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Падчас знаходжання ў Віцебску на курсах павышэння 

кваліфікацыі ў ДУА “Віцебскі абласны інстытут развіцця адукацыі” 

настаўнік гісторыі В. А. Ермалѐнак выступіў перад сваімі калегамі з 

дакладам, у якім апавядаў аб сваім вопыце выкарыстання гістарычных 

артэфактаў на ўроках гісторыі. Па запрашэнні загадчыка кафедры 

гісторыі Беларусі Віцебскага педагагічнага ўніверсітэта імя 

П.М.Машэрава Дулава Анатоля Мікалаевіча кіраўнік музеяў прачытаў 

студэнтам дзве лекцыі. Падчас першай з іх, на якой прысутнічалі 

студэнты першага курса з аддзяленняў гісторыі і музеязнаўства, 

краязнаўца з Мѐраў распавѐў аб сваім шляху да гісторыі і краязнаўства, 

вынікам якога з’явілася стварэнне чатырох музеяў. У другім выступе 

перад студэнтамі, будучымі музейшчыкамі, краязнаўца з Мѐраў распавѐў 

аб гісторыі знаходак найбольш цікавых экспанатаў і пошукавай дзейнасці 

археолага-краязнаўчага клуба “Арганаўты мінулага”. Для лепшага 

ўспрымання В.А. Ермалѐнак выкарыстаў прэзентацыі. Студэнты былі па-

сапраўднаму ўражаны апантанай дзейнасцю мѐрскага краязнаўцы. 

 

 

Напачатку сакавіка ў музеі традыцыйнай культуры горада Браслава адбыўся дыспут на тэму: 

“Музей і грамадства: кропкі сутыкнення.” У размове прынялі ўдзел: І. П. Воднева – загадчык 

Краязнаўчага музея “Нацыянальны Полацкі музей-запаведнік”, А. Р. Котава – намеснік начальніка 

аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Браслаўскага райвыканкама, Э. У. 

Зінкевіч – загадчык музея традыцыйнай культуры г.Браслава, Г. Х. Базарэвіч – аспірант ВДУ імя П. 

М. Машэрава, госці з Латвіі: Ала Ламаноўская – захавальніца фондаў і Эдуард Даноўскі – 

спецыяліст па працы з наведвальнікамі Краслаўскага Гістарычнага і мастацкага музея, кіраўнік 

музейнага аб’яднання ДУА ”СШ№3 г. Мѐры” Вітаўт Ермалѐнак, навуковы супрацоўнік Мѐрскага 

гісторыка-этнаграфічнага музея Вольга Пупіна, прадстаўнікі моладзевай палаты Аляксей Дзярновіч 

і Лізавета Грыб. Прысутнічалі падчас дыспута карэспандэнт газеты “Культура” Юрый Чарнякевіч, 



абласной газеты “Віцебскія весці” Тамара Пашкевіч, раѐннай газеты “Браслаўская звязда” Алена 

Набеева, а таксама прадстаўнікі грамадскасці Браслава. Дыспут праводзіла дырэктар Браслаўскага 

музея Надзея Дударонак. Удзельнікі дыскусіі абмяркавалі пытанні: “Якім павінен быць музей 

сѐння? Навошта ўвогуле хадзіць у музей? Ці ўзрасла цікавасць да музеяў сѐння?” Падчас дыспуту 

яго ўдзельнікамі было выказана шмат меркаванняў аб папулярызацыі музеяў у наш час, аб 

выкарыстанні камп’ютарных тэхналогій у музейнай справе. Усе прысутныя пазнаѐміліся з выставай 

цікавага беларускага мастака Фѐдара Ястраба, якая дзейнічае ў музеі традыцыйнай культуры.  

  Экскурсіі ў 

“Сялянскую 

хату” правяла для вучняў 9-в, 11-б класаў 

нашай школы захавальніца фондаў М. Г. 

Ермалёнак. Падчас экскурсій асаблівая 

ўвага дзяцей была звернута на пераемнасць 

традыцый нашых продкаў у мінулыя часы. 

На прыкладзе захаванай матэрыяльнай 

спадчыны была паказана такая рыса 

беларускага народа, як беражлівасць. У музеі 

кнігі і друку для вучняў 9-га класа па тэме 

“Духоўная літаратура" праводзіў экскурсіі 

кіраўнік музея В.А.Ермалёнак, а для вучняў 

3-б класа экскурсію па такой самай тэме 

правяла М. Г. Ермалёнак. Школьнікам на 

шматлікіх прыкладах было паказана 

выключная роля рэлігійнай літаратуры ў 

станаўленні і трываласці веры да Госпада 

Бога. 

У сакавіку да нас у школу завіталі студэнты УА 

"Беларускі дзяржаўны інстытут фізічнай культуры”. 

Удзельнікі “Зорнага паходу” правялі сустрэчу са 

старшакласнікамі, падчас якой распавядалі аб сваѐй 

навучальнай установе, былі арганізаваны паказальныя 

выступленні студэнтаў па розных відах сорту і мастацтва.  

Пасля сустрэчы з вучнямі студэнты пажадалі 

азнаѐміцца з гісторыяй Мѐршчыны. Краязнаўца В. А. 

Ермалѐнак правѐў для гасцей пазнавальеую экскурсію па 

горадзе, падрабязна азнаѐміў з помнікам архітэктуры –  

касцѐлам Унебаўзяцця Найсвяцейшай Дзевы Марыі. 

Асабліва ўдзельнікаў паходу зацікавілі экскурсіі па музеях 

школы, дзе іх уразілі шматлікія рарытэты, якія 

адсутнічаюць нават у вялікіх дзяржаўных музеях. 

Студэнты зацікавіліся і пошукавай дзейнасцю клуба 

“Арганаўты мінулага”, дзякуючы якой і была створана 

змястоўная экспазіцыя музейнага аб’яднання. 

Вывучаючы на ўроках гісторыі Беларусі ў 10-а, 10-б класах 

тэму: “Наш край у 1921 – 1939 г.г.”, настаўнік гісторыі В.А. 

Ермалѐнак правѐў тэматычныя экскурсіі ў гістарычным музеі. 

Дзякуючы змястоўнаму раздзелу экспазіцыі і багатым 

музейным фондам вучні не толькі даведаліся аб гісторыі 

краю, але змаглі лепш яе зразумець. Шматлікія экспанаты 

музея больш яскрава дапамаглі школьнікам даведацца аб 

эканамічным і сацыяльным становішчы, культурным развіцці 

нашай мясцовасці ў міжваенны перыяд. Вучні пабачылі 

арыгінальныя рэчы і дакументы 20-х – 30-х гадоў ХХ 

стагоддзя. Асабліва ўразілі школьнікаў дыван Язэпа 

Драздовіча і аповед настаўніка аб яго пакутніцкім лѐсе. 

Уразіў вучняў і арыгінальны фотаздымак дэпутата польскага сейму Пятра Мятлы з подпісам 

"Кузьму Круку паплечніку па грамадскай дзейнасці ў складзе Беларускай Рабоча-Сялянскай 

Грамады", гістарычныя школьныя карты Флора Манцэвіча і шмат іншага. 

Мё рская даў ніна, cакавік, 2016  
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УУ  
  ““СЯЛЯНСКАЙ СЯЛЯНСКАЙ 

ХАЦЕХАЦЕ” ” ––  

МАЛАДЫЯ.МАЛАДЫЯ.  
Упершыню наш 

этнаграфічны музей наведалі 

жаніх і нявеста з мэтай 

пазнаѐміцца з экспазіцыяй, зрабіць 

цікавыя здымкі на ўспамін. Жаніх 

– былы вучань нашай школы 

Маслякоў Леанід і яго жонка 

Таццяна не толькі з цікавасцю 

пазнаѐміліся з даўнейшымі 

традыцыямі шлюбу ў нашай 

мясцовасці, але і спрабавалі 

пакарыстацца шматлікімі рэчамі, 

якія ўжо даўно выйшлі з ужытку. Асабліва ўразіла маладых 

сапраўдная печ, дзе можна было гатаваць разнастайныя стравы. У 

будучым плануецца папулярызацыя для ўступаючых у шлюб нашай 

беларускай хаты і вясельных традыцый беларускага народа. 

Падчас правядзення ў раѐннага семінара-трэнінгу на тэму 

“Пачні сваю справу” для моладзі і пачаткоўцаў у бізнэсе, ўдзельнікі 

семінара пажадалі наведаць этнаграфічны музей “Сялянская хата”. 

Кіраўнік музея распавѐў ім аб мэтах стварэння музея, засяродзіў 

увагу на найбольш цікавых экспанатах. В. А. Ермалѐнак пазнаѐміў 

гасцей з 

планіроўкай 

сялянскай хаты, 

яе асноўнымі 

пакоямі. 

Асабліва іх 

зацікавіла 

наведнікаў 

дзейная печ, 

якая ў гэты раз 

палілася і ў ѐй 

рыхтаваліся 

разнастайныя 

стравы. 

Дзякуючы былому вучню нашай 

школы, выпускніку 1992 года, Белавусу 

Сяргею і яго маці, Зінаідзе Мікалаеўне – 

ветэрану педагагічнай працы, наш 

этнаграфічны музей “Сялянская хата” 

атрымаў цікавы падарунак – драўляную саху 

30-х гадоў ХХ стагоддзя, а таксама лапці, 

сплеценыя з лыка таго перыяду. 

Падараваныя экспанаты былі знойдзены ў 

старой хаце вѐскі Грэцкія. Зараз драўляная 

саха зойме сваѐ пачэснае месца на 

панадворку хаты. 

 

 (Заканчэнне) 

Шмат экспанатаў падараваў нам краязнаўца з Даўгаўпілса і ў гістарычны музей. Як заўсѐды, 

Мікола Паўловіч перадаў вялікую колькасць знаходак для радзела “Нумізматыка”. Дзякуючы яму, 

у нас з’явіўся самы "малады” скарб. Гэта меднанікеліевыя манеты часоў СССР па 10, 15, 20 капеек. 

Манеты былі знойдзены ў Даўгаўпілскім раѐне ў паўразбуранай пуні. Агульная колькасць манет 

налічвала 1300 штук. Усе яны былі загорнуты ў папяровую трубачку па аднолькавых наміналах і 

падлічаны. Колькасць у рублях напісана хімічным алоўкам на кожнай абгортцы. Асноўная частка 

манет чаканена ў СССР з 1946 па 1957 год. Але сустракаліся манеты і 20-х – 30-х гадоў ХХ 

стагоддзя. 

Невядома мэта схавання скарбу. Найбольш слушнай, на наш погляд, з’яўляецца наступная 

гіпотэза. Пачуўшы пра будучы абмен грошаў і ведаючы, што падчас грашовай рэформы 1947 года 

папяровыя банкноты мянялі 10 рублѐў за адзін рубель, а манеты не змянялі свайго кошту, то, 

напэўна, і наш захавальнік скарбу палічыў, што і ў наступным абмене будзе тое самае. Ды толькі ѐн 

памыліўся. Падчас рэформы 1961 года падлягалі абмену і меднанікеліевыя манеты наміналам у 10, 

15 і 20 капеек у памеры адзін да дзесяці. Так што сэнсу збіраць манеты, каб выйграць у абмене, не 

было. 

Другая гіпотэза – скарб схаваў злодзей, які, напрыклад, абрабаваў краму, дзе манеты ўжо 
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былі падлічаны для перадачы інкасатару. Наш руплівец перадаў нам толькі пятую частку скарбу, 

але і гэта частка будзе цікавая для наведвальнікаў музея. Найбольш старая манета з перададзеных 

краязнаўцам нам у музей – солід, або шылінг шведскага караля Карла ХІ, 1664 года, чаканка 

Рыжскага манетнага двара, бо ў той час Прыбалтыка знаходзілася пад уладай Швецыі. Рэдкія для 

нашых мясцін і падараваныя нам манеты ў 1 крэйцар 1861 года з Аўстра-Венгрыі, 5 санцімаў 1864 

года караля Леапольда ІІ з Бельгіі. 

Ад нашага рупліўца паступіла таксама 

вялікая колькасць манет замежных краін самых 

розных наміналаў ХХ стагоддзя. Мы атрымалі ў 

падарунак манеты такіх краін, як Швецыя, Індыя, 

Манголія, Вялікабрытанія, Польская Народная 

Рэспубліка, Літва, СССР, Венгрыя, Германія, 

Бельгія, Фінляндыя, Грузія, Данія, Румынія. З іх 

асабліва цікавая румынская манета наміналам у 2 

леі 1924 года. Папоўнілася калекцыя музея і 

шэрагам так званых манет “экзатычных краін”. 

Гэта 1 цэнт 1990 года з Ямайкі, 1 сент 

Нідэрландскай Індыі 1945 года, 1 цэнт Сінгапура, 

2 франкі 1949 года французскай калоніі Заходняя 

Афрыка, 5 цэдзім Рэспублікі Гана 1984 года, 20 цэнтавас 1966 года з Эквадора, 10 цэнтаў Паўднѐва-

Афрыканскай Рэспублікі, 10 цэнтаў з Намібіі 1993 года, а таксама з іншых краін. Самы стары з 

экспанатаў, падараваных нам у гістарычны музей, – бразготка-ўпрыгожанне – з вяночка латгальскай 

жанчыны Х – ХІІ стагоддзяў. 

Аб тым, што на Беларусі ў пачатку ХХ стагоддзя было шмат заводаў па вытворчасці 

чарапіцы, сведчыць прывезены нам краязнаўцам з Латвіі фрагмент з надпісам “г.Полацкъ. 

Пржэсеменцы”. 

Павялічылася, дзякуючы нашаму рупліўцу, і калекцыя гузікаў, самы стары з іх – з мундзіра 

нарвежскага ваеннага музыканта пачатку ХХ стагоддзя. У гістарычным музеі вырасла колькасць 

разнастайных значкоў, большасць з іх адносіцца да часоў СССР, на іх адлюстраваны гарады: 

Валгаград, Ленінград, Сімферопаль, Браслаў. Выклікаюць цікавасць і памятныя значкі: спартыўнага 

таварыства “ Авангард”, значкі за першы разрад па бегу і класічнай барацьбе, выпускніка 

ветэрынарнага тэхнікума, ВДНГ СССР, дзіцячыя значкі з адлюстраваннем герояў мультфільмаў. 

Асабліва змястоўнай была перадача Міколам Паўловічам шэрагу царкоўных дакументаў ХІХ 

– пачатку ХХ стагоддзяў. Самы стары з іх адносіцца да 1855 года. У ім змешчана малітва за 

перамогу Расіі ў вайне з Турцыяй, Англіяй і Францыяй, якую павінны былі чытаць у кожнай царкве. 

Малітва, як мы ведаем, не дапамагла ў гэтай вайне, якая пазней атрымае назву Крымскай; Расійская 

імперыя пацярпела паразу. Да 1856 года адносіцца дакумент – прадпісанне з Міністэрства 

Ўнутраных спраў Расійскай імперыі святару Саланайскай царквы Гарбачэўскаму аб тым, што ѐн 

павінен прадставіць спісы прыхаджан царквы, якія не з’явіліся на прысягу імператару Аляксандру 

ІІ. У другім дакуменце гэтай жа царквы ад 24 жніўня 1865г. змешчаны загад Рыжскай Духоўнай 

кансісторыі аб правядзенні ў святочны дзень урачыстага богаслужэння ў гонар прысягі нашчадка 

расійскага трона Аляксандра Аляксандравіча на служэнні Дзяржаве 21 жніўня 1865 года. У 

наступным загадзе кансісторыі ад 22 жніўня 1885 года дадзена святарам абавязковае прадпісанне аб 

атрыманні распіскі ад іншаверцаў, якія ўступаюць у шлюб з праваслаўнымі, аб тым, што яны не 

будуць хрысціць сваіх будучых дзяцей у іншую веру, не будуць прымушаць праваслаўных сужэнцаў 

адступацца ад сваѐй веры. Да гэтага ж году адносіцца і заклік Праваслаўнага Палесцінскага 

Таварыства аб зборы ахвяраванняў на захаванне толькі што раскапанай дарогі, па якой прайшоў 

крыжовы шлях Ісуса Хрыста.  

На тэму ахвяраванняў мы атрымалі яшчэ два дакументы. Першы з іх – абвестка, якая хутчэй 

за ўсѐ мацавалася на скрынцы з ахвяраваннямі, надпіс на ѐй наступны: "На распространение 

православной веры между язычниками империи". Другі дакумент – загад кансісторыі 1904 года аб 

зборы ахвяраванняў на карысць Праваслаўнага місіянерскага таварыства. Цікавы гістарычны 

дакумент 1891 года: гэта малітва да Госпада Бога аб спыненні ў краіне голаду. Да 1914 года 

адносіцца адозва Камітэта па збудаванні храма ў імя Святой Вольгі на радзіме княгіні Вольгі на 

пагосце Выбутах Пскоўскай губерніі. Храм мусіў быць пабудаваны да 1000-годзя з дня нараджэння 



Вялікай Княгіні Вольгі, першай святой Рускай Праваслаўнай Царквы, якая распачала 

хрысціянізацыю Русі. 

Два дакументы Саланайскай царквы 1916 і 1922 гадоў датычаць асобы Аўгусціна 

Дварэцкага. У першым змешчана тлумачэнне кансісторыі, што часова выконваючы абавязкі 

псаломшчыка жалаванне не атрымлівае. У другім дакуменце –  рашэнне суда аб вызваленні 

Дварэцкім царкоўнага дома. 

У наш музей трапіў і зусім “малады” дакумент 2006 года з афрыканскай краіны Кот-д’Івуара 

(раней гэта краіна называлася Бераг Слановай Косці”). У дакуменце змешчана афіцыйнае 

запрашэнне міністэрства прыродных рэсурсаў гэтай краіны прэзідэнту латвійскай кампаніі 

“Вэнтспілс Нафта” Я.Блажэвічу, прыняць удзел у міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай 

пытанням распрацоўкі нафтагазавых радовішчаў на марскім узбярэжжы Кот д’Івуара. 

 Падчас знаходжання ў Віцебску Ермалѐнак В. А. наведваў   

антыкварныя крамы, дзе вывучаў разнастайныя старадаўнія рэчы, якія   

выстаўлены на продаж. У краме “Рарытэт” ім была набыта для калекцыі 

гістарычнага музея “Фалерыстыка” медаль з Бельгіі “За працоўныя 

заслугі” другога класа. Яна ўяўляе сабою авальны шчыт, падвешаны на 

чорна-жоўта-чырвонай стужцы (колер бельгійскага сцягу, з каронай-

сімвалам караля Бельгіі і львом, сімвалам герба каралеўства. Узнагарода была заснавана яшчэ ў 

1847 годзе. Надпіс на ѐй на французскай і фламандскай мовах у перакладзе азначае “Маральнасць і 

Духоўнасць”. Гэтай адзнакай узнагароджвалі тых бельгійскіх чыноўнікаў, хто трыццаць год 

добрасумленна працаваў на сваѐй пасадзе. Набытая намі медаль датуецца сярэдзінай 50-х гадоў ХХ 

стагоддзя. 

 У мѐрскага калекцыянера мы купілі некалькі сярэднявечных манет. Самыя старажытныя з іх 

– пражскія грошы чэшскага караля Вацлава ІV (1378 – 1419). Цікавай манетай, якую мы набылі, 

з’яўляецца і так званы “шустак”, або шэсць 

грошаў Яна ІІ Казіміра чаканкі 1661 года. 

 Для музея кнігі і друку мы купілі 50 

старадаўніх паштовак і фотаздымкаў. Большая 

частка калекцыі належала шляхецкай я сям’'і 

Вітан з чыгуначнай станцыі Бальбінова, зараз 

Індра ў Латвіі. Найбольшая колькасць іх  – 

здымкі з выявамі гарадоў і прыроды. Некалькі з 

іх дасланы з Торуні, але на іх змешчаны віды 

гор Татраў і горада Закапанэ. Іх пасылаў сваім 

знаѐмым палкоўнік з Вышэйшай школы 

артылерыі Эўгеніюш Тыдман з Торуні, продкі 

якога паходзяць таксама з Індры. Палкоўнік 

знаходзіўся ў Закапанэ на адпачынку. Некалькі 

паштовак з выявамі польскіх гарадоў Кладзка і Свінауйсця. Найбольш арыгінальная з іх 

адлюстроўвае выратавальную службу гураляў у Татрах. Самая старая паштоўка з набытых намі, 

гэтым разам на картоне, –  ХІХ стагоддзя з Аўстрыі. На ѐй змешчаны знакаміты оперны тэатр у 

Вене. Самая старая каляровая паштоўка  – з Польшчы 1904 года, на ѐй паказаны помнік каралю 

Ягайлу ў Кракаве. Ёсць і загадкавыя паштоўкі з краявідамі горада Хартум афрыканскай краіны 

Судан, даслалі іх, напэўна, эмігранты, якія пасля вайны апынуліся ў Афрыцы. Ёсць латышскія 

даваенныя паштоўкі “Бярозавы гай”, паміж купленых ѐсць і нямецкая паштоўкі з краявідамі 

нямецкага возера Эйбзэе. Асабліва шмат мы купілі рускіх дарэвалюцыйных паштовак, на якіх 

выяўлены рэпрадукцыі карцін знакамітых мастакоў, найперш вядомага рускага марыніста ХІХ ст. І. 

Айвазоўскага, прысвечаная краявідам Чорнага мора, а таксама рэпрадукцыі карцін В. Верашчагіна 

“1812”год, І.Крамскога “Русалкі”, І.Шышкіна "Жыта". З замежных мастакоў да нас трапілі 

рэпрадукцыі аўстрыйскага мастака Альберта Рыегера “Лясная цішыня”, англійскага мастака 

Рэйнальдса “Жаночы партрэт”, а таксама шмат паштовак з мастацкімі сюжэтамі пачатку ХХ 

стагоддзя. Унікальнай з’яўляецца паштоўка з краявідам вулкана Везувій. Надрукавана яна была 

фірмай Франца Карповіча ў Варшаве. Надпіс на ѐй сведчыць, што гэта адзіная фірма, якая 
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байкатавала нямецкую вытворчасць. Купілі мы і некалькі паштовак з партрэтамі славутых артыстаў 

і музыкантаў. Прыгожая паштоўка з выявай амерыканскай кінаактрысы французскага паходжання 

Рэнэ Адорэ. Яна за сваѐ кароткае жыццѐ ў 35 год знялася ў дзясятках фільмаў, у тым ліку ў лепшым 

фільме часоў “нямога кіно "Вялікі парад”. Акрамя таго, мы набылі паштоўкі з выявай латышскага 

акцѐра Рудольфа Саўлэ, нямецкага кампазітара Мендэльсона, рускага опернага спевака, які выканаў 

партыі Германа ў “Пікавай даме”, Марка Дубровіна, італьянскай спявачкі і актрысы Ліны. 

Кавальеры, рускіх акцѐраў Яўгена Студзянцова, М. Энгель-Крона, Ю.Мадэстава, танцоўшчыцы-

заснавальніцы танца мадэрн Іды Фуллер. Набылі мы і вялікую колькасць паштовак пачатку ХХ 

стагоддзя рэлігійнага зместу. Напрыклад, польскія ў гонар святога Антонія Падуанскага, Маці 

Божай Грамнічнай, нямецкія “Развітанне святой Лізаветы”, "Пакланенне Багародзіцы”, "Святы Ляон 

Люксембургскі”, рэпрадукцыя польскага мастака Іосіфа Альшэўскага “У вясковым касцеле”, 

"Юзэфа Менцыны-Кшэза “З апошняй паслугай”. Фотаздымкі некалькіх паштовак выкананы з 

выстаў французскіх мастацкіх салонаў на рэлігійныя тэмы, у тым ліку з помнікам у горадзе Руане, 

на месцы спалення гераіні французскага народа Жанны д’Арк. Асабліва цікавымі будуць для 

краязнаўцаў некалькі паштовак з выявай свята першай камуніі ў касцѐле Піедруі, з гэтага ж касцѐла 

мы набылі абразок у гонар першай прэміцыі ксяндза Станіслава Гендэля, якая адбылася 7 мая 1938 

года ў касцѐле Піедруі, а таксама паштоўкі з выявай рымскіх папаў Пія Х, Пія ХІ, біскупа 
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 Яшчэ восенню 2015 года 

падчас вывучэння камня-прывіда ля вѐскі Белеўцы, мы з 

Славамірам Даргелем на зваротным шляху агледзелі напаўразбураную 

хату, у якой у 60-я гады ХХ стагоддзя пасля пажару размяшчалася 

Белеўская пачатковая школа. У ѐй былі знойдзены некалькі 

этнаграфічных рэчаў, а таксама разбітае люстэрка ў багетнай раме. 

Нягледзячы на забабоны, нібыта разбітае люстэрка прыносіць няшчасце, 

кіраўнік музея В.А.Ермалѐнак, прадчуваючы цікавую знаходку, узяў яго 

для музея. Пачуццѐ не здрадзіла краязнаўцу і на гэты раз. За люстэркам 

знаходзіўся арыгінальны здымак вялікіх памераў, наклеены на картон. На 

ім мы ўбачылі вялікую арыгінальную драўляную пабудову, на фоне якой 

пазіравала вялікая група салдат і афіцэраў. 

 На працягу некалькіх месяцаў ішло вывучэнне зместу здымка. 

Спачатку вызначылі саму пабудову – гэта быў павільѐн, які быў 

пабудаваны спецыяльна для правядзення ўрачыстай каранацыі расійскага 

цара Мікалая ІІ на Хадынскім полі ў 1896 годзе. На нашым здымку мы 

бачым вялікую групу салдат і афіцэраў, а таксама некалькі грамадзянскіх 

асобаў, у тым ліку і жанчын. Пакуль мы маем два меркаванні, якім чынам 

падобны здымак мог трапіць у звычайную вясковую хату. Здымак мог 

быць падараваны ўдзельніку будаўніцтва павільѐна, нашаму земляку, які 

там служыў. Другая гіпотэза: здымак мог належаць уладальнікам блізкага 

ад Белеўцаў маѐнтка Пяльніва, продак іх палкоўнік Казімір Вансоўскі быў 

камендантам крэпасці Дынабург у другой палове ХІХ ст. Ён мог прыняць 

удзел ва ўрачыстасцях каранацыі, або ў будаўніцтве павільѐна. Магчыма, 

перад вывазам у Казахстан у лютым 1940 года нашчадкі схавалі здымак за 

люстэрка. Калі гаспадароў вывезлі, маѐнтак абрабавалі сяляне з Белеўцаў, яны і прыхапілі сабе люстэрка. 

Але гэта пакуль што толькі меркаванні. 

 Мы заўсѐды рады водгукам на нашу газету, як вусным, так і 

пісьмовым. Яны сведчаць аб тым, што наша дзейнасць карысная і 

патрэбная грамадству. Нядаўна ў чарговы раз да нас прыйшоў ліст з Польшчы ад пані Олейка Зофіі. 

Яна нарадзілася ў Лявонпалі, дзе яе бацька працаваў дырэктарам у пабудаванай ім школе. У сваім 

лісце яна шчыра віншуе рэдакцыю газеты з пяцігоддзем выдання газеты, асабліва дзякуе за 

надрукаваныя матэрыялы аб нашым краі ў міжваенны перыяд. Яшчэ раней пані Зофія падаравала 

нам для музея адукацыі некалькі дакументаў свайго бацькі Францішка Міханьчыка. Зараз яна 

даслала яшчэ адзін арыгінальны дакумент з 1931 года. З яго мы даведваемся, што Францішак 

Міханьчык спачатку быў настаўнікам паўшэхнай школы ў вѐсцы Палякі, з 1935 года настаўнікам 

школы ў Далгінаве, а ў 1938 годзе прызначаны дырэктарам школы другой ступені ў Лявонпалі. 

Акрамя таго, пані Зофія даслала ўласнаручныя ўспаміны свайго бацькі аб працы дырэктарам школы 

Казімір Вансоўскі 
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ў Грабаўніцы Стажэньскай. З іх мы даведваемся, што Францішак Міханьчык быў назначаны 

дырэктарам школы 14 красавіка 1945 года, калі яшчэ ішла вайна і толькі што адбылося вызваленне 

Польшчы ад фашыстаў. Ён працаваў там дваццаць дзевяць год. З успамінаў мы даведваемся, што 

дзякуючы руплівай працы дырэктара, напаўразбураная вайною школа была адноўлена і пазней 

руплівай працай яе дырэктара адбывалося добраўпарадкавана і пашырана. Апошняя перабудова 

адбылася ў 1972 годзе. Гэта сведчыць аб тым, што і ў сталым узросце не спыніў Францішык 

Міханьчык сваѐй плѐннай дзейнасці на карысць грамадства. У школе быў створаны Дом памяці і 

куток народнай памяці, дзе былі змешчаны дзве урны: у адной з іх знаходзілася зямля з усіх 

канцлагераў, якія былі ў Польшчы, у другой – зямля з месцаў гераічных баѐў палякаў: Монтэ-

Касіна, Нарвіка, пасѐлка Леніна. 

 З успамінаў мы даведваемся, што праца Францішка Міханьчыка была высока ацэнена 

міністрам адукацыі Польскай Народнай Рэспублікі, які наведаў школу ў 1964 годзе, і была 

адзначана высокімі ўзнагародамі: Кавалерскім Крыжам Адраджэння Польшчы, Залатым Крыжам 

Заслугі, Залатой адзнакай Саюза Настаўнікаў Польшчы, медалѐм “Заслужаны дзеяч Жэшуўскага 

ваяводства”, адзнакай у гонар 1000-годдзя Польскай дзяржавы. 

ВЕЧНЫ ВАНДРОЎНIК 

Памяцi Язэпа Драздовiча 

 

Пад сонцам 

і пад Шляхам Млечным 

Дарога сцелецца радном. 

Няспешна йдзе 

     Вандроўнiк вечны  – 

Мастак, паэт i астраном. 

Старонкi роднай краявiды 

Так западаюць у душу, – 

Ў яго малюнках сакавiтых 

Дуброў з гаямi чуцен шум... 
 

Як знахар той збiрае зѐлкi, 

Фальклор збiрае ѐн для нас, 

Каб не згасалi ў нас вясѐлкi 

I адступаўся змрочны час... 
 

Хоць i яму парой трывожна, 

Калi звер-вецер аж раве... 

Iдзе наш слаўны падарожнiк, 

Жыццѐ складаючы, як верш. 
 

Гудуць здарожаныя ногi 

I посах стомлены гудзе... 

...Вандроўнiк вечны 

Шляхам Млечным 

Ў стагоддзi новыя 

Iдзе… 

Станіслаў Валодзька 

 Мы атрымалі ліст з Польшчы ад нашага земляка з горада 

Ольштын, доктара філалогіі Уладзіміра Скукоўскага. У чарговы 

раз ѐн даслаў нам першы нумар за 2016 год часопіса “Голас Славяншчыны”. У ім найбольш цікавы 

для нас артыкул прафесара Тадэвуша Зінкевіча і Уладзіміра Скукоўскага “Браслаў – горад 

шматлікіх культур.” У ім змешчаны нарыс гісторыі суседняга райцэнтра ад старажытнасці да 

канца ХХ стагоддзя. Найбольш змястоўна асветлены перыяд паміж войнамі (1921 – 1939 г.г.). У 

часопісе змешчаны і абвесткі аб 11-м і 12-м нумарах нашай газеты за мінулы год, праваслаўныя 

малітвы, каталіцкія песні на Божае Нараджэнне. Але асабліва каштоўным для нас быў артыкул з 

часопіса “Дэбаты” Міраславы Александровіч, дачкі Мѐрскага галоўнага ляснічага Паўла 

Александровіча, які быў расстраляны ў Катыні. У гэтым артыкуле мы знаходзім і звесткі аб Мѐрах 

трыццатых гадоў ХХ стагоддзя. У наступным нумары нашай газеты мы плануем змесціць яго 

скарочаны пераклад. 

 У сакавіку да нас завітаў наш зямляк з Мінска Славамір Даргель. 

І, як заўсѐды, не з пустымі рукамі. У чарговы раз ѐн прывѐз паперу 
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для выдання нашай газеты і сваю новую кніжку, якая толькі што 

пабачыла свет. Гэта зборнік апавяданняў на рускай мове “На деревню к 

дедушке”.  

 Як і папярэдняе выданне нашага земляка-пісьменніка, яно 

накіравана, перш за ўсѐ, самым маленькім чытачам. У новай кніжцы 

змешчаны 25 кароценькіх замалѐвак пра хлопчыка Васіля, які першы раз 

правѐў лета ў свайго дзядулі і бабулі ў вѐсцы. Чытач ад апавядання да 

апавядання будзе знаѐміцца з вясковым светам вачыма маленькага 

хлопчыка. Ён даведаецца аб такім таямнічым і захапляючым вясковым 

жыцці, якое зусім не падобна да гарадскога. Асабліва кранаюць сваѐй 

лірычнасцю і пяшчотай апавяданні: "Зорныя кропелькі”, “Салодкая вада”, 

“Смачны хлеб”, “Абаронца Айчыны”, “Анѐл прыляцеў” і інш. Кніжка 

зацікавіць маленькага чытача і прыгожымі каляровымі фотаздымкамі. 

 Дзякуючы рупліваму краязнаўцу Кастусю Шыталю мы 

друкуем чарговую падборку матэрыялаў, якія надрукаваны ў 

польскіх газетах у 30-я гады ХХ стагоддзя і датычаць нашай мясцовасці. 

 КОНКУРС БУРАЧКОВЫ 

 Артыкул пад такой 

назвай змешчаны ў газеце 

“Наш пшыяцель” у №11 за 

1931 год. У ім апавядаецца, 

што дзякуючы Таварыству 

Польскай Моладзі ў Новым 

Пагосце штогод праводзяцца 

розныя сельскагаспадарчыя 

конкурсы, у якіх сябры 

таварыства ахвотна прымаюць 

удзел, таму што да таварыства 

належыць, перш за ўсѐ, 

сялянская моладзь, якая 

імкнецца павысіць 

прадукцыйнасць сваіх 

гаспадарак. Аўтар артыкула 

піша аб сваім удзеле ў 

конкурсе па вырошчванні 

кармавых буракоў у сваім 

засценку ў 1930 годзе. З 

цяжкасцю яму ўдалося 

арганізаваць моладзь для 

ўдзелу ў конкурсе. Зямля пад 

буракі была абрана палявая, 

але дзякуючы руплівай працы 

па яе апрацоўцы і дагляду, 

вынікі конкурсу былі 

нядрэнныя. Найбольшы плѐн 

быў у аўтара артыкула ў тым, 

што са стомятровай баразны 

было сабрана 1 тона 164 

кілаграмы кармавых буракоў. 

Большасць буракоў важыла 4 

кілаграмы, але былі і па пяць і 

па шэсць кг. У іншых 

канкурсантаў ураджай быў не 

нашмат меншы. Некалькі 

ўдзельнікаў конкурсу былі 

ўзнагароджаны 

сельскагаспадарчым інвентаром 

на павятовай сельскагаспадарчай 

выставе ў Браславе. Пасля 

падвядзення вынікаў конкурсу 

мясцовыя жыхары пераканаліся, 

што можна вырасціць буракі 

малым коштам і атрымаць добры 

даход нават з маленькага кавалка 

зямлі. Гэты поспех паспрыяе ў 

наступным заахвоціць больш 

жадаючых для ўдзелу ў 

конкурсах. Артыкул падпісаў 

Францішак Кіркілла-Стацэвіч з 

засценка Бірукі. 

АВАРЫЯ АЎТОБУСА 

 У газеце “Кур’ер 

Віленьскі” за 17 жніўня 1939 

года ў рубрыцы “Здарэнні” 

змешчаны артыкул аб аварыі ў 

Дзісне. Аўтобус, які рухаўся з 

Дзісны да Глыбокага, на вуліцы 

Глыбоцкай перавярнуўся ў 

прыдарожную канаву. Лѐгкія 

цялесныя пашкоджанні атрымалі 

тры пасажыры. Па меркаванні 

мясцовага лекара шафѐр 

аўтобуса быў на падпітку. 

ГАРЫЦЬ 500 ГЕКТАРАЎ 

ЛЕСУ Ў ДЗІСЕНСКІМ 

ПАВЕЦЕ 

 Аб гэтай падзеі 

сведчыць артыкул у 

“Кур’еры Віленскім" за 19 

жніўня 1938 года. У ім 

гаворыцца, што 15 жніўня 

загарэўся лес у маѐнтку 

Міхаіла Федаровіча ў 

Вянужжы, Мікалаѐўскай 

гміны. Да гэтага часу 

згарэла ўжо 300 гектараў 

лесу. Нягледзячы на 

вялікія высілкі, пажар 

пашыраецца і ўжо ахапіў і 

Чырвоны Луг. Існуе 

меркаванне, што пажар 

можа знішчыць да 500 

гектараў лесу і 1000 га 

балота Ельня. Найбольшая 

перашкода для тушэння 

пажараў – нежаданне 

мясцовага насельніцтва 

ўдзельнічаць у 

выратаванні лесу і балота. 

Мясцовыя жыхары 

аказваюць дапамогу толькі 

пад прымусам паліцыі і 

пагранічнікаў. Пажары 

ахапілі лясы маѐнтка 

Падольшчына ўладальніка 

Збігнева Шырына, лес 

фальварка Атокі Мірскага, 

дзе згарэла 500 га 

карлікавых дрэў у мхах, 

каля вѐскі Рэчкі 

Германавіцкай гміны 

згарэла 12 га маладняку. 
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Падобныя пажары ахапілі і 

лясы Браслаўскага павета 

маѐнтка Бяльмонты, лясы 

Богінскай і Опсаўскай гмін. 

Ёсць меркаванне, што пажары – 

помста мясцовага насельніцтва 

за забарону збіраць у лясах 

грыбы. 
Пераклад з польскай мовы і 

падрыхтоўка да друку 

В.А.Ермалёнка. 

ЗАХАВАЛА ДЗІЦЯЧАЯ 

ПАМЯЦЬ 

Улетку 1939 г. мой 

бацька прыбег у хату і 

паведаміў, што па палявой 

дарозе з Фядосава ў 

Баркоўшчына на ровары едзе 

польскі паліцэйскі Далецкі. 

Мне тады бег пяты год, і я 

шпарка паляцеў да дарогі, каб 

паглядзець на паліцэйскага, а 

галоўнае – на ровар, які я ні 

разу не бачыў паблізу. Перада 

мной адкрылася фантастычная 

карціна: метраў за 300-х па 

дарозе вельмі хутка бег чалавек, 

не кранаючыся нагамі да зямлі. 

Я падумаў, што гэта чорт, але 

інтарэс перамог боязь і я 

застаўся на месцы. 

Паліцэйскі паставіў 

ровар пад плотам, а сам 

перайшоў да справы. Бацька яго 

сустрэў з пашанаю. Першаю 

справаю ѐн звярнуў увагу на рог 

хаты, дзе былі прышаляваныя 

дзве шыльды. На адной з іх быў 

наступны польскамоўны надпіс: 

“Баркоўшчызна, Шымуковіч 

Ваджынец Сцяпанавіч”, на 

другой – намаляваны багор і 

вядро. Ён тут жа запатрабаваў ад 

бацькі паказаць і багор, і вядро. 

На выпадак пажара бацька быў 

павінен без ніякай каманды, 

самастойна прыбыць на месца 

здарэння з вядром і багром. 

Запатрабаваў паказаць 

падводу, на якой бацька ездзіў у 

Дзісну. Выяўляецца, на падводзе 

таксама павінная была быць 

шыльда з назвай вѐскі, 

прозвішчам, імем і імем па 

бацьку гаспадара, да дугі меўся 

быць прымацаваны званочак, а 

ззаду – вядзерца з венікам і 

саўком, каб гаспадар прыбіраў за 

сваім канѐм у горадзе гной, а 

ўжо пасля таго толькі рушыў 

далей. 

Таксама паліцэйскі 

запатрабаваў паказаць 

“устэмп” (вонкавую 

прыбіральню), агледзеў яго стан, 

застаўся задаволеным. Учэпіста 

агледзеў градкі, бо шукаў 

пасадку тытуню-самасаду, за 

вырошчванне якога тады давалі 

вялікі штраф. Культурна 

развітаўся і паехаў. 

Побач, за 300-х метраў, 

знаходзілася хата роднага брата 

бацькі, дядзькі Івана. 

Прыбіральні ў дзядзькі Івана не 

было (хадзілі да ветру пад сцяну 

пуні). Паліцэйскі выпісаў яму 

штраф, паставіўшы трохдзѐнны 

тэрмін яго аплаты ў гміне, 

у Нікалаѐве, а таксама 

ўмову ў трохдзѐнны тэрмін 

пабудаваць 

“устэмп” (прыбіральню). І 

як дзядзька яго ні сварыў, 

але вымушаны быў усѐ 

выканаць. 

А вось стрыечны 

дзед Павел быў больш 

заможным, таму 

прапанаваў Далецкаму 

паабедаць, на што той і 

згадзіўся. Ад чаркі гарэлкі 

паліцэйскі рашуча 

адмовіўся, спаслаўшыся на 

выкананне службовых 

абавязкаў. Паабедаўшы, 

Далецкі падзякаваў 

гаспадару і паклаў на стол 

у якасці аплаты 3 злотыя, 

хаця сам не паеў і на 50 

грошаў. 

Калі мне праз 70 

гадоў выпала выконваць 

абавязкі старэйшыны сямі 

вуліцаў Дзісны, я 

шматразова ўзгадваў гэты 

эпізод, зайздросціў 

Далецкаму, бо тая ўлада, 

якую ѐн меў, дазваляла яму 

выконваць свае абавязкі не 

прыціскаючы людзей, і не 

прыніжацца перад людзьмі. 

 

10.12.15,  

Ф. Шымуковіч, г. 

Дзісна 

 

 

 

 

Пры напісанні нашага артыкула аб касцѐле Святой Тройцы ў 

Новым Пагосце і пра гісторыю парафіі мы мала выкарысталі матэрыялаў з 

апісання касцѐла 1783 года. Недастакова звярнуў увагу на гэты дакумент і 

польскі даследчык ксѐндз Тадэвуш Краель пры напісанні сваѐй брашуры 

аб святыні ў Новым Пагосце. Дзякуючы новым знаходкам мы зараз маем 

поўнае апісанне гэтага храма пасля яго пабудовы ў 1755 годзе. 

Вопіс касцѐла і парафіі быў выкананы на загаду Віленскага біскупа 

Ігната Масальскага падчас генеральнай візітацыі Браслаўскага дэканату. У 

апісанні мы знаходзім звесткі аб тым, што касцѐл быў пабудаваны з дрэва 

ў 1755 годзе, дзякуючы старанням ксяндза Песляка і дапамозе кашталяна 

смаленскага Станіслава Бужыньскага, асвечаны быў у імя Святой Тройцы. 

Над уваходам у касцѐл былі пабудаваны дзве вялікія вежы, а пасярэдзіне 

страхі таксама вежа, толькі меньшых памераў. Дзве маленькія вежачкі Малюнак касцёла. Пабудова 1755  г. 
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знаходзіліся над захрыстыяй, усе яны з жалезнымі крыжамі. 

За трыццаць гадоў пасля пабудовы, страха, пакрытая гонтам, захавалася яшчэ добра, як і ўвесь 

будынак, які рамонту не патрабаваў. У святыні было трое дзвярэй: галоўны ўваход з вялікімі дзвярыма быў 

пад хорамі, а з боку храма і ў захрыстыю ўваходы былі меньшыя. Ва ўсіх дзвярах былі жалезныя ўнутраныя 

замкі. Касцѐл знутры памаляваны, адна лаўка і канфесіянал зробленыя сталяром і пафарбаваныя, другая 

лаўка была простай работы і не была пафарбавана. У храме меліся чатыры вялікія вакны і два меньшых над 

вялікім алтаром. У святыні былі тры алтары: у галоўным змешчаны абраз Святой Тройцы, у бакавых – 

абразы Святога Антонія і Найсвяцейшай Марыі Панны. Усе абразы ў пазалочаных рамах. Перанасных 

алтароў і капліц у касцеле ў той час не было. 

Найбольш значным святам была ўрачыстасць у імя Найсвяцейшай Тройцы, на яго збіралася шмат 

вернікаў. Брацтваў і манахаў у парафіі ў гэты час таксама не было. У час візітацыі часова выконваў абавязкі 

святара браслаўскі вікарый, ѐн быў прызначаны да прыбыцця ксяндза Эберліна. 

У апісанні святыні асобна пералічваюцца прадметы, неабходныя для правядзення богаслужэнняў. 

Спачатку называюцца прадметы са срэбра: келіх і патына (патынна – начынне ў выглядзе талеркі для 

эўхарыстыі) агульнай вагою 500 грамаў, срэбраная карона без перлін вагою 260 грамаў. Са срэбра былі і 

кароны на галоўным алтары, а таксама фігура Духа Святога і тры зоркі да ран Пана Езуса, шыльдачка да 

абраза Святога Антонія. 

У касцеле захоўвалася сем арнатаў (арнат – літургічнае адзенне ксяндза), 

у тым ліку падарунак смаленскага кашталяна Бужынскага, вышыты залатымі 

кветкамі. У вопісу названы і капа (накідка на плечы святара для жалобных 

літургій), дзве блакітныя стулы блакітнага колеру і дзве стулы, пашытыя са 

старызны. Стула – доўгая шырокая стужка, якая апраналася святаром на арнат 

падчас выканання розных літургічных дзеяў. Быў у вопісе і вэлюм з вышытымі 

кветкамі (вэлюм – накрыццѐ святара, або дзякана падчас дабраслаўлення 

вернікаў Найсвяцейшым Сакрамантам). Інвентар касцѐла 1783 года называе і 

тры альбы (альба – белае адзенне ксяндза, якое ѐн апранае падчас літургіі), а 

таксама адну комжу для святара і шэсць комжаў для міністрантаў. У вопісу 

літургічнага адзення запісаны 14 капаралаў, 12 пурыфікатараў (пурыфікатар – 

малы, складзены ў 3 часткі кавалак палатна, які служыць для ачышчэння келіха 

або патыны), 13 тувалнаў. Для алтароў у касцеле знаходзілася пяць тканых 

абрусаў. Для працэсій у храме было сем харугваў, а для накрыцця алтароў  – 

чатыры фіранкі. Для правядзення працэсій было 12 вялікіх алавяных ліхтароў, а 

таксама з волава 4 малыя ліхтары і два зусім малых ліхтарыкі. З волава было 

зроблена і ўсѐ неабходнае начынне для літургіі. Так, у інвентары пералічаны: 

васкулум з накрыўкай для абмыцця пальцаў святара (васкулум – невялікі 

посуд), васкулум для прычашчэння хворых, васкулум для хрышчонай вады, 

васкулум для алею, начынне для солі. У вопісу мы знаходзім і тры ампулы (ампула – невялікае начынне) з 

волава для вады і да іх адна алавяная талерка, з волава быў і алтарны крыж. З медзі названы толькі адзін 

прадмет – турыбуляж (турыбуляж – кадзіла). Але посуд у касцеле быў не толькі металічны, але нават з 

бяросты. Менавіта берасцяным было начынне для вады, у тым ліку і свянцонай. Драўлянымі былі і чатыры 

крыжы для працэсій і два ліхтары. У касцеле пры алтары былі тры званкі, а ўсяго іх у храме налічвалася 

шэсць. У вопісу маѐмасці пералічаны нават пацеркі каля абразоў алтароў, усяго названа 68 штук. 

Пры касцеле ў гэты час захоўваліся і старыя дакументы, якія пералічваюцца пад нумарамі: №1. 

Судовыя справы касцѐла ў Пагосце з Янішскім староствам. №2. Судовыя справы пана Кажанеўскага з панамі 

Касіѐнавічамі аб Янішках. №3. Копія фундацыі Льва Сапегі Іказенскаму касцѐлу. №4. Дакументы двух 

судовых спраў з браслаўскім каморнікам Канаплянскім. №5. Права касцѐла на залежнага селяніна Чэрпілка. 

У параўнанні з Мѐрскім касцѐлам у Пагосце былі зусім невялікія кніжныя зборы. Рэестр касцельнай 

бібліятэкі налічвае ўсяго 11 выданняў на польскай і лацінскай мовах. Гэта перш за ўсѐ кнігі, якія патрэбны 

былі пры правядзенні богаслужэнняў: “Хрысціянская навука”, “Катэхізіс Лэнцкага”, “Казанні ксяндза 

Мурчыньскага”, “Казнадзея Мадэйскі”, “Брэвіярый-стары”, “Лацінскі катэхізіс”,” Сінод Зенковіча – біскупа 

Віленскага”, “Пшэлескі”, “Рытуальны сакрамант”, “Парадзіс ананімны”, “Заўвагі”. 

Малалікасць бібліятэчных кніг можна тлумачыць тым, што ў сярэдзіне 17-га стагоддзя храм згарэў 

падчас вайны. 

Пры касцеле існаваў шпіталь, але будынак быў ужо стары і занядбаны. Пры ім меліся два пакойчыкі і 

сені, дзе жылі толькі дзед і баба. У іх абавязак уваходзіла чытаць пацеры ў касцеле. Фундацыі на шпіталь не 

было, таму жылі гэтыя старыя толькі з ахвяраванняў. Плябанія, якая стаяла непадалѐку ад святыні, была 

старая і патрабавала рамонту. Яе будынак складаўся з сеняў, пакоя і каморы. Пры плябаніі была таксама 

невялікая старая клець, узятая ў шулы. У хаце былі два вакны і адно ў каморы, унутраны замок у якую быў 

сапсуты. У клеці было два невялікіх вакны з жалезнымі кратамі. За старым будынкам у агародзе знаходзіўся 

новы будынак плябаніі. У ѐй былі вялікія сені і чатыры невялікія пакоі, у якіх знаходзіліся тры вялікія і тры 

 Стары арнат з касцела ў 
Пагосце 
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маленькія вакны. Побач з плябаніяй у агародзе знаходзілася сажалка, а над ѐй бровар і лазня, якія яшчэ былі 

добра захаваныя. Непадалѐку знаходзілася і лядоўня, упушчаная ў зямлю і пакрытая саломай. Побач 

знаходзілася пякарня з маленькай хаткай.  
Непадалѐку была пабудавана абора, пяць вялікіх і чатыры малыя хлявы, а таксама павець. Асобна ад 

хлявоў была пабудаана варыўня, а далей знаходзілася стайня з вялікімі варотамі, пакрытая саломай, пры ѐй 

малы і вялікі свіран. Ля свірна была пабудавана сырніца, якая ад старасці ўжо хілілася да долу. З другога 

боку панадворка месцілася вазоўня з вялікімі варотамі, а за ѐй знаходзіўся хляўчук, крыты саломай. У тых 

пабудовах налічвалася пяць навясных замкоў. У цэнтры панадворка знаходзіліся і два новыя зрубы: адзін 

пад свіран, другі пад пякарню. Пералік пабудоў называе нават студню, у якой было драўлянае вядро, 

акаванае жалезнымі абручамі. 

За панадворкам стаяла старая асець, якая патрабавала рамонту; тут былі і тры адрыны, адна з іх ужо 

была старой і гнілой. 

У візітацыі касцѐла значнае месца адведззена апісанню зямельных уладанняў. Першыя ахвяраванні 

новапагосцкаму касцѐлу былі нададзены яшчэ канцлерам ВКЛ Львом Сапегам у 1593, 1596 гадах. Копіі іх 

знаходзіліся ў касцеле. Згодна дакументаў, з двух бакоў касцельная зямля межавала з янішскім староствам, з 

трэцяга боку з землямі браслаўскага каморніка Канаплянскага, з чацвѐртага боку мела мяжу з уладаннямі 

мінскага ваяводы Бужынскага. З апошнім зямля не была азначана мяжой, але здаўна яе прытрымліваліся і 

спрэчак не было. Праблемы былі з янішскім староствам, якое яшчэ здаўна захапіла больш васьмі валок 

зямлі. Спробы ксяндза Песляка абскардзіць яго дзеянні ў Браслаўскім судзе не мелі поспеху. Плошча 

спрэчнай зямлі складала чатыры квадратных кіламетры. Усяго плошча зямельных уладанняў пагосцкага 

касцѐла была дастакова вялікай – 22 валокі (валока  – 22,36 га). Ніякага параўнання з мѐрскім касцѐлам, які 

меў толькі адну валоку. Пры гэтым ва ўладанні не ўлічваліся землі, на якіх стаяў касцѐл, плябанія.  

Не было ў пераліку няўдобіц, лесу, азѐраў, а таксама выйсця да іх. Сенажаць знаходзілася не асобна, 

а ў складзе іншых зямель. Для сваіх патрэбаў ксѐндз трымаў тры валокі зямлі, яшчэ адзінаццаць апрацоўвалі 

сяляне, восем валок не апрацоўваліся. Фальварка асобнага на зямлі не было, быў толькі гаспадар пры 

плябаніі і для яго патрэбаў  –  чэлядзь. У апісанні пералічаны і запасы збожжа пры плябаніі: жыта 9 пур 

(пура – мера вагі, роўная 50 кілаграмаў), значыць 450 кг., ячменя таксама 9 пур, аўса – 18, пшаніцы – 3, 

гароху – 3, грэчкі – 6, семя канаплі – 2, ільнянога семя – 1 пур. 

У гаспадарцы ксяндза было буйнай рагатай жывѐлы 10 галоў, авечак 10, 4 казы, 5 свіней, 6 гусей, 4 

качкі, 10 курыц. З гэтай гаспадаркі ксѐндз плаціць падатак 6 злотых (за 2 злотых у той час можна было 

купіць барана). Харытатыўных субсідый атрымлівалі 22 злотых. Млына і карчмы пры плябаніі не было. 

Для нас асабліва цікава, што ў вопісу парафіі даецца і апісанне залежных сялян, якія належалі да 

плябаніі. Усяго пры касцеле было 25 сямей сялян. З іх дзве сям’і выконвалі працы для патрэбаў плябаніі, а 

23 працавалі на касцельнай зямлі два дні на тыдзень, плацілі чынш (чынш-грашовы падатак) на год 16 

злотых. Залежныя ад касцѐла сяляне павінны былі адпраўляць падводы ў Рыгу раз на год, або заплаціць 8 

злотых. Як павіннасць мусіў селянін за год адбываць 12 гвалтаў на аднаго чалавека з хаты за год, 9 (гвалт – 

адпрацовачная павіннасць для выканання тэрміновых сельскагаспадарчых работ). Сяляне таксама па чарзе 

павінны былі несці варту. У абавязкі жанчын было спрасці дзве талькі лѐну, праць бялізну, палоць агароды, 

стрыгчы авечак і мыць воўну, а ад кожнай гаспадаркі даваць па 20 яек. Арамя таго залежныя сяляне павінны 

былі малаціць збожжа, па сваіх днях паншчыны ім трэба было даглядаць сенажаці, выходзіць касіць, ездзіць 

на млын, ад пчол абавязаны былі даваць палову мѐду. Зімой сяляне мусілі  даваць па два кумпякі, дзве пары 

каўбас, алей. У самым познім інвентары, які быў складзены ксяндзом Ластоўскім, апошнія павіннасці 

ўказаны ўжо як неабавязковыя. 

Разгледзім зараз інвентар Пагосцкага касцѐла (інвентар – спіс сялян, іх маѐмасці, абавязкаў і 

павіннасцяў). У запісу пералічаны як прозвішчы залежных сялян, так і колькасць іх маѐмасці. Прывядзѐм 

спіс падрабязна, з мэтай лепш пазнаѐміцца са станам жыцця, а магчыма, хтосьці зможа знайсці ў ім і звесткі 

пра сваіх продкаў. 

Вѐска Дзянісы: у ѐй жыло 7 гаспадароў, кожны меў па 15 моргаў зямлі (морг – плошча зямлі каля 8,5 

га). А вось колькасць маѐмасці ў іх была рознай. Першым названы Васіль Плоскі, яго сям’я складалася з 

чатырох мужчын і пяці жанчын. Яны трымалі чатыры кані, пяць кароў, восем авечак, тры казы і шэсць 

свіней. У Міхала Маляўкі ў сям’і мужчын і жанчын было па чатыры. У яго гаспадарцы таксама было чатыры 

кані, 1 вол, сем кароў, восем авечак, дзве казы, сем свіней. У Сямѐна Туронка сям’я складалася з трох 

мужчын і чатырох жанчын. Яны трымалі чатыры кані, пяць кароў, шэсць авечак, дзвюх коз, пяць свіней. У 

сям’і гаспадара Янкі Павучонка было чатыры мужчыны і пяць жанчын, сям’я трымала чатыры кані, пяць 

кароў, восем авечак, дзве казы, шэсць свіней. Тры мужчыны і шэсць жанчын было ў сям’і Саўкі Плоскага, 

які трымаў шэсць коней, шэсць кароў, восем авечак, тры казы, шасцѐра свіней. У Сцяпана Туронка ў сям’і 

было пяць мужчын, чатыры жанчыны, сям’я трымала пяць коней, шэсць кароў, сем авечак, дзве казы, шэсць 

свіней. Самы бедны, ў параўнанні з іншымі сялянамі вѐскі Дзянісы, быў Юзэф Белавус. У сям’і, якая 

складалася з пяці жанчын і чатырох мужчын, было толькі тры кані, тры каровы, чатыры авечкі, адна каза і 

чатыры свінні. Усе жыхары вѐскі выконвалі аднолькавыя павіннасці згодна інвентару, пра іх мы пісалі 
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вышэй. 
У засценку Петкуноўшчына жыла толькі адна сям’я Францішка Міны, якая валодала толькі 7,5 

моргамі зямлі, гэта крыху больш чатырох гектараў. У сям’і было тры жанчыны, пяцѐра мужчын. Але 

нягледзячы на тое, што зямлі было менш, статку было таксама шмат: пяць коней, чатыры каровы, восем 

авечак, тры казы, пяць свіней. Яго павіннасці на карысць касцѐла змяньшаліся ў два разы, а вось дзяржаўны 

падатак падымны застаўся, як і ва ўсіх – восем злотых. 

У засценку Радзівонаўшчына жылі дзве сям’і. Сям’я Цімошкі Павучонка складалася з трох мужчын і 

чатырох жанчын, на 15 моргах зямлі трымалі чатыры кані, тры каровы, шэсць авечак, дзве казы, сем свіней. 

У сям’і Маляўкі Казіміра было сем мужчын, тры жанчыны, яны трымалі тры кані, тры валы, чатыры авечкі, 

дзве казы, чатыры свінні. Наступная вѐска з сялянамі, якая належала да касцѐла – Змітракі. У жыхароў 

гэтага паселішча было па 15 моргаў зямлі. У Янкі Ката з гэтай вѐскі сям’я складалася толькі з трох чалавек: 

аднаго мужчыны і двух жанчын. Яны трымалі чатыры кані, шэсць кароў, 7 авечак, дзве казы, пяць свіней. У 

Данілы Котуна ў сям’і было чатыры мужчыны і дзве жанчыны, сям’я трымала трох коней, трох кароў, пяць 

авечак, дзве казы, пяць свіней. У Данілы Атрошкі сям’я складалася з пяці мужчын і чатырох жанчын, яны 

трымалі чатыры кані і шэсць кароў, сем авечак, адну казу і пяць свіней. У вѐсцы Пілаты ў сям’і Васіля 

Чапулѐнка было чатыры каровы, адна авечка, адна каза, чатыры свінні. У Захара Апалькі было тры кані, тры 

каровы, тры авечкі, дзве казы, тры свінні. У Данілы Чарпілкі было тры кані, дзве каровы, тры авечкі, дзве 

казы, адна свіння. У Кастуся Чарпілкі было два кані, дзве каровы, тры авечкі, дзве казы, тры свінні. У Мацея 

Апалькі было чатыры кані, чатыры каровы, сем авечак, дзве казы, тры свінні. Адзін надзел зямлі з гэтай 

вѐскі арандаваў шляхціц, прозвішча якога ў інвентары не ўказана.  

У вѐсцы Кульнѐўцы надзелы зямлі складалі таксама 15 моргаў. У Самуся Бяспальчыка з гэтай вѐскі 

было ў сям’і тры мужчыны і чатыры жанчыны, трымалі чатыры кані, чатыры каровы, шэсць авечак, дзве 

казы, шэсць свіней. У Марціна Міны 4 мужчыны, 3 жанчыны. У іх было тры кані, адна карова, пяць авечак, 

дзве казы, чатыры свінні. У Міхала Апалькі сям’я складалася з пяці мужчын, трох жанчын, яны трымалі 

чатырох коней, шэсць кароў, сем авечак, дзве казы, пяць свіней. Сям’я Астапка Зянько складалася з трох 

мужчын і трох жанчын, у іх было чатыры кані, пяць кароў, шэсць авечак, дзве казы, пяць свіней. Акрамя 

таго, арандатарам у гэтай вѐсцы быў шляхціц Астаневіч. 

Такім чынам, вывучаючы інвентар пагосцкага касцѐла, мы бачым, што сяляне ў гэты час жылі 

дастаткова заможна.  

Далей у дакуменце даецца апісанне самой пагосцкай парафіі, яе межаў. З аднога боку яна межавала з 

іказенскай, з другога  – з мѐрскай, з трэцяй – рака Дзісна аддзяляла пагосцкую ад задарожскай парафіі. 

Даўжыня і шырыня парафіі складала дзве мілі (адна міля – каля 7,8 кіламетра). Землі, на якіх размешчана 

парафія, пасля Сапегаў сталі належаць ваяводу мінскаму, старасту адэльскаму і краснасельскаму Ігнату 

Бужыньскаму. У Пагосцкую парафію ў 1783 годзе ўваходзілі наступныя населенныя пункты: мястэчка Новы 

Пагост, вѐска Стары Пагост, Дзеверкі, Смолеўцы, Кублікаўшчына, Чапукі, Забор’е, Трацякі, Ноўгарод, 

Вазаўнікі, Белеўцы, Вусаўцы, Каты, Барадзінічы, Грыбаўшчына, Верацеі, Аўласі, Валентароўшчына, 

Сумалева, Пашы, Пестуны, маѐнткі: Купчэлева, Шудзелеўшчына, засценкі: Маѐраўшчына, Дворышча, 

Трыбухоўшчына, Радзівонаўшчына, Петкуноўшчына. Акрамя таго, да парафіі адносіліся Шаркаўшчына – 

Лапацінскіх, Бірукі – Валасоўскага, да браслаўскай плябаніі належалі засценак Велькалішкі і вѐска Ваўчкі, 

пана Мірскага, старасты Янішскага, фальварак Шастакоўшчына і засценак Камароўшчына, суддзі 

браслаўскага Шырына – двор Мар’янова. Праваслаўных, яўрэяў, татараў у парафіі тады не было, а 

старавераў зусім мала. Філіяльных касцѐлаў на тэрыторыі парафіі не было, невялікі касцѐл, а лепш сказаць 

капліца была ў Шаркаўшчыне – маѐнтку Лапацінскіх, дзе стараста мсціслаўскі ўтрымліваў сваім коштам 

двух ксяндзоў. Могільнікаў, акрамя касцельных і царкоўных, у парафіі знаходзілася шаснаццаць, яны не 

былі абгароджаны і знаходзіліся ў дрэнным стане. У пагосцкай парафіі не было ні доктара, ні якога іншага 

чалавека, які мог бы лячыць хваробы. Не праводзіліся яшчэ ў гэты час і кірмашы. Рэдка можна пабачыць 

было і жабракоў. Не было пры касцеле і школы, бо людзі не жадалі аддаваць сваіх дзяцей вучыцца і нават не 

запрашалі “дырэктараў”, якія прыходзілі б вучыць дзяцей дадому. 

Могілкі ля самога касцѐла былі абгароджаны, уваход да іх вѐў праз званіцу, якая мела два паверхі. 

Накрыта яна была гонтам, на другім паверсе былі два невялікія званы. Апісанне Пагосцкага касцѐла, як і 

апісанне Мѐрскага касцѐла,  падпісана дэканам Браслаўскім Андрэем Ленартовічам. 

                         В.А. Ермалёнак. 
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