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У нумары: Нашы навіны: Экскурсіі – РАЗВЕДКА Ў ВЁСЦЫ МАРЦІНАЎЦЫ – ЦІКАВАЯ 

ПАШТОЎКА – КНІГА А. Ф. БУБАЛЫ “Бяроза над затокай” – МАР’ЯН КЛЁТ З НАВАЛАКІ – 

ДЗІСЕНШЧЫНА НА СТАРОНКАХ ПОЛАЦКАЙ РЭВІЗІІ.(Заканчэнне) – КАСЦЁЛ У ДЗІСНЕ – 

Вандроўка ў Запалоссе – “Даўнія пушчы і воды” 
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НАШЫ  НАВІНЫ: Экскурсіі 

У музеі – клуб “Белыя вароны“ 

У вёсцы Каханавічы Верхнядзвінскага 

раёна ўжо шмат гадоў дзейнічае клуб “Белыя 

вароны”, якім кіруе доктар Квяцінскі Пётр 

Пятровіч. Аматары здаровага ладу жыцця, яны 

шмат падарожнічаюць не толькі па Беларусі, але і 

пабывалі далёка за яе межамі. Нядаўна 

прадстаўнікі клуба на чале са сваім кіраўніком 

завіталі ў Мёры, дзе пазнаёміліся з экспазіцыямі 

нашых музеяў. Гасцей сярод шматлікіх калекцый 

музеяў найбольш зацікавілі археалагічная і 

нумізматычная .  

Не гледзячы на тое, што Мёрскі і 

Верхнядзвінскі раёны падзяляе толькі Заходняя 

Дзвіна, гістарычнае іх развіццё ў 20-м стагоддзі 

было розным, і таму ў нашым музеі захавалася 

шмат экспанатаў, якія сведчаць аб міжваенным 

развіцці краю ва ўмовах Рэчы Паспалітай. 

Прадстаўнікам клуба было цікава і ў музеі кнігі і 

друку, дзе яны са здзіўленнем разглядалі 

захаваныя рарытэты, старадрукаваныя і 

рукапісныя кнігі на розных мовах свету, старыя 

газеты, часопісы, паштоўкі. Выклікаў здзіўленне і 

новы раздзел музея – “філуменія”. Госці былі 

здзіўлены і ўражаны пачутым і ўбачаным, і пасля 

экскурсій доўга былі яшчэ размовы і абмен 

думкамі. На развітанне кіраўнік клуба Квяцінскі 

Пётр Пятровіч падараваў сваю кнігу “Лики 

судьбы”. 

 

 

У музеі—госці з Польшчы 

 

Пасля выступлення ў Мёрскім касцёле хор 

з Польшчы “Рэха з Салтысонка” пабываў на 

абедзе ў нашай школе, і мы гасцінна запрасілі іх 

наведаць нашы музеі. Група была вялікая – 50 

чалавек, таму яе падзялілі на дзве падгрупы па 25 

чалавек. З адной групай праводзіў экскурсію на 

беларускай мове Ермалёнак А.В., з другой – на 
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польскай– Ермалёнак В.А. Пад час экскурсій госці 

азнаёміліся з гісторыяй Мёршчыны, яе 

знакамітымі асобамі. Як заўсёды, гасцей 

найбольш уразілі цікавыя экспанаты музея, якіх 

нідзе болей не ўбачыш. Асабліва здзівіла 

наведвальнікаў люстэрка, якое, па паданні, 

належала гераіні польскага, беларускага і 

літоўскага народаў, камандзіру паўстанцкага 

атрада Эміліі Плятэр.  

 

 

У музеі “Сведкі Іеговы”  

 

Наведалі наш музей і міссіянеры царкы 

“Сведкі Іеговы” з Верхнядзвінска і 

Благавешчанска, цэнтра Амурскай вобласці Расіі. 

Гасцей цікавіла ўсё: найстаражытнейшая гісторыя 

Мёршчыны, вядомая па археалагічных раскопках 

гуртка “Арганаўты мінулага”, паходжанне назваў 

і этнагенэз у нашым краі. Зацікавіла 

наведвальнікаў і вялікая нумізматычная калекцыя 

з раздзела “нумізматыка”. Госці былі ўражаны 

старажытнымі манетамі Кітая, Рыма і Візантыі, 

зацікавіў іх і пошук скарбаў кіраўніком музея 

Ермалёнкам В.А. Экскурсія доўжылася больш 

трох гадзін.  

У знак падзякі госці ахвяравалі грошы на 

выданне нашай газеты, а ў кнізе водгукаў пакінулі 

наступныя радкі: “Разважаючы над пачутым пад 

час экскурсіі, больш разумееш праўдзівасць слоў 

Ісуса: Працягвайце шукаць – і знойдзеце” 

(Матфея 7.7). Сапраўды, толькі дзякуючы 

ўпартасці і настойлівасці заснавальніка музея,  

можна было знайсці столькі экспанатаў і 

даведацца аб безлічы фактаў па гісторыі роднага 

краю.” 

 

КРАЯЗНАЎЧАЯ РАЗВЕДКА Ў ВЁСКУ 

ЛІНКАЎШЧЫНА 

Сябры гуртка “Арганаўты мінулага” 

неаднойчы рабілі разведкі ў гэтую вёску, бо яе 

наваколлі заўсёды прыносілі плён. Найбольш 

значнай падзеяй было адкрыццё тарфянікавай 

стаянкі старажытнага чалавека 4-3 тыс. да н.э. 

Шмат было знойдзена і этнаграфічных рэчаў. Але 

магчымасці для пошуку заўсёды для нас ёсць.  

Вось і сёлета, дзякуючы рупліўцу гуртка 

Кандратовічу Ігару, была праведзена чарговая 

пошукавая разведка. Пад час даследавання былі 

знойдзены аскепкі керамічнага посуду 16-20 ст. і 

шмат этнаграфічных рэчаў. Найбольш цікавай 

знаходкай была прылада чараўніка. У нашым 

музеі ўжо ёсць два тыпы такіх прадметаў. Ігар 

знайшоў атрыбут іншага выгляду. Цікавай 

аказалася знаходка лапаты для крыцця страхі 

саломай. Яна адрозніваецца ад знойдзеных раней 

як меншымі памерамі, так і арыгінальнай ручкай. 

Былі знойдзены і дзве польскія кнігі. Надзвычай 

цікавая – “Навука пісьма” 1930 года. Яна знойдзе 

сваё пачэснае месца ў раздзеле музея кнігі і друку 

“Старыя падручнікі”. Паміж іншых знойдзеных 

рэчаў можна назваць наступныя: збан 19-га  ст., 

капылы, каменны брусок, польскія квіткі, 

латарэйныя білеты, паштоўкі і г.д. Сапраўды наш 

пошук пацвярджае выказванне “Той знаходзіць, 

хто шукае”. 

В. А. Ермалёнак 
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РАЗВЕДКА Ў ВЁСЦЫ МАРЦІНАЎЦЫ 

 

Вёска Марцінаўцы таксама неаднойчы 

была аб’ектам нашага вывучэння. У наваколлях 

вёскі была знойдзена каменная сякера 2-га тыс. да 

н.э. Пасля правядзення меліярацыі археалагічны 

пошук стаў значна цяжэйшы, і таму на гэты раз 

мы вырашылі правесці даследаванне вясковага 

могільніка. 

 Найбольш цікавы аб’ект на могілках – 

каплічка з бутавага каменю вышынёй тры метры, 

шырынёй 1м 80 см.  Як і большасць пабудоў 19-га 

ст., яна аздоблена чорнымі каменьчыкамі ў 

жоўтым вапнавым растворы. Гэта так званая 

“разынакавая муроўка”, характэрная для помнікаў 

архітэктуры ў нашай мясцовасці. Па ўспамінах 

старажыхароў, унутры каплічкі быў драўляны 

крыж з  распяццем, выкананым мясцовым 

майстрам. У 80-я гады  20-га ст. ён знік. У канцы 

дваццатага стагоддзя на ўскрайку могілак была 

пабудавана досыць вялікая драўляная капліца, 

ашаляваная дошкамі; яна выкарыстоўваецца для 

адпявання памерлых. 

На могілках няма старажытных 

надгробкаў, каменных крыжоў. Самыя раннія 

пахаванні адносяцца да 30-х гадоў дваццатага 

стагоддзя, усе яны зроблены з цэменту. Значыць, 

у 19-м стагоддзі тут былі магілы з драўлянымі 

крыжамі, якія згнілі, а насыпы таксама з часам 

зніклі. Але і па надгробках 20-га стагоддзя мы 

можам прасачыць радавод шмат якіх сем’яў. 

Найбольшая колькасць помнікаў з прозвішчам 

Федуковічы, менавіта яны насялялі ў мінулым 

Марцінаўцы і навакольныя вёскі, а таксама 

Рачыцкія, Шарковічы, Марціноўскія і інш. На 

некаторых помніках захаваліся і цікавыя здымкі, 

напрыклад, партрэты ўдзельнікаў першай 

сусветнай вайны. У будучым мы плануем 

напісаць радавод Федуковічаў, выкарыстаўшы 

надпісы на надгробках. 

 

 

 

ЦІКАВАЯ ПАШТОЎКА 

 

У запасных фондах нашага гістарычнага 

музея знаходзіцца рэдкая паштоўка з надпісам 

“Апошняе казанне ксяндза Юзэфа Бародзіча”. На 

адваротным баку паштоўкі друкаваны тэкст на 

польскай мове, у якім сказана аб тым, што ў 

вялікім горадзе на Волзе Рыбінску, дзе шмат 

цэркваў, ёсць кірха, але няма касцёла, а толькі 

невялікая капліца. Тысячы католікаў – палякаў, 

беларусаў, літоўцаў – не мелі магчымасці маліцца. 

Таму камітэт будовы касцёла ў Рыбінску начале з 

ксяндзом Юзэфам Бародзічам звяртаецца да ўсіх 

людзей ахвяраваць хоць адну капейку на пабудову 

касцёла, каб хутчэй узвесці будынак каталіцкай 

святыні.  

 Паштоўка адрасавана Фаме Баговічу ў 

вёску Астравы, што непадалёку ад Мёраў. На ёй 

ёсць уласнаручны надпіс ксяндза Бародзіча, у якім 
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ён пытаецца аб тым, ці закончылі дабудову вежаў 

Мёрскага касцёла. Паштоўка датавана 11 

лістапада 1908 года. Разглядаючы паштоўку, мы 

бачым на ёй ксяндза Ю.Бародзіча, які прамаўляе 

казанне з амбону Мёрскага касцёла. Нельга не 

здзіўляцца хуткасці не толькі пабудовы нашага 

касцёла, але і таму, што і ўнутраны яго інтэр’ер 

таксама быў цалкам закончаны за адзін год і 

захаваўся да сённяшняга дня амаль без зменаў. 

 

 

 

КНІГА А. Ф. БУБАЛЫ 

“Бяроза над затокай” 

 

Паважанаму чытачу прапануецца матэрыял 

аб паэтычным зборніку Антона Францавіча 

Бубалы, што выйшаў пад назвай “Бяроза над 

затокай” у 2012 г. у Менску. Кніга вершаў 

падаравана кіраўніку нашага музея Ермалёнку 

В.А. Было надрукавана 150 асобнікаў, кожны з 

якіх мае ў сабе 160 старонак. На вокладцы 

размешчаны прыгожы прыродны краявід, што 

цешыць вока яркім раслінным зяленівам.  

Кніга складаецца з некалькіх  раздзелаў: 

“Не рвіце сон-траву” (с. 5-26); “Тут мой прычал” 

(с. 28-58), “Пражыць жыццё” (с. 60-92); “Не 

падмануць, калі кахаеш” (с. 94-116); “Сіні вечар” 

(с. 118-138 ) ды “Масточкі навяду” (с. 140-156). У 

пачатку кожнага з іх размешчаны своеасаблівы 

малюнак з чатырохрадкоўем, які адпавядае пэўнай 

тэматыцы.  

Першы раздзел раскрывае тэму Памяці аб 

Другой сусветнай вайне і ўключае ў сябе вершы: 

“Ходзіць памяць”, “Расіца”, “Каханавічы, май”, 

“Бессмяротнасць” і інш. На яго з’яўленне вельмі 

паўплывала тое, што аўтар сам у дзяцінстве 

перажыў усе жахі вайны, назіраў на сваёй роднай 

Верхнядзвіншчыне вялікую колькасць абеліскаў, 

якія сведчылі аб спаленых вёсках і невядомых 

салдатах. 

У другім раздзеле расказваецца аб Родным 

Куточку, які заўжды будзе мець месца ў трапяткім 

сэрцы паэта. Ён складаецца з такіх вершаў: “Зямля 

мая!”, “Дарога дадому”, “Мая Сар’янка”, “Не 

набегацца тымі барамі…” і інш. 

Шырока і жыва аб кароткім чалавечым 

жыцці апавядае трэці раздзел зборніка, што мае ў 

сабе вершы: “Пра душу”, “Філасофія ўзросту”, 

“Пашукаем гармонію”, “На пераломе 

атмасфернага ціску” і інш.  

Чацвёрт

ы раздзел 

раскрывае 

вечную тэму 

для 

старажытных і 

сучасных 

мысляроў – 

тэму Кахання. 

Уваходзяць у 

яго такія творы: 

“Узвышанасць”

, “Нашы лёсы”, 

“Рамонкавы 

букет”, “Балада 

сустрэчы” і інш. 

У пятым раздзеле размешчаны тэксты 

песень, музыку на якія аўтару прэзентавалі А. 

Міронаў, Н. Пагаранская, А. Шыманская, Я. 

Шугаль і інш. Вось назвы некаторых песень: 

“Гімн клуба цікавых сустрэч”, “Дзвіна”, “Гартаю 

старонкі…”, “Лявонпальскі вальс” і інш. 

Заключны, шосты, раздзел змяшчае ў сабе 

пераклады з польскай, рускай, латыскай моў. 

Прыгадаем тут некалькі назваў перакладаў: 

“Споведзь хулігана”, “Карліс Калвіш”, “Вясельны 

гімн” і інш. А беларуская народная песня “Ой, 
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сівы конь бяжыць” перакладзена аўтарам на тры 

вышэйзгаданыя мовы, ды яшчэ і на нямецкую. 

Антон Францавіч уваходзіць у склад Рады 

нашай газеты і актыўна займаецца яе карэктурай. 

Вось кароткія біяграфічныя звесткі аб ім: “Нар. 

27.10.1942 г. у в. Гісялёва Асвейскага (цяпер 

Верхнядзвінскага) раёна. У 1963 г. скончыў 

фізіка-матэматычны факультэт Даўгаўпілскага 

педінстытута, а ў 1972 г. – завочна геаграфічны 

факультэт у Камсамольску-на-Амуры. Служыў у 

войску, працаваў настаўнікам, завучам школы ў 

Латвіі, г. Амурску і ў родным раёне, г. 

Верхнядзвінску. Пэўны час працаваў у аддзеле 

прапаганды і агітацыі райкама партыі, тры гады 

быў супрацоўнікам раённай газеты “Дзвінская 

праўда”, узначальваў аддзел культуры 

райвыканкама. З 1995 г. настаўнічаў ў 

Сенькаўскай базавай школе. Займаўся зборам 

матэрыялаў і ўкладаннем двухтомнай хроніка-

дакументальнай кнігі “Памяць” Верхнядзвінскага 

раёна. Зараз займаецца стварэннем 

Верхнядзвінскага раённага музея. Вершы друкуе з 

1972 г. Актыўны краязнавец і турыст, займаецца 

шырокай грамадскай дзейнасцю” . 

Жадаем Антону Францавічу доўгіх ды 

насычаных новымі творамі гадоў жыцця. 

Ігар Кандратовіч 

 

 

 

МАР’ЯН КЛЁТ З НАВАЛАКІ 

 

Род Клётаў даў нашаму краю шмат цікавых 

асобаў: ваяроў, паўстанцаў, мастакоў і інш. У 

гэтым родзе цікавай постаццю быў і Мар’ян Клёт 

дэ Гейдэнфельдт.  

Нарадзіўся ён у 1892 годзе ў Навалацы і 

рана застаўся сіратой. Выхавальнікам і апекуном 

Мар’яна быў дзядзька Ільдэфонс Клёт. Ён быў 

уладальнікам Навалакі, адзінага маёнтка, які не 

быў сканфіскаваны царскімі ўладамі за ўдзел 

Клётаў у паўстанні 1863 года. Дзядзька даў 

Мар’яну выдатную адукацыю: спачатку Мар’ян 

скончыў гімназію ў Вільні, потым Палітэхнічны 

інстытут у Пецярбургу. 

З маладых год выхаваны на ідэалах сваіх 

продкаў, якія змагаліся за незалежнасць, Мар’ян 

Клёт уключыўся ў барацьбу за аднаўленне Рэчы 

Паспалітай. Ён быў арганізатарам Саюза Дзейснай 

Барацьбы ў Пецярбургу, удзельнікам Саюза 

Стральцоў, Польскай Вайсковай Арганізацыі. За 

актыўную дзейнасць М.Клёт у 1917 годзе быў 

арыштаваны немцамі ў Варшаве. Яго дзейнасць 

была заўважана кіраўніком адноўленай дзяржавы  

Рэчы Паспалітай Юзэфам Пілсудскім. 16 снежня 

1920 года ён назначае М. Клёта Галоўным 

Інспектарам Працы ў краіне. Адначасова наш 

зямляк выконваў функцыі абласнога інспектара 

працы ў Варшаве, Дырэктара дэпартамента Працы 

ў Міністэрстве Грамадскай Апекі.  

М. Клёт усё сваё жыццё прысвяціў справе 

аховы працы чалавека на аб’ектах вытворчасці. 

Яго рукой у міжваенны перыяд напісаны 

большасць дакументаў аб ахове працы, якія пасля, 

аж да нашага часу, сталі асновай для  стварэння 

новых правілаў у гэтай сферы. 

У 1939 годзе Мар’ян Клёт – удзельнік 

абароны Варшавы ад фашыстаў. Падчас акупацыі 

ён быў на канспірацыйным становішчы, 

удзельнічаў у стварэнні Канвенту Незалежных 

Арганізацый, пасля паражэння Варшаўскага 

паўстання зняволены гітлераўцамі. 

Пасля вайны М.Клёт некалькі разоў быў 

асуджаны органамі дзяржбяспекі сацыялістычнай 

Польшчы. Спачатку ён працаваў у Кракаве ў 

арганізацыях сацыяльнай абароны, у 50-я гады 

быў прызначаны кіраўніком Аддзела бяспекі 

працы і ратавання ў Катавіцах, а таксама ў 

Камітэце Ратавання Шахцёраў у Бытаме. Да 1963 

года М.Клёт чытаў лекцыі ў Акадэміі імя 

С.Сташыца ў Кракаве, быў сябрам Камісіі па 

бяспецы працы ў Вышэйшым Кіраванні 

 
Мар’ян Клёт дэ Гейдэнфельдт 
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Шахцёраў, Навуковага Савета Інстытута 

Шахцёраў, Камітэта Аховы працы Польскай 

вугальнай прамысловасці.і г.д. Наш зямляк – 

аўтар шматлікіх публікацый па ахове працы і 

гігіене, у тым ліку суаўтар прац “Правілы 

тэхнічнай  эксплуатацыі шахт”, “Бяспека працы ў 

шахцёраў” і інш. Яго грамадская і працоўная 

дзейнасць адзначаны шматлікімі ўзнагародамі: 

Крыжам  Незалежнасці, Афіцэрскім Крыжам 

Палонія Рэстытута, Крыжам Заслугі, Кавалерскім 

Крыжам Адраджэння Польшчы і  інш.. Памёр наш 

знакаміты зямляк у 1967 годзе. 

 

 

ДЗІСЕНШЧЫНА НА СТАРОНКАХ 

ПОЛАЦКАЙ РЭВІЗІІ.(Заканчэнне) 

 

Павел, Сідар, Іван, Мікалай, Глеб, Ходат, 

Глебавічы -Есьманы валодаюць дваром 

Грыгаравічы, які купіў іх бацька ў дзяцей 

канюшага Чыжэвіча. У гэтым двары жыло 

вотчынных людзей сорак адзін дым, а вольных 

дзевяць дымаў. Яны аддаюць Есьманам 

чацвёртую частку збожжа і на паншчыну 

выходзяць з чым загадаюць. Тры дымы 

выплочваюць куніцы дзве капы і сорак чатыры 

грошы. Чатыры дымы агароднікаў выходзяць да 

двара толькі на талокі. Да двара Грыгаравічы 

адносіцца вёска Удаложэц (не ідэнтыфікавана) на 

чатырнаццаць дымаў. Вяскоўцы выплочваюць 

трыццаць коп і восем грошаў, а таксама павінны 

выходзіць касіць сена. 

Франц Каспаровіч купіў зямлю і дварэц у 

Шолавах (не ідэнтыфікавана) у земяніна 

полацкага Валодзькі Ігнатовіча. Да таго дварца 

належыць яму слуга, каторы з канём яму 

служыць, і дзесяць дымаў вольных людзей. Да 

таго дварца адносіцца і Навянужжа, купленае ў 

немца Ліпунта (вось адкуль паходзіць сучасная 

назва вёскі Ліпанты ў Туркоўскім с\с). На той 

зямлі жыло адзінаццаць дымаў вольных людзей і 

шэсць агароднікаў. Яны павінны былі аддаваць 

чацвёртую частку збожжа, а летам 12 талокаў 

служыць. Людзі Васіля Міткавіча з двара на 

Ледаўшчыне павінны па вялікай дарозе Язненскай 

разам з жыхарамі Курылавічаў і Александровічаў 

і іншымі патужнікамі масты масціць. Сямён 

Сцепановіч акрамя двара Арэхаўна мае яшчэ другі 

маёнтак – Курылавічы, які падараваў яму за 

заслугі Жыгімонт І і якім раней валодаў нейкі 

Сенька Прасёлак, што ўцёк да Масквы. У тым 

маёнтку шэсць дымаў вольных людзей, якія 

плоцяць яму чацвёртую частку ўраджаю. На той 

вялікай дарозе ён мае і стадолу з карчмой, за якую 

яму плоцяць дзесяць коп грошаў. Па  той жа 

дарозе Сямён Сцепановіч мае ўступы да трох 

возераў і борці. 

Фёдар Марцінавіч Прасёлак мае вотчынны 

маёнтак на Язне і раллю. На гэтай зямлі шэсць 

вольных людзей даюць яму чвэрць ураджаю і на 

талокі выходзяць, а чатыры агароднікі толькі 

талокі выконваюць. Усе гэтыя людзі павінны былі 

даваць на старажоў замкавых карэц  ячменю. Па 

волі караля  Жыгімонта баброўшчыны гаспадару 

павінны былі даваць дваццаць грошаў шырокіх. 

Жонка нябожчыка Васіля Прасёлка мае па мужу 

маёнтак Курылавічы. У ім пяць вольных людзей  

даюць са свайго ўраджаю чацвёртую частку, адзін 

агароднік з гэтага маёнтка  толькі на талокі 

ходзіць. На ваенную службу яны толькі аднаго 

каня выстаўляюць. 

Федзька Камаровіч  мае маёнтак Катовічы 

як вотчыну сваёй жонкі Ганны і яе сястры. У тым 

маёнтку тры вольных чалавекі, якія даюць яму 

чвэрць ураджаю, акрамя таго гаспадару плацяць 

баброўшчыны трыццаць два грошы шырокіх. 

Ёсць звесткі аб нашай мясцовасці і ў 

раздзеле “Царква Полацкая”. Дзякуючы гэтаму 

апісанню мы даведваемся аб вялікай колькасці 

цэркваў і манастыроў Полацка і аб іх шматлікіх 

уладаннях. Так, манастыр у замку ў імя 

Ўваскрасення Хрыстовага валодаў сялом на 

Дзісне, якое яму было падаравана князем Юрыем і 

яго жонкай Агрыпінай. З гэтага ўладання 

дваццаць дымаў павінны былі даваць для 

манастыра кожны чацвёрты сноп са свайго 

ўраджаю, а баброўшчыны для гаспадара павінны 

плаціць пяцьдзясят грошаў шырокіх. Таксама на 

гарадскую царкву ў імя  святой Пятніцы акрамя 

іншых уладанняў быў прыпісаны чалавек з Язна, 

які павінен быў плаціць на царкву куніцы 

пятнаццаць грошаў. 

Акрамя “Полацкай рэвізіі 1552 года” 

захаваўся да яе дадатак – рэвізія 1580 года 
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царкоўных уладанняў, зробленая па загаду караля 

Стэфана Баторыя пасля адваявання Полацка ад 

маскоўскіх войскаў. Рэвізія была выканана 

старастам Браслаўскім Фёдарам Скуміным і 

падкаморым Віцебскім Юрыем Друцкім-

Сакалінскім. Дакумент яскрава сведчыць аб 

спусташэнні Дзісеншчыны і Полаччыны пад час 

Лівонскай вайны. Многія землі былі нададзены 

нанава або самавольна захоплены іншым 

уладальнікам. Так, у рэвізіі 1580 года сказана, што 

да двара Полацкага ўладыкі адносілася сяло ля 

парогаў, каля сучаснай Дзісны, і было людзей 

дольных (дольныя людзі – тыя, што давалі 

гаспадару частку свайго ўраджаю) трыццаць 

чатыры дымы, якія давалі са свайго ўраджаю 

кожны чацвёрты сноп. У гэтым сяле 

чатырнаццаць дымаў плацілі куніцы тры капы і 

шаснаццаць грошаў літоўскіх. Акрамя таго яны 

давалі са сваіх пчолаў палову мёду, а старажам 

замкавым чвэрць жыта давалі. Усяго было 58 

дымаў. Зараз на тым месцы пабудаваны Дзісенскі 

замак. Пяць пустошаў былі захоплены дзісенскім  

баярынам Леўкай Міркавічам, але па ўказу караля 

іх вярнулі Полацкаму ўладыку. 

 А вось зямля ў Горках (уладанне 

Полацкага ўладыкі) была перададзена слугам 

панцырным Нарбутам узамен іх зямлі, якая 

адышла пад горад Дзісну. Але яны зямлі ўзялі 

больш, чым ім было адведзена, у тым ліку забралі 

і дрэвы з борцямі. Землі царквы на парогах 

Святога Мікалая забралі паны Мікалай Есьман і 

Марцін Цяпінскі, але потым вярнулі ўладыку. 

Карыстаючыся ваеннымі падзеямі, многія 

царкоўныя землі пазабірала шляхта і мяшчане. 

Так, адно з сёлаў, якое належала прыдзелу Святой 

Тройцы царквы Святой Сафіі, забраў дзісенскі 

мешчанін Аляксей Казарын. У гэтым сяле было 

пяць чалавек, якія давалі папу Троіцкаму 

чацвёртую частку збожжа і баброўшчыны пяць 

грошаў шырокіх. Адно з сёлаў ля манастыра 

Святога Спаса забраў сабе дзісенскі  мешчанін 

Давыд Дрынько, але вымушаны быў вярнуць 

манастыру, бо дакументаў на яго валоданне не 

паказаў. Землі з людзьмі гэтага манастыра ўзялі 

таксама кашталян Смаленскі і падстараста 

Дзісенскі Пётр Астроўскі. Кашталян Смаленскі 

забраў землі на Дзісне і ад манастыра замкавага 

Ўваскрасення Хрыстовага, дзе было дваццаць 

дымаў, якія давалі чацвёртую частку свайго 

ўраджаю. А сяло, якое належала гарадской 

полацкай  царкве Святога Васілія, забраў пушкар з 

Дзісны Лаўрынец, у тым сяле было чатыры 

чалавекі, якія давалі з ураджаю кожны чацвёрты 

сноп. Гарадская царква Святой Пятніцы мае ў 

Язне аданаго чалавека, каторы плоціць куніцы 

пятнаццаць грошаў шырокіх. Заканчваючы 

публікацыю па матэрыялах Полацкакй рэвізіі, 

спадзяёмся, што яны стануць падмуркам для 

новых даследаванняў па розных накірунках 

гісторыі Дзісеншчыны.  

                                                                                                                   

В.Ермалёнак 

 

 

ТУРЫСЦКА-КРАЯЗНАЎЧЫ 

МАРШРУТ “ДЗІСЕНСКІ ПЯРСЦЁНАК” 

(ПРАЦЯГ). КАСЦЁЛ У ДЗІСНЕ 

 

Знаёмячыся з Дзісной, нельга прамінуць 

найбольш велічны архітэктурны помнік горада – 

былы францішканскі касцёл. Ён быў пабудаваны ў 

1773 годзе ў стылі барока на месцы старога 

драўлянага будынка касцёла ў імя Беззаганнага 

Зачацця Найсвяцейшай Дзевы Марыі. Ён быў 

мураваны памерамі 60 на 35 метраў з чырвонай 

цэглы, са сценамі паўтарамятровай таўшчыні. 

Хаця касцёл быў узведзены ў стылі барока, але ён 

меў шэраг асаблівасцяў, не характэрных для 

гэтага напрамку архітэктуры. Касцёл не меў, як 

звычайна, барочных вежаў, толькі галоўны фасад 

быў упрыгожаны барочным франтонам. Толькі 

 
Касцёл ў Дзісне, здымак пач. ХХ ст. 
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фасад быў і поўнасцю атынкаваны. Бакавыя 

сцены вылучаліся атынкаванымі пілястрамі, 

карнізамі, налічнікі вокнаў – цокалем. Касцёл меў 

толькі па тры вузкіх вакны з кожнага боку, якія 

больш нагадвалі байніцы. Тры невялікія вакны на 

ўзроўні падлогі таксама больш нагадвалі байніцы, 

якія можна пабачыць толькі ў цытадэлях. Такія 

вокны-байніцы былі над апсідай пры прэсбітэрыі, 

куды вялі дзве вітыя лесвіцы. Можна толькі 

меркаваць, што касцёл мусіў мець і абарончае 

значэнне, бо па другім падзеле на супрацьлеглым 

беразе Заходняй Дзвіны была тады ўжо варожая 

для Рэчы Паспалітай дзяржава. У часы пабудовы 

храма ў ім было сем манахаў-францішканаў. У 

1833 годзе кляштар быў зачынены, а парафія ў той 

час налічвала  4000 вернікаў. У 1860 годзе да яе 

адносілася і чатыры філіяльных касцёлы ў  

Панізове, Прасёлкавічах, Чарапах, Пераслове і 

пяць капліц у маёнтках Узмёны, Рыжмонты, 

Завуцце, Катовічы, Дарожкавічы. 

З-за асаблівасці архітэктуры касцёла 

ўзніклі цяжкасці ў перабудове яго на 

праваслаўную царкву, у выніку чаго ён быў 

вернуты каталікам у якасці касцёла парафіяльнага, 

а ў 1851г. кансэкраваны біскупам Жылінскім. У 

выніку пажару 1882г. касцёл і кляштар атрымалі 

шмат вялікіх пашкоджанняў, аднак ужо ў 1883г. 

касцёл быў зноў адбудаваны, дзякуючы ксяндзу 

Пятру Вяліцкаму. Для ўзмацнення ўстойлівасці 

сценаў былі зроблены жалезныя сцяжкі. Ад 

разбурэнняў касцёла пад час войнаў у яго сцены 

былі ўмураваны асвечаныя ядры гарматаў і 

снарады. Іх мы і сёння змаглі адшукаць і 

разгледзець, нягледзячы на тое, што касцёл зараз 

рэстаўруецца і знаходзіцца ў рыштаваннях. 

Падчас Першай Сусветнай і савецка-польскай 

войнаў касцёл не атрымаў значных 

пашкоджанняў. У 1938г. святыню зноў перанялі 

францішкане, але ўжо праз год, калі войска 

савецкае заняло горад, іх душпастарская 

дзейнасць была перапынена, а айцец Валяр’ян 

Міхно арыштаваны НКУС і высланы. Аб 

выпрабаваннях, якія выпалі на лёс касцёла ў 

Дзісне падчас вайны і пасля яе, мы пісалі ўжо 

раней у нашай газеце. Пачынаючы з 2006 года, 

дзякуючы фінансавай падтрымцы з Аўстрыі і 

таварыства Дзіснян у Польшчы, ідзе аднаўленне 

касцёла, і будзем спадзявацца, што ў недалёкім 

часе ён паўстане ў ранейшай сваёй велічы.  

Павел Уладзіміравіч расказаў нам яшчэ 

адзін аповед аб варварскім учынку, звязаным з 

Дзісенскім касцёлам. Сын начальніка Дзісенскага 

НКАУС, узяўшы бацькаву вінтоўку, вырашыў 

паздзекавацца з фігуры Маці Божай, якая была на 

фасадзе касцёла і ўцалела падчас гарматных 

абстрэлаў. Ён пачаў страляць па ёй. Але, хоць 

Госпад Бог міласэрны, але часам ён паказвае сваю 

моц і карае тых, хто здзекуецца са святыняў. У 

гэты ж самы дзень сынок паехаў з сябрам лавіць 

на Дзісёнку рыбу, у ясны без аднаго воблачка 

дзень грымнуў гром, і маланка забіла толькі 

блюзнера. Мы не засталі на галоўнай плошчы 

Дзісны помніка правадыру пралетарыята 

У.І.Леніну, які паказваў сваёй працягнутай рукой 

наўпрост на інтэрнат для дзяцей-сірот. Пры 

Польшчы на гэтай плошчы стаяў помнік 

Ю.Пілсудскаму. 

 

 

ДАСЛЕДАВАННІ ГУРТКА Ў 2012 

ГОДЗЕ. Вандроўка ў Запалоссе 

 

Вандроўку ў Запалоссе мы выбралі не 

выпадкова. Яе маршрут спалучаўся з нашай 

агульнай тэмай, якую мы выбралі ў 2012 годзе для 

навукова-даследчай дзейнасці: “Вайна 1812 года 

на Мёршчыне”. Асноўны ўдзел у ёй прыняла 

старэйшая група гуртка “Арганаўты мінулага”—

вучні 10 “Б” класа і настаўнік гісторыі Ермалёнак 

Антон Вітольдавіч. Але пад час сваіх вандровак 

мы не толькі вывучалі месцы, звязаныя з падзеямі 

 

Рэстаўрацыя касцёла 
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вайны з французамі, але, як заўсёды, тэматыка 

даследаванняў пачыналася з часоў каменнага веку 

і заканчвалася другой паловай 20-га ст. 

 Надвор’е перашкодзіла нам дасягнуць 

пастаўленай мэты, і таму нам прыйшлося зрабіць 

яшчэ адзін паход у Запалоссе, каб вырашыць 

пастаўленыя намі задачы. Асаблівасць нашай 

вандроўкі была і ў тым, што ў вёсцы Запалоссе 

ніколі гурткоўцы яшчэ не праводзілі сваіх 

даследаванняў, і нас сапраўды маглі чакаць 

цікавыя адкрыцці. Частка гурткоўцаў(дзяўчаты) 

дабіралася да вёскі аўтобусам, другая 

частка(хлопцы) на роварах. Як звычайна, на 

веласіпедах мы рухаліся так, каб лінія нашага 

маршрута нагадвала пярсцёнак і каб мы не 

праязджалі па адной і той жа дарозе два разы. 

Вось асноўныя пункты нашай вандроўкі: Мёры–

Янова–Апанасёнкі–Пераброддзе–Маляўкі–

Дзінаўка–Дзедзіна–Запалоссе–Крычава–Шчоўна–

Тычкі–Латышонкі–Загор’е–Станул ёва–

Мёры. Агульная працягласць маршрута 80 км. 

Раніцой, выехаўшы з Мёраў, мы хутка 

паімчалі па асфальтавай дарозе. Менавіта 

ўпершыню яна была выраўнена і практычна без 

зменаў ацалела да сённяшняга дня, якраз як у 1812 

годзе. Праўда, да таго, як паклалі асфальт, дарогу 

шмат разоў падсыпалі або укладвалі бярвенні. За 

яе роўнасць мясцовыя жыхары амаль да 

сённяшняга дня гэту і ўсе такія дарогі называлі 

“лініяй”, г.зн.роўная, як лінейка. Большасць 

“ліній” як раз адносіцца ў нашым краі да 1812 

года. Менавіта паводле плана Фуля па тэрыторыі 

сучаснага раёна павінна была рухацца 

шматтысячная руская армія ў Дрысенскі 

ўмацаваны лагер, і таму спешна былі пабудаваны 

дарогі і масты, каб палепшыць іх прапускную 

здольнасць і паскорыць рух войскаў. 

 Наш першы прыпынак быў ля вёскі Янова, 

бо тут мы ўбачылі сляды толькі што пракладзенай 

меліярацыі. Мы ведалі, што знайсці што-небудзь 

пасля таго, як папрацавала меліяратыўная тэхніка, 

вельмі складана, але ўсё роўна распачалі пошук. 

Значных знаходак мы не атрымалі, але дзякуючы 

пошуку ўдакладнілі, што на гэтым месцы былі 

сялянскія хаты з пачатку і да 70-х гадоў 20-га 

стагоддзя. Аб гэтым сведчылі рэчы матэрыяльнай 

культуры, якія мы знайшлі: аскепкі керамічнага 

посуду, парцэляны, шкляныя бутэлькі, гузікі і г.д.  

У нас была таксама адна інфармацыя, 

атрыманая яшчэ ў 1980 годзе ад Паўлоўскай 

Вольгі, 1914 года нараджэння, што быццам бы ў 

лесе, насупраць вёскі Янова, знаходзіцца 

прамавугольны камень–стол, на якім абедаў сам 

Напалеон. Вырашылі праверыць гэту згадку, тым 

больш, яна дапасавала тэме нашага асноўнага 

даследавання. Пошук прынёс нам плён. Сапраўды, 

на адлегласці 700 метраў на паўночны-ўсход ад 

дарогі Мёры –Браслаў, насупраць паварота дарогі 

на Янова, мы адшукалі падобны камень. Вялікі, 

памерамі 1,5 метры ў даўжыню, шырынёй і 

вышынёй па адным метры, камень 

прамавугольнай формы сапраўды нагадваў стол. 

Зразумела, што нага Напалеона і блізка не ступала 

па гэтых мясцінах, але ў народнай памяці надоўга 

адлюстраваліся падзеі вайны 1812 года. Хутчэй за 

ўсё гэта быў язычніцкі камень–ахвярнік, якіх 

шмат у нашым краі.  

Наступны наш прыпынык быў ля вёскі 

Апанасёнкі. Па інфармацыі, якую мы мелі, тут 

знаходзіўся камень у выглядзе труны. Але на гэты 

раз пошук наш быў марным, камень нам адшукаць 

не ўдалося – бракавала часу, бо мы ехалі ў 

вандроўку з іншымі мэтамі. 

                                            В.А.Ермалёнак       

    

 

 “Даўнія пушчы і воды” 

Шаноўнаму чытачу прапаноўваецца да ўвагі 

падборка цікавых матэрыялаў аб нашай 

 Маршрут вандроўкі 
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мясцовасці, сабраная з кнігі выдатнага знаўцы 

гісторыі Отана Гедэмана “Даўнія пушчы і воды”, 

што была надрукаваная на польскай мове ў Вільні 

ў 1934 г. Дакладней быў выкарыстаны пераклад яе 

на беларускую мову (зроблены Міхалам Гілём для 

бібліятэкі часопіса “Нашы карані”), што выйшаў з 

друку асобным выданнем у 2012 г. у Паставах. 

Таму спасылкі на старонкі кнігі расстаўленыя не 

па арыгінале Отана Гедэмана, а па 

вышэйзгаданым перакладзе.  

Агульны матэрыял 

“Досыць сказаць, што сярод 21-го значнейшага 

паселішча цяперашняга Браслаўскага павету, 

дадзеныя пра якія адносяцца да ХV-ХVІ стст., 

толькі два знаходзяцца далёка ад водаў (Новы 

Пагост і Відзы), два далейшыя над Дзвіной (Друя, 

Лявонпаль), а пазасталыя 17 – над азёрамі. Тое 

самае можна сказаць і аб нешматлікіх азёрах 

Дзісеншчыны, вакол якіх паўсталі вядомыя нам з 

найдаўнейшых картаў і архіўных звестак 

паселішчы – 

Пліса,… Язна і 

іншыя. 

Паводле гэтага 

можна сказаць, 

што першае 

асадніцтва 

Віленшчыны, 

якое навукоўцы 

акрасляюць як 

надрэчнае, – у 

адносінах да 

Браслаўскага 

паазер’я і 

Дзісеншчыны належала б, хутчэй за ўсё, назваць 

надазёрным, таму што яно тут дамінавала над 

надрэчным. Зрэшты можна на гэта знайсці 

тлумачэнне. Па першае, гаспадарчая вартасць 

азёраў, асабліва вялікіх, перавышала вартасць 

пераважна нязначных прытокаў Дзвіны; таксама 

не трэба пераацаняць карысці, якія гарантавала 

заснаванне над рэкамі Надзвіння земляробчых 

асад з погляду на пераважна сяродбагнавы 

характар бегу тых рэкаў. Калі размова ідзе аб 

гандлёвым фактары і бяспецы, то датаваныя ад 

перадгрундвальдскіх часоў працяглыя крыжацкія 

рэйды і пазнейшыя літоўскія не маглі таксама 

заахвоціць да засялення над галоўнай ракой, 

кіруючыся лепш закладаннем паселішчаў на 

месцах убаку, над азёрамі, з якіх амаль усе без 

выключэння злучаныя з Дзвіной праз яе прытокі, 

задавальнялі магчымасцям абменнага гандлю, які 

праводзіўся на Дзвіне, і адначасова давалі пэўную 

гарантыю бяспекі дзякуючы адлегласці ад 

галоўнага шляху”[с.7]. 

“Цалкам іншае ўражанне атрымлівае 

вандроўнік…, едучы па чыгуначнай лініі Пагост-

Шаркаўшчына, або яшчэ лепш – Мёры-Чэрас да 

Дзісенскага павету. Меншае, што трапляецца на 

вельмі выразнай плоскасці, але заўсёды будзе 

дабівацца ўражання, што ёсць у краі, дзе чалавек 

яшчэ не засяліўся, дзе яшчэ праводзіць змаганне з 

прымітыўнай прыродай, арэ і збірае ўраджай з 

месцаў вельмі даступных, абмінае тэрыторыі, 

закінутыя масай камянёў, абкошвае ўскраіны 

балот і лугоў, карчуе рэшткі лясоў і пералескаў, 

неахвотна ўступаючым яму дарогі і як бы 

пагражаючы вяртаннем… Нават агульны тып 

вяскоўца тут іншы, штораз тут часцей і гусцей 

бароды… у 1775 г. быў выдадзены “Падатковы 

Статут Вялікага Княства Літоўскага”, які дзяліў 

абшары ўсяго княства паводле асобных 

ваяводстваў і паветаў на 7 класаў: Жмудзь плаціла 

10 злотых ад дыму, іншыя ўдзелы, чым далей на 

ўсход, тым менш; напрыклад… Полацкае (і 

ўваходзячы ў яго склад Дзісенскі павет) – па 5 

злотых…”[с.8] 

“З кучы браслаўскіх нататак выпісалі ўсяго толькі 

чатыры пушчы:… Чэраскую, Забалоцкую…, 

падчас калі ў дзісенскіх іх аказалася 29! Гэта 

пушчы:… Дзісенская, Галамыская,… 

Язненская,… Амаль што ўсе пушчы згрупаваліся 

ў сярэдняй частцы павету”[с.9]. (працяг у 

наступным нумары). 

Кандратовіч І. 
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