
 

 

З 17 па 19 мая 2021 года згодна з пра-

ектам “Разам для грамады і прыроды: 

узмацненне працэсу развіцця ў 

Міёрскім раёне праз супрацоўніцтва 

мясцовай улады і грамадзянскай 

супольнасці” пры фінансавай 

падтрымцы Еўрапейскага саюза з 

прадстаўнікамі нашай ініцыятывы і 

моладзі працаваў эксперт па 

стварэнні ІТ-лабараторыі 

Кандратовіч Ігар. 

 Ігар – выпускнік нашай школы, якую скончыў з залатым медалём. Ён быў актыўным сябрам 

археолага-краязнаўчага гуртка “Арганаўты мінулага”, пераможцам абласных і рэспубліканскіх 

алімпіяд па гісторыі, а таксама актыўна займаўся даследчай працай. Ігар скончыў гістфак БДУ і 

магістратуру, актыўна займаўся навуковай працай, удзельнічаў у канферэнцыях. Зараз ён з'яўляецца 

навуковым супрацоўнікам музея-запаведніка ў Заслаўі. У роднай школе Ігар пазнаёміўся з 

абсталяваннем ІТ-лабараторыі і дызайн-праектам будучага музея. Асноўнае мерапрыемства 

адбылося 19 мая 2021 года на базе ІТ-лабараторыі. У ім прынялі ўдзел прадстаўнікі ініцыятыўнай 
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групы “Спадчына Міёрскага краю”, вучнёўскай моладзі, грамадскасці горада, аддзела адукацыі, 

бібліятэкі, музея, рэдакцыі, ініцыятывы “Устойлівыя рашэнні” і інш. Тэма прэзентацыі эксперта 

Кандратовіча Ігара – “Структура і патэнцыял IT-лабараторыі моладзевага цэнтра дасле-

давання гісторыка-культурнай спадчыны рэгіёна”. У даходлівай форме Ігар распавёў аб 

накірунках дзейнасці, структуры лабараторыі, яе ролі і значэнні ў вывучэнні Міёрскага раёна. 

Сустрэча прайшла плённа і насычана. Лекцыя-прэзентацыя будзе каштоўнай як у тэарэтычным 

сэнсе, так і ў практычным. Прысутныя атрымалі новыя веды, ідэі, накірункі дзейнасці, каб потым 

прымяніць іх на практыцы. 

 

22 мая на тэрыторыі “Мацейкавай 

сядзібы” ў Пераброддзі ў рамках 

ініцыятывы “Выкарыстанне мясцовага 

патэнцыяла як галоўнага рэсурса для 

стварэння ўнікальнай турыстычнай 

прапановы” згодна з праектам “Разам для 

грамады і прыроды: узмацненне працэсу 

развіцця ў Міёрскім раёне праз 

супрацоўніцтва мясцовай улады і 

грамадзянскай супольнасці” пры 

фінансавай падтрымцы Еўрапейскага 

саюза адбыўся рэкламны тур выхаднога дня “На вёску да бабулі”.  

 На мерапрымства сабраліся ўсе 

неабыякавыя да развіцця раёна і Перабродскага 

краю людзі – гаспадары аграсядзіб, фермеры, 

майстры-рамеснікі, журналісты не толькі з 

раённай газеты, але і са сталіцы. З вітальным 

словам выступіла гаспадыня аграсядзібы і 

арганізатар мерапрыемства Галіна Паўлоўская. 

Аб унікальнасці Перабродскага краю, багацці 

яго культурна-гістарычнай спадчыны распавёў 

краязнаўца Вітаўт Ермалёнак. У прэзентацыі 

распрацаванага ім разам з сябрамі гуртка 

“Арганаўты мінулага” турысцка-краязнаўчага 

маршрута “Сярэбраны пярсцёнак Міёршчыны” 

прысутныя маглі пераканацца аб сапраўдным багацці культурна-гістарычнай спадчыны гэтай зямлі. 

Потым ў афлайн-фармаце прайшло знаёмства гасцей з выставай “Мацейкавы рамёствы”. Гаспадыні 

аграсядзібы “Конны дворык” не толькі распавялі пра стравы, якія гатуюць для сваіх гасцей, але і 

пачаставалі ўдзельнікаў сваім спечаным хлебам і запечанай рыбай. Урбановіч Галіна і яе сын 

Сяргей расказалі, чым яны здзіўляюць гасцей у сваёй сядзібе “Ля вадаспада”: не толькі простымі 

стравамі сваёй кухні, згатаванымі ў старой печы, але і выставамі ручнікоў, прадметаў побыту. 

Валянціна Латышкевіч выставіла стравы, згатаваныя толькі з малака яе фермерскай гаспадаркі 

“Дамашні падворак”. Пчаляр Аляксандр Крокас распавёў аб карысных уласцівасцях мёду і іншых 

рэчываў з дзейнасці пчолаў. Біёлаг Раіса Іванова пазнаёміла прысутных з лекавымі раслінамі 

нашага краю. Аб сваіх маршрутах па азнаямленні гасцей з дзівосамі Міёршчыны распавядалі 

гаспадар аграсядзібы “Жураўліная Ельня” Андрэй Літвінаў і гаспадыня аграсядзібы “Проста Кася” 

Касінія Казачонак. Гаспадыня аграсядзібы “Ірына” Алена Палякова выкарыстоўвае ў сваёй 

дзейнасці з гасцямі прыёмы медытацыі. Ксенія Маскаленка падзялілася сакрэтамі вырабу распісных 

ВЫСТУПЛЕННЕ НА СЕМІНАРЫ 



пернікаў, а загадчыца крамы “Велес” распавяла аб сувенірнай прадукцыі, якую можна набыць на 

ўспамін аб Міёршчыне. Стваральнік інтэрнэт-парталу “Планета Беларусь” Сяргей Плыткевіч у 

сваім выступе паказаў вялікае значэнне прапаганды славутасцяў краю ў інтэрнэт-прасторы. Падчас 

мерапрыемства былі арганізаваны майстар-класы па дэкупажы, роспісу пернікаў, развучванні 

старадаўніх танцаў. Праведзенае Галінай Паўлоўскай мерапрыемства яшчэ раз засведчыла вялікі 

патэнцыял Міёршчыны для развіцця турызму. 

 Згодна з праектам нашай 

ініцыятывы “Разам для грамады і 

прыроды: узмацненне працэсу развіцця ў Міёрскім раёне праз супрацоўніцтва мясцовай улады і 

грамадзянскай супольнасці” пры фінансавай падтрымцы Еўрапейскага саюза 27 мая 2021 года была 

праведзена вучнёўская навукова-практычная краязнаўчая канферэнцыя “Спадчына 

Міёрскага краю”.  

 У ёй прыняло ўдзел больш за 40 

навучэнцаў 8-х – 10-х класаў. Вучнямі-

даследчыкамі было падрыхтавана 7 

дакладаў. Большасць з іх ужо атрымала 

высокую адзнаку ў раёне, вобласці, 

краіне, але былі мала вядомыя вучням 

нашай школы. Упершыню ў поўнай 

меры для прэзентацыі выступленняў 

было задзейнічана абсталяванне ІТ-

лабараторыі музейнага аб’яднання. 

Сквародка Ліза прачытала даклад 

“Амулеты і абярэгі як сродак лячэння 

нашых продкаў у мінулым”, а яе 

сяброўка Новік Дзіяна падхапіла яе тэму 

і распавяла аб лекавых травах як 

сродках лячэння нашых прабабуляў. 

Пра пошукавую дзейнасць “арганаўтаў” 

за апошнія гады школьнікі даведаліся з 

выступу Цыцынай Юліі, якое мела 

назву “Вадаспад знаходак “арганаўтаў”. 

Удзельніца пахода па Пагосцкім краі 

Кліменцева Арына падзялілася сваёй гіпотэзай, што 

Пагосцкая зямля па колькасці знакамітых людзей 

з’яўляецца феноменам у гісторыі Міёршчыны. Аб 

гісторыі партызанскага руху ў Міёрскім раёне ў гады 

Вялікай Айчыннай вайны распавялі ў сваіх выступленнях 

Панізнік Аляксандра і Панізнік Кірыл. Але найбольш 

уразіла прысутных сваім дакладам “Грашовае абарачэнне 

на Міёршчыне ў святле знаходак манет і скарбаў” Конах 

Вікторыя. Яна выкарыстала шматлікія крыніцы, якія 

даюць нам інфармацыю аб знаходках манет у нашым краі 

ад антычнасці да новага часу. Канферэнцыя будзе 

карыснай перш за ўсё для нас, васьмікласнікаў, якія ў 

будучым плануюць займацца даследчай працай па гісторыі нашага краю. Найбольш актыўныя 

ўдзельнікі канферэнцыі Максім Вішнеўскі, Ліза Канапелька і Шульга Ліяна атрымалі ў падарунак 

кнігі краязнаўцы Вітаўта Ермалёнка.        Цітовіч Дзмітрый, вучань 8 класа  

КАНФЕРЭНЦЫЯ “СПАДЧЫНА МІЁРСКАГА КРАЮ” 



 

 ТДТ “Мастак-сервіс” з Полацка завяршыў устаноўку 

абсталявання неабходнага для стварэння экспазіцыі 

гістарычнага музея. Таму з’явілася магчымасць 

напярэдадні Дня Перамогі арганізаваць выставу, 

прысвечаную памятнай падзеі.  

Кіраўнік музейнага аб’яднання Вітаўт Ермалёнак разам 

з настаўнікам гісторыі Максімам Філіповічам на 

працягу некалькі дзён рыхтавалі адмысловую экспазіцыю. Ксеракапіраванне здымкаў і дакументаў 

выканала праграміст ініцыятывы Варонька Анастасія і сябра ініцыятывы Варона Дзіяна. Выстава 

складаецца з двух раздзелаў. У першым раздзеле “Нашы землякі – удзельнікі вайны” наведнік 

выставы пазнаёміцца з гісторыяй і подзвігамі нашых землякоў, якія ваявалі на ўсіх франтах Другой 

сусветнай вайны, пачынаючы з 1 верасня 1939 года і заканчваючы капітуляцыяй Японіі 2 верасня 

1945 года. На  выставе паказаны здымкі, дакументы, узнагароды, асабістыя рэчы  ўдзельнікаў баёў 

з фашыстамі. У другім раздзеле экспазіцыі “Вызваленне Міёраў” змешчана карта баявых дзеянняў 

9-й дывізіі па вызваленні нашага райцэнтра, здымкі воінаў, загінулых у баях на Міёршчыне ў ліпені 

1944 года. Асабліва зацікавяць гасцей выставы артэфакты з часоў вайны. 

Конах Вікторыя, вучаніца 10 класа. 

У красавіку на працягу месяца супольнасць у кантакце “Алло: Миоры на 

связи” начале з Аленай Сташулёнак праводзіла віктарыну “Ведай свой 

край”. Пытанні для яе былі распрацаваны кіраўніком ініцыятывы “Спадчына 

Міёрскага краю” і моладзевай ІТ-лабараторыі Вітольдам Ермалёнкам. Кожны дзень удзельнікі 

супольнасці на працягу месяца атрымлівалі адно пытанне. Найбольш цяжкімі аказаліся пытанні па 

археалогіі. Ніхто не адказаў, калі з’явілася першае паселішча чалавека на тэрырытрыі сучаснага 

горада. Самымі актыўнымі ўдзельнікамі, якія адказалі на большасць пытанняў, сталі пераможцы 

віктарыны кухар раённай бальніцы Ганна Веранікіна, выхавальніца дзіцячага сада №1 Марына 

Вайцюль і вучань 6 класа СШ№3 Максім Валеўка. Усе яны атрымалі ў падарунак кнігі краязнаўцы 

Вітольда Ермалёнка. 

Панізнік Аляксандра, вучаніца 10 класа 

Вучні 6 класа на чале з класным кіраўніком 

Святланай Яцкоўскай наведалі музей “Сялянская 

хата”.  Яны ўжо не аднойчы былі ў музеі, таму 

кіраўнік музея Вітаўт Ермалёнак абраў для іх тэму “Жыллё нашых продкаў пасля вайны”. Дзеці 

даведаліся аб адметнасцях пакояў хаты 40-х – 60-х гадоў ХХ стагодззя ў параўнанні з жыллём 

ВЫСТАВА Ў НОВЫМ МУЗЕІ 
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даваеннага часу. Нягледзячы на тое, што адразу пасля 

вайны  ў вёсках яшчэ не было электрычнасці,  інтэр’ер 

хаты значна змяніўся. Сцены абклейваліся шплерамі, 

больш з’явілася вышыванак і фотаздымкаў. Мэбля  

была не толькі самаробнай –  яе больш сталі набываць 

у крамах. Вучняў зацікавілі патэфон з кружэлкамі, 

радыё на батарэйках, гадзіннік з гірай, старыя цымбалы 

і гармонік.  

Максім Філіповіч, настаўнік гісторыі 

Напрыканцы навучальнага года вучні з 

першых класаў нашай школы разам са 

сваімі настаўніцамі наведалі музей 

“Сялянская хата”. Кіраўнік музея Вітаўт 

Ермалёнак правёў для дзяцей займальную 

экскурсію, падчас якой пазнаёміў іх з 

пабудовай хаты, рэчамі, якія знаходзіліся 

на панадворку хаты. Большасць дзяцей 

упершыню ўбачыла сельскагаспадарчы 

інвентар.  Для многіх былі невядомыя не 

толькі такія даўнія машыны, як малатарня 

ды арфа, але сённяшнім малодшым 

школьнікам не знаёмая і конская збруя: 

хамут, дуга, падсядзёлак, а таксама прадметы побыту ў мінулым: жлукта, калаўрот, лучына,  лямпа-

газоўка ды шмат чаго іншага. 

Пальчэх Галіна, настаўніца пачатковых класаў 

 Па замове турыстычнага агенцтва “Хатабыч” 

краязнаўца Вітаўт Ермалёнак правёў для 

падарожнікаў з Мінска экскурсію па горадзе Міёры. 

Пачаўся аповед ад адзінага ў горадзе архітэктурнага 

помніка – касцёла ў імя Ўнебаўзяцця Найсвяцейшай 

Дзевы Марыі з яго багатай гісторыяй і помнікамі вакол 

яго. На працягу экскурсіі па набярэжнай госці пачулі 

аповед эскурсавода аб гісторыі помніка Маці Божай з 

дзіцяткам Езусам скульптара Ігара Голубева. Пра 

гісторыю маленькага мястэчка, якім былі Мёры да 1957 

года, удзельнікі экскурсіі даведаліся, знаёмячыся з 

гістарычным цэнтрам, які размяшчаўся ў квадраце 

сённяшніх вуліц Кірава, Леніна, Кастрычніцкай, 

Камуністычнай. 

 

Чарговая сустрэча ў музеі з нашым земляком Станіславам Маслам, які зараз жыве ў 

Брэсце, прынесла плён. Неабыякавы да гісторыі малой радзімы Станіслаў перадаў для музея свае 

чарговыя знаходкі. У нумізматычны раздзел гістарычнага музея ён падараваў некалькі манет. 

ЭКСКУРСІЯ ДЛЯ ГАСЦЕЙ З МІНСКА 



Цікавая між іх медна-алюмініевая манета 

1981 года з Манголіі. Намінал яе – адзін 

тугрык, чаканена ў гонар першага 

касмічнага палёта мангольскага 

касманаўта Ж. Гурагча, які разам з 

савецкім касманаўтам У. Джанібекавым 

на касмічным караблі Саюз-39 здзейсніў 

касмічны палёт на арбітальную станцыю 

Салют-6. З лацінаамерыканскай краіны 

Нікарагуа наш зямляк перадаў медна-

нікелевую манету вартасцю адзін 

кардоба 1980 года. На яе аверсе выява 

героя антыімперыялістычнай рэвалюцыі 

ў гэтай краіне Аўгуста Сандзіна. На 

рэверсе надпіс лозунга сандзінісцкай 

рэвалюцыі: “Вольная радзіма або смерць”. З рэспублікі Перу мы атрымалі ад Станіслава манету 

вартасцю 5 солі 1977 года. На яе аверсе змешчаны намінал манеты і выява кіраўніка паўстання за 

незалежнасць перуанскіх індзейцаў Тупак-Амару (1738 – 1781 гг.). На рэверсе мы бачым герб Перу. 

Для музея кнігі і друку руплівец музея падараваў сувенірныя беларускія гульнявыя карты. Калода 

картаў была надрукавана па ўзоры даваеннаага друку вядомай у Гродне тыпалітаграфіі братоў 

Лапіных і прысвечана вялікім князям літоўскім і каралям польскім. Аднавіла падобны друк 

створанае ў 2007 годзе прадпрыемства “А-чатыры”. Другая калода падараваных нам у калекцыю 

сувенірных гульнявых картаў прысвечана ўладарам замка ў Міры. На картах змешчаны выявы 

замка XVI – XVII стст., партрэты ўладароў Іллінічаў, Радзівілаў, Вітгенштэйнаў, Святаполк-

Мірскіх. Карты выраблены па прускім узоры, дзе азначэнні масцяў адрозніваюцца ад прывычных 

нам выяў. 

 У красавіку памёр Антоній Рубанік (1924 – 

2021 г.г.), апошні з удзельнікаў Другой сусветнай 

вайны, які жыў у нашым горадзе. Ён ваяваў у складзе Войска Польскага, таму з Польшчы яму 

дасылалі шмат 

разнастайных газет і 

часопісаў. Яго дачка 

Ларыса Грыгор’ева, 

выконваючы запавет 

бацькі, прынесла ў 

музей гэтыя выданні. 

Найбольшая колькасць 

асобнікаў – часопісы 

польскіх удзельнікаў 

вайны, ветэранаў 

“Камбатанта”. У іх 

шмат артыкулаў аб 

невядомых старонках 

вайны і ўдзеле ў іх 

польскіх войскаў, у 

складзе якіх змагаліся і 

нашы землякі. У перададзеных выданнях было шмат навукова-папулярных часопісаў, у тым ліку 

для палякаў замежжа: “Рота”, “Польская супольнасць”, “Мінулае і памяць”, ”Хроніка Польшчы”, 

”Кварта” і шмат інш. 



 

 Нягледзячы на тое, што храм быў 

зачынены амаль паўстагоддзя, мясцовы 

люд адносіўся з павагай да памяці аб міну-

лым, таму надмагіллі ацалелі да нашага 

часу і зараз дагледжаны. Зразумела, што не 

маючы шмат часу і спецыяльных прыста-

саванняў, мы не змаглі дакладна прачы-

таць усе надпісы, гэта патрабуе больш кар-

патлівый працы, таму змяшчаем толькі 

тую інфармацыю, якую нам пашчасціла 

прачытаць. Усе надпісы выкананы на 

польскай мове, большасць надмагілляў 

належыць памерлым Лапацінскім, уладан-

нямі якіх з'яўляліся Барадзінічы, Рафалова, Ёды, 

Устронь, Аннадвор, Тадулін іншыя маёнткі. Першы 

помнік, які мы ўбачылі, уяўляў сабой гранітную стэлу.  

 На цокалі прымацавана шыльда з белага металу. 

На ёй выразна можна прачытаць тэкст. Ён гучыць так: 

“Ценям св. памяці Антонія Лапацінскага, перастаў 

жыць 18 кастрычніка 1855 года. Вечны адпачынак дай 

яму Пане, а святло вечнае няхай яму свеціць”. Побач 

знаходзіцца валун з надпісам, але ад выветрывання ўсе 

літары вельмі сцёртыя. Прачытаць можна толькі 

прозвішча –Лапацінскі. Наступны вывучаны намі 

помнік – у выглядзе гранітнай стэлы з надпісам: 

“Мікалай Лапацінскі. Памёр у 1828 годзе. Жыў 67 

год”.  

 Наступны помнік – пахаванне Марыі 

Лапацінскай: памерла 8 кастрычніка 1910 года. Жыла 

50 год. Непадалёку гранітны помнік на магіле 

Канстанцыі Лапацінскай, якая памерла 13 студзеня 

1898 года ва ўзросце 42 гады. На помніку з шэрага 

граніту можна прачытаць толькі прозвішча Лапацінскі 

і год смерці 1899. Тут знаходзіцца пахаванне Ганны з 

ВЕЛАПАХОД “СЛАВУТАСЦІ ПАГОСЦКАГА КРАЮ” (працяг, пач. у №8-12, 2020 г., №1, 3, 4, 2021) 

БАРАДЗІНІЧЫ 

Вывучэнне некропаля на 

цвінтары касцёла. 

 Ля храма ў Барадзінічах 

шмат помнікаў, і таму мы 

пэўны час займаліся іх вы-

вучэннем. Галоўная мэта ў нас 

была – знайсці магілы Капань-

скіх, але мы не маглі не звяр-

нуць увагу на іншыя помнікі, 

якія знаходзяцца на цвінтары 

касцёла.  



Лапацінскіх, якая пражыла па тых часах доўгае жыццё: нарадзілася ў1821годзе, а памерла ў 1905. 

Для эпітафіі на яе надмагіллі ўзяты словы Псальма 12.9. “З глыбіні клічу да цябе, Пане, Пане 

выслухай голас мой”. Акрамя захаваных помнікаў Лапацінскіх, на цвінтары касцёла знаходзяцца і 

іншыя шляхецкія пахаванні. Тут ёсць магіла Уладзіслава Замбжыцкага, які памёр ва ўзросце 42 

гады ў 1913 годзе. Як нам вядома, радавое ўладанне Замбжыцкіх – засценак Баравыя, які 

знаходзіўся за Волкаўшчынай па дарозе на Міёры. Але Замбжыцкія сябе аднослі да парафіі ў 

Барадзінічах, а не ў Пагосце. Тут яны бралі шлюб, хрысцілі дзяцей, адпявалі памерлых, таму і 

пахаваны быў адзін з Замбжыцкіх ля касцёла. З шляхты Пагосцкай зямлі пахаваны тут і Валасоўскі, 

які памёр у 1892 годзе. Як вядома, Валасоўскія пэўны час былі ўладальнікамі в. Белеўцы, праз якую 

мы праязджалі. Знайшлі мы і помнік дзеда генерала Станіслава Капаньскага, а менавіта Валерыяна 

Капаньскага. На ім чытаем наступныя надпісы: “Валерыян Капаньскі памёр у 1866 годзе. Ты 

напраўду любіў нас больш чым сябе. Няхай, сардэчны, твая смерць асвяціць нас. Няхай Бог цябе 

ўзнагародзіць у небе. Гонар твайму праху”. Нажаль, магілы бацькоў Станіслава адшукаць не змаглі. 

Магчыма, там не было грунтоўных помнікаў, таму ў пасляваенны час яны былі зруйнаваны. Асобна 

вылучаецца магіла Тадэуша Пяркоўскага. На ёй пастаўлены сучасны жалезны крыж з прымацаванай 

металічнай шыльдай з надпісам: “Тадэуш Пяркоўскі. Польскі дыпламат. Забіты ў маёнтку Устронь 

16.03.1896 – 27.06.1942”. Як вядома, ён да вайны быў прадстаўніком польскаай амбасады ў вольным 

горадзе Гданьску. Падчас фашысцкай акупацыі ўдзельнічаў у польскім руху Супраціўлення, быў 

пасланы на Браслаўшчыну для каардынацыі дзейнасці польскіх партызан. Спыніўся начаваць ў 

Лапацінскага, нечакана з'явіліся партызаны, якія забілі гаспадара Генрыка і яго госця. Два 

надмагіллі мы не змаглі дакладна прачытаць.  

Ермалёнак Вітаўт, кіраўнік пахода, Кліменцева Арына, Панізнік Аляксандра, вучаніцы 

10 класа (Працяг будзе) 

   Добры дзень, шаноўныя калегі! Заўсёды з вялікім задавальненнем чытаю Вашу газету. 

Вельмі падабаюцца змястоўныя і цікавыя матэрыялы, якія ў ёй друкуюцца. Высылаю Вам 

для разгляду і публікацыі свой артыкул і ілюстрацыі да яго. З павагай і найлепшымі пажа-

даннямі, К. А. Мядзведзеў, магістр гістарычных навук. kirill-medvedev-1995@mail.ru (Ад 

рэдакцыі: з задавальненнем друкуем дасланы цікавы матэрыял, які датычыць і нашага 

краю) 

(лаканічныя гістарычна-эканамічна-краязнаўча-этнаграфічна-сацыяльна-культурна-

палітычна-заканадаўча-архіўныя вытрымкі) 

Першыя аддаленыя загадкі пра гарадскіх жыхароў можна з упэўненасцю аднесці да першай паловы 

XIII ст. Яны бяруць пачатак з нямецкага тэрміна “der Bürger” (“гараджанін”), які ўпершыню 

з’явіўся ў адным з дакументаў паўночнагерманскага горада Любэк у 1227 г. Ужо ў 1263 г. 

“нямецкае гарадское права” перайшло ў тагачасную Польшчу (горад Гданьск), а найменне “der Bür-

ger”было заменена яго польскім адпаведнікам “mieszczanin”.  

На тэрыторыю Вялікага княства Літоўскага, ядро якога складалі беларускія землі, дадзеныя 

нормы з усёй іх тэрміналогіяй перайшлі ў апошняй чвэрці XIV ст. Першым з размешчаных у 

сучасных межах Беларусі горадам, які атрымаў самакіраванне паводле “магдэбургскага права”, 

стала Бярэсце (у 1390 г.). Астатнія разнавіднасці “нямецкага гарадскога права” (“любэкскае”, 

“кульмскае”, “гамбургскае”) у ВКЛ не прыжыліся. Жыхары гарадоў, якія валодалі гэтым правам, 

былі вызвалены ад феадальных павіннасцяў і судовай юрысдыкцыі розных службовых асоб, 

падпарадкоўваючыся толькі спецыяльна створаным органам – магістратам. Тэрмін “мешчанін” 

перайшоў у старабеларускую мову, якая была дзяржаўнай у дадзенай краіне і канчаткова 

ўсталяваўся ў заканадаўчых актах да сярэдзіны ХV ст. з дараваннем у 1441 г. “магдэбургскага 

права” гораду Слуцку. 

Наступная згадка тэрміна “мешчанін” (“мяшчане”, “мяшчанства”) у сучасных межах 
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Беларусі адносіцца да 2 мая 1447 г., калі быў выдадзены “агульназемскі прывілей”, больш вядомы 

як “прывілей вялікага князя Казіміра Ягелончыка”. Правы і абавязкі мяшчан былі строга 

рэгламентаваны ў Статуце ВКЛ 1588 г. Згодна з дадзеным зводам законаў, яны былі трэцім з 

чатырох “станаў” (саслоўяў, саслоўных груп, саслоўных катэгорый) і былі абавязаны выконваць 

воінскую павіннасць і выплочваць велізарны шэраг абавязковых грашовых і натуральных падаткаў. 

У пералік іх правоў уваходзілі: гандаль; валоданне рознымі відамі маёмасці; удзел у самакіраванні, 

самаахове, а таксама іншых органах і структурах. Таксама дадзенымі актамі рэгламентаваліся шляхі 

набыцця або страты “мяшчанскага статуса”. Прыналежнасць да мяшчанства афармлялася 

спецыяльным запісам у магістрацкай кнізе, у выніку чаго любы мешчанін быў строга замацаваны за 

вызначаным горадам і мог выехаць толькі пры наяўнасці дазволу ад магістрата. Мяшчанскае званне 

было спадчынным і давалася толькі тым асобам, якія мелі ў горадзе нерухомасць, займаліся гандлем 

ці рамяством, плацілі падаткі і выконвалі грамадскія службы. Выключыць пэўнага чалавека з 

мяшчанскага саслоўя маглі толькі грамада ці магістрацкі суд. Гэтыя заканадаўчыя нормы былі 

канчаткова адменены імператарам Мікалаем І 25 чэрвеня 1840 г., аднак паспелі стаць асновай для 

шматлікіх “соймавых канстытуцый” Рэчы Паспалітай і расійскага імперскага заканадаўства, 

асабліва пры складанні кодэксаў “Полное собрание законов Российской империи” (у 3-х зборах і 

137 тамах, 1826–1916 гг.) і “Свод законов Российской империи” (у 1-м зборы і 28 тамах, 1857–1868 

гг.). 

Пэўныя аспекты, якія датычыліся мяшчан, меліся 

і ў “соймавых канстытуцыях” Рэчы Паспалітай 

1767–1768, 1773–1775, 1788–1792 гг. Датычылася 

гэта такіх асноўных правоў, як: дазвол займаць 

некаторыя кіруючыя пасады; права голасу на 

выбарах; атрыманне афіцэрскіх чыноў у арміі і 

інш. Асабліва выразна дадзеныя пункты разам з 

іншымі былі ўнесены ў прынятую на апошнім з 

названых соймаў “Канстытуцыю 3 мая 1791 г.”. 

Некаторыя аспекты (шлюбы паміж 

прадстаўнікамі розных канфесій, свабода 

веравызнання і г. д.) былі прапісаны ў актах Рэчы 

Паспалітай пасля працяглых спрэчак і пад ціскам 

замежных дыпламатаў. Удзельная вага гарадскіх 

жыхароў ад агульнай колькасці насельніцтва 

складала ў розныя перыяды ад 3,3% у XV–XVII 

стст. да 10,7% у XVIII – пачатку ХХ стст. Мяшча-

не сярод іх былі асноўнай і самай шматлікай гру-

пай. Яны ўдзельнічалі ва ўсіх працэсах унутры 

горада і былі асноўнай горадаўтвараючай сілай. 

Без мяшчан не абыходзілася ні адна гарадская 

падзея – гандлёвая, культурная, палітычная, ваен-

ная. Гэтая група выступала як даволі ўплывовая 

сіла. Мяшчане з’яўляліся носьбітамі, захаваль-

нікамі і абаронцамі пэўных традыцый. Аднак рас-

слаенне мяшчанскага асяродку на багатых 

(«заможных») і бедных («дробных») 

прадстаўнікоў падрывала эканамічную моц дадзенага саслоўя і стварала ўмовы для ўнутры-

саслоўнага супрацьстаяння. Вялікія складанасці для існавання мяшчанства таксама стваралі этніч-

ныя, канфесійныя, культурныя канфлікты, якія працякалі як ўнутры саслоўя, так і паміж рознымі 

іншымі саслоўямі (з удзелам мяшчан). Дадзеныя негатыўныя працэсы мелі розную інтэнсіўнасць, 

працягласць і колькасць удзельнікаў. Мяшчанства, як і любая саслоўная катэгорыя, было вельмі не-



аднароднай у сацыяльным, этнічным і канфесійным аспектах групай. У азначэнне «мяшчане» пера-

важная большасць даследчыкаў запісвае жыхароў не толькі гарадоў, але і мястэчак. Апошнія насе-

леныя пункты з’яўляліся т. зв. «пераходным звяном» паміж гарадамі і вёскамі. Па падліках беларус-

кіх і замежных навукоўцаў (З. Ю. Капыскі, С.-Е. Александровіч, І. М. Шаруха і інш.), на нашых зем-

лях у сярэдзіне XV ст. налічвалася 40 гарадоў і 40 мястэчак, у 1569 г. – 26 гарадоў і 335 мястэчак, у 

1648 г. – 42 гарады і 425 мястэчак, у 1795 г. – 41 горад і 397 мястэчак, у 1825 г. – 69 гарадоў і 290 

мястэчак, у 1861 г. – 42 гарады і 498 мястэчак, у 1913 г. – 45 гарадоў і 280 мястэчак. Абодва тыпы 

паселішчаў падзяляліся на «прыватнаўласніцкія» і «магістрацкія». Аднак апошнія, нягледзячы на 

наяўнасць органаў самакіравання, нярэдка вымушаны былі суседнічаць з цэлым шэрагам уладанняў 

свецкіх або духоўных феадалаў (т. зв. «юрыдык»). Прыватнаўласніцкія гарады і мястэчкі амаль 

зніклі толькі на працягу ХІХ ст. пасля падзей вайны 1812 г. і паўстанняў 1794, 1830–1831 і 1863–

1864 гг., калі імперскія ўлады канфіскавалі або прымусова выкупілі за бясцэнак большасць 

паселішчаў у іх уладальнікаў. У прыватнай уласнасці да верасня 1939 г. застаўся толькі Нясвіж, які 

належаў славутаму магнацкаму роду Радзівілаў. 

Улады Рэчы Паспалітай і Расійскай імперыі праводзлі ў дачыненні да мяшчан у прыватнасці 

і да гарадоў з мястэчкамі ў цэлым даволі супярэчлівую палітыку. Так, паводле рашэнняў сойма 1775 

г., мяшчане атрымалі роўныя са шляхтай правы і маглі атрымліваць афіцэрскія чыны ў арміі, а так-

сама набываць маёнткі. Аднак сойм 1776 г. ліквідаваў «магдэбургскае права» ва ўсіх гарадах і мя-

стэчках, акрамя васьмі буйных гандлёвых цэнтраў. На час правядзення дадзенага сойма самакіра-

ваннем карысталася 70 паселішчаў. У 1792 г., згодна з адным з апошніх рашэнняў 

«Чатырохгадовага сойма» (1788–1792 гг.), некаторыя гарады і мястэчкі зноў атрымалі самакіраван-

не з шырокімі падатковымі і судовымі ільготамі.Сярод іх апынуліся наступныя беларускія 

населеныя пункты: гарады Браслаў, Ашмяны, Барысаў, мястэчкі Друя, Дзісна, Пераброддзе, Воўпа, 

Геранёны, Прывалкі, Радашковічы, Цырын, Шарашова і іншыя. Аднак пасля падзелаў Рэчы 

Паспалітай (1772, 1793, 1795 гг.) і ўключэння беларускіх земляў у склад Расійскай імперыі 

«магдэбургскае права» у беларускіх гарадоў было канчаткова адабрана і заменена «самакіраваннем 

па расійскім узоры» (гарадавымі магістратамі, гарадскімі і шасцігалоснымі думамі), якое мела 

абмежаваны характар і было поўнасцю падкантрольна імперскаму ўраду і яго стаўленікам на 

месцах. У беларуска-літоўскіх губернях Расійскай імперыі ў канцы XVIII – пачатку XX стст. 

уладамі і памешчыкамі неаднаразова прадпрымаліся спробы пераводу мяшчан у ранг прыгоннага 

сялянства, а гарадоў ці мястэчак – у разрад сельскіх паселішчаў з ліквідацыяй усіх выдадзеных 

раней прывілеяў. Барацьба паміж мяшчанамі, чыноўнікамі і землеўласнікамі ішла з рознай 

інтэнсіўнасцю і працягласцю, а таксама з пераменным поспехам. 

   Істотнай прычынай, якая стрымлівала рост некаторых гарадоў і большасці мястэчак, 

перашкаджаючы развіццю іх эканамічнага патэнцыяла, была катастрафічная перанаселенасць. 

Вытокі дадзенага фактара трэба шукаць ў заканадаўчых актах, якія прымаліся ўладамі Рэчы 

Паспалітай і Расійскай імперыі як у дачыненні да мяшчан, так і ў стаўленні да асобных 

этнаканфесійных груп. Апошніх, па падліках некаторых даследчыкаў, на мяжы XVIII–XІX стст. 

налічвалася звыш 60. Самымі буйнымі з’яўляліся беларусы, яўрэі, рускія, палякі, татары, украінцы, 

цыганы, немцы і інш. Пры гэтым у мяшчанскім асяродку некаторых беларускіх гарадоў і мястэчак 

менавіта яўрэі налічвалі ад 35 да 90% ад агульнай колькасці насельніцтва. Дадзеная 

этнаканфесійная група была самай прыгнечанай з усіх, нягледзячы на афіцыйныя забароны 

пераводу ў стан прыгоннага сялянства, якія дзейнічалі як у Рэчы Паспалітай, так і ў Расійскай 

імперыі. Пастановай сойма 1764 г. быў распушчаны «Ваад» і ўведзена новая сістэма 

падаткаабкладання для яўрэяў. Згодна з соймавым актам 1768 г., які быў прыняты пад ціскам 

прадстаўнікоў багатага мяшчанства і расійскага ўрада, яўрэяў выгналі з большасці гарадоў. З 1775 г. 

яны павінны былі плаціць павялічаныя ўтрая падаткі, з 1776 г. – мець пашпарты, з 1786 г. ім была 

забаронена вытворчасць алкагольных напояў у гарадах. Пастановы імперскага ўрада ў снежні 1791 

г. і чэрвені 1794 г. увялі т. зв. «мяжу аселасці», паводле якой яўрэі не маглі жыць у сельскай 



мясцовасці, займацца сельскай гаспадаркай, а таксама выязджаць у асноўную частку Расіі, 

памежныя раёны і за мяжу без асобых дазволаў. У 1804 г. у межы дадзенай «лініі» ўвайшлі ўсе бе-

ларуска-літоўскія губерні. Апошні факт прыводзіў да перанаселенасці беларускіх гарадоў і мя-

стэчак, а таксама да заканамерных этнаканфесійных канфліктаў. У снежні 1844 г. імперскі ўрад 

ліквідаваў кагалы і падпарадкаваў яўрэяў гарадскім і саслоўным установам. «Мяжа аселасці» і звя-

заныя з ёю дыскрымінацыйныя правілы неаднаразова пацвярджаліся расійскімі імператарамі на 

працягу ўсяго ХІХ ст. Яны былі юрыдычна  адменены толькі пасля Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г., 

хаця фактычна перасталі (Заканчэнне ў наступным нумары) 

   Кірыл Мядзведзеў, малодшы навуковы супрацоўнік аддзела гісторыі Беларусі канца 

XVIII – пачатку ХХ стагоддзяў Інстытута гісторыі НАН Беларусі, магістр гістарычных 

навук. 

 

 

Л.д.150 заявление Емилии 

Оношко застенок Городнище 

“В мае 1919 по распоряжению 

Малявко у моей родной тётки 

увезли всё имущество, а тётку 

Елену и Владиславу и старика Иосифа с сыном Иваном Оношко увезли в Дисну и за что не знаю 

арестовали. Прошу следственную комиссию их отпустить”. 

Л.д. 153 заявление Ивана Рудковского дер. Маскальники Шарковской волости 

“17.04.1919 приехали именующие себя коммунистами Николай Лосев, Вацлав Ваштаёнок и 

забрали у меня кожу на сумму 600 рублей, которую я купил, чтобы обуть свою семью. Также взяли 

тогда и бочку около пуда колесной мази. В тот же день они приехали вторично и потребовали 

отдать им два пуда картофеля, три пуда овса, семь фунтов сала и 250 рублей николаевскими 

деньгами и все это отвезти с ними в Шарковщину”. 

Л.д. 155 заявление Альхимовича Феликса из Старой Шарковщины от 26.06.1919 

“1.06.1919 ко мне прибыли коммунисты Фома Ботвинёнок, Николай Буйко и потребовали выдать 

им два нагана. Когда я ответил, что у меня их нет, то нетрезвый Буйко ударил меня два раза 

нагайкой по спине, потом зарядил винтовку и приставил к моему виску, но Ботвинёнок удержал 

его от выстрела. Потом Буйко побежал в другую комнату и начал избивать живущего там Гинтовта 

с женой, требуя от них оружия, пока Ботвинёнок его не увел”. 

   Л.д. 157 и 158 аналогичные заявления от жителей этой же деревни Карпа Степанова 

и Агея Аверьянова 

   Л.д.156 от Фёдора Черкеса дер. Горбуны Шарковщинской волости 

“В мае 1919 приехал в деревню именующий себя коммунистом пьяный Николай Буйко, избил мою 

жену Викторию, соседа и уехал”. 

   Л.д. 160 аналогичное заявление жителя этой же деревни Семёна Ананича 

“Пьяный Николай Буйко, еле стоявший на ногах, сломал дверь и окно, требовал 300 рублей, потом 

избил 52-летнюю Настасью Ананич, потом на улице беспричинно избил 14-летнего Анатолия 

Михаила, говоря при этом, что вы теперь узнаете, кто я есть. Также он беспричинно стрелял, 

направлял винтовку в грудь и грозил, что всех постреляет”. 

   Л.д.162 аналогичное заявление Александра Свилёнка. “Пьяный Петр Буйко с братом 

стрелял в воздух, избил его прикладом и выбил правую руку так, что он не мог ей двигать и 

обращался к фельдшеру. Буйко из дома выбрасывал вещи и выгнал его семью на улицу, угрожал 

всех застрелить. Перепугал детей: сына 6 лет и дочь 4 лет, которые теперь болеют. Свилёнок 

семьей вынужден был ночевать в лесу, опасаясь расправы”. 

Иванов В.А. Большевистский расстрел в гор. Дисна  29 

апреля 1919 года (працяг, пач. у №№ 3-12, 2020 г., №1-4, 

2021 г.) 

МАРТЫРАЛОГ ДЗІСНЕНШЧЫНЫ  



   Л.д. 163 из той же деревни Екатерина Лукьянская. “Пьяный Буйко бил по голове и рукам 

60-летнюю больную женщину, угрожал застрелить. Екатерина с дочерью стали целовать Буйко 

руки, тогда он успокоился, сказал, что больше бить не будет и чтобы они никому не жаловались. А 

если будут жаловаться, то он их всё равно застрелит”. 

   Л.д. 171 житель фольв. Радюки Шарковщинской вол. Гинко Антон 24.06.1919. 

“В конце апреля 1919 приехавшие Шарковщинские коммунисты Татыржа, Липский и ещё 

несколько забрали у меня 3 колоды пчёл, пояснив, что они будут использованы для нужд Красной 

Армии, и у моего брата забрали 1 колоду. В начале апреля у меня забрали лошадь под обоз и не 

вернули. А когда стал сын просить лошадь назад, то коммунист Пастушков Николай ответил “если 

поставишь бутылку водки, то получишь лошадь обратно”. И мне пришлось выменять полпуда муки 

на бутылку водки, так как лошадь мне дороже”. 

   Л.д. 172 дер. Митровщины Шарков. вол. Яриновский Иван. 22.06.1919 

“24.04.1919 5 вооружённых Шарковщинских коммунистов и среди них Фома Ботвинёнок, 

Маковский и Латышёнок Василий произвели у меня обыск. Разрешение имели они или нет на это – 

я боялся спросить, потому что коммунисты эти даже убивали людей, как например Чернявского из 

фольв. Ляды Погостской волости, в убийстве которого участвовали Малявко, Маковский и 

Ботвинёнок. При обыске у меня забрали: половину кожи на подошвы, свиную и телячью шкуру и 3 

фунта сахара”.  

   Л.д. 177 фольв. Раковцы Марина Фёдорова. “15.06.1919 коммунист Малявко и ещё 4 во 

время обыска забрали два летних одеяла, три куска ситца в 34 аршина и пару кальсон”. 

   Л.д. 206 заявление от 20.06.1919 жителя застенка Белозоры Кузьмы Медвецкого. “В 

июне 1919 прибывшие ко мне в дом шарковщинские коммунисты Фома Ботвинёнок и Михаил 

Пастухов требовали выдать револьвер. Когда я ответил, что у меня нет револьвера, то они меня 

избили и посоветовали прощаться с роднёй, так как они меня застрелят. И так они били меня 

несколько раз, потом повезли на телеге в Шарковщину. Когда доехали до леса, то меня поставили к 

дереву и угрожали расстрелять, а прежде снимем кожу. Потом Ботвинёнок сказал мне на ухо дать 

ему полторы тысячи рублей, тогда отпустят. Я согласился, мы вернулись ко мне домой и я отдал им 

20 фунтов сала, окорок мяса и полторы тысячи, после чего меня оставили дома и уехали”.  

   И подобных заявлений в деле содержится еще много. 

“Міёрская даўніна”. Газета надрукаваная 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.  

Змест выдання з'яўляецца прадметам адказнасці супрацоўнікаў 

ініцыятывы  “Моладзевая інтэрактыўная культурна-гістарычная 

пляцоўка “Спадчына Міёрскага краю” і не адлюстроўвае пункт 

гледжання Еўрапейскага саюза. 

Над нумарам працавалі: Ермалёнак В А., Кандратовіч І., Бубала А. Ф., 

Філіповіч М., члены ініцыятыўнай групы 

ЧЫТАЙЦЕ ГАЗЕТУ “МІЁРСКАЯ ДАЎНІНА” НА САЙЦЕ МОЛАДЗЕВАГА 

РЭСУРСНАГА ЦЭНТРА “СПАДЧЫНА МІЁРСКАГА КРАЮ”:  
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