцёл у Пагосце ад 

старасці разбураецца і патрабуе значнага 

рамонту. Праз шэсць год, як занатавана ў 

хроніцы пагосцкага касцёла, ён ужо ўзяты ў 

клямары, перакрыты гонтай. Дзякуючы 

клопатам ксяндза Шырына касцёл у Пагосце 

быў кардынальна адрамантаваны, павялічаны і 

ў такім выглядзе праіснаваў да пачатку 50-х гг. 

ХХ ст. Тады савецкія ўлады зрабілі з яго 

спачатку спартзалу для мясцовай школы, але 

дзеці на фізкультуры атрымлівалі траўмы. Таму 

будынак прыстасавалі пад склад. У гэты час 

былі разабраны вежы. Ксёндз Інгялевіч быў 

арыштаваны, пасля вызвалення вярнуцца не 

змог, застаўся працаваць святаром у Астраўцы. 

Найстарэйшая колькасць вернікаў 

пагосцкай парафіі вядома з 1773 г., тады да 

святых сакрамэнтаў прыступала 1022 

парафіяніны, у 1788 – 1580 вернікаў. У 1797 г. 

колькасць вернікаў узрасла да 1932 чалавек і на 

працягу ХІХ ст. несупынна павялічвалася. 

Напрыклад, у 1827 г. – 2350, 1851 – 3120, 1860 

– 3980, 1906 – 4980. ў 1938 г. – 4230. Другая 

сусветная вайна, рэпрэсіі супраць палякаў і 

католікаў, закрыццё касцёла ў 1949 г., 

пагаршэнне дэмаграфічнай сітуацыі зменшылі 

колькасць вернікаў амаль у 10 разоў. Але тыя, 

хто застаўся, у 1990 г. аднавілі парафію і 

касцёл. Мы ўважліва аглядаем не толькі сам 

храм, але і тэрыторыю вакол яго, якая, 

дзякуючы руплівасці святароў і вернікаў, 

упрыгожана скульптурамі, гротамі, 

экзатычнымі раслінамі і кветкамі. Ля касцёла 

захавалася плябанія і дом, дзе жыў арганісты 

касцёла Станіслаў Курыловіч. Менавіта тут 

прайшлі дзіцячыя гады яго сына – выдатнага 

вучонага-біёлага з сусветным імем Багуслава 

Курыловіча.  

Ермалёнак Вітаўт, кіраўнік паходу 
Кліменцьева Арына, Панізнік Аляксандра, 

вучаніцы 10 класа (Працяг будзе) 
 

Дадзеная выданне падрыхтаванае пры фінансавай падтрымцы Еўрапейскага саюза. Змест выдання 

з'яўляецца прадметам адказнасці супрацоўнікаў ініцыятывы «Моладзевая інтэрактыўная культурна-

гістарычная пляцоўка «Спадчына Міёрскага краю» і не адлюстроўвае пункт гледжання Еўрапейскага 

саюза  

“Міёрская даўніна”. Газета надрукавана ў рамках рэалізацыі мясцовай 
ініцыятывы “Моладзевая інтэрактыўная культурна-гістарычная пляцоўка “Спадчына Міёрскага 
краю”, рэалізуемай у рамках праекта “Разам для грамады і прыроды: узмацненне працэсу развіцця 
ў Міёрскім раёне праз супрацоўніцтва мясцовай улады і грамадзянскай супольнасці” 
пры фінансавай падтрымцы Еўрапейскага саюза  
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