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На гэ ту не вель мі вя до мую ака ліч насць 
у аў та бія гра фіі аў та ра па ла нэ за «ля-
мі нор», больш вя до ма га як «Раз ві тан-
не з Ра дзі май», Дзя ніс Іва ноў звяр нуў 
ува гу пас ля та го, як прый шоў пра ца-
ваць на Ма гі лёў скую мыт ню. Ма ла ды 
спе цы я ліст па аду ка цыі гіс то рык, але 
пас ля служ бы ў па гран вой сках сам лёс 
пры вёў яго ў гэ тае ве дам ства. Ра зам 
з тым і сва ёй пер шай пра фе сіі ён не 
здрадж вае. У воль ны час па да рож ні чае 
па Бе ла ру сі і за на тоў вае ўба ча нае. Пас-
ля та го, як не каль кі га доў та му па бы ваў 
у За лес сі — бы лой рэ зі дэн цыі Мі ха ла 
Кле а фа са Агін ска га і да ве даў ся пра яго 
мыт ныя спра вы, мэ та на кі ра ва на стаў 
шу каць у ін тэр нэ це і біб лі я тэ ках усё, 
што звя за на з гэ тым ча ла ве кам. Вы-
свет лі ла ся шмат ці ка ва га.

Пад уплы вам Паў ноч ных 
Афі наў

Хо бі па да рож ні чаць з'я ві ла ся ў Дзя ні са 
яшчэ ў сту дэнц кія га ды — ха це ла ся ўба чыць 
тыя мяс ці ны, пра якія чы та лі на лек цы ях. З той 
па ры ён ужо амаль усё аб' ехаў. Жар туе, што 
не па спеў толь кі дэ та лё ва да сле да ваць па лес-
кую глы бін ку. Але ў яго яшчэ усё на пе ра дзе. 
У вы хад ныя ён зноў збі рае свой за плеч нік, 
ты кае паль цам у кар ту і ідзе куп ляць кві ток. 
Бо не лю біць спла на ва ных па ез дак. У гэ тым 
ёсць асаб лі вая аса ло да. За га дзя не ве да еш, 
што ця бе ча кае, з кім су стрэ неш ся. Ча сам яму 
скла дае кам па нію яго ка ле га па мыт най ра-
бо це, а ў мі ну лым так са ма вы пуск нік гіст фа ка 
Ан тон Пу сі каў — та кі ж ра ман тык у ду шы і 
ама тар спан тан ных пры год.

Дзя ніс і ця пер з за хап лен нем ус па мі нае тое 
па да рож жа ў За лес се, ці, як ра ней на зы ва лі 
сяб ры Агін ска га гэ ты ма ён так, — Паў ноч ныя 
Афі ны. Ці хае ўтуль нае мес ца з штуч ны мі ва да-
ёма мі. «У 1817 го дзе, ка лі Мі хал Агін скі склаў з 
ся бе паў на моц твы се на та ра і вяр нуў ся ў свой 
ма ён так пад Смар гонь, ён зра біў са сва ёй бе-
ла рус кай рэ зі дэн цыі са праўд ную жам чу жы ну. 
По бач са ста рым па ла цам па бу да ваў но вы. 
Ка ля фран цуз ска га пар ку раз біў яшчэ адзін у 
анг лій скім сты лі, з утуль ны мі аль тан ка мі. Не-
па да лё ку раз мяс ці лі ся ба та ніч ны сад, заа парк, 
аран жа рэя. Усе да ро гі, якія вя лі да За лес ся, 
бы лі за са джа ны дрэ ва мі. Са праў ды, рай скі ку-
то чак. Ён зна хо дзіў ся на шля ху з Санкт-Пе цяр-
бур га ў Вар ша ву і слу жыў улю бё ным мес цам 
пры пын ку для га на ро вых і не вель мі гас цей. 
Тут заў сё ды па на ва ла му зы ка».

На жаль, ад бы ло га ха раст ва ма ла што за-
ста ло ся, але ёсць апан та ныя сва ёй спра вай 
лю дзі. «Пас ля зна ём ства з Сяр ге ем Ве ра мей-
чы кам — стар шым на ву ко вым су пра цоў ні кам 
му зея, я зу сім па-ін ша му зір нуў на Агін ска га, 
— пры зна ец ца Дзя ніс. — Мя не вель мі ўра зі ла 
гэ та эк скур сія».

На па мяць аб той па езд цы за ста ла ся аў тар-
ская кніж ка Сяр гея Ве ра мей чы ка з да роў ным 
над пі сам. Да след чык у хра на ла гіч ным па рад ку 
за пі саў усе ад мет ныя эта пы жыц ця дзяр жаў-
на га дзея ча і та ле на ві та га кам па зі та ра і на ват 
склаў свой ва ры янт яго ра да во ду. За хоп ле-

ны ўба ча ным і па чу тым, шчас лі вы па да рож нік 
вяр таў ся ў Ма гі лёў уз ру ша ны і за ча ра ва ны, у 
га ла ве ўзнёс ла гу чаў па ла нэз.

Як Агін скі зма гаў ся 
са зло ўжы ван ня мі

Бу ду чы вы дат ны па лі тыч ны дзе яч Рэ чы 
Па спа лі тай, га на ро вы член Ві лен ска га ўні-
вер сі тэ та, мя цеж ны ўдзель нік паў стан ня Та-
дэ ву ша Кас цюш кі, се на тар Ра сій скай ім пе-
рыі, тай ны да рад ца Аляк санд ра Пер ша га Мі-
хал Кле а фас Агін скі па чы наў сваю кар' е ру са 
скар бо ва га ўпаў на ва жа на га Літ вы. У 21 год
ён кант ра ля ваў дзей насць мыт ных па стоў 
на мя жы Літ вы з Ра сі яй. Як ча ла век вель мі 
тон кай па лі тыч най ін ту і цыі, вір ту оз на ары-
ен та ваў ся ў лю бых скла да ных сі ту а цы ях. 
А яшчэ быў прын цы по вым і ра шу чым, вы яў-
ляў зло ўжы ван ні і па кі даў ін струк цыі і рас па-
ра джэн ні. Вось толь кі адзін факт, які свед-
чыць аб яго пры стой нас ці і не прад узя тас-
ці. Вяр нуў шы ся ў Га род ню, Мі хал Кле а фас 
пуб ліч на вы крыў зло ўжы ван ні пры ча кан цы 
но вых мед ных ма нет, якія ад бы ва лі ся па тай-
ным рас па ра джэн ні па сла. Спро бы ка мі сіі 
пад тры маць па сла скон чы лі ся ні чым. Яны 
на ват звяр та лі ся да баць кі не па кор на га ўпаў-
на ва жа на га. Той толь кі на пі саў сы ну «...Не 
ад сту пай ад шля ху го на ру і цно ты. Па ла жы ся 
на Бо га, па ва жай за ко ны, кі руй ся ў дзе ян нях 
сва ім сум лен нем». За кон быў на ба ку Мі ха ла 
Агін ска га, і пры га ла са ван ні ён ска рыс таў ся 
сва ім пра вам на клас ці ве та.

— Ураж вае, на коль кі ра зум на і эфек тыў на 
ма ла ды ча ла век змог ар га ні за ваць ра бо ту 
мыт ных ор га наў, — з ве дан нем спра вы ка-
жа Дзя ніс. — Ён пад рых та ваў спра ва зда чу, 
у якой прад ста віў свае за ўва гі па зні жэн ні 
вы дат каў і пра па на ваў шэ раг мер, каб па-
збег нуць фак таў зло ўжы ван ня служ бо вы мі 
аба вяз ка мі. У пры ват нас ці, кож ны су пра-
цоў нік мыт на га Дэ парт амен та па ві нен быў 

вы кон ваць пэў ныя і раз ме жа ван ыя аба вяз-
кі, су пер ін тэн дан там (кі раў ні кам) на ле жа ла 
аб' яз джаць мыт ні і па сты не ча ты ры ра зы 
на год, як та го па тра ба ваў за кон, а рэ гу-
ляр на. Каб су пра цоў ні кі не ме лі маг чы мас ці 
вы ка рыс тоў ваць гро шы мыт ных кас у сва іх 
мэ тах, ма ла ды дэ пу тат ра іў увес ці пра ві ла 
зда ваць гро шы ў каз ну час цей, чым 2 ра зы 
ў год. Рэ ка мен да ваў унес ці ў тэкст пры ся гі 
мыт на га чы ноў ні ка пункт, згод на з якім кож-
ны су пра цоў нік аба вя за ны быў дак лад ваць 
кі раў ніц тву аб фак тах зло ўжы ван няў або 
пад рых тоў цы да іх. Усе гэ тыя і ін шыя па ра-
ды бы лі пры ня ты да ве да ма. У 1788 го дзе 
на эка на міч най се сіі ў Грод не быў пры ня ты і 
апуб лі ка ва ны цэ лы шэ раг мыт ных ін струк та-
жоў Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га. Скар бо вая 
ка мі сія плён на кі ра ва ла дзей нас цю мыт най 
служ бы княст ва, і тая пры но сі ла знач ны да-
ход у каз ну дзяр жа вы.

Бя лы ні чы лі чы лі ся 
«мяс цо вай Чэнс та хо вай»

З Ма гі лёў скай воб лас цю Мі ха ла Кле а фа са 
Агін ска га на огул шмат што звяз вае.

На ват на стаў нік му зы кі Во сіп Каз лоў скі 
быў ро дам з Пра пой ска (ця пер Слаў га рад). У 

1821 го дзе аў тар афі цый на га гім на Ра сій скай 
ім пе рыі «Гром по бе ды, раз да вай ся», вяр та ю-
чы ся з дач кой на ра дзі му ў Пра пойск, не ка то ры 
час гас ціў у свай го бы ло га вуч ня ў За лес сі.

Ся род бе ла рус кіх ула дан няў Агін скіх не-
каль кі бы ло і ў Ма гі лёў скай гу бер ні — у Бя-
лы ні чах і на Мсці слаў шчы не. Пра гэ та Дзя ніс 
знай шоў шмат ка рыс най ін фар ма цыі і ў кні гах 
свай го ка ле гі па мыт най служ бе з Гро дзен шчы-
ны Вік та ра Са япі на — той так са ма сур' ёз на 
ці ка віў ся гіс то ры яй, на ват ез дзіў у поль скія і 
лі тоў скія му зеі і ар хі вы.

— Агін скі не ад ной чы бы ваў у Ма гі лё ве, 
су стра каў ся з фа ва ры там ра сій скай ім пе-
ра тры цы Ры го рам Па цём кі ным. Той за пра-
шаў яго ў сваю сві ту. Тут жа, у Ма гі лё ве, 
Мі хал Кле а фас пры ся гаў Ка ця ры не ІІ, каб 
мець пра ва на ўезд у свае бе ла рус кія ўла дан-
ні. У Бя лы ні чах у яго бы ла ся дзі ба, якая, на 
жаль, не за ха ва ла ся. Ця пер на гэ тым мес цы 
парк. Да рэ чы, пры Агін скіх тут так са ма быў 
парк, які лі чыў ся пом ні кам са до ва-пар ка ва га 
мас тац тва. Дзя ку ю чы гэ та му ро ду, Бя лы ні-
чы ста лі буй ным рэ лі гій ным цэнт рам, або, 
як та ды ка за лі, «мяс цо вай Чэнс та хо вай». 
Ме на ві та на ма ган ня мі Агін скіх тут быў за-
кла дзе ны кас цёл у го нар Уз ня сен ня Бо жай 
Ма ці, вер ну ты вы кра дзе ны пад час вой наў 
цу да твор ны аб раз Бо жай Ма ці Бя лы ніц кай 
— свя ты ні, уша на ва най вер ні ка мі трох кан-
фе сій: пра ва слаў ны мі, ка то лі ка мі і ўні я та мі, 
— рас каз вае Дзя ніс.

Па да рож жы клі чуць
Ці ка васць ка лег па Ма гі лёў скай мыт ні да 

яго па да рож жаў пры му шае Дзя ні са, так бы 

мо віць, тры маць ся бе ў фор ме. Ня даў на ра зам 
з Ан то нам Пу сі ка вым яны па бы ва лі у Жы ро ві-
чах, Сло ні ме, Ру жа нах, Ко са ве.

— Пры ем на ад чуць ат мас фе ру го ра да, ра-
ё на, ста са вац ца з су пра цоў ні ка мі му зе яў, на зі-
раць за жыц цём го ра да, — ка жа Дзя ніс. — У 
нас шмат ці ка вых мяс цін. Мне па да ба юц ца ма-
лень кія на се ле ныя пунк ты, да якіх ма ла хто да-
яз джае. З па ез дак пры во жу маг ні ты. На жаль, 
яны не ўсю ды ёсць. А яшчэ раб лю шмат фо та, 
трэ ба ж не чым пад ма цоў ваць ура жан ні. Мыт ня 
і гіс то рыя да паў ня юць ад но ад наго. Той жа Агін-
скі і мыт няй зай маў ся, і му зы ку доб рую пі саў.

На Ма гі лёў скай мыт ні ці ка васць Дзя ні са да 
гіс то рыі Бе ла ру сі мно гіх за ча пі ла за жы вое. Ка-
лі ве да еш сваю кра і ну, па чы на еш яшчэ больш 
яе лю біць, ад чу ва еш са праўд нае, а не штуч нае 
па чуц цё па тры я тыз му. А мыт нік і па тры я тызм 
— па няц ці су гуч ныя. 

Ся род пе ра мож цаў ле таш няй вік та ры ны, 
аб' яў ле най ве тэ ра на мі Ма гі лёў скай воб лас-
ці на пя рэ дад ні 70-год дзя Пе ра мо гі, ёсць і 
проз ві шча Іва ноў. Да та го ж згад ва ец ца яно 
двой чы. Ра зам з Дзя ні сам удзел у ёй пры маў 
і яго баць ка Ула дзі мір, ве тэ ран вай ны ў Аф-
га ні ста не.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ
zigulya@zviazda.by
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Гэ та ці ка ваГэ та ці ка ва  ��

ПАД ГУ КІ ПА ЛА НЭ ЗА
Зна ка мі ты кам па зі тар-ама тар Мі хал Кле а фас Агін скі 

не толь кі пі саў му зы ку, але і ін спек та ваў мыт ні

«Агін скі не ад ной чы бы ваў у Ма гі лё ве, 
су стра каў ся з фа ва ры там ра сій скай 
ім пе ра тры цы Ры го рам Па цём кі ным. 
Той за пра шаў яго ў сваю сві ту. Тут жа, 
у Ма гі лё ве, Мі хал Кле а фас пры ся гаў 
Ка ця ры не ІІ».

«Ка лі ве да еш сваю кра і ну, па чы на еш 
яшчэ больш яе лю біць, ад чу ва еш 
са праўд нае, а не штуч нае па чуц цё 
па тры я тыз му».

Пра За лес се Дзя ні су на гад вае 
кні га Сяр гея Ве ра мей чы ка.


