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У нумары:  ЭКСКУРСІІ * ПАДАРУНАК АД МІКОЛЫ ПАЎЛОВІЧА * 

ПАДАРУНАК АД КАНДРАТОВІЧА ІГАРА * ПАКУНАК З 

ПАПШУЛЁЎ * НОВАЯ КНІГА * ПАВІННАСЦІ СЯЛЯН У XVIIІ 

СТАГОДДЗІ * СКАРБЫ З ДЗІСНЕНШЧЫНЫ * 

НАШЫ НАВІНЫ 

ЭКСКУРСІІ 

У МУЗЕІ –ГОСЦІ З МІНСКА 

У рамках стварэння карты 

размяшчэння разнастайных устаноў, дзе 

дзейнічае беларуская мова, музей кнігі і друку 

наведаў стваральнік праекта SY.BE. 

Аляксандр Шастаковіч. Кіраўнік музея Вітаўт 

Ермалёнак распавёў гасцям аб экспазіцыі 

музеяў, якія ўсе аформлены на беларускай 

мове, аб распрацоўцы 60 экскурсій па іх 

экспазіцыі, таксама на беларускай мове, аб 

выхаванні нацыянальнай самасвядомасці ў 

музейнай працы. Госці адзначылі высокую 

вартасць музеяў у патрыятычным выхаванні, 

абяцалі арганізаваць рэкламу нашай дзейнасці 

праз створаны інтэрнэт-сайт.  

У МУЗЕІ –ВЫПУСКНІКІ 

Падчас чарговага вечара сустрэчы 

выпускнікоў музей кнігі і друку наведалі 

выпускнікі 2013 года. У гады вучобы ў школе 

большая частка іх актыўна наведвала 

археолага-краязнаўчы гурток “Арганаўты 

мінулага”, прымала ўдзел у шматлікіх 

вандроўках і разведках, таму ўсе яны з 

цікавасцю набылі кнігу кіраўніка гуртка 

Вітаўта Ермалёнка “Паляўнічыя за 

таямніцамі”. У гэтым выданні дзейнасці 

былых выпускнікоў прысвечана шмат 

старонак. Вось і зараз яны з цікавасцю слухалі 

аповед кіраўніка аб новых справах і знаходках 

сучасных гурткоўцаў, якія працягваюць быць 

вернымі дэвізу ”Шукаць і знаходзіць, знайсці і 

захаваць!” 

ЭКСУРСІІ НА ВЫСТАВУ 

Згодна з праграмай заняткаў 

школьнікаў па музейнай педагогіцы ў лютым 

выставу ў гістарычным музеі наведалі вучні 5-

в, 5-б і 7-а класа. Экскурсіі для іх праводзілі 
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кіраўнік музея Вітаўт Ермалёнак і 

захавальніца фондаў Марыя Ермалёнак. У 

залежнасці ад узросту і захапленняў дзяцей 

кожнаму класу быў прызначаны свой 

накірунак аповеду, бо на выставе змешчана 

багата экспанатаў рознага зместу. 

ЭКСКУРСІІ Ў МУЗЕЙ КНІГІ І ДРУКУ 

У сувязі з заменай вокнаў у 

гістарычным музеі часова экскурсіі 

праводзіліся ў музеі кнігі і друку. У лютым 

наведалі гэты музей вучні 9-б класа на чале з 

класным кіраўніком Таццянай Чарняўскай. На 

гэты раз школьнікі абралі азнаямляльную 

тэму “Духоўная літаратура”. Экскурсію 

правёў Вітаўт Ермалёнак. Ён пазнаёміў вучняў 

з кнігамі і экспанатамі, якія сведчылі аб 

існаванні на Мёршчыне розных канфесій, аб 

знаходках старых малітоўных кніг на самых 

розных мовах: яўрэйскай, грэчаскай, 

стараславянскай, нямецкай, англійскай і 

іншых. 

ПАДАРУНАК АД МІКОЛЫ ПАЎЛОВІЧА 

У гэтым месяцы мы атрымалі чарговую 

бандэроль з экспанатамі для нашага музея ад 

сталага дабрадзея з Даўгаўпілса Міколы 

Паўловіча. На гэты раз ён парадаваў нас 

незвычайнымі знаходкамі, якія, нягледзячы на 

насычанасць экспазіцый нашага музея, 

знойдуць у іх годнае месца. Найбольш 

цікавыя знаходкі – манеты-“заліпухі”.Так 

называюць манеты, якія сплавіліся пры 

пажары ад высокай тэмпературы. Краязнаўца 

з Латвіі перадаў нам тры такія зліплыя манеты 

сярэдзіны XVII стагоддзя. З цяжкасцю можна 

іх распазнаць. Самы вялікі намінал – орт 

караля Рэчы Паспалітай Яна ІІ Казіміра 

літоўскай чаканкі 1657 года. Орт – манета, 

якая чаканілася ў Германіі і Польшчы ў XVII 

– XVIIІ стст. Спачатку яна была роўная 

чвэртцы талера і мела вартасць 10 грошаў. 

Але наша манета чаканілася ўжо значна 

меншай вартасці ў сувязі з вайною Рэчы 

Паспалітай і Маскоўскай дзяржавы, калі 

адбылася вялікая інфляцыя. Дзве другія 

манеты можна таксама распазнаць, бо адна з 

іх была адарвана ад “заліпухі”. Гэтыя асобнікі, 

так званыя “шустакі”, шэсць грошаў 1652 г., а 

таксама адна манета “траяк”, або трайны грош 

ВКЛ 1654 года.  Манеты чаканіліся ў 

сярэдзіне XVII стагоддзя, таму зразумела, што 

пажар адбыўся падчас страшнай вайны Рэчы 

Паспалітай з Маскоўскай дзяржавай, калі ў 

полымі згарэлі амаль усе гарады і вёскі нашай 

краіны і загінуў кожны другі яе жыхар. 

Акрамя “заліпух” мы атрымалі і дзве іншыя 

старыя манеты: 1 орэ Швецыі 1774 года і 5 

грошаў Герцагства Варшаўскага пачатку ХІХ 

стагоддзя. Калекцыя папяровых грошай 

нашага музея папоўнілася банкнотамі 

Швецыі. На купюры вартасцю 50 крон 2008 

года – партрэт сусветна вядомай шведскай 

опернай спявачкі Жэнні Лінд (1820 – 1881). 

Яна шмат выступала з гастролямі не толькі ў 

Швецыі, але і ў іншых краінах Еўропы і ў 

ЗША. Партрэт паказаны на фоне опернага 

тэатра ў Стакгольме, музычных нот з оперы 



 
Мёрская даўніна  люты, 2018 

 3 

Вінцэнта Белліні. На зваротным баку 

банкноты мы бачым скрыпку і абстрактнае 

музычнае афармленне. На купюры коштам 20 

крон змешчаны партрэт пісьменніцы Сельмы 

Лагерлеф і пейзаж яе малой радзімы 

Вермланда, вытрымкі з сагі Г.Берлінга. 

Сельма Лагерлеф (1858 – 1940) самая 

знакамітая пісьменніца Швецыі. Першай з 

жанчын у 1908 годзе яна атрымала 

Нобелеўскую прэмію па літаратуры. На 

зваротным баку банкноты мы бачым малюнак 

знакамітай казкі С.Лагерлеф “Цудоўная 

вандроўка Нільса з дзікімі гусямі”. У нашу 

музейную калекцыю патрапіў ад дабрадзея з 

Латвіі цікавы фотаздымак маладога мужчыны 

пачатку ХХ стагоддзя, зроблены ў Віцебскім 

атэлье А.С.Мешчанінава. У гэтым знакамітым 

фотаатэлье рабіў свой фотаздымак і мастак 

Марк Шагал. Размяшчалася яно ў канцы 

вуліцы Вакзальнай. На адваротным баку 

здымка надпіс на рускай мове: “На долгую 

память Егору Ужелю. Ваш товарищ Аntoni 

Kukiel”. Але, як бачым, прозвішча напісана 

па-польску. Мікола Паўловіч даслаў і некалькі 

латыскіх рэкламных каляндарыкаў пачатку 

ХХІ стагоддзя. 

ПАКУНАК З ПАПШУЛЁЎ 

Былая настаўніца Папшулёўскай 

школы, а зараз пенсіянерка Фаіна Варона 

даслала нам у музей кнігі і друку шмат 

набораў паштовак, якія раней выкарыстоўвала 

на ўроках рускай літаратуры. Перш за ўсё гэта 

паштоўкі з малюнкамі, прысвечаныя творам 

рускіх пісьменнікаў: М.Горкага, М.Гогаля, 

А.Пушкіна, М.Чарнышэўскага і іншых. Фаіна 

Ўладзіміраўна ў былыя часы вельмі любіла 

падарожнічаць па розных гарадах і памятных 

месцах Савецкага Саюза. З кожнай вандроўкі 

яна прывозіла сувеніры і паштоўкі. У наш 

музей кнігі і друку былая настаўніца перадала 

наборы паштовак з краявідамі гарадоў 

Ленінграда, Масквы, Пскова, Сігулды, Львова, 

Ужгарада, Мінска, Адэсы, Сочы; сярод іх 

можна разглядаць знакамітасці Савецкага 

Прыкарпацця, Рыгі, архітэктурныя шэдэўры 

горада Пушкін. У дадатак да паштовак мы 

атрымалі ад Фаіны Васільеўны картасхемы і 

даведнікі па Ленінграду і Ленінградскай 

вобласці, Пушкінскіх мясцінах, Таліну, 

Мінску і яго наваколлі, Латвійскай ССР, 

Калінінскай вобласці, Яснай Паляне, Рызе і 

наваколлі, памятных мясцінах Падмаскоў’я, 

Юрмале, Доме –музеі Яна Райніса і іншыя. 

ПАДАРУНАК АД КАНДРАТОВІЧА ІГАРА 

Магістрант гістфака БДУ, пастаянны 

руплівец нашых музеяў Кандратовіч Ігар 

перадаў чарговую партыю сваіх знаходак. Для 

раздела “Баністыка” ён падараваў банкноту 

вартасцю 200 тэнге Рэспублікі Казахстан 2008 

года. На яе аверсе аранжава-зялёнага колеру ў 

цэнтры мы бачым выяву манумента Бейтэрк. 

Побач змешчаны ноты гімна Рэспублікі 

Казахстан і яе дзяржаўныя сімвалы – герб і 

сцяг.  Акрамя таго, у ніжняй частцы банкноты 

ёсць выява раскрытай далоні. На зваротным 

баку купюры мы бачым помнік архітэктуры – 

будынак міністэрства транспарта і 

камунікацый і скульптуру крылатага барса на 

мосце праз раку Ішым у Астане. У далечыні 

бачны сілуэт будынка міністэрства абароны. 

Для раздзела музея кнігі і друку “Календары” 

Ігар знайшоў цікавы настольны каляндар на 

2013 год – рэкламу аўтамабіля “Аўдзі”. Для 

раздзела “Беларускія паштоўкі і канверты” 

наш руплівец набыў канверты з пячаткамі 

першага дня гашэння, прысвечаныя гораду 

Кобрыну, міжнароднай філатэлістычнай 
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выстаўцы ў Берліне, паруснай рэгаце, 

энергетыцы Беларусі. Для раздзела “Рэклама” 

Ігар перадаў рэкламны буклет выставы “ЕХРО 

2017 Рэспублікі Беларусь”. 

НОВАЯ КНІГА 

Чарговую кнігу на рускай мове пад 

назвай “Запах трав луговых” мы атрымалі ад 

нашага земляка Славаміра Даргеля. Яна толькі 

што пабачыла свет у выдавецтве Беларускага 

рэспубліканскага літаратурнага фонда. Як 

заўсёды, у цэнтры твора нашага земляка 

каханне мужчыны і жанчыны, але як часта 

бывае ў рэальным жыцці, шчыраму пачуццю 

перашкаджае зайздрасць, рэўнасць, здрада. 

Так, галоўныя героі твора “Запах трав 

луговых” Фёдар, Зіна і Галя сябравалі яшчэ са 

школы; сяброўства Зіны і Фёдара перарасло ў 

моцнае каханне. Але Галіна перашкодзіла 

гэтаму пачуццю і па-здрадніцку прымусіла 

Фёдара ажаніцца з ёй. Толькі сапраўднаму 

пачуццю час не перашкода. У рэшце рэшт 

праз шмат гадоў Фёдар і Зіна апынуліся разам. 

У апавяданнях “Краіна пірамід – чужая 

краіна”, ”Сяброўкі па няшчасці” Славамір 

Даргель паказвае, што мімалётная жарсць у 

чужой краіне не можа замяніць сапраўднае 

каханне. Апавяданні пераконваюць, што не 

трэба шукаць шчасця за морам, калі яно ёсць 

на сваёй радзіме. Захапляльны сюжэт 

прымушае чытача затаіўшы дыханне сачыць 

за дзеяннямі галоўных герояў. Аўтар кнігі 

пераканаўча сцвярджае, што каханне можа 

быць у любым узросце. Пажадаем нашаму 

земляку-пісьменніку новых творчых 

здзяйсненняў. 

ПАВІННАСЦІ СЯЛЯН У XVIIІ 

СТАГОДДЗІ 

Адной з галоўных крыніц па гісторыі 

нашага краю ў XVI – першай палове ХІХ 

стагоддзя з’яўляюцца інвентары шляхецкіх 

маёнткаў. Інвентар – гэта дакумент, у якім 

апісваюцца павіннасці сялян, якія яны 

выконваюць на карысць уладальніка. Такім 

чынам, з інвентароў мы можам даведацца аб 

жыхарах той ці іншай мясцовасці ў мінулым, 

што дапаможа цікаўным скласці свой радавод. 

Настаўнікі гісторыі могуць выкарыстаць наш 

матэрыял на ўроках гісторыі ў сёмым класе. 

Падрыхтаваны намі артыкул напісаны на 

аснове дакументаў Віцебскага земскага суда 

за 1757 – 1759 гады за №81/129. Поўная назва 

яго гучыць так: “Інвентар фальварка 

Галянішчава Браслаўскага павета з вёскамі 

Сураўцы, Астраўляны, Вазаўнікі, Наўгароды, 

Чахоўшчына. Напісаны ён на польскай мове 

пісарам горада Браслава Белліковічам 27 

студзеня 1757 года. Дарэчы, Белліковічы былі 

ўладальнікамі маёнтка Мёры (зараз 

Дубашынскі Двор). 

Згодна з запісамі дакумента 

фальварак Галянішчава, акрамя гумна і 

бровара, знаходзіўся у той час у стане 

разбурэння і патрабаваў рамонту. Зямлі пры 

фальварку разам з сенажацямі было шэсць 

валок (валока – 21, 36 га).Частка з іх засеяна 

жытам колькасцю  13 бочак віленскіх (бочка 

віленская раўнялася 406,5 літраў, або 18 пудоў 

жыта). Да фальварка адносіўся засценак 

Курганоўшчына, дзе адна валока знаходзілася 

ў стане пустошы (пустоша – зямля, якая не 

апрацоўваецца). Другі засценак – Жарсцянка 

(пазней гэта вёска называлася Жвіранка), у ім 

была толькі карчма і адна валока, прыдатная 

для арэнды. Трэці засценак трымалі гаспадары 

Сураўцы. 
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Вёска Сураўцы 

 У ёй пражывалі земяне. Земянамі ў 

Вялікім княстве Літоўскім у XVI – XVIIІ 

стагоддзях называлі насельніцтва, якое 

павінна было выконваць ваенную службу, 

частка з іх была заможнымі сялянамі або 

дробнай шляхтай. Першы дым (дым – 

гаспадарка асобнай сям’і, у якую ўваходзіла 

зямля, сенажаці, жыллё і гаспадарчыя 

пабудовы і якая абкладалася адным падаткам, 

так званым падымным). Уладальнікам яго быў 

Юзэф Суравец, нежанаты, які  жыў разам з 

маці і трымя незамужнімі сёстрамі; яны 

выплочвалі пану 30 злотых, тры курыцы, 

паўтары талькі. Талькай называлі маток нітак, 

які атрымліваўся з прадзіва 1 фунта (фунт – 

450 грамаў) лёну. У той час бочка жыта 

каштавала 12 злотых, баран – 2 злотыя, гусак 

– 20 грошаў. У другім дыме пражываў 

гаспадар Сямён Прышчэп, або Міклашэвіч, 

жанаты, які меў трох сыноў –  Лаўрэна, 

Юзэфа і Яна –  і адну дачку. Плацілі з гэтага 

дыму трыццаць літоўскіх злотых, тры курыцы 

і паўтары талькі. У трэцім дыме пражываў 

Андрэй Суравец, жанаты, ён жыў разам з 

сынам Марцінам і дачкой і нежанатым братам 

Марцінам, сям’я плаціла чыншу 30 злотых, 

тры курыцы і паўтары талькі. У чацвёртым 

дыме жыў Андрусь Суравец, жанаты, у якога 

былі чатыры сыны – Ян, Мацей, Антоні, 

Аляксандр –  і тры дачкі; Суравец плаціў 

таксама 30 злотых, тры курыцы і паўтары 

талькі. Усяго сяляне гэтай вёскі плацілі пану 

Бужынскаму 120 злотых, 12 курэй, шэсць 

талек. У засценку памерлага Пятроўскага 

было дзве валокі зямлі. 

Вёска Астраўляны 

або Астроўна (зараз вёска Вострава). У 

ёй было 7 гаспадарак і 12 валок зямлі. У 

першым дыме гаспадаром быў Асташка 

Суравец. У яго былі сын Антоні і дачка 

Вікторыя. Сям’я мусіла плаціць 14 злотых, 

тры курыцы і паўтары талькі. У другой 

гаспадарцы жыў Паўлюк Чарневіч, які меў 

аднаго сына. Разам з ім жыў зяць Герасім 

Катловец з сынам Міхалкам. З гэтай 

гаспадаркі бралі чыншу 14 злотых, тры 

курыцы і паўтары талькі. Трэці дым – гэта 

сям’я Балтрука Чарневіча. Ягоны сын Кандрат 

быў ужо жанаты, а Арцём і Сымон 

халасцякавалі. Разам яны плацілі ўладальніку 

14 злотых, тры курыцы, паўтары талькі. 

Чацвёртую гаспадарку трымаў Сцяпан Шэнда, 

жанаты, ён меў дачку і чатырох сыноў. Янка 

быў жанаты і меў ужо пяцёра дзяцей: двух 

сыноў – Грышку і Міхалку – і трох дачок. 

Разам жыў яшчэ адзін жанаты сын – Кандраші 

два нежанатых – Андрэй і Нікіфар. Плацілі 

яны, як і папярэднія, 14 злотых, тры курыцы і 

паўтары талькі. Гаспадаром пятага дыму быў 

Нікіпар Міхайлёнак, у яго былі два сыны – 

Кузьма і Якуб. У шостай гаспадарцы жыў 

жанаты Антон Язёнак з трыма сынамі – 

Янкам, Герасімам і Захаркам – і зяць Пётр 

Томаш. Гаспадаром сёмага дыма быў Мацей 

Манкевіч, які меў двух сыноў – Мацея і 

Лявона – і адну дачку. Гэтыя гаспадаркі 

плацілі, як і папярэднія, па 14 злотых, тры 

курыцы і паўтары талькі. Да вёскі належала і 

пустоша, на якой засталіся толькі будынкі па 

памерлым Кузьме Язёнку. Агулам з вёскі 

плацілі 98 злотых чыншу, дзякла 21 курыцу і 

10,5 талек. 

Вёска Вазаўнікі 

 У ёй у той час было восем дымаў і 16 

валок зямлі. Першым названа ў інвентары 

гаспадарка Змітрака Ставалера, у якога было 

пяць сыноў. Старэйшы Даніла быў ужо 

жанаты і меў дачку; астатнія чатыры – Міхал, 

Юзэф, Міхалка і Ян –  яшчэ былі нежанатыя. 

Ставалеры плацілі чыншу 34 злотых, тры 

курыцы і паўтары талькі. Другая гаспадарка 

гэтай вёскі належала нежанатаму Сямёну 

Глебку, яго брату Ігнату і іх сястры; плацілі 

яны толькі чатыры злотыя, давалі дзякла дзве 

курыцы і адну тальку. Трэці дым гаспадара 

Пятра Сураўца, удаўца, які пражываў разам з 

жанатым сынам Антонам і ўнукам Тамашам, 

плаціў 40 злотых, даваў дзякла чатыры 
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курыцы і дзве талькі. Гаспадаром чацвёртага 

дыму быў Аляксей Шэдзька, удавец, разам з 

ім жылі дачка, жанаты сын Сяргей і ўнук 

Францішак. Яны выплочвалі чыншу 24 

злотых, чатыры курыцы і дзве талькі. Пятая з 

пералічаных гаспадарак – Аляксандра 

Вішнеўскага, з якім жылі старэйшы сын 

Міхалка з сваім сынам, чатары сыны 

нежанатыя – Антоні, Базыль, Пётр і Юзаф – і 

тры дачкі. З гэтага дыму бралі чыншу 40 

злотых, чатыры курыцы і дзве талькі. Шосты 

дым належаў жанатаму Францішку Гірэлю, 

які жыў разам з жанатым сынам Стэфанам і 

зяцем Маркам Заняшытам; яны плацілі 40 

злотых чыншу, дзякла 4 курыцы і дзве талькі. 

Сёмы дым належаў жанатаму Сямёну Манічу, 

які меў аднаго сына, зямлі не меў, толькі 

агарод, жыў за бабыля. Восьмы дым быў 

таксама бабыля Змітрака Караля, які быў 

узяты за пастуха ў фальварак Галянішчава. 

Усяго з Вазаўнікоў сяляне плацілі 182 злотых 

чыншу, давалі дзякла 21 курыцу і 10,5 талькі. 

Акрамя асноўных павіннасцяў жыхары гэтай 

вёскі мусілі ў панскім двары ставіць 

агароджы, рабіць карыты, збіраць па капе 

баравікоў (капа – 60 штук), па гарнцу арэхаў і 

ягад (гарнец – мера аб’ёму 3,7 літры). Паводле 

даўніх звычаяў сяляне абавязваліся яшчэ 

выконваць у маёнтку паншчыну і 

старажоўшчыну. Паншчына – усе працы на 

полі пана (ворыва, сяўба, касьба, жніво і інш.). 

Старажоўшчына – павіннасць, калі сяляне па 

чарзе выконваюць розныя працы ў сядзібе 

пана. 

Вёска Наўгароды. 

Гэтая вёска была найбуйнейшай у 

фальварку Галянішчава, яна налічвала 14 

дымаў, якім належала 15,5 валок зямлі. 

Першай з пералічаных у інвентары была 

гаспадарка Яна Какуцёнка (пасля перапісу ў 

Расійскай імперыі прозвішча было скарочана і 

захавалася да нашага дня як Кукуць). Разам з 

ім жылі сын Мацей і тры браты: Васіль, 

Томаш, Габрыель. Яны плацілі чыншу 16 

злотых, падарожчыны 4 злотых. Другая 

гаспадарка належала Васілю Какуцёнку, разам 

з ім жыў жанаты сын Лаўрэн са сваім сынам 

Базылём і дачкой, а таксама нежанаты сын 

Карніла. Яны плацілі чыншу 16 злотых і 

чатыры злотых падарожчыны. Трэці дым 

належыў жанатаму Марціну Лакотку. Разам з 

ім жылі чатыры дачкі і сын Раман. Акрамя 

таго, з імі жыў жанаты брат Андрэй і трэці 

брат Ян з дачкой. З гэтага дыму на карысць 

пана плацілі 16 злотых і 13 грош чыншу і 8 

злотых падарожчыны. Чацвёртая гаспадарка 

была Сымона Какуцёнка, які быў жанаты і 

меў трох сыноў. Усе яны былі жанатыя. Пётр 

меў сына і дачку, Аляксей меў дзвюх дачок, у 

Якуба яшчэ не было дзяцей. Яны выплочвалі 

20 злотых і 12 грошаў і восем злотых 

падарожчыны. Пятая гаспадарка была 

жанатага Міколы Какуцёнка, які меў адну 

дачку. Ён плаціў чыншу 18 злотых і 

падарожчыны 8 злотых. Шостая гаспадарка 

належала Астапку Козелу, які меў трох сыноў 

–  Мікалая, Васіля, Пракопа – і дачку. Акрамя 

таго, з імі жыў Астапкаў жанаты брат 

Станіслаў з сынам Тодарам і трыма дочкамі. З 

гаспадаркі бралі чыншу 12 злотых і 1 грош і 

чатыры злотых падарожчыны. Сёмая 

гаспадарка была Лукаша Шэўчыка, які меў 

двух сыноў, Самуэля і жанатага Яна, і 

чатырох дачок. Яны неслі аднолькавыя 

павіннасці з Астапкай Козелам. Восьмы дым 

быў Яхіма Томкавіда, які меў двух сыноў – 

Лявона і Тодара –  і дзвюх дачок. Разам жыў 

жанаты брат Міхаіл з сынам Міронам. Браты 

выплочвалі 16 злотых чыншу і шэсць злотых і 

дзесяць грошаў падарожчыны. Гаспадар 

дзявятага дыму быў Якуб Бернардын, які меў 

толькі адну дачку. Разам з ім жылі яго браты 

Васіль і Кандраш з сястрой. Усе яны плацілі 

чыншу 15 злотых і шэсць грошаў, чатыры 

злотых падарожчыны. 10 дым быў Васіля 

Садоўскага, у якога былі тры сыны – Андрэй, 

Паўла, Нікіпар –  і дачка. З імі жыў і швагра 

Лукаш Бернардынчык, маці Васіля з дачкой. 

Усе разам выплочвалі пану 15 злотых і шэсць 

грошаў і падарожчыны 3 злотых і 24 грошы. У 

адзінаццатай гаспадарцы жыў бяздзетны 

Мацей Валынец з прыёмным сынам Антоніем 

з чужой воласці. Яны мелі дзве падчарыцы, 

плацілі чыншу 12 злотых і адзін грош, 

падарожчыны 4 злотых. Дванаццаты дым быў 

Гаўрылы Манкевіча, жанатага, які меў дзвюх 

дачок. З ім жыў пляменнік Якуб Лакотка. 

Разам усе плацілі 16 злотых і 4 злотых 

падарожчыны. 13 дым быў Аляксея 

Какуцёнка, які меў сына і дзвюх дачок. Разам 

з імі жыў швагра Давід Шудзель з сынамі 

Андрэем і Міхалам. Усе яны плацілі чыншу 18 

злотых і 1 грош, падарожчыны 8 злотых. 14 

дым меў гаспадаром Хвёдара Канашонка, у 

яго было тры сыны – Аляксей, Юры і Астап. З 

імі жыў таксама брат Хвёдара Аляксей з 
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дачкой. Усе разам выплочвалі чыншу 24 

злотых і падарожчыны 8 злотых. За сенажаці 

плацілі тры злотых і 11 грошаў. Арандатар 

зямлі з гэтай вёскі выплочвае за зямлю 16 

злотых. Усяго з вёскі Наўгароды яе ўладальнік 

атрымліваў 246 злотых і 23 грошы чыншу і 

падарожчыны 78 злотых і 4 грошы. Арандатар 

карчмы ў Наўгародах павінен быў плаціць 32 

бітыя талеры. Сяляне вёскі Наўгароды мусілі 

плаціць 22 талеры за лугі ў пушчы за 

Беляўцамі. За выкарыстанне прыёмнай зямлі і 

сенажацяў жыхары павінны былі плаціць 75 

тымфаў. Манета ў адзін тымф была ў гэты час 

роўная 18 грошам. 

Вёска Чахоўшчына. 

У той час вёска Чахоўшчына налічвала 

сем дымаў, яны мелі зямлі 8 валок. У першым 

дыме гаспадаром быў нежанаты Дамінік 

Томкавід, які жыў з трыма братамі: Юзэфам, 

Базылём, Францішкам. Разам з імі жыў айчым 

Марцін Баравік, яго сын Міхал, дачка і сястра 

Дамініка. Усе разам плацілі чыншу 28 злотых 

і 2 грошы, падарожчыны 8 злотых. У другім 

дыме гаспадаром быў Ян Мурзіч, які жыў 

разам з сынам Юзэфам і двума дочкамі. 

Акрамя іх сям’і разам жыў і жанаты брат Яна 

Томаш, які меў трох сыноў: Антонія, 

Дамініка, Аляксандра і адну дачку. З дыма 

плацілася чыншу 14 злотых і адзін грош, 

падарожчыны 5 злотых і 27 грошаў. У трэці 

дым уваходзіла гаспадарка Міхала 

Закрэўскага, які меў сына Андрэя і двух 

дачок. Разам з ім жылі яго браты. Жанаты 

Юзэф меў двух сыноў; другі брат, Антоні, 

таксама быў жанаты; з імі пражывала і іх 

сястра. Усяго яны плацілі чыншу 28 злотых 8 

грошаў, падарожчыны 2 злотых і 8 грошаў. Да 

гэтага дыму належаў і Аляксандр Закрэўскі, 

які меў двух сыноў – Андрэя і Базыля – і 

дачку. Андрэй быў жанаты і меў дачку. У 

інвентары запісана, што Аляксандр быў 

слугой ў Віцебскага кашталяна Сыруця. У 

чацвёртым дыме гаспадаром быў Прохар 

Вайцяховіч, з сынам Андрэем, які аддзяліўся ў 

тымсама годзе, і трох дачок. Чыншу з гэтага 

дыма плацілі пану 10 злотых і 4 грошы і 

падарожчыны 4 злотых. Ян Закрэўскі быў 

гаспадаром пятага дыму, меў двух сыноў – 

Станіслава і Фёдара – і дачку. З іх спаганялі 

на карысць пана таксама 10  злотых і 4 грошы 

і падарожчыны 4 злотых. Шосты дым быў 

гаспадара Канстантага Ката і яго сыноў – 

жанатага Базыля, Антонія і двух дачок. Яны 

выплочвалі 13 злотых і 15 грошаў і 

падарожчыны 4 злотых. Сёмы дым быў 

гаспадара Стэфана Драздовіча, шляхціца, які 

плаціў чыншу 14 злотыхі 1 грош. Каб быць 

вольным ад іншых павіннасцяў, ён плаціў 

яшчэ 11 тымфаў. Усяго з вёскі Чахоўшчына 

паступала пану чыншу 117 злотых і 29 грошаў 

і падарожчыны 33 злотых 27 грошаў. 

Акрамя асноўных павіннасцяў сяляне 

цяглыя, гэта значыць тыя, якія выконвалі 

паншчыну, працавалі на полі ўладальніка. 

Яны ў дадатак мусілі яшчэ з кожнай валокі 

выходзіць на паншчыну адзін дзень у тыдзень 

і шэсць разоў на год выходзіць на “гвалт”. 

Гвалт – дадатковая павіннасць, выкананне 

якой патрабавалі надзвычайныя абставіны. 

Таксама з пяці валокаў яны былі абавязаны 

выпраўляць раз на год адну фурманку або да 

Вільні, або да Рыгі. Той, хто будзе выконваць 

гэтую павіннасць, вызваляецца ад платы 

падарожчыны. Акрамя таго, сяляне мусілі 

аддаваць палову мёду з пчолаў, па чарзе несці 

старажоўшчыну пры панскім двары, зімою 

тры дні хадзіць лавіць рыбу. Згодна з даўнімі 

звычаямі яны мусілі прыходзіць на малацьбу, 

будаваць у панскім двары. Чынш патрэбна 

было аддаваць да свята Божага Нараджэння. 

Сяляне-чыншавікі аддавалі чынш за два тыдні 

да Нараджэння Хрыстовага. Яны мусілі 

таксама па чарзе ездзіць з пісьмамі, калі на тое 

будзе патрэба, выконваць падарожную 

павіннасць да Рыгі і Вільні, у прыпар тры дні 

выходзіць на жніво. Па патрабаванні пана яны 

абавязваліся з канём, або пехатою прыходзіць 

да панскай рэзідэнцыі. Акрамя таго, з кожнага 

дыму выплочвалася чопавае (плата за выраб 

гарэлкі або піва). 

Інвентар быў завераны пячаткамі 

кашталяна Смаленскага, старасты 

Краснасельскага, Станіслава Антонія з 

Бужына Бужынскага, Стэфанам і Францішкай 

Белліковіч, Ігнатам Станіславам Лапацінскім, 

падпісаны паводле іх вуснай просьбы 

Антоніем Лакуцеўскім, Дамінікам Нарніцкім. 

СКАРБЫ З ДЗІСНЕНШЧЫНЫ 

Краязнавец Кастусь Шыталь, праглядаючы 

змешчаныя ў Інтэрнэце старонкі газеты на 

польскай мове “Слова” Віленскага ваяводства, 
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знайшоў некалькі цікавых артыкулаў, якія 

датычаць нашага краю. Так, у нумары 212 

гэтай газеты за 1939 год была надрукавана 

публікацыя пад назвай “Скарб манет з-пад 

Дзісны”. У ёй апавядалася аб знаходцы 

цікавага скарбу манет XVI – XVII стагоддзяў, 

які быў знойдзены ля Дзісны і паступіў у 

“Музей Дзісенскай зямлі” ў Глыбокім (у 

міжваенны перыяд, хаця і заставалася назва 

Дзісенскі павет, але ўсе адміністрацыйныя 

павятовыя ўстановы месціліся ў Глыбокім). У 

Вільні знойдзены пад Дзісной скарб быў 

вывучаны вучонымі-даследчыкамі,  таму і 

зараз мы маем магчымасць даведацца аб 

манетах гэтага скарбу. 

Усяго знаходка налічвала 600 штук, 

большасць манет была чаканена са срэбра. 

Найбольшую колькасць з іх складалі капейкі 

Маскоўскай дзяржавы, так званыя 

“шкарлупкі”, або як іх завуць на рускай мове 

“чешуйки”. Агульная іх колькасць у скарбе – 

325 штук. Гэта манеты маскоўскіх цароў Івана 

IV Жахлівага, яго сына Фёдара Іванавіча, 

Барыса Гадунова, Васіля Шуйскага і нават 

вельмі рэдкія 10 манет Ілжэдзмітрыя І, які быў 

царом усяго 9 месяцаў. Акрамя таго, у гэтым 

скарбе было 17 манет Міхаіла Раманава 

чаканкі 1614 – 1620 гадоў. Таксама рэдкімі 

былі 5 рускіх манет цара Уладзіслава, 

будучага караля Рэчы Паспалітай, які насіў 

тытул рускага цара з 1610 па 1634 год. Другая 

па велічыні колькасць манет была з Рэчы 

Паспалітай – гэта грошы караля Сігізмунда ІІІ 

Вазы колькасцю 157 штук, чаканкі 1596 – 

1629 гадоў. Хутчэй за ўсё, гэта былі “траякі”, 

трохграшовыя манеты. Вялікая колькасць 

манет была і са Свяшчэннай Рымскай імперыі 

– 72 штукі чаканкі 1594 – 1622 гадоў. Частка 

манет была з асобных нямецкіх зямель: 10 

манет з Саксоніі 1615 – 1618гг., 8 асобнікаў 

Брандэнбурга 1613 – 1619гг., 4 з Баварыі 1609 

– 1618гг. Дзве манеты 1621 і 1622 гг. былі з 

Прусіі, тагачаснага ленніка Рэчы Паспалітай. 

Дзве манеты былі з Чэхіі часоў караля Мацея 

ІІ і адна манета са Швейцарыі 1608 года. Каму 

мог належаць гэты скарб? Па нашых 

меркаваннях, шляхціцу, удзельніку паходаў на 

Маскву падчас “смутнага часу” ў Маскоўскай 

дзяржаве 1604 – 1618 гг. Самая позняя манета 

адносіцца да 1629 года, таму скарб мог быць 

схаваны гаспадаром перад паходам яго з 

войскамі Рэчы Паспалітай пад Смаленск у час 

вайны з Маскоўскай дзяржавай 1633 – 1634 

гг., дзе ён хутчэй за ўсё і загінуў, бо скарб так 

і застаўся незапатрабаваным. 

 

Наогул, “Музей Дзісенскай зямлі” быў 

вельмі багаты, там былі шматлікія 

археалагічныя знаходкі, упрыгожванні з 

курганоў, гадзіннік XVIIІ ст. з Чэнстаховы, 

партрэт маршалка шляхты Вілейскага павета 

Аляксандра Дамейкі і шмат іншых цікавостак. 

У газеце “Слова” №55 за 1938 год мы таксама 

знаходзім звесткі аб паступленнях у глыбоцкі 

музей меднага збана і формы для цеста з 

гэтага ж металу XVIIІ стагоддзя. Яны былі 

выраблены ў мясцовай катлярні маёнтка 

Сарокі. На жаль, багацейшыя зборы музея 

Дзісенскай зямлі падчас ваеннага ліхалецця 

1939 XVII 1945 гг. зніклі без следу.  
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Такія манеты былі ў скарбе 


