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Будзе этнаграфічны музей 

Багацейшыя фонды 

нашых музеяў,  сабраныя за 

шматгадовую пошукавую 

дзейнасць,  павінны  не 

захоўвацца ў сховішчах, а 

радаваць вока наведвальнікаў. 

Нягледзячы на тое, што мы 

стварылі ўжо тры музеі, шмат 

падаравалі экспанатаў іншым 

музеям, нашы  фонды 

павялічваюцца  дзякуючы  

нашым пошукам і падарункам 

шматлікіх  рупліўцаў. Зараз  

агульныя фонды складаюць 

больш  за 25 тысяч знаходак. 

Задума  пабудаваць  на 

тэрыторыі школы музей  у нас 

была даўно. Але адсутнасць 

сродкаў не дазваляла 

рэалізаваць нашы планы. 

Нарэшце, дзякуючы  

фінансавай падтрымцы  

ўпраўлення сельскай 

гаспадаркі  Мёрскага 

райвыканкама  і асабістым 

ахвяраванням дырэктара 

школы Атрошка В.Г. і 

настаўніка гісторыі  Ермалёнка 

В.А., удалося выкупіць старую 

хату сям’і Бялевічаў у вёсцы 

Чапукі.  

 
 

 

Пабудаваны ў 30-я гады 

20-га ст. са старога лесу 

будынак  добра паслужыць 

справе размяшчэння  ў ім 

этнаграфічных рэчаў розных 

часоў. Цяпер пачалася 

падрыхтоўчая праца. Рабочыя 

школы знялі  абшалёўку дома, 

паднялі падлогу, разабралі 

пліту і печ, знялі  шыфер са 

страхі, разабралі сені. Пэўную 

дапамогу аказваюць рабочым 

А.Ермалёнак і В.Ермалёнак. 

Пры падтрымцы загадчыка  

Мёрскага  РАА  Драба В.А. 

была выдзелена машына для 

перавозкі матэрыялаў. У 

старой хаце захавалася шмат 

этнаграфічных рэчаў, якія  

таксама былі перавезены. На 

гарышчы засталіся  некаторыя 

дакументы, паштоўкі, 

фотаздымкі, два тэстамэнты. За 

ліштвамі вакна быў знойдзены 

цікавы рэцэпт Новапагосцкай 

аптэкі  1913 года. Такім чынам, 

будучая экспазіцыя нашага 

этнаграфічнага музея 

папоўніцца  аўтэнтычнымі  

рэчамі. 

 

Дапамога Г. У Паўлоўскай 

 

Турысцка-краязнаўчыя    

маршруты гуртка 

“Арганаўты мінулага”, 

распрацаваныя яго кіраўніком 

Ермалёнкам В.А. і яго вучнямі 

–гурткоўцамі,  карыстаюцца 

вялікай папулярнасцю.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да нас часта звяртаюцца за 

дапамогай  не толькі   правесці  

экскурсію па маршрутах, але  і  

непасрэдна  распрацаваць новы 

адрэзак маршруту, 

выкарыстаўшы назапашаныя 

намі карты, дакументы, 

фотаздымкі. 

 Мы заўсёды гатовы 

дапамагчы, бо зацікаўлены ў 

папулярызацыі ведаў пра наш 

край і яго гісторыю, каб як 

МЁРСКАЯ  ДАЎНІНА 
   Выданне рады музеяў ДУА “Міёрская СШ №3” 

гуртка “Арганаўты мінулага”                              № 6 (30) 2013    

У
  
Н

У
М

А
Р

Ы
 

Будынак будучага музея 
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мага больш людзей пазнавала 

Мёршчыну, захаплялася яе 

прыгажосцю. На гэты раз  мы 

аказалі  дапамогу гаспадыні 

аграсядзібы ў Пераброддзі 

Паўлоўскай  Галіне 

Уладзіміраўне. Яна завочна 

вучыцца ў  Нацыянальнай 

Акадэміі турызму і спорту. Для 

паспяховай  абароны  дыплома  

ёй патрэбна была распрацоўка 

“зялёнага маршрута”, які 

злучае Мёршчыну і 

Браслаўшчыну. Распрацаваныя 

намі маршруты “Малы залаты 

пярсцёнак Мёршчыны”, 

“Срэбны  пярсцёнак 

Мёршчыны”, “Дзісенскі 

пярсцёнак”  выдатна дапамаглі 

Галіне Уладзіміраўне  ў 

падрыхтоўцы “зялёнага 

маршрута”. У сваю чаргу, яна 

заўсёды аказвае нам дапамогу 

ў выданні нашай газеты: два 

гады таму  гаспадыня  сядзібы 

набыла для нас каляровы 

прынтар, а зараз падаравала 

для яго фарбы.

 

Новае падарожжа дылетанта 

На гэты  раз аўтар 

папулярнай  тэлевізійнай 

перадачы Юрый Жыгімонт  

завітаў у вёскі  Ідолта  і 

Мілашова, каб зрабіць 

чарговую перадачу. 

 За дапамогай  у 

падрыхтоўцы матэрыялаў для 

падарожжа ён  ізноў звярнуўся  

да  нас у музей, дзе знаходзіцца 

шмат звестак і дакументаў  па 

гісторыі  гэтых мясцін, аб 

славутых асобах, чый лёс 

звязаны з гэтымі вёскамі. У 

Ідолце знаходзіцца шмат 

цікавых помнікаў: капліца, 

пабудаваная  ў 1862 года ў 

стылі класіцызму, сядзіба  

Мілашаў  будоўлі 1873 

года, касцёл  Маці Божай 

Шкаплернай 1938 года стылю 

мадэрн. У старой Мілашоўскай 

школе вучылася шмат  дзеячаў 

нацыянальна -вызваленчага 

руху. Гэта  Язэп Малецкі, 

Яўген Аніська, пачынальнік 

беларускай літаратуры  Пётра 

Просты (Бобіч), пісьменніцы 

Алена Масла, Наталля 

Бучынская, Галіна  Тычка, 

генерал-лейтэнант   Іосіф  

Санкоўскі, ксёндз Яўген 

Гайлевіч і інш. Уладальнікі  

Ідолты і Мілашова  былі 

сваякамі  знакамітага 

французскага паэта  Аскара 

Мілаша і лаўрэата  

Нобелеўскай  прэміі 

пісьменніка і паэта Чэслава 

Мілаша. 

 Прадстаўленыя  Юрыю 

Жыгімонту  звесткі і 

матэрыялы дазволяць яму 

зрабіць тэлеперадачу “Новае 

Дапамога супрацоўніцы 

Аддзел турызму і спорту Віцебскага 

аблвыканкама рыхтуе да выдання чарговы 

даведнік па гісторыі найбольш цікавых 

помнікаў Віцебшчыны. 

 Супрацоўніца аддзела турызму і спорту 

звярнулася да нас з просьбай дапамагчы 

асвяціць некаторыя  старонкі  гісторыі 

помнікаў Мёршчыны, падабраць неабходны 

наглядны матэрыял. З фондаў нашага музея 

было прадстаўлена шмат  фотаздымкаў 

помнікаў нашага раёна і горада. Паміж імі  

унікальная паштоўка  1910 года з выявай 

мястэчка Мёры. 

 

 

Паштоўка 1910 г. з выявай м. Мёры 
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падарожжа дылетанта” больш 

насычанай і захапляльнай. 

Прыняў удзел у перадачы і 

апавядаў аб трагічным лёсе  

ксяндзоў-будаўнікоў  касцёла ў 

Ідолце Станіславу Эліяшу і 

Баляславу Грамсе краязнаўца 

Ермалёнак В.А. 

 

 

 

Госць з Израіля 
 

Нядаўна нашы музеі наведаў гісторык з 

Ізраіля  Арон Шнэер. Тэма яго дзейнасці –

пошук невядомых імёнаў яўрэяў – ахвяраў 

Халакосту.  

Падчас наведвання Мёраў навуковец з 

Ізраіля сустрэўся са старажыхармі. Глафіра 

Васільеўна Качан (1923 г.нар.) шмат апавядала 

пра лёс дзісенскіх яўрэяў, Барбара Адамаўна 

Ермалёнак (1925 г.нар.) расказала аб вядомых ёй 

яўрэях з мястэчка Слабодка.  

Вялікае ўражанне зрабіла на  ізраільскага 

гісторыка наведванне музеяў СШ № 3. Кіраўнік 

музеяў  распавёў аб  трагічным лёсе яўрэяў 

Мёрскага гета, загадкавай гісторыі  гібелі 

яўрэйскага атрада ад рук партызан  брыгады 

“Кастрычнік”, лёсе яўрэяў з Лявонпаля, 

Слаўшчызны, Новага Пагоста, Язна і інш. 

Вучонага зацікавілі і захаваныя ў музейных 

фондах нешматлікія прадметы матэрыяльнай 

культуры яўрэяў Мёршчыны. Было спланавана 

далейшае  супрацоўніцтва мёрскіх краязнаўцаў з 

арганізацыяй Яд Вашэм, якая займаецца  

вывучэннем і пошукам  звестак пра лёс ахвяраў 

Халакосту. 

Экскурсія для абласнога семінара 

Нашы музеі сапраўды  сталі 

папулярнымі не толькі  ў сферы адукацыі і 

культуры, але і ў іншых сферах грамадства. 

 Так, падчас правядзення ў раёне 

абласнога семінара начальнікаў упраўленняў па 

працы, занятасці і сацыяльнай абароне 

райвыканкамаў вобласці удзельнікі яго наведалі і 

нашы музеі. 

Наведнікі былі падзелены на групы па 20 

чалавек. Першая група пазнаёмілася з 

экспазіцыяй гістарычнага музея, дзе экскурсавод  

Ермалёнак М.Г. правяла экскурсію, у якой 

спынілася на найбольш цікавых экспанатах, 

звестках пра славутых землякоў, адметных 

перыядах гісторыі Мёршчыны. Па музеі кнігі і 

друку праводзіў экскурсію  яго кіраўнік 

Ермалёнак В.А. Падчас аповеду ўдзельнікі 

семінара пазнаёміліся з асноўнымі раздзеламі 

музея і найбольш рэдкімі экспанатамі, новым 

раздзелам “Філуменія”. Госці былі здзіўлены 

вялікай колькасцю рарытэтаў, якіх нельга 

ўбачыць нават у вялікіх музеях. 

 

 

     Прозвішча краязнаўцы  

Міколы Паўловіча добра 

вядома чытачам нашай 

газеты. Наша даўняе 

супрацоўніцтва з ім 

прыносіць музеям добры плён.  
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Мы заўсёды рады 

кожнай сустрэчы з апантаным 

краязнаўцам і калекцыянерам з 

Латвіі. Ён ніколі не завітае да 

нас з пустымі рукамі, заўсёды 

прывозіць якія-небудзь новыя 

экспанаты. Вось і на гэты раз 

М.Паўловіч перадаў у наша 

карыстанне каля ста манет 20-

га стагоддзя з розных краінаў 

свету: Рэспублікі Малаві –

невялікай краіны ў Афрыцы, 

Перу, Аргенціны, Кубы, 

Венгрыі, Кувейта, Швейцарыі, 

Карэі, Японіі, Кітая і іншых 

дзяржаў. Мікола падараваў і 

некалькі цікавых папяровых 

банкнотаў: 100 марак 

кайзераўскай Германіі, 50 

піястраў з Лівана, 10000 інціс з 

Перу,1000 аўстралес з 

Аргенціны. Цікавы бронзавы 

знак  каталіцкага святара, 

прысвечаны  сям’і 

Беззаганннай Дзевы Марыі, 

зроблены на пачатку 20-га 

стагоддзя, папоўніць 

экспазіцыю гістарычнага 

музея.  

Каштоўнымі  

падарункамі краязнаўца з 

Латвіі  для музея  кнігі і друку 

сталі: кніга “Тэалогія” на 

лацінскай мове, надрукаваная ў 

Вільні ў 1772 годзе, з бібліятэкі 

кляштара іезуітаў у Ілуксце, 

падшыўка часопісаў за год на 

рускай мове   “Книжки недели” 

за 1906 год, томік вершаў 

М.Лермантава пач. 20-га ст., 

даваенныя выданні ў Латвіі 

твораў Г.Успенскага і 

Л.Талстога, лютэранскае 

Евангелле пач. 20-га ст. з 

рукапіснымі каментарамі 

пастара і іншыя выданні. Для 

раздзела музея “Паштоўкі” 

былі перададзены наборы 

паштовак СССР 60-70-х гадоў 

20-га ст., прысвечаныя 

славутым кампазітарам, 

нацыянальным стравам, 

гарадам  Мінску, Львову, 

Сталінграду, Чарнігаву і г.д. 

Найбольш цікавыя паштоўкі з 

Люксембурга  і Латвіі, якім 

звыш 80 год. Калекцыянер з 

Даўгаўпілса падараваў нам 

некалькі календарыкаў, марак, 

канвертаў для папаўнення 

іншых раздзелаў. Арамя таго, 

ён перадаў копіі навуковай 

працы  і дыпломаў  Дзмітрыя 

Іванова, бацька якога  Барыс 

Іваноў  з Пераброддзя 

ўзначальвае аб’яднанне 

беларусаў Даўгаўпілса “Уздым 

“, а дзед  Іваноў Феафан быў 

вядомым настаўнікам у 

Пераброддзі. За ўсе падарункі 

шчыра дзякуем  нашаму 

рупліўцу

 

Нашы поспехі 

У  мінулым месяцы  ў 

Віцебску праходзіў  абласны 

фестываль міжкультурных 

камунікацый. У ім прынялі 

ўдзел і  вучні нашай школы 

пад кіраўніцтвам настаўніцы 

англійскай мовы Урбановіч 

Галіны Аляксандраўны. 

 У намінацыі “Я – гід “ 

удзельнікі з нашай школы былі 

ўзнагароджаны дыпломам  3-й 

ступені. Вучаніца  9-а класа 

Кураш Юля і дзесяцікласніца 

Валынец Алёна прадставілі  

відэаэкскурсію, у якой 

апввядалі  аб цікавых 

экспанатах нашых музеяў, 

найперш тых, што звязаны з 

гісторыяй Англіі. Яны 

расказалі пра кельцкія манеты 

1-га тысячагоддзя да н.э., пра 

малітоўнік 1927 года з дарчым 

надпісам вучню прыватнай 

англійскай школы, пра зборнік 

вершаў паэтаў - мадэрністаў 

Оксфардскага ўніверсітэта  

1937 года і інш.  

Удзельнікі конкурса шмат 

скарысталі і з матэрыялаў 

школьных музеяў аб нашых 

славутых земляках Генрыку 

Дмахоўскім, Чэславе Сіповічу, 

і плён дзейнасці якіх  вядомы ў 

шырокім свеце. Вялікую 

дапамогу  ў падрыхтоўцы 

конкурсу нам аказаў кіраўнік 

музея В.А.  Ермалёнак. 

Нашы канкурсанткі  

паказалі добрае веданне 

англійскай мовы, свае 

артыстычныя здольнасці, таму 

здолелі перамагчы нават  

навучэнцаў гарадскіх школ і 

гімназій і атрымалі заслужаныя 

ўзнагароды. Фестываль 

міжкультурных камунікацый 

стаў сапраўдным святам для  

вучняў Віцебскай  вобласці, 

якія вывучаюць замежныя 

мовы. 

                            Урбановіч Г.А. 
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                                  ЦІКАВЫ ЗДЫМАК 

Чарговы  здымак, які мы змяшчаем на старонках 

нашай газеты,  узяты намі са старога альбома, 

створанага настаўнікам гісторыі Міхаілам 

Іосіфавічам Латышавым, які працаваў у Мёрскай 

школе яшчэ ў 50-я гады 20-га ст. 

На старым здымку  1951 года мы бачым атрад  

юных піянераў са сцягам, барабанам і баянам. Атрад 

крочыць на свята па вуліцы Новай (зараз 

Камуністычная). Здымак дазваляе яскрава ўявіць, якім 

быў пасляваенны райцэнтр, што за пабудовы існавалі на 

адной з галоўных вуліц мястэчка. Сённяшняму 

пакаленню школьнікаў,  якія  гуляюць па 

заасфальтаваных вуліцах  сучаснага  горада,  стары 

здымак нагадае аб мінулым нашага населенага пункта.  

Вуліцы Мёраў былі забрукаваныя, а шмат якія хаты ў 

цэнтры яшчэ былі накрыты саломай і рубероідам. 

Пазней, на пачатку 60-х гадоў, на гэтым месцы 

пабудавалі райунівермаг, ён захаваўся да нашых дзён 

амаль без зменаў.   

   

ДЗІСЕНШЧЫНА  НА СТАРОНКАХ  

ПОЛАЦКАЙ  РЭВІЗІІ  1552 ГОДА (працяг) 

У раздзеле  полацкай рэвізіі “Людзі 

прыгонныя замку Полацкага “ мы таксама 

знаходзім шмат згадак пра нашы мясціны. Так з 

сяльца Язна  з чатырма дымамі і з сяла Забор’я з 

трынаццацю дымамі   прыгонныя  пастаўлялі для  

пана ваяводы полацкага  два пуды мёду (пуд 16 

кг), чатыры чвэрці аўса.(чвэрць -102  кг)за 

медасыта  сплочвалі таксама  дзевяць грошаў 

шырокіх, на старажоў замкавых з кожнага дыму 

давалі па два грошы. Таксама прыгонныя 

павінны былі на возеры  дапамагаць лавіць рыбу, 

касіць сена, выконваць будаўнічыя працы ў 

замку. Ваяводаваму нератоўцу мусілі плаціць 

сорак грошаў шырокіх, канюшаму ваяводы 

сплочвалі па адным грошу, а адвознаму і 

паддужнаму па 16 пенязёў. У раздзеле  рэвізіі 

“Шляхта Полацкая“ ёсць згадкі пра  шматлікіх 

прадстаўнікоў прывілеяванага саслоў’я, 

большасць якой  была звязана з нашай 

мясцовасцю. 

Найбагацейшым  са шляхты  полацкай быў  

Дзмітрый  Багданавіч Корсак. Сярод шматлікіх 

уладанняў яму належаў і двор Язна. У гэтым 

двары баярын Фёдар Пінчук валодаў шасцю 

дымамі сялян і двумя  дымамі агароднікаў. 

Багдан Іванавіч меў сялян чатыры дымы і 

агароднікаў пяць дымоў, а Аляксей Васілевіч 

валодаў  двумя дымамі сялян і агароднікаў; 

столькі ж меў  іх Міцька Дараховіч. З тых 

людзей  Багдан Корсак атрымліваў чацвёртую 

частку збожжа з ураджаю, 12 талокаў на год  яны 

мусілі выконваць са сваімі коньмі , а на чатыры 

талакі прыходзілі пехатою. Агароднікі павінны 

былі колькі загадаюць плаціць срэбшчыны. У 

тым жа двары Язна баярын Лаўрэн меў  на сваёй 

вотчыннай зямлі трох сяляні на купленай аднаго. 

Яны таксама павінны плаціць свайму гаспадару 

чацвёртую частку ўраджаю, выходзіць 12 

талокаў на год, на гаспадара давалі 

баброўшчыны  грошы.  Шэсць баяраў Язненскага 

двара сваіх сялян не мелі, таму мусілі выконваць  

тое, што ім даручаць і з поштай ездзіць. Да двара 

Язненскага Корсака  належалі і вотчынныя 

сяляне вёскі Астроўна – шэсць дымоў і чатыры 

службы, – акрамя сяла  былі яшчэ і вотчынныя 

людзі –чатыры дымы і дзве службы. Разам яны 

сплочвалі гаспадару капу (60) грошаў, а таксама 

даглядалі гаспадарскія борці і выконвалі 

падводную павіннасць. Акрамя таго ў двары 

Язна было  чатыры дымы вольных людзей, а  ў 

Астроўне пяць дымоў вольных.Гаспадару 

Корсаку яны таксама  аддавалі чацвёртую частку 

збожжа і 12 талок  выконвалі з коньмі і чатыры 

пешых талокаў у год. У Язненскім двары жыў 

вольны чалавек– бортнік Грыдзька, які даглядаў 

гаспадарскіх пчолаў і хадзіў разам з усімі на 

талокі. Да двара Язненскага належалі і людзі 
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вольныя з сёлаў Чарневічы, Тупічына,  якія 

таксама выконвалі розныя пвіннасці на карысць 

гаспадара. 

У Язне было і дзевяць дымоў агароднікаў, 

якія плацілі гаспадару срэбшчыну  і выконвалі 

падводную павіннасць, але на блізкую 

адлегласць.У двары Язна былі дзве карчмы 

піўная і адна мядовая, яны прыносілі  Корсаку  

яшчэ 20 грошаў. У Язне знаходзілася і царква 

Святога Спаса, дзе служылі  папы Міхайла і 

Фёдар з дзяканам Андрэем. У іх была свая зямля, 

на якой працавалі два чалавекі, яны  давалі  

папам чацвёртую частку ўраджаю і дванаццаць 

талокаў служылі ў год. 

Другім па  значнасці багаццяў  быў шляхціц 

полацкага замка Іван Міхайлавіч Зяновіч. Адным 

з яго шматлікіх  уладанняў быў двор Дзісна. Там 

у яго былі чатыры хатнія слугі, якія жылі на 

сваёй зямлі і яму з сукні служылі. Да  

Дзісенскага двара Зяновічаў  належалі яшчэ тры 

путных слугі, шэсць агароднікаў, два дымы 

цяглых (цяглыя – сяляне, якія адпрацоўвалі 

паншчыну) і дзве службы. Усе яны   выконвалі 

паншчыну і падводную павіннасць. Да таго ж 

двара ў Дзісне  належалі і 18  дымоў вольных 

людзей, якія  аддавалі свайму пану чацвёртую 

частку свайго ўраджаю. Да Дзісенскага двара 

належала Заселле (не індэнтыфікавана), якое 

дасталося за заслугі  бацьку Івана Зяновіча.У 

тым паселішчы  былі адзін  хатні слуга, які 

служыў з сукні, два путных слугі, якіх з пісьмамі 

пасылалі. На той зямлі  жылі і дзесяць вольных 

людзей, якія давалі  гаспадару чацвёртую частку 

збожжа. Яны мусілі і мост на рацэ Дрыса  

масціць і старажам  замка полацкага плаціць 

восем грошаў. Да Дзісенскага двара  належала і 

паселішча Лук’янаўшына, якое дасталося  

Зяновічу ад маці. Там ён меў слугу і трох 

чалавек, якія давалі яму чацвёртую частку 

збожжа. Да Дзісенскага двара належаў яшчэ 

шэраг паселішчаў: Гомей, Лавейкаўшчына, 

Кандратаўшчына, Нашчынічы, сяло на Туросе. 

     

                           В.А.Ермалёнак   

 

. 

У 2012 годзе, як мы ўжо 

пісалі, асноўнай тэмай 

нашых даследаванняў сталі  

мясціны, звязаныя з падзеямі 

вайны 1812 года не толькі на 

Мёршчыне, але і  ў суседніх 

раёнах. Адной з самых 

выніковых стала наша 

экспедыцыя ў былы  маёнтак 

Бяльмонты Браслаўскага 

раёна. Нас запрасіў да сябе 

Мікола Паўловіч з 

Даўгаўпілса.  

У Бяльмонтах знаходзіцца дом 

бацькоў ягонай жонкі. 

Прыехаўшы на месца, мы 

адразу прыняліся за вывучэнне 

мясцовасці. Выкарыстоўваючы  

вядомае даследаванне па 

маёнтку  Бяльмонты  польскага 

вучонага Рамана Афтаназі, мы 

пачалі ўважліва вывучаць 

спачатку  парк – адзін з самых 

вялікіх у Беларусі, плошчай 65 

га.  

Раней тут расло шмат 

экзатычных дрэў: лістоўніцы 

еўрапейская і сібірская, туя 

заходняя, сасна веймутава, 

арэх чорны, ліпа Мольтке, 

баярышнік  шамплейнскага, 

італьянская таполя, каштаны і 

інш. Зараз парк часткова 

знішчаны, часткова зарос  

новым лесам. Блукаючы па 

парку, мы з цяжкасцю маглі 

адшукаць некалькі экзатычных 

дрэў. Захаваліся зараснікі 

баярышніка, які мясцовыя 

жыхары па-ранейшаму 

называюць па латыні – 

”кротус” – так, як раней яго 

называлі графы.  

У 19-м стагоддзі парк быў 

абгароджаны каменна-

цаглянай агароджай.  

Ад яе зараз засталося 

толькі некалькі слупоў з 

часткай сцяны. Парк 

фарміраваўся на працягу 

некалькіх стагоддзяў. Яго 

залажыў адзін з першых 

уладальнікаў маёнтка Юзэф 

Гільзэн. Цэнтрам паркавай 

кампазіцыі стаў палац, вялікі, 

сіметрычны ў плане будынак, 

пабудаваны ў стылі 

Даследаванні гуртка ў 2012 годзе. Вандроўка ў Бяльмонты 
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класіцызму. Сама назва 

“Бяльмонты“ ў перакладзе з 

французскай мовы азначае 

прыгожае месца.  

Парк размешчаны на разных 

узроўнях, таму яго ўмоўна 

можна падзяліць на верхні і 

ніжні. Ніжні парк размешчаны 

ў нізіне ўздоўж берага возера 

Дрывяты. Зараз мясцовасць 

змянілася да непазнавальнсці. 

Няма ніводнага з былых 

палацаў, на месцы самага 

старога пабудаваны касцёл. 

Выдатна захаваліся толькі 

крутыя пагоркі  вышынёй да 15 

метраў, ахопленыя паўколамі 

тэрас, па якіх  мы і  спускаемся 

ўніз, туды, дзе былі выкапаны 

штучныя сажалкі. Па дарозе 

мы вывучаем культурны пласт, 

збіраем археалагічны 

матэрыял, які сведчыць аб 

гісторыі маёнтка. Дзве сажалкі 

прамавугольнай формы – 100 

на 20 метраў і 100 на 10 метраў 

– былі злучаны вузкімі 

пратокамі, якія далей утваралі 

востраў дыяметрам 40 метраў. 

Пратокі былі злучаны з 

каналам, які выконваў 

дрэнажную функцыю. Зараз  

дрэнажная сістэма 

парушылася, і таму  відавы 

склад дрэў у ніжнім парку  

змяніўся. У наш час тут 

дамінуе елка, а побач з 

зараснікамі сібірскай рабіны 

растуць бяроза, вольха. З 

цяжкасцю прабіваючыся праз 

хмызняк, мы толькі ў мроях 

маглі ўявіць прыгожыя алеі 

бяльмонцкага парку, альтанку 

на востраве, прыгажосць 

паркавых краявідаў. 

Пасля знаёмства з паркам 

мы пачалі вывучэнне месцаў, 

дзе былі палацавыя пабудовы. 

Як вядома з гістарычных 

крыніц, першапачаткова  

Бяльмонты належалі да  

Ахрэмаўцаў, вядомых з 16-га 

ст. Але росквіт маёнтка 

пачаўся з продажу Ахрэмаўцаў 

падхарунжым Дамінікам 

Сальмановічам  Яну Гільзэну 

(1702-1767) ў 1748 годзе. Пасля 

смерці Яна  па спадчыне 

маёнтак перайшоў да яго сына  

Юзэфа Гільзэна(1736-1786). 

Ёсць меркаванне, што 

Бяльмонты былі пасагам яго 

жонкі Тэрэзы з роду  Патоцкіх. 

Менавіта  Юээфам Гільзэнам 

былі  ўзведзены першыя 

палацавыя  пабудовы. З 

інвентару  вядома, што 

першапачаткова палац быў 

двухпавярховы. На першым 

паверсе было 19 пакояў, дзе 

жылі кухары, слугі, 

размяшчалася канцэлярыя, 

гаспадарчыя памяшканні. На 

другім паверсе было 14 пакояў, 

там жылі гаспадары, была 

парадная зала, бібліятэка, 

сталовая, спальня. Зробленая 

намі шурфоўка  выявіла 

частковае захаванне 

скляпенняў сядзібы, якія 

згаданы ў інвентары. Там 

захоўваліся разнастайныя 

прадукты харчавання, напоі. 

Мы выявілі характар муроўкі, 

склад цэглы і вапнавага 

раствору, знайшлі фрагменты 

кафлі  18-га  стагоддзя, аскепкі 

керамічнага і шклянога посуду 

гэтага ж перыяду. Па загаду  

Гільзэна быў пабудаваны і 

касцёл, на які ён ахвяраваў 21 

тысячу злотых. Пасля смерці  

Юзэфа, які не пакінуў пасля 

сябе нашчадкаў, Бяльмонты 

перайшлі да сына яго брата 

Юсцініяна – Ідзі Гільзэна, які 

прадаў у1798 годзе бяльмонцкі 

маёнтак  Мікалаю Мануцы. 

Род Міануцы паходзіў з 

Венецыі. Мікалай Мануцы 

атрымаў добрую еўрапейскую 

адукацыю і быў заўважаны 

пры двары Кацярыны ІІ у 

Санкт-Пецярбургу.Там ён 

пазнаёміўся з будучым 

польскім каралём Станіславам 

Аўгустам. У Варшаве ён 

з’явіўся ў якасці расійскага 

шпіёна. Тут ён ажаніўся з 

былой каханкай караля  

Ядзвігай Струтынскай з 

Браслаўшчыны. З 1776 года 

Мікалай Мануцы купляе  

новыя ўладанні на 

Браслаўшчыне. Пасля  

набыцця  Бяльмонтаў  ён  стаў 

самым буйным земляўласнікам 

у Браслаўскім павеце. Актыўна 

падтрымліваючы Расію,  за 

здраду сваёй радзіме ён 

атрымліваў вялікія грошы. 

Пасля апошняга падзела Рэчы 

Паспалітай Мануцы атрымаў 

ад Кацярыны  пажыцёвую 

пенсію ў 1000 залатых манет. 

Узнагарода не прамінула і яго 

нашчадка. Сын Станіслаў 

атрымаў 600 чырвоных злотых 

у год. Мікалай  і яго сын 

Станіслаў адбудавалі новы 

палац, таксама двухпавярховы, 

але значна большых памераў. 

Ягоны выгляд, ужо значна 

пашкоджаны, захаваўся на 

акварэлях Напалеона Орды. 

Менавіта  ў гэтым палацы 

спыняліся падчас вайны 1812 

года  рускі цар Аляксандр 1 і 

французскі маршал Мюрат, які 

закахаўся ў жонку Станіслава – 

Канстанцыю  з роду Плятэраў. 

Закаханы маршал прысвяціў ёй 

некалькі сваіх вершаў. Вось 

радкі аднаго з іх у прыблізным 

перакладзе А.Бубалы: 

Канстанцыя! З табой 

Пад шатамі дубоў 

Пад твой чароўны смех 

Я мог бы мроіць век. 

Лавіў бы позірк твой 

І вусны цалаваў. 

Замоўкні ж, бойкі грай! 

Любоў хай правіць баль! 
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Станіслаў Мануцы не 

закончыў пабудову палаца, ён 

раптоўна памёр у 1823 годзе. 

Дзяцей у яго не было, і таму 

ягоная спадчына перайшла да 

роду Плятэраў, з якога 

паходзіла Канстанцыя(1782-

1874). У 1831 годзе палац  у 

Бяльмонтах значна пацярпеў ад 

пажару. Новы ўладальнік 

маёнтка, малодшы брат 

Канстанцыі Ігнацы Плятэр, не 

цікавіўся сваёй бяльмонцкай 

рэзідэнцыяй.  

Аднаўленне  і  росквіт  

Бяльмонтаў  пачалося пры  

малодшым сыне Ігнацыя – 

Феліксу Плятэры(1849-1924). 

Ён добраўпарадкаваў парк, 

праклаў па сваіх уладаннях 136 

вёрст каналаў для сплаву лесу. 

Ф.Плятэр пабудаваў фабрыку 

для вырабу жоўтага і белага 

кардону, якая за дзень 

перапрацоўвала 400 пудоў 

сыравіны. Былі пабудаваны 

таксама паравы млын і тартак, 

створаны чатыры  фермы з 

пародзістымі  галандскімі  

каровамі,  стайня пародзістых 

жарабкоў усходніх парод з 

Сабанскіх стайняў графа 

Бразоўскага, пяць аранжэрэяў 

для персікаў, вінаграду, 

інжыру. Была  пабудаваны 

вінакурня, а ў Опсе – паравая 

млячарня. Пад сваю сядзібу  

Фелікс  Плятэр выкарыстаў  

даўні будынак  палаца, у якім 

налічвалася 60 пакояў. Правае 

крыло палаца Мануцы было  

перабудавана пад  капліцу.  У 

палацы былі вялікія зборы 

мэблі 17–18-га стагоддзяў, 

карціны, жырандолі з 

крышталю, арыгінальныя 

падсвечнікі, галерэя партрэтаў 

Гільзэнаў і Плятэраў, 

выкананых знакамітымі 

мастакамі, скульптуры, вялікая 

калекцыя манет, антыкварныя 

рэчы, багаты  архіў і бібліятэка 

з дакументамі ад  16-га 

стагоддзя. У 1915 годзе 

найбольш каштоўныя зборы 

бяльмонцкага палаца былі 

вывезены ў Пецярбург,  дзе 

сляды іх згубіліся. У снежні 

1918 года, як толькі нямецкія 

войскі пакінулі Бяльмонты, 

мясцовыя жыхары падпалілі 

сядзібу. Полымя  лютавала 

чатыры дні і чатыры начы. 

Згарэлі і ўсе гаспадарчыя 

пабудовы. У 30-я гады 20-га ст. 

старая графіня Эльжбета 

Плятэр (1874–1960)з роду 

Патоцкіх жыла ўжо ў невялікай 

драўлянай сядзібе, каля яе  ўжо 

замест аранжарэі быў толькі 

невялікі палісаднік, дзе раслі 

разнастайныя кветкі: настурцыі 

, наготкі, мальвы, флёксы і інш. 

Нават  у наш час дзе-нідзе 

можна сустрэць гэтыя кветкі, 

але ўжо адзічэлыя. 

Апошняя сядзіба графаў была 

знішчана ў гады Другой 

сусветнай вайны. Рэшткі 

пабудоў разабралі мясцовыя 

жыхары, а ў падмурках яны 

зрабілі сметнік. Нас чакала 

нялёгкая задача –разграбаць 

гэтае смецце, каб знайсці хоць 

нейкую памятку мінулай 

велічы Бяльмонтаў.  
 

В.Ермалёнак. 

 

ДЗІСЕНСКІ  ПЯРСЦЁНАК (ПРАЦЯГ) 

КАТАЛІЦКІЯ  МОГІЛКІ Ў ДЗІСНЕ.  

Ад  былога маёнтка Дарожкавічы мы амаль 

адразу трапляем  на старадаўнія каталіцкія 

могілкі. Нягледзячы на  савецкія часы, калі 

руйнавалася і знішчалася ўсё, што было звязана з 

панамі, большасць старажытных каменных 

надмагілляў ацалела. Праўда, бязлітасныя войны,  

вынішчэнне шляхецкага саслоў’я, прымусовы 

вываз яго  ў Сібір  пазбавілі Дзісну ад  

нашчадкаў былых яе ўладальнікаў, даглядаць жа 

іх  могілкі за савецкім часам супярэчыла б 

камуністычнай ідэалогіі. Вось чаму многія 

помнікі былі паламаныя і разбітыя вандаламі, але 

трывалы камень захаваў  іх у большасці да 

нашага часу. На жаль, некаторыя сённяшнія 

жыхары  Дзісны,  не шануючы памяці  аб сваіх 

продках,  хаваюць сваіх нябожчыкаў, 

разбураючы  старыя надгробкі. 

 
На могілках размешчана капліца, пабудаваная ў  

сярэдзіне 19-га ст., прыбудова да яе  зроблена ў 

80-я гады 20-га ст. Дзісенскія могілкі вартыя 



Мёрская даўніна, чэрвень, 2013 

9 

 

грунтоўнага вывучэння. 

Штораз падчас 

вандровак у Дзісне мы 

праводзілі іх 

даследаванне. 

Вось і зараз  мы  

правялі  толькі  

частковае вывучэнне  

асобных надмагілляў. 

Надпісы,  выкананыя на 

польскай мове, у 

большасці 

пашкоджаныя  і 

сцёртыя часам, таму  

чытаць іх было вельмі 

цяжка.  Найбольш 

старое пахаванне, якое 

мы знайшлі, адносіцца 

да 1836 года. Гэта 

прамавугольная пліта з ружовага граніту з 

крыжам на самой пліце. Пахавана тут  Дамініка  

Абрампольская з роду Смігельскіх. Да цікавых 

пахаванняў можна  аднесці і надмагілле Казіміра 

Снарскага, памерлага ў 1883 годзе. Побач  

знаходзіцца надмагілле  губернскага сакратара  

Міхала Драздовіча памерлага ў 1875 годзе. 

Помнік на гранітным пастаменце завершаны 

жалезным крыжам. Паблізу знаходзіцца магіла з 

каменнай плітой  і годам смерці 1881 – тут 

пахаваны Томаша Малькевіча. Значна 

пашкоджаны надмагільны крыж памерлага ў 

1866 года  Абрама Броель –Плятэра  з роду 

баронаў з Латвіі, якія мелі значныя ўладанні і ў 

нашай мясцовасці. Вылучаюцца прыгожым 

шрыфтам гранітныя 

надмагіллі  Леанарда  і 

Адася Карыё, 

памерлых у  1855 і 

1876 гадах.   

Цікавая магіла  

Адама  Есьмана (1899 

год), вакол яе 

захавалася літая з 

чыгуна агароджа і 

паліраваная з граніту 

пліта. Есьманы – род, 

вядомы на 

Дзісеншчыне  з канца 

15-га стагоддзя. Яго 

прадстаўнікі адыгралі 

важную ролю ў 

гісторыі  горада 

Дзісны, удзельнічалі ў 

паўстанні 1831 года, 

падчас якога загінуў 

Гіляры Есьман. 

 Пазней  мы адшукалі  

помнік і Пятра Есьмана, 

памерлага ў 1864 годзе. 

Помнік у выглядзе 

высокага  літога крыжа 

ажурнай работы адметны  

высокім майстэрствам 

выканання. Няўдзячныя 

гараджане перавярнулі 

помнік з ружовага граніту 

вядомага лекара з Дзісны 

Яна Сабалеўскага, 

памерлага ў 1878 годзе.  

Побач знаходзіцца 

вертыкальны помнік з 

ружовага граніту, 

увянчаны літым 

жалезным крыжам. Гэта магіла палкоўніка  

Людвіка Малевіча, памерлага ў 1909 годзе. 

Надмагілле з каменным крыжам з граніту Анны 

Каменскай  з роду Лапацінскай, памерлай ў 1899 

годзе,  добра захавалася, надпіс лёгка 

чытаецца.Значна пашкоджаны, без крыжа, 

надгробак Ануфрыя Гласкі, пахаванага ў 1874 

годзе. Знакаміты на Дзісеншчыне род буйных 

землеўладальнікаў Гласкаў вядомы з 16-га 

стагоддзя. Зараснікі хмызняку, крапівы 

перашкаджалі нашай працы, але мы з цікававсцю 

імкнуліся прачытаць кожны надпіс. Даволі добра 

захаваўся  цалкам  выкананы  з  граніту  помнік 

1866 года на магіле Антонія  Букоўскага, побач з 

ім – вялікая надмагільная пліта з кампазіту на 

пахаванні Марыі  

Кусцінскай,  памерлай  у 

1922 годзе.  

Далей мы чытаем надпісы 

на надмагіллях Тэрэзы 

Дзядзюлі (1925 год), 

Канстанцыі Печаровай 

(1867 год). За капліцай,  з 

правага боку, знаходзіцца 

пахаванне  Вітольда 

Кавалеўскага (1866 год). 

Яно вылучаецца 

прыгожым  шрыфтам 

надпісу. Побач пахаваны  

продкі вядомага 

пісьменніка  Даленгі-

Мастовіча – муж і жонка 

Мостовічы, даты іх 

пахавання знайсці не 

ўдалося.  
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 АНОНС НАСТУПНАГА НУМАРА: НАШЫ НАВІНЫ—ГОСЦІ МУЗЕЯ—МАР’ЯН 

КЛЁТТ, ПОЛАЦКАЯ РЭВІЗІЯ 1522—ДАСЛЕДАВАННІ ГУРТКА 2012 

(ПРАЦЯГ)—ТУРЫСЦКА-КРАЯЗНАЎЧЫ МАРШРУТ “ДЗІСЕНСКІ 

ПЯРСЦЁНАК” (ПРАЦЯГ) 

Надпіс на наступным помніку сведчыць, што 

тут пахавана дачка харунжага  7-га палка  

ўланаў, чатырнаццацігадовая  Хрысціна 

Вішнеўская. Вартыя ўвагі і надгробкі мужа і 

жонкі Грыгаровічаў (1865 год). Пашкожаны  

літыя крыжы на магіле дзяцей Пагумірскіх (60-я 

гады 19-га ст.). На ўзвышшы могілкаў 

знаходзіцца  надмагільная пліта з чыгуна  

Канстанцыі Даўмонт, памерлай у 1855 годзе. 

Княжацкі род Даўмонтаў вядомы з 13-га  

ст.. Пахаванне абгароджана літой  агароджай 

з геаметрычным арнаментам. У паўночна -

ўсходняй частцы дзісенскіх могілкаў мы 

знаходзім  помнік  Зофіі Сіпайла –жонкі 

маршалка шляхты  Быхаўскага павета. 

Помнік з чорнага паліраванага граніту 

пастаўлены ў 1909 годзе. Род Сіпайлаў меў 

шмат зямельных уладанняў у наваколлях 

Дзісны. 

 Побач аднолькавыя па форме чатыры 

надгробкі сям’і  Чаплінскіх: Станіслава(1869 ), 

Паўліны (1887), Уладзіслава і Гэленкі (1887). 

Побач знаходзяцца надмагіллі  ўладальнікаў 

маёнткаў Павянужжа: Эльжбеты Пранеўскай, з 

чыгунным крыжам  1883 г., і вертыкальная пліта 

з надпісам “Віктар Русецкі  1890”.  Мы ведаем, 

што Віктар Русецкі быў сваяком вядомага  

мастака першай паловы 19-га ст. Канута 

Русецкага.  

Вельмі прыгожы помнік пастаўлены на 

магіле  1905 года, у якой пахаваны Францішак 

Зінкевіч. Помнік стылізаваны ў выглядзе пня  

дрэва  з абрэзанымі галінкамі. Гэта сімвал 

смерці. Вылучаецца прыгожым аздабленнем і 

надмагілле Анны Буфалы ў выглядзе каменнага  

скрутка  пергаменту  і Адэлі Буфалы (1889 год).  

Нават  невялікае знаёмства з каталіцкімі 

могілкамі ў  Дзісне сведчыць, што гэты прытулак 

вечнага супакою можа стаць асобным аб’ектам 

турыстычнага маршрута па Дзісне.                              

В.А.Ермалёнак.   
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