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 Рэдактар Станіслаў Суднік

 Міхась Булавацкі, Людміла Дзіцэвіч,
Вольга Іпатава, Васіль Ліцьвінка,

Ірына Марачкіна,  Леакадзія Мілаш,
Алесь Петрашкевіч, Людміла Піскун,
Аляксей Пяткевіч, Уладзімір Содаль,
Станіслаў Суднік, Павел Сцяцко,

Алег Трусаў.

У цяперашні час Іш-
чална з’яўляецца тыповай
паміраючай вёскай на Шчу-
чыншчыне. У ёй дажываюць
свой век два дзесяткі пен-
сіянераў, якія нават не ма-
юць каня, і таму выму-
шаныя іншы раз араць свае
гароды на сабе, упрогшыся
ў плуг па чатыры чалавекі.
Пройдзе яшчэ якіх 7-8 га-
доў, і наогул, ці застанецца
тут хоць адзін сталы жыхар,
і што станецца з вялікім і
прыгожым барочным кас-
цёлам пабудаваным ў 18 –м
стагоддзі, які дамінатай
узвышаецца над вёскай ра-
зам з высокай 30 мятровай
трубой, рэштай цагельнага
завода. Аўтарам давялося
пазнаёміцца з кронікай, якая
вялася ў касцёле і інвен-
тарамі, пачынаючы з 1717
года, і даведацца, што гэта
вёска раней была даволі
значным мястэчкам, з свае-
асаблівай цікавай гісто-
рыяй.

Першы запіс аб па-
дзеях ў Ішчалне датуецца
1515 годам. У гэтым годзе
падкаморыем надворным
Вял. Кн. Літоўскага, старас-
там Эйшышскім Андрэем
Давойнам у Ішчалне быў
закладзены драўляны кас-
цёл пад назвай Святой Тро-
іцы. Фундатар ахвяраваў на
яго ўтрыманне частку сваёй
маёмасці. Згодна акта аб
заснаванні ад 30 красавіка
1515 года Ішчалнскі маёнтак
быў абавязаны дастаўляць
у касцёл штогод дзеля яго
ўтрымання дзесяціну з сваіх
ніў, а ад сялян па 0,5 бочкі
жыта з валокі, сцірту сена,
рыбу тры разы на тыдзень,
а таксама мёд і воск. Гэтым
актам за касцёлам замацоў-
валіся 4 валокі і 12 моргаў
зямлі разам з сажалкай.
Узамен за гэтыя прынашэнні
касцёл абавязываўся чы-
таць тры святых імшы кож-
ны тыдзень. У 1573 годзе
Станіслаў Давойна, вядомы
ваявода полацкі, актам ад
1573 года дабавіў касцёлу
тры вёскі з 380 прыгоннымі
і абавязаў маёнтак аплоч-
ваць утрыманне трох ксян-
дзоў у дапамогу да про-
башча. Сяляне ж былі павін-
ны даваць на касцельныя
патрэбы 20 грошаў, бочку
жыта, авечку, курыцу і 20
яек ад валокі. Касцёл узамен
павінен быў адпраўляць за
іх тры святыя імшы на ты-
дзень (адну за грахі, другую
за душы родных, трэцюю
аб пяці ранах Ісуса). З ін-
вентароў бачна, што зя-
мельныя ўладанні касцёла
да пачатку 18-га стагоддзя
павялічываліся, бо яму ах-
вяраваліся і землі, і маё-
масць, і прыгонныя. У 1708
годзе Ішчална была занята
шведскімі войскамі, аб чым
ёсць запіс у інвентары 1717
года. Імі былі паразбіваны

касцельныя званы, а сам
касцёл у 1711 годзе давялося
перабудоўваць. Нажаль па-
жар 1713 года, калі гарэла
плябанія, знішчыў асноўныя
парфіяльныя дакументы,
таму звесткі аб падзеях да
пажару такія сціплыя. У тыя
часы развівалася і само
мястэчка, бо ёсць запіс у
кроніцы, што кірмашы у ім
адбываліся штотыднёва,
дзейнічалі карчма і крамы.
Пачынаючы з 30-х гадоў 18-
га стагоддзя маёмасць кас-
цёла пачала памяншацца.
Кроніка звязвае гэта з ана-
рхіей і беззаконнем, якія
панавалі ў часы за Саксамі.
Асноўныя страты былі нане-
сеныя наездамі суседзяў,
якія відаць не вызначаліся
вялікай набожнасцю. Так
дзве валокі касцельнай зямлі
былі захоплены ўладальні-
камі  Жалудокскага маёнт-
ка, альбо як сведчыць кро-
ніка хрысціянін і шляхціц
пан Юбівевіч, уладальнік
Гернік высек вялікі кавалак
касцельнага лесу і разараў
яго сабе пад поле. Некалькі
валок касцельнай зямлі пры-
ўлашчыў сабе і васілішскі
эканом. Нягледзечы на ўсе
скаргі, прашэнні і іншыя
захады захопленая зямля
так вернутая і не была.
Пачынаючы з 1750 года
становішча выпраўляецца
дзякуючы новаму ўлада-
льніку Ішчалнскага маёнтка
Язэпу Валу, які ахвяраваў
касцёлу новыя землі, і на
свае сродкі, замест драўля-
нага, пабудаваў новы кас-
цёл з цэглы у 1755-1761
гадах.

Новы касцёл быў па-
будаваны на тым самым
месцы што і стары з адноль-
кавай с істэмай алтароў.

У 1770 годзе у мяс-
тэчку з мэтай барацьбы з
жабрацтвам быў адчынены
шпіталь для калек, які дзей-
нічаў потым пад назвай
багадзельня аж да сярэдзіны
19–га стагодддзя. Была
спроба адчыніць і школу ў
Ішчалне. Для навучання
шляхецкіх дзяцей у 1771
годзе былі выдзелены адпа-
ведныя сродкі. Аднак шлях-
та, спасылаючыся на сваю
беднасць, адмаўлялася па-
сылаць вучыцца сваіх дзе-
так. Некаторы час школа
дзейнічала. Але вучыліся у
ёй дзеці месцічаў і сялян, і
атрымоўвалася, што сродкі
выкарыстоўваліся як бы не
па прызначэнні. На час апо-
шняга падзелу Рэчы Паспа-
літай школьная справа ў
мястэчку канчаткова заглу-
хла.

Не мінулі Ішчалну
падзеі паўстання Т. Кас-
цюшкі. У абоз кіраўніка
аддзела паўстанцаў Хлявін-
скага была забрана ўся кас-
цельная скарбонка а так-
сама срэбныя аклады і ка-

роны з абразоў. На тэрыто-
рыі парафіі  адбылося не-
калькі сутычак паміж цар-
скімі войскамі і паўстан-
цамі. Нельга не адзначыць
дзейнасць пробашча парафіі
Алексы Кнікоўскага, якому
за пашырэнне звестак аб
войнах Напалеона давялося,
па прыгавору суда праслу-
жыць два гады (1799-1801) у
салдатах расійскага войска.
У 1801 годзе ён быў амніс-
таваны з аднаўленнем ду-
хоўнага сану.

Інвентар 1801 года
сведчыць аб здрабненні мяс-
тэчка. У парафіі у той час
пражывала 1500 католікаў і
1300 уніятаў, адсутнічала
карчма. І толькі два разы ў
год адбываліся малалюдныя
кірмашы на Св. Троіцу і Св.
Ганну.

У 1820 годзе маёнтак
спрабаваў пры падпісанні
дамовы накінуць на касцёл
вялізарнейшы цяжар, а ме-
навіта каб касцёл чытаў
штогод цэлых 175 св. імш, з
якіх 25 спевамі. Касцёл на
думку пробашча сіламі трох
ксяндзоў мог прачытаць 140
св. імш з іх 10 са спевамі.
Урэшце справа вырашылася
палюбоўна і абодва бакі
згадзіліся на 150 св. імш у
год, з якіх 15 са спевамі.

У 1821 годзе невядо-
мыя злодзеі абрабавалі кас-
цёл. Былі скрадзеныя ўсе
срэбныя рэчы і нават срэб-
ныя бляшкі з рыз былі па-
спораты, а з абразоў зняты
алавяныя аклады. Страты
вялікімі намаганнямі былі
адноўленыя апекунамі кас-
цёла. У 1844 годзе Расійскі
ўрад сканфіскаваў боль-
шую частку касцельнай
зямлі пакінуўшы з 29 валок
зямлі і трох валок лесу кас-
цёлу толькі 33 дзесяціны
зямлі.

Закранула Ішчалну і
паўстанне К. Каліноўскага.
Ксёндз касцёла Адам Фаль-
коўскі зачытаў Маніфест
нацыянальнага ўраду прос-
та з касцельнай  кафедры.
Па даносу парфіяніна Шту-
рмы з вёскі Влокі ён быў
схоплены, а 25 чэрвеня 1863
года расстраляны на выгане
ў Лідзе. Непасрэдны ўдзел у
паўстанні прымаў парафі-
янін Ян Сямашка, за што
быў сасланы у Сібір, а яго
маёнтак Гернікі сканфіска-
ваны.

Са старажытных ча-
соў патронам усёй парафіі
лічыўся Св. Юры. Таму на
дзень Св. Юрыя ў Мура-
ванскую царкву збіраліся
вернікі ўсіх канфесій, каб
пакланіцца абразу Святога.
Тады, менавіта каб адву-
чыць сваіх прыхаджан ха-
дзіць у праваслаўную цар-
кву, у 1897 годзе касцёл
набыў абраз з выявай Св.

Юрыя. У справе паланіза-
цыі мясцовых жыхароў аса-
бліва адзначыўся кс. Адам
Савіцкі, які кіраваў пара-
фіяй у 1899-1902 гадах. Ён
амаль у кожнай сваёй пра-
мове, як адзначае кроніка,
асаблівы націск рабіў на
тое, што мясцовая мова
ёсць польская мова, толькі
скажоная варожымі мовамі.
Перад Першай сусветнай
вайной у парафіі пражывала
4400 жыхароў.

Немцы занялі Ішчал-
ну ў жніўні 1915 года пасля
жорсткіх і ўпартых баёў у
выніку якіх вялікія страты
панесла мірнае насельніц-
тва. Згарэла некалькі да-
моў, гаспадарчых пабудоў,
сядзіба ў Вялікім Мажэйка-
ве і іншае. Перад прыходам
немцаў стары пробашч з’е-
хаў ў Ліпнішкі, а пакуль
прыехаў новы, немцы два
тыдні знаходзіліся ў касцёле
і нанеслі яму вялікія страты.
Была забрана ўся бялізна,
два кубкі, знішчана шмат
рыз, якімі накрывалі коней,
сапсаваны арган, а пася-
рэдзіне храма быў зроблены
вялікі сметнік поўны розных
адкідаў. Іхнія войскі пакі-
нулі Ішчалну ў студзені 1919
года. Пасля іх на кароткі
тэрмін парафія была занята
чырвонымі. Але ўжо ў са-
кавіку мястэчка занялі поль-
скія войскі. Чырвоныя, ад-
ступаючы, утварылі на тэ-
рыторыі парафіі лінію аба-
роны В. Мажэйкава-Да-
моўцы-Агароднікі, якую
утрымлівалі тры тыдні. З-за
нешматлікасці  сілаў, як з
аднаго, так і з другога боку
баі насілі характар парты-
занскіх сутычак і не нанеслі
вялікай старты насельніц-
тву. У часе другога наступу
чырвоных і іх адыходу нічые
войскі ў парафію не захо-
дзілі. У 1921 годзе польскі
урад значна павялічыў зя-
мельны надзел касцёлу да 41
га. У 1939 годзе парафія
налічывала 4050 жыхароў, а
само мястэчка 423 чалавекі,
дзейнічала пачатковая шко-
ла і цагельны завод, з якога,
як адзначае кроніка, мяста-
чкоўцы мелі неблагі пры-
бытак, дзейнічала швейная
навучальня для дзяўчат. У
верасні 1939 года бальша-
вікі вярнуліся ў мястэчка.
Касцёл быў зачынены ў
1949 годзе. Парафіяне шмат
разоў пісалі лісты да ўлад з
прашэннямі аб аднаўленні
дзейнасці касцёла. Нарэшце
ў 1954 годзе было дазволена
ксяндзу з Белагруды раз на
месяц чытаць св. імшу. Так
працягвалася да 1991 года,
пачанаючы з якога дзей-
насць парафіі была адноў-
леная.

Уладзімір Круцікаў,
Лявон Лаўрэш.

490 гадоў Ішчалнскай парафіі МЫ  ЗАЎСЁДЫ
БЕЛАРУСЫ
Люблю мой край, старонку гэту,
Дзе я радзілася і расла

Лёс у далёкія гады
закінуў іх у ЗША там і
пачалі будаваць свае хаты,
ладзіць па беларуску веча-
рыны. Затым пабудавалі
царкву св. Еўфрасінні По-

лацкай, а побач Беларуска-
Амерыканскі цэнтр у г.
Саўт-Рыверы шмат Нью
Джэрсі, пасадзілі парк, усё
гэта рабілася талакой, а
размаўлялі толькі па бела-
руску.

Вось Тося Мідвядок і
Стась Дашкевіч кажуць:
“Нашы дзеці і ўнукі веда-
юць што іх радзіма Бела-
русь, мы ім кажам заўсёды
пра гэта”.

Не вясёлая прычына
правяла на Бацькаўшчыну
Стася і Тосю (яны брат і
сястра) , старэйшая іхняя

Вольга адыйшла ў іншы
свет, і вось слёзы гора і
слёзы шчасця, што на род-
най зямлі, зліліся ў адно, і як
прыемна іх беларуская мова
з акцэнтам заакіянскім, але
такая мілагучная, здаецца
іх слова кладзецца на сэрца.

З захапленнем яны
хадзілі па Востраве слёз, па

плошчы Я. Коласа, скверы
Я. Купалы. з’ездзілі у род-
ную вёску, дзе расінкі як
слязінкі. Успамнілі той кало-
дзеж “журавель”, уздыхнулі
водарам лесу. Днямі яны

паляцелі ў Амерыку, там
дзеці ўнукі, праўнукі , а
сэрца часткова і самыя доб-
рыя словы засталіся тут у
родным краі, у мілай Бела-
русі.

А будучы з невялікім
гуртом артыстаў (запро-
шаным на фэст беларусаў
Амерыкі), сам пабачыў, як
ладзілі беларусы вечарыны ў
парку Саўт-Рывера, пяклі
дранікі, спявалі:
“Купалінка, Купалінка,
цёмная ночка,
                      цёмная ночка,
А дзе ж твая дочка”

Танчылі “Лявоніху”
“Карапэн” “Дзевачка На-
дзя”, а размаўлялі ўсе па
беларуску. Слова роднае,
слова мілае, грэла душу і
сэрца.

Мікола Котаў,
сябар Беларуска-

Амерыканскага цэнтра
г. Саўт - Рывера ЗША.

Стась Дашкевіч на Востраве слёз

Тося Мідвядок на Востраве слёз
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