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Д. В. Лісейчыкаў

Надмагільныя камяні  
з «рускімі» надпісамі XVI–XVII стст.  

каля в. Малькавічы Ганцавіцкага раёна 1

С тарыя могілкі каля в. малькавічы ганцавіцкага раёна брэсцкай 
вобласці мала вядомыя шырокаму колу навуковай грамадскасці. 
Звесткі аб іх адсутнічаюць у энцыклапедычных выданнях савецкага 

часу, прысвечаных помнікам гісторыі і культуры брэсцкай вобласці [11; 
29]. не ўнесены яны і ў Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоў-
насцей рэспублікі беларусь [10]. нашу ўвагу на гэты помнік звярнуў га-
лоўны захавальнік фондаў ганцавіцкага раённага краязнаўчага музея і 
адміністратар інтэрнэт-рэсурса «ганцавіцкі краязнаўча-інфармацыйны 
партал» віталь герасіменя, які абследаваў могілкі і зрабіў іх падрабяз-
ную фотафіксацыю [6].

могілкі знаходзяцца на адлегласці 1 км на ўсход ад вёскі ва ўрочы-
шчы «на агародах». яны размешчаны на невысокай градзе ў пойме 
р. цна. вышыня ўзвышша каля 3 м, дыяметр каля 20–30 м [7]. на па-
верхні могілак захавалася каля сотні камянёў і надмагільных помнікаў. 
у чэрвені 2015 г. аўтар разам з в. герасіменем правёў абследаванне на-
званага помніка, у выніку якога на некаторых камянях былі знойдзены 
інскрыпцыі і малюнкі, якія дазваляюць зрабіць высновы аб часе вырабу 
асобных надмагілляў і аб часе функцыянавання саміх могілак.

на трох камянях маюцца выявы розных варыянтаў крыжоў і фраг-
менты надпісаў (гл. малюнкі 1–3). Два надмагіллі ўтрымліваюць надпі-
сы па-старабеларуску: «[клейнавы знак] | лѣт(а) бо(жого) нар(оженя) 
| ҂афпе (1585) ро(кү) | наста|сьѧ» (далей будзем зваць гэты камень «на-
стассяй», гл. малюнак 4) і «і(су)с [выява крыжа] х(ристо)с. | рокү | бо-
ж(ого) нарож(еня) | а(…) 2 (1…) рокү | тутъ положо|(н)и методъ (к)о|ма-
рови|чъ» (далей будзем зваць гэты камень «камаровіч», гл. малюнак 5). 
верагодна, надпісы і выявы маюць і некаторыя іншыя надмагіллі. па-
колькі за сотні гадоў многія з іх былі перакуленыя, разбітыя, закапаныя 
альбо папросту «ўраслі» ў зямлю, то без правядзення раскопак адшу-
каць іншыя помнікі эпіграфікі на малькавіцкіх могілках немагчыма.

1 аўтар выказвае шчырую падзяку Герману Брэгеру, Віталю Герасіменю, Сяр-
гею Грунтову, Айвасу Рагаўскасу, Галіне Флікоп, Юрыю Хадыку і Робертасу 
Юргайцісу за дапамогу ў зборы матэрыялаў для падрыхтоўкі гэтага артыкула. пра-
малёўкі інскрыпцый на камянях паводле фотаматэрыялаў аўтара зроблены мастаком 
Вольгай Кісялёвай.
2 тры літары, якія павінны азначаць стагоддзе, дзесяцігоддзе і год, не выбітыя.
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Агляд найбольш вядомых надмагілляў XVI–XVII стст. з «рускі-
мі» надпісамі. на жаль, да нашага часу захавалася зусім мала надмагіл-
ляў канца XVI – пачатку XVII ст., якія ўтрымліваюць надпісы на ста-
рабеларускай («рускай») мове, каб прааналізаваць іх змест, вылучыць 
шаблоны напісання. таму для далейшага аналізу малькавіцкіх камянёў 
мы паспрабавалі сабраць звесткі пра найбольш вядомыя знаходкі «ру-
скіх» надмагілляў з тэрыторыі былога вялікага княства літоўскага кан-
ца XVI – пачатку XVII ст.

разам з апісанымі ў краязнаўчай літаратуры хіх – пачатку хх ст. 
прыкладамі нам удалося налічыць не больш за паўтара дзясяткі «ру-
скіх» надмагілляў азначанага перыяду.

найбольш вядомыя з іх знаходзіліся над пахаваннямі прадстаўнікоў 
вышэйшых пластоў грамадства вялікага княства літоўскага. Далёка не 
ўсе яны захаваліся да нашага часу, і аб большасці мы можам меркаваць 
толькі па публікацыях хіх – пачатку хх ст. у кнізе яўстаха тышкевіча 
«надмагіллі сям’і тышкевічаў» [1] ёсць звесткі аб трох «рускіх» надма-
гіллях прадстаўнікоў роду: васіля († 1571) у крыпце царквы супрасль-
скага манастыра, астафея васільевіча († 1558) у «Замкавай» царкве ў 
м. лагойск мінскага (пасля барысаўскага) пав. і марыны марцінаўны 
(† 1598) у царкве ў в. Дзікушкі лідскага пав. Змест іх наступны. на над-
магіллі васіля, якое было зроблена са звычайнага каменю, мелася выява 
родавага герба і надпіс «въ лето от нароженія господа бога и спаса на-
шего іисуса христа 1571 мѣсеца августа 13 дня въ неделю, преставися 
рабъ божій панъ васили тышковичъ воевода смоленскій, староста мен-
скій и пинскій, положенъ въ храмѣ благовѣщенія богородицы въ мона-
стыру супраськомъ» [1, s. 2]. паводле стану на 1871 г. надмагілля ў цар-
кве ўжо не было. надмагільны камень астафея васільевіча знаходзіўся 
ў будынку лагойскай царквы перад дзвярамі, адкуль у 1858 г. быў вы-
везены яўстахам тышкевічам у віленскі музей старажытнасцей пры бі-
бліятэцы віленскага ўніверсітэта. Ён утрымліваў кароткі надпіс «в лѣто 
бож•(аго) нӕр.(оженя) | •а•ф•ни• (1558) м(еся)ца• а|вгүста s҃. (6) днӕ | 
в пѧтницу/• пре|ставшӕ Ѡст|афеи василевич | тишкович.» 3 [1, s. 8 a]. 

найбольш цікавым з’яўляецца надмагілле марыны марцінаўны. яно, 
па сутнасці, прадстаўляе разгорнутую біяграфію нябожчыцы з апісан-
нем рыс яе характару: «түт лежит в том гробѣ положона мари|на мар-
тиновна ме(леш)ковича скүмїноваѧ тишкеви(чо)ваѧ. | невѣста побож-
ностю і үчтивостю вшелѧкою часү житѧ сво|его навѣтъ всѣм людем в 
том панствѣ в(еликом) к(нястве) лѣт(овском) знаемаѧ, цнот вшелӕ|ких 

3 тэкст расчытаны аўтарам з літаграфіі, паколькі ў варыянце тэксту, расчытаным яў-
стахам тышкевічам, зроблены шэраг памылак.

хрестиӕнских взор ї ѡбраз видомыи днеи добрых благословенства 
божѣго | полна. пошедши замүж з домү родичов своих ү году ді (14) ѡт 
нароженѧ своего, жи|ла ү малженском ст(ане …) мв (42) годы, по смеръ-
ти мүжа своего үдовою | годов л҃в҃ (32) үчтіво (…) с(в)оего проваденѧ 
до сконанѧ своего ѡ дрү|гом малженствѣ не мы(с)лечи, ѡставивши п(о 
соб)ѣ всего потомства своего дүш | болшѣ ѡсмі деті, в старости (…) не 
толко матка матком, але | бабкам ї прабабкам маткою бү(ла, до)ждав-
ши пращүрат, то ест чет|вертого поколенѧ своего ѡгледавъши, в рокү 
п҃и҃ (88) ѡт нароженѧ своего | дүшү свою в рүкі творцы своемү ѡтдала 
ї до ѳалы 4 его светое з сего св|ѣта преставіласѧ ү выменю ѡтчином 
малжонка (своего?), на кото|ром ѡт него ѡставлена была, в Дикүшкахъ 
ро(кү …) | бож(ого) нарож(енѧ) ҂а҃ф҃ч҃и҃ (1598) м(еся)ца їюлѧ к҃и҃ (28) 
днѧ ү воторок годины д҃҃ (4) і в том | же рокү ч҃и҃ (98) м(еся)ца сентѧбрѧ 
г҃ (3) днѧ похована прі ц(е)р(к)вѣ преѡбраженѧ | х(ристо)ва ѡт с(ы)
нов своих, старшого Дмитра скүміна, старосты мѣ(н)ского, мар|шалка 
его к(оролевскои) м(и)л(ос)ти, ү вели(ким) к(ня)ст(ве) лѣ(товском) 
пїсара замков влостеи Үкраіны, | а молодшого теѡдора скүмїна, воево-

4 у тэксце памылкова ѳады.

мал. 1

прамалёўкі камянёў з малюнкамі і інскрыпцыямі (мастак Вольга Кісялёва)
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ды новгородского, старо|сты городенского, Ѡлитского, юрборского ї 
н|ововолского» 5 [1, s. 14 a]. уверсе ў цэнтры пліты, вырабленай з чор-
нага мармуру, мелася выява чэрапа і перакрыжаваных касцей, па рагах 
пліты выявы гербаў «корчак» і «корсак». надмагілле багата аздобленае 
раслінным арнаментам і ў цэлым выканана на вельмі высокім мастацкім 
узроўні. на сённяшні дзень фрагмент названага надмагілля захоўваецца 
ў музеі старажытнабеларускай культуры.

у будынку царквы св. пятра і паўла 6 ў г. мінску ў хіх ст. доўгі 
час захоўвалася надмагілле жонкі мінскага бурмістра марыі маслянкі. 
Да нашага часу помнік не захаваўся, маецца толькі даволі прыблізная 
перадача тэксту надпісу, складзеная ў 1878 г. сябрам маскоўскага археа-
лагічнага таварыства руфам ігнацьевым: «+паметь+ | понеже. гласить. 
труба. Духовная. покайся. | Днесь. мнѣ. утро. тобѣ | неомыляйся. | 
размышля(й). собѣ. описм(енахъ) | Законнь(і)хъ. главизны. | Достоитъ. 
бо искать оное. | небесное. очизъны. | Для которое. представіся | раба 
божія учьстивая | марья. Филиповъна | пані андрѣевая масленъ|чіная. 
бурмистровая. | мѣнская. лѣта. бож. нарож. а… (1…) | Зекгаръ. мнѣ. 
годины. Выбілъ. | пейчокъ 7. глас(ъ). сво(й). вывылъ | смерть приму 
(…)» [12, с. 84–85]. настаяцель кафедральнай саборнай царквы павел 
афонскі ў 1887 г. даў больш падрабязнае апісанне помніка, падаў свой 
варыянт расчытання некаторых слоў, а таксама прачытаў некаторыя не-
разабраныя ігнацьевым кавалкі тэксту. вось найбольш цікавыя характа-
рыстыкі надпісу: «Увесь надпіс складаецца з 19 радкоў, пры гэтым увесь 
ён зроблены стараславянскімі літарамі, абрыс якіх дастаткова праві-
льны, літары, што змяшчаюцца ў 15 радках, крыху буйнейшыя, чым у 
апошніх чатырох радках. (…) Кожнае асобнае слова ў надпісу аддзя-
ляецца ад іншага кропкай (у выглядзе невялікага ромбу), якая ставіцца, 
зрэшты, не ў ніжняй частцы радка, а ў сярэдзіне радка, каля апошняй 
літары кожнага асобнага слова. Кожны асобны верш, апрача гэтага, 
аддзяляецца ад іншага яшчэ дзвюма невялікімі рыскамі, пастаўленымі 
над кропкай, што аддзяляе кожнае слова» [5, с. 208–209]. у варыян-
це афонскага змест надпісу гучыць так: «+паметь+ | понеже. гласить. 
труба. ду|ховная. покаися. // | Днесь. мнѣ. утро. тебѣ. | не омыляися. // 
| размышляи. себѣ. о ним’. | Законныхъ. главизны. // | Достоитъ. бо. ис-
кать. оное. | небесное. очыизъны. // | Да яко. того е. преставися. | раба. 
божія. учьстивая. | марья. Филиповъна. | пани андрѣевая. масленъ|чи-

5 тэкст расчытаны аўтарам з літаграфіі, паколькі ў варыянце тэксту, расчытаным 
яўстахам тышкевічам, зроблены шэраг памылак.
6 у хіх ст. тытул св. пятра і паўла насіла былая базыльянская царква св. Духа 
(у адноўленым будынку яе сёння размяшчаецца канцэртная зала Дзіцячай філармоніі 
«верхні горад»).
7 так у тэксце.

ная. бурмистровая. | мѣнская. лѣта. ьож. нарож. а. (1…) | Зекгар. мнѣ. 
годныи. выбилъ(?)…….. | псичокъ (sic!) гласъ. сбои. выбилъ(?)…… | 
смерть. приму я. отъ т…………. | обратилося. тѣло…………» 8 [5, 
с. 208–209]. афонскі таксама вызначыў, якім чынам надмагілле трапі-
ла ў царкву св. пятра і паўла. першапачаткова пліта была ўмуравана 
ў сцяну манастырскай царквы увазнясення божага. пасля заняпаду 
царквы пліта была перанесена ў манастырскую базыльянскую царкву 
св. Духа, якая ў 1799 г. пераўтворана ў праваслаўную кафедральную са-

8 у цытаце захаваны асаблівасці перадачы тэксту, зробленыя п. афонскім, — кропкі 
ў тэксце, дзве нахіленыя рыскі ў канцы некаторых радкоў. Для аддзялення аднаго 
радка ад іншага ў тэксце пастаўлена адна вертыкальная рыска.
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борную царкву св. пятра і паўла. афонскі піша, што другая пліта ўла-
сна з магілы самога бурмістра андрэя маслянкі найверагодней загінула 
ў час зруйнавання увазнясенскага манастыра [5, с. 212–213].

абодва даследчыкі, і ігнацьеў, і афонскі, звярнулі ўвагу на тое, што 
на надмагіллі ў пазначэнні года смерці фігуруе толькі кірылічная лі-
тара а, што азначае 1000. абодва не наважыліся абвергнуць ранейшае 
фантастычнае сцвярджэнне архімандрыта мікалая (трускоўскага), што 
надмагілле датуецца 1000 г. і з’яўляецца помнікам хрысціянства часоў 
кіеўскага князя уладзіміра [13, с. 79]. больш верагодным часам ства-
рэння помніка зыходзячы з выкарыстанай лексікі яны лічылі XV аль-
бо XVI ст., але версія аб старажытным паходжанні пліты імі таксама 
дапускалася. між тым муж марыі маслянкі андрэй маслянка займаў 
пасаду мінскага бурмістра ў 1590-х гг. Дакумент 1590 г. згадвае яго ў 
якасці бурмістра і адзначае, што андрэй маслянка прызначаны гадавым 
бурмістрам на 1592 г. [30, с. 40–41]. пад 1612 г. у дакументах мінскага 
магістрата ў якасці бурмістра фігуруе ўжо васіль маслянка, відавочна, 
сын пана андрэя, які да гэтага часу напэўна памёр [30, с. 80]. Далей мы 
вернемся да «недапісаных» дат на надмагіллях. яны, як паказала наша 
даследаванне, прысутнічаюць на многіх падобных помніках.

у музеі старажытнабеларускай культуры захоўваецца надмагіл-
ле луцкага і астрожскага ўніяцкага епіскапа кірыла цярлецкага, якое 
перавезена сюды з будынка царквы ў в. пярковічы Драгічынскага раёна 
брэсцкай вобласці. у канцы XIX ст. ужо рабілася падрабязнае апісанне 
надмагілля: «Магіла епіскапа Цярлецкага — з левага боку ад святога 
алтара, пад рызніцай, у склепе, наглуха закладзеным. Над ёю, у рызні-
цы змяшчаецца гарызантальна каменная пліта з зубчатай аздобай і з 
выразанымі на ёй словамі» [9, с. 181]. тэкст надпісу ў кнізе прыводзі-
цца са спрашчэннямі і апіскамі, таму падаём яго тут паводле расчыт-
кі з арыгіналу, які захоўваецца ў музеі: «түт лежит тѣло ве|лебного 
еп(и)ск(о)па | лүцкого и Ѡстроз|ского кирила терлец|кого. а положено 
| рокү ҂а҃х҃(…) (16…) м(е)с(я)ца (…). | которыи был прежде | еп(и)ск(о)
пом пінским лѣт і҃ (10), | (…) еп(и)ск(о)п(о)м | лѣтъ двадесѧт. | к(ирилъ) 
т(ерлецкии), | е(пископъ) л(уцкии) і Ѡ(строзскии)». кірыла цярлецкі 
памёр у 1607 г. і быў пахаваны ў в. пярковічы пінскага пав. 9 падрабяз-

9 пра акалічнасці знаходкі надмагілля ў прыватным лісце распавёў мастацтвазнаўца 
Юры Хадыка: «Калі мы прыбылі ў Пярковічы, першае што кінулася ў вочы, 
вялікія памеры і аскетычна стрыманыя формы царквы. Яна была адкрытая і 
разрабаваная ўнутры. Толькі праз праломы падлогі ў раёне алтара мы пабачылі 
надмагілле, а прачытаўшы тэкст, зразумелі, якую каштоўнасць знайшлі. Забраць 
пліту тады мы не маглі з-за адсутнасці свайго транспарту. Толькі ў 1978 г. 
Вольга Васільеўна [Церашчатава] арганізавала спецыяльную паездку і прывезла 
надмагілле ад няўдзячных нашчадкаў аднаго з галоўных бацькоў вялікай спробы 

ней аб усіх перыпетыях, звязаных з гісторыяй гэтага надмагілля, напіса-
на ў працы ўкраінскага гісторыка леаніда цімашэнкі [32].

яшчэ адно надмагілле прыблізна таго ж перыяду, пастаўленае па 
віленскім бурмістры апанасе брагу і яго сыне антоне, знаходзіцца ў 
будынку царквы св. тройцы манастыра базыльянаў у г. вільні: «түт 
лежит раб божии Ѡѳана|сеі Ѳедорович брага, бүрми|стр места ви-

адрадзіць хрысціянскае адзінства» (з ліста ю. хадыкі да Д. лісейчыкава ад 
05.07.2015).
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ленского. а пре|стависѩ в лето ѡт вопло|щеніѩ сп(а)са нашего ҂а҃ф҃оs 
(1576) | мѣсеца ѡктебра к҃s҃ (26) днѩ. | а жил на свете лѣт н҃з҃ (57). түт 
| же лежит і сын его анто|ніи. Ѡн же престависѧ | в лето ҂а҃ф҃п҃ (1580), 
м(еся)ца ѡк|тебра г (3) днѧ». мастацкім асаблівасцям гэтага надмагілля 
прысвяціла свае працы літоўская даследчыца марыя матушакайтэ [3, 
p. 84–88; 4, p. 66–67].

у будынку царквы св. пятра і паўла ў г. мінску яшчэ ў канцы 
1940-х гг. знаходзілася надмагілле першай паловы XVII ст. (царква тады 
насіла назву кафедральнай кацярынінскай). тэкст расчытаны намі па-
водле фотаздымка ад 14 студзеня 1948 г., які захоўваецца ў нацыяналь-
ным гістарычным музеі рэспублікі беларусь: «рокү ѡт нароженіѧ с(ы)
на б(о)ж(о)го а҃х҃л҃е҃ (1635) м(еся)ца марца | і҃и҃ (18) днѧ преставісѧ раба 
б(о)жіѧ маріѧ Ивановна | Ѩроцко(…) 10 миколаеваѧ геленачевичоваѧ, 
| мещанъка мѣнскаѧ послүшеньства | всходнего, (веры пр)авославное 
греческое | в дүхү дщерь. Ѡт нароженіѧ своего мѣ|ла лѣтъ трыдьцать 
дѣ(вя)ть. котораѩ | на семъ мѣсци естъ погребена при ц(е)ркви | С(вя)
тыхъ ап(осто)лъ петра и павла» [16].

Звернем увагу, што вышэй гаворка ішла аб надмагіллях, якія зна-
ходзіліся ў будынках храмаў. гэта азначае, што асобы, пахаваныя пад 
імі, займалі высокае становішча ў сацыяльнай структуры грамадства. 
Значна менш захавалася звестак аб надмагільных помніках, якія зна-
ходзіліся на царкоўных цвінтарах і належалі прадстаўнікам менш пры-
вілеяваных пластоў грамадства. малькавіцкія камяні адносяцца менаві-
та да такога тыпу надмагілляў.

вельмі нагадвае сваёй лаканічнасцю малькавіцкую «настассю» апі-
саны еўдакімам раманавым каменны крыж каля в. вендараж магілёў-
скага пав. з надпісамі «҂а҃ф҃ч҃и҃ (1598) | Иванъ» [14, без пагінацыі]. Да-
следчык дапускае версію, што гэты крыж мог з’яўляцца надмагіллем, 
аднак згодна з духам часу больш схіляецца да версіі аб тым, што яго 
паставілі рупліўцы хрысціянства на месцы былога язычніцкага капішча. 
тут раманаў, як падаецца, трапляе ў палон сваіх гіпотэз аб паходжанні 
т. зв. «барысавых камянёў», вывучэнню і апісанню якіх ён прысвяціў 
не адзін год. у «археалагічнай карце гродзенскай губерні» Фёдара па-
кроўскага, дзе маецца шмат узгадак пра старыя могілкі і камяні з ма-
лачытабельнымі надпісамі, апісаны два падобныя помнікі: каля в. хві-
невічы слонімскага пав. з надпісам «Ѧцько Илиничъ» [27, с. 17] і каля 
в. паўлава кобрынскага пав. з надпісам «ничипоръ» [27, с. 84]. яшчэ на 
двух, каля в. гавенавічы (сёння в. падгорная) слонімскага пав. і м. мо-

10 Фрагмент пашкоджаны. магчыма, маецца на ўвазе прозвішча яроцкая-сенніцкая. 
мяшчане з такім прозвішчам адзначаны ў г. мінску ў другой палове XVI ст. [30, 
с. 32–34] (1579 год).

таль кобрынскага пав., пакроўскі расчытаў верагодныя даты «1611» і 
«1651» адпаведна [27, с. 20, 139]. паводле нашых звестак на сённяшні 
дзень у м. моталь знаходзіцца камень з надпісам «рокү | ҂а҃х҃м҃з҃ (1647)». 
цяжка сказаць, ці гэта той камень, які апісваў пакроўскі (з памылковай 
расчыткай даты), ці ўсё ж нейкі іншы.

такім чынам, у фармуляры складання надпісаў на «рускіх» 
надмагіл лях другой паловы XVI – пачатку XVII ст. можна вылучыць 
некалькі элементаў, наяўнасць якіх залежала ад фінансавых магчы-
масцей заказчыка і ад яго месца ў сацыяльнай структуры грамад-
ства. большая колькасць прысутных на надмагіллі элементаў свед-
чыць пра большую значнасць (заможнасць) асобы (гл. прыведзены 
пералік):
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1. Дата (год) пахавання.
2. імя.
3. прозвішча.
4. пасада.
5. выява крыжа.
6. выява родавага герба.
7. мастацкае аздабленне.
8. біяграфічныя звесткі.
9. літаратурныя прыёмы складання тэксту.
асобна трэба ўлічваць, да якога тыпу надмагілля адносіцца камень 

паводле месца захавання — унутрыхрамавага альбо прыхрамавага.
надмагілле «настасся» мае тры з пералічаных элементаў (год, імя, 

выяву клейнавага герба), надмагілле «камаровіч» — чатыры (год, імя, 
прозвішча, выяву крыжа). абодва адносяцца да прыхрамавага тыпу 
надмагілляў.

Гісторыя малькавіцкіх могілак. адна з першых узгадак вёскі і ма-
ёнтка малькавічы (малкавічы) датуецца 1526 г. у той час разглядалася 
спрэчка паміж уладальнікам малькавічаў юрыем іллінічам і ўладальні-
кам суседняга маёнтка лунін (лулін) янам пенькам за права валодання 
паляўнічымі ўгоддзямі на сумежных землях [2, p. 192–194]. на жаль, 
ніякіх дакладных звестак аб самім маёнтку і яго жыхарах у тэксце даку-
мента не ўтрымліваецца.

існаванне ж могілак цесна звязана з дзейнасцю царквы, якая існа-
вала ў малькавічах як мінімум з першай паловы XVI ст. Дакладных 
звестак аб гэтым мы не маем. аднак, аналізуючы этапы фарміравання 
парафіяльнай сеткі цэркваў на беларускіх землях у гэты перыяд, можна 
сцвярджаць, што разглядаемыя намі могілкі ўяўляюць сабой тое, што ў 
крыніцах называецца пагостам — месцам, на якім размяшчаліся най-
больш старажытныя храмы. працэс пераносу будынкаў цэркваў з па-
госта непасрэдна ў вёскі ў цэлым завяршыўся да канца XVI ст., аднак 
месцамі, асабліва па ўсходзе беларускіх зямель — полацкай епархіі — 
храмы на пагостах фіксуюцца яшчэ ў сярэдзіне XIX ст. [15, с. 65].

найбольш ранняя дакладная звестка аб гэтай мясцовасці датуецца 
28 лютага 1612 г. у гэты час адбылося размежаванне зямель станіслава 
кішкі і яна крачатоўскага ў раёне вёсак малькавічы і вялута навагруд-
скага пав. пры падрабязным апісанні межаў прыгадваюцца некалькі 
«астравоў» сярод балот на правым беразе р. цна ў накірунку ад маль-
кавічаў да вялуты: «Востраў Лаза, востраў Ютычаў, востраў Казля-
ноўскі, востраў Пагосцкі, востраў Салом’я, востраў Дубаў да вострава 
Селішча» [25, арк. 769] (паколькі дакумент быў актыкаваны ў кнігах 
пінскага земскага павятовага суда 23.09.1798, то пісар запісаў стара-
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беларускі тэкст польскім «транслітам». у актавых кнігах ён запісаны 
ў такім выглядзе: «Ostrow Łoza, Ostrow Jutyczow, Ostrow Kozlanowski, 
Ostrow Pohoski, Ostrow Solomja, Ostrow Dubow do Ostrowa Seliszcza»). 
пад назвай «востраў Пагосцкі» якраз і фігуруюць старыя малькавіцкія 
могілкі. гэта гаворыць аб тым, што ў пачатку XVII ст. будынак царквы 
хутчэй за ўсё ўжо знаходзіўся ў вёсцы.

малькавіцкая царква належала да юрысдыкцыі кіеўска-віленскай 
мітрапаліцкай епархіі і знаходзілася на паўднёвым яе ўскрайку. суседнія 
з малькавічамі парафіі ў хатынічах, луніне і малой плотніцы належалі 
ўжо да юрысдыкцыі пінска-тураўскіх епіскапаў. пратакол генеральнай 
візітацыі малькавіцкай царквы 1696 г. нічога не гаворыць аб дакладнай 
лакалізацыі храма і могілак. стан парафіі на той час быў нездавальня-
ючы. не з лепшага боку характарызавалася візітатарам асоба тагачасна-
га святара яна навіцкага: «Сам святар нічога не ўмее. На саборах ніколі 
не быў, наконт чаго атрымліваў позвы (у кансісторскі суд. — Д. Л.), 
паводле якіх не з’яўляўся» [28, арк. 16 адв.]. верагодна, малькавіцкая па-
рафія і царква не лічыліся надта прэстыжнымі ўжо ў той час.

на плане 1855 г. будынак царквы адзначаны на новым месцы [22, 
арк. 1–3], непасрэдна ў вёсцы. Зусім лаканічна гаворыць аб будынку і 
месцазнаходжанні храма візіта малькавіцкай царквы за 1820 г.: «Месца 
знаходжання гэтай царквы ў лясах і балотах, дзе матэрыялаў камен-
ных не маецца» [20, арк. 181]. пры гэтым не ўдакладняецца канкрэт-
нае месца. не фіксуе візіта і наяўнасць асобнай капліцы на старым 
царковішчы, адзначаецца толькі наяўнасць капліцы ў суседняй в. люсі-
на [20, арк. 181]. тытул малькавіцкай царквы паводле візіты 1820 г. — 
св. юрыя (георгія), калятарам царквы запісаны рудольф тызенгаўз, 
апісанне разлегласці прыхода — у даўжыню 17 вёрст, ад бліжэйшай ца-
рквы ў в. бостынь знаходзіцца за 7 вёрст, усяго ў прыходзе 160 дамоў, 
837 душ (408 мужчын, 429 жанчын) [20, арк. 181]. кліравыя ведамасці 
царквы за 40-я гг. хіх ст. і больш позні перыяд фіксуюць наяўнасць на 
тэрыторыі парафіі яшчэ адной капліцы — у в. макава [17, арк. 155, 157].

Дынаміку змен колькасці парафіян можна праілюстраваць наступ-
нымі лічбамі: 1844 г. — 129 дамоў, 1128 душ (518 мужчын, 610 жан-
чын) [17, арк. 158 адв.], 1851 г. — 134 дамы, 1149 душ (536 мужчын, 613 
жанчын) [18, арк. 159 адв.], 1864 г. — 112 дамоў, 995 душ (446 мужчын, 
549 жанчын) [19, арк. 173 адв.], (усе яны ў той час з’яўляліся ўжо падда-
нымі памешчыкаў патоцкіх).

самыя раннія з захаваных метрычных кніг аб памерлых малька-
віцкай царквы за 1791–1813 гг. фіксуюць тры месцы пахавання: «на 
Малкавіцкіх могілках», «пры Люсінскай капліцы» і «пры Макаўскай 
капліцы» [23, арк. 205–210, 213, 225, 233, 237, 246–249 адв., 254, 258–
258 адв., 262–262 адв., 267–267 адв., 273–273 адв., 281–281 адв., 287–

287 адв., 293–294, 299–300, 304–305 адв., 310–311, 316–317, 322–323]. 
Дзе канкрэтна размяшчаліся «малкавіцкія могілкі», дакументы не 
паведамляюць.

пахаванні на старых малькавіцкіх могілках працягваліся і ў больш 
позні час. самае позняе з захаваных на сённяшні дзень надмагілляў да-
тавана 1907 г. увогуле, тры самыя познія надмагіллі сведчаць, што на 
могілках у той час хавалі немаўлят (19 снежня 1905 г. — віталь багно, 
1 снежня 1905 г. — галіна цвяткова, 13 лютага 1907 г. — мікалай цвят-
коў). магчыма, на той час існавала нейкая мясцовая традыцыя памерлых 
дзяцей хаваць менавіта на гэтых старых могілках. позніх надмагілляў 
усяго некалькі, і яны рэзка адрозніваюцца ад астатніх паводле знешняга 
выгляду і часу вырабу. ставіліся яны, відавочна, прадстаўнікамі мяс-
цовых «вышэйшых колаў». 9-месячны віталь багно (багон), які памёр 
ад запалення лёгкіх 19 снежня 1905 г., быў сынам памочніка начальніка 
раз’езда люсіна вільня-ровенскай чыгункі івана сільевіча багона [21, 
арк. 211 адв.–212].

святар адмыслова не пазначаў у метрычных кнігах дакладнае месца 
пахавання. насупраць запісаў аб месцы пахаванняў адпетых у малька-
віцкай царкве ў пачатку хх ст. паўсюль маецца стандартны запіс: «На 
мясцовых могілках» (рус. — «На местных кладбищах»). такая ж нататка 
пастаўлена і насупраць запісу аб смерці вышэйзгаданага віталя багно.

адзначаныя ў самым пачатку артыкула дзве асобы, надмагіллі якіх 
захаваліся найлепш — настасся (без прозвішча) і мяфодзі камаровіч — 
верагодна, належалі да прывілеяваных саслоўяў навакольных зямель. 
па-першае, знайсці дастаткова вялікі камень для вырабу надмагілля ў 
гэтым рэгіёне практычна немагчыма. найбліжэйшая мясцовасць, дзе 
фіксуецца наяўнасць т.зв. эрратычных валуноў 11, гэта ваколіцы вёсак 
Дзяніскавічы, Шашкі, малыя і вялікія круговічы — прыблізна 20 км 
ад месцазнаходжання малькавіцкіх могілак. па-другое, неабходна было 
заплаціць за працу майстру, каб той адшліфаваў паверхню каменю 
і выбіў патрэбны тэкст. усё гэта маглі сабе дазволіць найперш самыя 
знатныя ў парафіі асобы — калятары, шляхта і ўласна прадстаўнікі ду-
хавенства. астатнія парафіяне малькавіцкай царквы ў лепшым выпадку 
ставілі па сваіх памерлых сваяках звычайны валун без надпісу альбо 
толькі з выявай крыжа. менавіта такія помнікі складаюць абсалютную 
большасць на могілках.

як бачна, у выпадку з настассяй майстар не зафіксаваў на камяні 
яе прозвішча. між тым гэтая жанчына з’яўлялася важнай асобай на 
тэрыторыі парафіі малькавіцкай царквы. на нашу думку, надмагілле 

11 эрратычныя валуны альбо ледавіковая эрратыка — фрагменты горнай пароды, 
прынесенай ледавіком.
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належыць жонцы альбо дачцэ малькавіцкага святара другой паловы 
XVI ст. у святарства ritus graeci беларуска-літоўскіх зямель у гэты пе-
рыяд у цэлым яшчэ не склалася традыцыя пазначаць устойлівыя прозві-
шчы на пісьме 12.

на камяні мяфодзія камаровіча, як можна бачыць, страчаны нека-
торыя фрагменты тэксту, у тым ліку першая літара прозвішча. мож-
на дапусціць, што першай літарай тут можа з’яўляцца не К, а Т альбо 
С. аднак для Т, якую рэзчык піша ў варыянце перагорнутай Ш (Т), пры 
такой шчыльнасці літар на камяні проста не было месца. прозвішча ж 
Самаровіч у гэтай мясцовасці альбо прылеглых тэрыторыях дакументы 
XVI – пачатку XVII ст. не фіксуюць. камаровічы ж, наадварот, зафікса-
ваны ў дакументах метрыкі вялікага княства літоўскага. у перапісе 
войска вкл 1528 г. адзначаны два носьбіты прозвішча камаровіч: мітка 
(міцька) камаровіч [26, с. 66], баярын навагрудскага павета, і ігнат ка-
маровіч [26, с. 151], баярын пінскага павета, якія не маюць сваіх людзей 
і мусяць ехаць на вайсковую службу самі. на жаль, дакладнае месца 
пражывання гэтых асоб не адзначана. мяфодзі камаровіч з аднолькавай 
доляй верагоднасці мог з’яўляцца нашчадкам аднаго з іх. аднак у да-
кументах аб дваранскім паходжанні роду камароў-стахоўскіх з фонду 
мінскага дваранскага дэпутацкага сходу [24, арк. 613–614 адв.] падра-
бязна распісаны ўсе нашчадкі таго самага пінскага баярына ігната кама-
ровіча (камара). асобы з іменем мяфодзі ў іх не зафіксавана. найбольш 
верагодна, што мяфодзі камаровіч з’яўляецца нашчадкам баярына на-
вагрудскага павета міткі (міцькі) камаровіча.

аналіз надпісу на помніку мяфодзія наводзіць нас на цікавую гіпо-
тэзу аб часе вырабу надмагілля. як бачым, у тэксце адсутнічае дакладны 
год пахавання, літарай «а» (1) адзначаны толькі нумар тысячагоддзя. Да-
лей да слова рокү адсутнічаюць тры літары, якія б мусілі азначаць нумар 
стагоддзя, дзесяцігоддзя і года. скрупулёзны агляд структуры каменя 
дазваляе сцвярджаць, што мы маем справу не са знішчэннем фрагмента 
надпісу — рэзчык спецыяльна пакінуў лакуну ў гэтым месцы. так было 
зроблена, магчыма, паводле жадання заказчыка. на выказаную думку 
наштурхоўвае прыклад іншых помнікаў таго ж перыяду — надмагілля 
луцкага і астрожскага ўніяцкага епіскапа кірылы цярлецкага, а такса-
ма надмагілля жонкі мінскага бурмістра марыі маслянкі, аб якіх ішла 
гаворка вышэй. кірыла цярлецкі, як вядома, памёр у 1607 г. між тым 
на надмагільным помніку выбітыя толькі дзве кірылічныя літары а і х 
(1 і 6), якія азначаюць нумар тысячагоддзя і стагоддзя. помнік багата і 

12 Фарміраванню ўстойлівых святарскіх прозвішчаў у канцы XVI – сярэдзіне XVII ст. 
прысвечаны падраздзел адной з нашых прац [15, с. 20–28 («Фарміраванне святарскіх 
дынастый»)].

па-майстэрску аздоблены. відавочна, уладыка кірыл замовіў яго неза-
доўга да смерці — у самым пачатку XVII ст. пасля ж яго смерці паводле 
нейкай прычыны душапрыказчыкі ўладыкі не парупіліся, каб майстар 
выбіў на надмагіллі дакладны год трагічнай падзеі. у выпадку з каменем 
мяфодзія камаровіча, на нашу думку, адбылася такая ж гісторыя. час 
замовы помніка самім мяфодзіем прыпадае, напэўна, на 1590-я гады — 
менавіта таму майстар не пазначыў на камяні нават нумара стагоддзя. 
смерць жа адбылася верагодней за ўсё ў тыя ж 1590-я гады — калі б 
камаровіч перажыў 1599 год, ён, мабыць, папрасіў бы майстра дадаць 
на помнік нумар стагоддзя — літару х (6). такім жа чынам тлумачыцца і 
наяўнасць адной толькі літары а (1000) у даце смерці марыі маслянкі, 
надмагілле па якой замаўлялася ў майстра ў самым канцы XVI ст.

у ходзе абследавання намі старых малькавіцкіх могілак высветлі-
лася яшчэ адна праблема. паводле сведчанняў галоўнага захавальніка 
фондаў ганцавіцкага раённага краязнаўчага музея віталя герасімені, 
фотаздымкі гэтых надмагілляў ужо высылаліся на экспертызу ў інсты-
тут гісторыі нацыянальнай акадэміі навук беларусі, адкуль быў дадзе-
ны адказ, што прачытаць змест надпісаў немагчыма. магчыма, падоб-
ныя звароты трапляюць на разгляд у «профільныя» аддзелы археалогіі. 
між тым для прачытання зместу надпісаў неабходна валодаць навыкамі 
ў палеаграфіі XVI–XVII стст. і вопытам архіўнай, а не палявой археа-
лагічнай работы.

сюжэты аб наяўнасці камянёў з надпісамі даволі часта з’яўляюцца на 
форумах розных краязнаўчых сайтаў і з-за адсутнасці палеаграфічных 
навыкаў у іх апісальнікаў ствараюцца легенды, якія пасля тыражуюць 
сродкі масавай інфармацыі. так, нядаўна на канале «сталічнае тэле-
бачанне» прайшоў сюжэт аб наяўнасці ў парку в. манькавічы столін-
скага раёна камянёў, якія былі перавезены са столінскага касцёла і якія 
ўтрымліваюць надпісы на грэцкай мове [31]. Журналісты разам з мясцо-
вымі краязнаўцамі агучылі стандартную ў такіх выпадках легенду: гэта 
камяні-абярэгі, якія лічацца «бліжэйшымі сваякамі падобных камянёў 
у барысаве (відаць, маюцца на ўвазе «барысавы камяні». — Д. Л.)» 
на самай справе гэта надмагільныя камяні другой паловы XVIII ст.: 
«NИ [выява крыжа] ка | ҂аѱп|е (1785) | гри|гори» [8]. большасць ка-
мянёў з «незразумелымі» надпісамі якраз і з’яўляюцца надмагіллямі 
XVI–XVIII стст., а, магчыма, і больш ранняга перыяду.

Зварот па экспертызу ў кампетэнтныя ўстановы дазволіць у будучым 
пазбягаць падобнай міфатворчасці.

Высновы. такім чынам, старыя могілкі каля в. малькавічы ганца-
віцкага раёна ўяўляюць сабой пагост — месца знаходжання найбольш 
старажытнай малькавіцкай царквы, якая была перанесена непасрэдна 
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ў вёску ў канцы XVI ст. як вынікае з аналізу тэкстаў надмагілляў, па-
хаванні тут адбываліся як мінімум з 1585 г. і да самага пачатку хх ст. 
надмагіллі пачатку XX ст. сведчаць, што на той час паводле мясцовай 
традыцыі тут хавалі немаўлят.

Два надмагіллі ўтрымліваюць добра чытабельныя тэксты надпісаў 
на старабеларускай («рускай») мове канца XVI – пачатку XVII ст., якія 
былі пастаўлены па асобах, што належалі да прывілеяваных пластоў 
грамадства. аналіз зместу надпісаў і параўнанне малькавіцкіх камянёў 
з іншымі прыкладамі вядомых «рускіх» надмагілляў канца XVI – пачат-
ку XVII ст. зямель былога вялікага княства літоўскага дазваляе сцвяр-
джаць наступнае. Фармуляр складання надпісаў (наяўнасць 3–4 элемен-
таў з 9 магчымых) сведчыць аб тым, што заказчыкі помнікаў належалі 
да катэгорыі асоб з даволі вялікімі фінансавымі магчымасцямі. практы-
ка замаўлення надмагілляў у майстра пры жыцці заказчыка, уласцівая 
беларуска-літоўскім землям разглядаемага перыяду, была характэрнай і 
для ваколіц малькавічаў. камяні дастаўляліся ў малькавічы з адносна 
вялікай адлегласці — каля 20 км.

на падставе ўсяго пералічанага вышэй мясцовым уладам ганцавіц-
кага раёна мэтазгодна ініцыяваць працэс уключэння старых могілак 
каля в. малькавічы ў Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўна-
сцей рэспублікі беларусь. Два найбольш каштоўныя надмагіллі 1585 і 
1590-х гг. заслугоўваюць таго, каб папоўніць фонды ганцавіцкага раён-
нага краязнаўчага музея і несумненна будуць з’яўляцца аднымі з най-
больш каштоўных прадметаў у экспазіцыі па гісторыі хрысціянства на 
тэрыторыі ганцавіцкага раёна.
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Г і с т о р ы я

З. В. Антановіч

Лёсы канцылярыстаў Магілёўскай  
рымска-каталіцкай кансісторыі ў канцы ХІХ ст.

Э фектыўнасць дзейнасці ўстановы, нягледзячы на яе памеры, ар-
ганізацыйна-прававую форму і час існавання, залежыць ад ар-
ганізацыі справаводства, якое ў сваю чаргу непасрэдна звязана 

з асабістымі і прафесійнымі якасцямі персанальнага складу служачых. 
у расійскай імперыі рымска-каталіцкія кансісторыі, найбольш значнай 
з якіх як па памеры, так і па статусе была магілёўская, з’яўляліся орга-
намі адміністрацыйна-тэрытарыяльнага кіраўніцтва канфесіяй і духоў-
нага суда. яны камплектавалі свае штаты з ліку духавенства, якое ўва-
ходзіла ў склад прысутнасці, і свецкіх асоб, працаваўшых у канцылярыі. 
Да іх ліку адносіліся сакратары, загадчыкі сталоў, прыходарасходчык, 
рэгістратар, архіварыус, а ніжэйшую ступень іерархіі складалі канцы-
лярысты, сярод якіх у канцы хіх ст. былі антон іванавіч манкевіч і 
аляксандр-уладзіслаў антонавіч стэфановіч. на кожнага са служачых 
абавязкова заводзілася асабовая справа, дзе адлюстроўвалася выканан-
не ім службовых абавязкаў і асаблівасці асабістага жыцця.

служачы магілёўскай кансісторыі а. і. манкевіч нарадзіўся 4 сне-
жня 1854 г. у шляхецкай сям’і яна і карнеліі (народжаная некраш) 
манкевічаў, што жылі ў в. кайманы новааляксандраўскага павета ко-
венскай губерні [4, арк. 42 адв.]. Ён атрымаў хатнюю адукацыю і быў 
1 студзеня 1876 г. прыняты на ваенную службу з залічэннем у другую 
артылерыйскую брыгаду лейб-гвардыі. на працягу службы быў узна-
гароджаны бронзавым медалём і румынскім жалезным крыжам з на-
годы руска-турэцкай вайны 1877–1878 гг., падчас якой удзельнічаў у 
шэрагу баявых аперацый: пры горным Дубняку; у паланенні варожага 
атрада 12 кастрычніка 1877 г.; ва ўзяцці цялішскіх умацаванняў 16 ка-
стрычніка 1877 г.; пры в. Шандорнікі 21, 22, 23 і 29 лістапада 1877 г. 
пры плеўненскай аблозе быў перамешчаны падчас вывядзення войск 


