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НАШЫ НАВІНЫ: КРУГЛЫ СТОЛ – ЭКСКУРСІІ Ў МУЗЕІ: пілігрымка з Мінска; госць музея-

прафесар з Масквы; у музеі экспедыцыя “Беларусь—краіна цмокаў”; госці з Украіны і Віцебска—

РУПЛІЎЦЫ МУЗЕЯ—ЦІКАВЫ ЗДЫМАК— КАНФЕРЭНЦЫЯ Ў ЛУЖКАХ—ЭКСКУРСІЯ  ПА 

“ДЗІСЕНСКІМ ПЯРСЦЁНКУ”— КРАЯЗНАЎЧАЯ ВАНДРОЎКА Ў НАВАЛАКУ—ДЗІСЕНШЧЫНА 

НА СТАРОНКАХ ПОЛАЦКАЙ РЭВІЗІІ  1552 ГОДА (ПРАЦЯГ)—ДАСЛЕДАВАННІ ГУРТКА Ў 2012 ГОДЗЕ. 

(Вандроўка ў Бяльмонты) 

  

 

КРУГЛЫ  СТОЛ 

Напярэдадні 72-й гадавіны пачатку Вялікай Айчыннай вайны савет ветэранскай арганізацыі 

Мёрскага раёна арганізаваў сустрэчу, каб абмеркаваць разнастайныя пытанні, звязаныя з Другой 

Сусветнай вайной.  

Напачатку ў раённым гісторыка-этнаграфічным музеі адбылося знаёмства з выставай Аляксандра 

Рынкевіча, на якой былі паказаны рэліквіі вайны. Калекцыянер пазнаёміў прысутных з цікавымі 

экспанатамі, расказаў аб пошуках свайго радаводу. Дарэчы, адзін яго прадзед ваяваў у Арміі Андэрса, 

дзед быў вязнем фашысцкага канцлагера.  

Дырэктар музея Лагунёнак Аксана Анатольеўна распавяла аб пачатку вайны на Мёршчыне і 

акупацыйным рэжыме. Далей паседжанні адбываліся ў памяшканні раённай дзіцячай бібліятэкі.  

Прафесар з Масквы Мікалай Іванавіч Дзярэбін падрабязна спыніўся на праблемах пачатку Вялікай 

Айчыннай вайны, выказаў свой пункт гледжання аб прычынах паражэння Чырвонай Арміі летам і 

восенню 1941 года.  

Настаўнік гісторыі Ермалёнак Вітольд 

Антонавіч апавядаў аб методыцы вывучэння падзей 

другой сусветнай вайны на Мёршчыне, праблемах 

разгортвання партызанскага руху, дзейнасці Арміі 

Краёвай ў нашых мясцінах.  

У сваім выступленні райваенкам Сяргей Іванавіч 

Жабёнак спыніўся на асаблівасцях наступальнай 

аперацыі ”Баграціён” і яе правядзенні на тэрыторыі 

нашага  раёна. Намеснік галоўнага рэдактара газеты 

“Мёрскія навіны” падзяліўся сваімі разважаннямі аб 

стварэнні новай кнігі “Памяць” Мёрскага раёна. 

Удзельнікі сустрэчы ўсклалі кветкі  да помніка воінам 

і партызанам, якія загінулі пры вызваленні раёна.  
 

ПІЛІГРЫМКА  З МІНСКА 

Лета – гарачая пара ў працы нашых музеяў. Калі на 

працягу года большасць экскурсій праводзіцца для вучняў 

нашай школы, то ўлетку бывае шмат цікавых 

наведвальнікаў з розных куткоў Беларусі і замежжа. 

Так, у чэрвені нашы музеі наведалі пілігрымы грэка-

уніяцкай царквы з Мінска начале са святаром айцом Яўгенам 

Усенем. Пілігрымы пабывалі  на радзіме біскупа Чэслава 

Сіповіч ў вёсцы Дзедзінка, дзе памаліліся са святарамі. Пазней 

госці-уніяты наведалі гістарычны музей і музей кнігі і друку. 

Падчас экскурсіі, якую праводзіў кіраўнік музея Ермалёнак 

Вітольд Антонавіч, госці з Мінска даведаліся аб асаблівасцях 

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

гуртка “Арганаўты мінулага”                              № 7 (31) 2013    
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развіцця нашага краю, найбольш цікавых экспанатах музея. 

У нашым музеі шмат матэрыялаў, прысвечаных грэка-уніяцкай царкве на Мёршчыне. Мы ведаем, 

што большасць храмаў у 17-18 стагоддзях былі ўніяцкімі. У Мёрах таксама існавалі ўніяцкі кляштар і 

царква. У музеі ёсць кнігі –малітоўнікі, па якіх вучыўся біскуп Чэслаў Сіповіч, калі жыў яшчэ з 

бацькамі. У нас можна ўбачыць шмат арыгінальных здымкаў біскупа з папам Янам-Паўлам І і Янам-

Паўлам ІІ, выстаўлены малітоўнік для беларускіх грэка-католікаў, выдадзены ў Рыме ў 1946 годзе, і 

інш.. Пілігрымаў з Мінска ўразілі экспазіцыі музеяў і багатыя зборы, сабраныя краязнаўцамі.  
 

ГОСЦЬ МУЗЕЯ—ПРАФЕСАР З МАСКВЫ 

Да нас у музей завітаў госць з Масквы, які мае дачу ў 

Пераброддзі. Дзярабін Мікалай Іванавіч з’яўляецца 

прафесарам Маскоўскага авіяцыйнага інстытута, аўтарам 

звыш 120 навуковых прац. Ён займаўся канструяваннем 

авіяцыйнай і ракетнай тэхнікі, быў Генеральным дырэктарам 

цэнтра “Канверсія”. З 2004 года Мікалай Іванавіч – Прэзідэнт 

Фонду падтрымкі інфармацыйных тэхналогій у авіяцыйнай і 

ракетна-касмічнай прамысловасці. Пытаннямі стратэгічнага 

кіравання М.І.Дзярабін займаецца звыш трыццаці год. Працы 

яго ў гэтай вобласці шырока вядомы 

ў федэральных органах і абаронных 

арганізацыях. Прафесар шмат піша і ў нашай раённай газеце па 

разнастайнай тэматыцы. Гэта артыкулы з гісторыі вайны 1812 года, аб 

паходжанні назвы Мёры, пра герб Пераброддзя і інш.. На ўсе гістарычныя 

пытанні М.І.Дзярабін мае свой арыгінальны пункт гледжання.  

У музеі прафесара зацікавілі пытанні, звязаныя з этнагенэзам 

беларусаў, гісторыяй паходжання паселішчаў, прадметы матэрыяльнай 

культуры нашых продкаў, звесткі пра цікавыя мясціны, рарытэты 

экспазіцыі. На развітанне Мікалай Іванавіч падараваў музею сваю 

чарговую кнігу: “Квантовая психология или философия жизни в 21 

веке”. Галоўная мэта яго манаграфіі – растлумачыць сутнасць існавання 

чалавека на аснове навуковых дадзеных, данесці свае думкі да іншых, 

выказаць свой асабісты погляд на праблемы. Кніга зойме пачэснае месца ў 

экспазіцыі музея кнігі і друку.  
 

У МУЗЕІ ЭКСПЕДЫЦЫЯ “БЕЛАРУСЬ—КРАІНА ЦМОКАЎ” 

Глеб Лабадзенка–журналіст, паэт, 

публіцыст. Ён ужо наведваў наш музей, але на 

гэты раз ён завітаў да нас са сваімі сябрамі – 

удзельнікамі экспедыцыі, якая займаецца 

пошукам мясцін, звязаных з легендамі і 

паданнямі пра цмокаў.  

А ў нашай  мясцовасці такіх згадак шмат. 

Напрыклад, існуе паданне пра логава цмокаў на 

балоце Ельня, дзе нават зараз некаторыя 

рыбаловы ўпэўнена сцвярджаюць, што бачылі ў 

тамтэйшых дзікіх азёрах хрыбет невядомага 

страшыдлы. Дырэктар музея Ермалёнак В.А. 

расказаў удзельнікам экспедыцыі паданні пра 

цмока і яго дзяцей, пра паходжанне назвы возера 

Набіста і вёскі  Дзедзіна, аб камені–шаўцу ля 

Новага Пагоста. У тым кутку жыў добры цмок, 
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які шыў адзенне. Але нейкая злая баба падманула яго, паклаўшы замест грошай за працу жменю гною.   

У музеі госці цікавіліся найбольш рэдкімі 

экспанатамі, пра якіх яны даўно чулі і жадалі 

пабачыць на ўласныя вочы. Здзіўленне ад пачутага і 

ўбачанага было такім вялікімім, што Глеб Лабадзенка 

падараваў на ўспамін у музей банэр “Тут жыве 

беларускі цмок”. 
-------------------------------------------------------------------------------------------  

ГОСЦІ З УКРАІНЫ  І ВІЦЕБСКА 

Нашы музеі наведалі і былыя выпускніцы СШ 

№1 Андрух (Карпенка) Галіна, якая зараз жыве ў 

Вышгарадзе пад Кіевам, і Карабань Марына з 

Віцебска. Яны даўно ўжо не былі ў Мёрах, і ім было 

цікава даведацца пра гісторыю мясцін, дзе прайшло 

іх дзяцінства і юнацтва. Галя скончыла школу з 

залатым медалём у 1978 годзе. Яе настаўнікам 

гісторыі быў Ермалёнак В.А. Таму былым 

выпускніцам было цікава даведацца аб пошукавай 

дзейнасці іх былога выкладчыка і яго выхаванцаў – 

сяброў гуртка “Арганаўты мінулага”. Экскурсія 

працягвалася больш за дзве гадзіны, якія праляцелі 

імгненна. Госці зацікаўлена слухалі аповед аб 

мінулым Мёршчыны, з захапленнем разглядалі 

экспанаты музея, якія з’яўляюцца сапраўднай гістарычнай і культурнай каштоўнасцю не толькі для 

нашага краю, але і для ўсё Беларусі. На ўспамін госці падаравалі сувеніры і грашовыя адзнакі з 

Украіны.  

РУПЛІЎЦЫ  МУЗЕЯ 

Пра кнігу “Пад возам і на возе”, якую напісаў 

арганізатар будаўніцтва Мёрскага касцёла ксёндз Юзэф 

Бародзіч,  мы даведаліся яшчэ гадоў трыццаць таму.  
У родных мясцінах нам пашчасціла адшукаць два 

іншыя яго выданні 30-х гадоў 20-га стагоддзя, напісаныя 

на польскай мове.  Гэта кнігі “Усходнія вобласці ў 

небяспецы” і “Віленскія вобласці ў небяспецы”, 

надрукаваныя ў  Вільні.  

Падчас наведвання музея былы 

вучань нашай школы Дземідзенка 

Мікалай згадаў, што ў Кракаве ён 

выпадкова набыў  кнігу Бародзіча, якой у нас не было, і абяцаў нам падараваць. 

Сваё слова Мікола стрымаў і даслаў з Мінска абяцаны падарунак.  Дасланае 

выданне ўяўляе сабой мемуары Юзэфа Бародзіча аб яго душпастарскай 

дзейнасці ў Літве, Белай Русі і ў Расіі. Увесь наклад кнігі быў выдадзены на 

сродкі аўтара ў Кракаве ў 1911 годзе. У ёй шмат арыгінальных фотаздымкаў. 

Для нас цікавыя тыя раздзелы, якія апавядаюць аб будаўніцтве касцёла ў Мёрах. 

У кнізе змешчана і некалькі здымкаў, на якіх адлюстраваны Мёры і будаўніцтва 

касцёлаў у 1906-1907 гг. З часам мы плануем надрукаваць у нашай газеце частку 

ўспамінаў ксяндза. Шчыра дзякуем  Міколу за падарунак і за ахвяраванні, якія 

ён перадаў на выданне “Мёрскай даўніны”. 

  

------------------------------------------------------------- 

Э
К

С
К

У
Р

С
ІІ
 Ў

 М
У

З
Е

І 

Ксёндз Ю Бародзіч 
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 У чарговы раз да нас завітаў  наш сябар з 

Латвіі Мікола Паўловіч. Як заўсёды, ён 

прывёз для нашых музеяў экспанаты. 

Найбольш цікавы экспанат, які ён падараваў 

на гэты раз,– бронзавае кадзіла стараверскай 

царквы першай паловы 20-га стагоддзя. 

  У адрозненне ад праваслаўных, з 

ланцужком, гэта кадзіла мела ручку, якая 

складвалася, каб яго можна было зручней 

насіць у партфелі. Папоўніў Мікола і музейную  

калекцыю шклянога посуду, перадаўшы 

некалькі шкляных бутэлек даваеннай Германіі і 

Латвіі. Нумізматычны аддзел музея ўзбагацеў 

на 30 манет. Найбольш цікавыя з іх два прускія 

пфенігі 1828 года, 25 цэнтаў 1918 года з 

Нідэрландаў, а таксама манеты Германіі, 

Францыі, Туркменіі, Эстоніі, Манголіі, 

Польшчы і іншых краін. У музей кнігі і друку краязнаўца  з Даўгаўпілса перадаў некалькі набораў 

паштовак з краявідамі Казані, Рыгі, Смаленска. Вялікі дзякуй нашаму сябру за падарункі. 

---------------------------------------------------------------------- 

 Актыўны ўдзельнік нашага гуртка, сябар 

Рады нашай газеты, Кандратовіч Ігар сёлета з 

залатым медалём скончыў а школу, паспяхова 

здаў уступныя экзамены на гістарычны 

факультэт БДУ і зараз у вольны час прымае 

актыўны ўдзел у працы музеяў. 
 Амаль штодзённа ён прыходзіць у музей і 

займаецца самай адказнай працай – рэстаўрацыяй 

старых кніг. У нашым музеі кнігі і друку вялікая 

колькасць старых кніжак была знойдзена на 

гарышчах закінутых хат, шмат пацярпелі ад часу і 

ад людзей, якія іх не зберагалі. Вось чаму патрэбна 

карпатлівая праца, каб рэстаўраваць старыя 

выданні. Ігар паспяхова гэтым займаецца яшчэ з 

малодшых класаў. Акрамя рэстаўрацыі, Ігар часта 

праводзіць краязнаўчыя разведкі ў пошуках новых экспанатаў і археалагічных помнікаў. А яшчэ ён 

падараваў для гістарычнага музея свае калекцыі манет, паштовак, каляндарыкаў, якія ён збіраў 

падчас навучання ў школе.  
 

ЦІКАВЫ  ЗДЫМАК. 

Старая плябанія ў Мёрах. 

Да пабудовы сучаснага касцёла ў Мёрах 

стары храм быў драўляны. Такая ж 

драўляная і старая была і плябанія – дом, 

дзе месціліся жытло ксяндза, школа, 

прытулак для бяздомных. Гэты будынак 

стаяў насупраць касцёла, на беразе возера, 

побач з сучаснай вуліцай Кірава. Пазней, пад 

час пабудовы цаглянага касцёла, была 

ўзведзена і новая двухпавярховая плябанія. 

Пасля вайны ў ёй была размешчана бальніца. 
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На здымку старой плябаніі мы бачым прастакутны ў плане будынак, выцягнуты з поўначы на 

поўдзень, упрыгожаны трыма невялікімі вежамі, ачоленымі крыжамі. Па цэнтры будынка быў уваход, 

таксама з вежачкай і распяццем. Дом захаваўся да сённяшняга часу, але непазнавальна змяніўся. 

 

КАНФЕРЭНЦЫЯ Ў ЛУЖКАХ 

 Дзякуючы нястомнай дзейнасці 

старшыні культурна-асветніцкага цэнтра 

імя Язэпа Драздовіча Ады Эльеўны Райчонак, 

у ліпені адбылася чарговая канферэнцыя. На 

гэты раз яна была прысвечана юбілею “бацькі 

адраджэння іўрыту”  Элізару Бен-Іегудзе, які 

нарадзіўся ў 1858 годзе ў мястэчку Лужкі. У 

канферэнцыі прыняло ўдзел больш сарака 

чалавек з розных месцаў Беларусі: сакратар 

Нацыянальнага  гістарычнага архіва Беларусі 

Зміцер Яцкевіч, краязнаўцы з Браслава Ганна 

Базарэвіч, Віктар Бунта, Уладзімір Ваўчонак, з 

Мёраў – Вітаўт Ермалёнак, з Лужкоў – Эдмунд 

Гірын, з Германавічаў – Кліменцій Кожан, з 

Шаркаўшчыны – Уладзіслаў Ляскоўскі, з 

Глыбоцкага раёна – Рыгор Шарыпкін і Зміцер 

Лупач і інш. З Полацка прыехалі сябры 

яўрэйскага культурна-асветніцкага таварыства 

“Хэсэд” і краязнаўчага таварыства 

“Палачанін”.  

 Бен-Іегудаўскія чытанні было вырашана 

правесці не ў Германавічах, а ў Лужках, дзе 

нарадзіўся будучы славуты дзеяч яўрэйскага 

народа. У праграме чытанняў было пазначана 

адзінаццаць дакладаў. Найбольш змястоўнымі 

з іх былі “Лазар з Лужкоў – глыбачанін” 

краязнаўца Генадзя Плавінскага; “Бен Іегуда – 

рэаніматар беларускай мовы” пісьменніка, 

лаўрэата прэміі імя Ежы Гедройца Паўла  

Касцюкевіча, “Гісторыя лужэцкага кагала” 

кандыдата гістарычных навук з Гродна Іны Соркінай  згодна кнігі Стомы–Сініцы “Маё-мястэчка”, а 

таксама даклады “Жыццё Глыбоцкага кагала  часоў Бен-Іегуды” Алы Вярцінскай,  “Нерухомыя 

аб’екты жыдоўскай культуры на Беларусі. Праблемы захавання і інтэрпрэтацыі” старшыні  

Рэспубліканскага дабраахвотнага Таварыства па ахове помнікаў гісторыі і культуры Антона 

Астаповіча і інш.  

 Перад прысутнымі адбыўся канцэрт яўрэйскай песні, была праведзена прэзентацыя 

дакументальнага фільма. Кароткім мітынгам-рэквіемам на магіле расстраляных яўрэяў удзельнікі 

чытанняў ушанавалі памяць ахвяраў Халакосту ў Лужках. Там была прачытана памінальная малітва на 

іўрыце і па-руску. Удзельнікі канферэнцыі атрымалі асобны выпуск  газеты “Бацькаўшчына”, цалкам 

прысвечаны Элізару Бен-Іегудзе.  
 

ЭКСКУРСІЯ  ПА “ДЗІСЕНСКІМ ПЯРСЦЁНКУ” 

 У нашай школе згуртавалася кола настаўнікаў – аматараў падарожжаў па родным краі. У 

мінулых гадах яны вандравалі па “Срэбраным пярсцёнку Мёршчыны”, наведалі адметныя мясціны 

Верхнядзвінскага раёна, пабывалі ў “беларускім Версалі” – вёсцы Мосар.  

У зале канферэнцый 

З. Яцкевіч, В. Ермалёнак, І. Соркіна, А. Астаповіч 
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 Гэтым летам было вырашана 

пазнаёміцца з цікавымі мясцінамі, па якіх 

яшчэ ў 2008 годзе Ермалёнкам В.А. і і яго 

гурткоўцамі быў распрацаваны 

трохдзённы веласіпедны маршрут пад 

назвай ”Дзісенскі пярсцёнак”. 

  Цікавасць да  гэтай вандроўкі 

выклікала і публікацыя яго на старонках 

“Мёрскай даўніны”. За адзін дзень, нават 

на аўтобусе, праехаць увесь маршрут 

немагчыма, таму вырашана было 

абмежавацца толькі яго часткай: Мёры – 

Стары Пагост – Германавічы – Лужкі – 

Мёры. Экскурсаводам на ўсім шляху 

маршрута быў як звычайна краязнаўца 

Ермалёнак В.А. Па дарозе настаўнікі 

пазнаёміліся з гісторыяй роду Клётаў, 

даведаліся аб знаходках з курганнага могільніка ў Кублішчыне, а таксама з помнікам прыроды –  

каменем-валуном і стараверскай царквой у гэтай жа вёсцы. Праязджаючы па мясцінах, звязаных з 

родам Канаплянскіх ля Новага Пагоста, падарожнікі пачулі аповед пра гераічныя і трагічныя старонкі 

гісторыі гэтага роду. А па дарозе на Стары Пагост спыніліся ля каменя-шаўца, паданне аб якім запісаў 

наш славуты зямляк Вацлаў Ластоўскі. Пра В.Ластоўскага адбылася асобая размова на тым месцы, дзе 

калісьці была школа граматы, у якой вучыўся  знакаміты дзеяч. Наведалі мы і месца, дзе стаяла карчма 

і жылі арандатары Ластоўскія, бацькі знакамітага беларуса.  

 Удзельнікі вандроўкі з цікавасцю слухалі і паданні пра горад  Багоцк ды Белую Пані, расказ аб 

вучобе Ластоўскага ў школе граматы. У Германавічах адбылося знаёмства з культурна-асветніцкім 

цэнтрам імя Язэпа Драздовіча, дзе яго старшыня Ада Эльеўна Райчонак распавяла пра дзейнасць 

цэнтра, правяла экскурсію па музеі памяці яе сына – краязнаўца Міхася Райчонка. Кожнае слова Ады 

Эльеўны было прасякнута любоўю да Бацькаўшчыны, імкненнем выхоўваць у суразмоўцаў пачуццё 

патрыятызму. Уразіла калекцыя карцін беларускіх мастакоў, якія яны напісалі падчас шматлікіх 

пленэраў, арганізаваных А.Э.Райчонак. Музей з’яўляецца каштоўнай скарбніцай Памяці, якая служыць 

справе выхавання сапраўдных беларусаў. 

 У Германавічах захаваліся цікавыя помнікі: касцёл у імя 

Пераймення Пана, пабудаваны на фундуш уладальніка Германавічаў 

Шырына ў 1782 годзе, малельня  старавераў 1926 года, палац 

Шырынаў, пабудаваны ў стылі класіцызму. У сядзібе зараз 

размешчаны музей, які мы наведалі. Уразіла вялікая колькасць 

дываноў-маляванак Язэпа Драздовіча. Экскурсавод распавяла пра 

знакамітых асоб, жыццё якіх звязана з Германавічамі: пра Івана 

Сікору, Міхася Машару, Пятра Ластаўку, Язэпа Драздовіча і інш.  

 У Лужках настаўнікі пазнаёміліся з гісторыяй царквы Раства 

Багародзіцы (1824), з касцёлам святога Архангела Міхаіла (1756), 

пабудаваным у стылі  позняга барока, палацам і гаспадарчымі 

пабудовамі 19-га стагоддзя Плятэраў, з яўрэйскай сінагогай 19-га 

стагоддзя. Падчас экскурсіі яе ўдзельнікі даведаліся пра выдатнага 

мецэната 18-га стагоддзя, полацкага харунжага Валерыяна Жабу, на 

фундуш якога была заснавана знакамітая школа піяраў у Лужках, пра 

аднаўляльніка іўрыта Лазара Перэльмана-Элізара Бен-Іегуду, пра 

славутага генерала Булак-Балаховіча, дом сям’і якога захаваўся да нашага часу, пачулі пра паўстанне 

1831 года, падчас якога Лужкі былі цэнтрам збору паўстанцкага войска. Удзельнікі экскурсіі ў чарговы 

раз атрымалі незабыўныя ўражанні ад сваёй паездкі і выказалі ўпэўненасць аб неабходнасці чарговых 

вандровак па родным краі з яго цікавай, але для большасці невядомай гісторыяй.  
 

 

Ля палаца Шырына ў Германавічах 
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КРАЯЗНАЎЧАЯ ВАНДРОЎКА Ў НАВАЛАКУ 

 Старэйшая група гуртка “Арганаўты 

мінулага”, нягледзячы на тое, што ўжо 

скончыла школу, пасля здачы ўступных 

іспытаў вырашыла ў чарговы раз правесці 

краязнаўчую вандроўку. На гэты раз аб’ектам 

вывучэння была выбрана Навалака, месца 

былога маёнтка Клётаў.  
 Кіраўнік гуртка Ермалёнак В.А. загадзя 

папярэдзіў аб тым, што ў Навалацы ўжо цяжка 

што-небудзь знайсці. Па-першае, сябры гуртка, 

пачынаючы з 1978 года, неаднойчы рабілі 

даследаванне былога маёнтка; па-другое, кожны 

год дзясяткі  “чорных капальнікаў” уздоўж і 

ўпоперак праводзілі там пошук  скарбаў, а па-трэцяе, большасць месцаў, дзе можна праводзіць 

разведку, зарасла травою, бо некаму апрацоўваць зямлю. Але недарэмна адзін з дэвізаў гурткоўцаў 

заклікае знайсці там, дзе шукалі ўжо да цябе. Сенсацыяй стала адкрыццё намі гарадзішча днепра-

дзвінскай культуры. Аб гэтай вандроўцы больш падрабязны аповед  будзе ў справаздачы нашага 

гуртка за 2013 год.  

 

ДЗІСЕНШЧЫНА НА СТАРОНКАХ ПОЛАЦКАЙ РЭВІЗІІ 1552 ГОДА (ПРАЦЯГ) 

 Гараднічы полацкі Васілій Міхайлавіч таксама меў маёнтак-вотчыну на Дзісне. Да таго маёнтка 

адносіліся чатыры слугі і чатыры агароднікі. Слугі з маёнтка Дзісна павінны былі ездзіць па загаду з 

пісьмамі. Да таго двара адносіліся яшчэ дзевяць вотчынных путных слуг, яны павінны былі выконваць 

падводную павіннасць і суправаджаць  гаспадара ў дарозе. Да двара ў Дзісне адносіліся і 14 дымаў 

вольных людзей. Яны павінны былі выплачваць гараднічаму чацвёртую частку свайго ўраджаю. 

Акрамя таго, да дзісенскага маёнтка полацкага гараднічага адносіліся дванаццаць двароў агароднікаў, 

кожны з іх плаціў гаспадару па два злотых. Глеб Корсак з Полацка валодаў зямлёй, купленай у путнага 

слугі Шаршуна, на той зямлі быў двор Блошнікі (зараз вёска Калінавая), дзе гаспадар меў сваіх хатніх 

слуг, якія таксама мелі сваіх людзей. Так, Асташка Давошчык меў  чатырох чалавек, а Яцына – аднаго. 

Яны выплочвалі сваім гаспадарам чацвёртую частку ўраджаю. Слуг, якія не мелі сваіх людзей, было 

тры дымы. Яны павінны былі ездзіць з пісьмамі і выконваць розныя патрабаванні гаспадара. На зямлі 

Блошнікаў, купленай Глебам Корсакам, было паслена сорак два дымы вольных людзей. Яны для 

свайго гаспадара павінны былі даваць чацвёртую частку ўраджаю і на стан Угольніцкі  даваць стацыю, 

а на паслоў і ганцоў гаспадара даваць падводы ды на дарозе Бабыніцкай мусілі масціць мост. На 

старажоў замкавых яны павінны былі даваць карэц аўса (карэц роўны 38,5 літраў). Ад вялікага князя 

Жыгімонта вольным людзям перайшоў абавязак выплочваць Глебу 21 грош баброўшчыны. У сяле 

Чэрэпет (сучасная вёска Чэрапы) у Глеба таксама было тры дымы, з якіх ён атрымліваў чацвёртую 

частку збожжа з ураджаю. Барколаб Корсак на зямлі, купленай у Васіля Душкі і яго братоў у сяле 

Катовічы, з двух чалавек атрымліваў чацвёртую частку збожжа. Ён жа меў і маёнтак Паўлавічы, які 

адпісаў бацьку Корсака зямянін полацкі Астафі Крываног. У тым маёнтку было двое слуг, якіх 

гаспадар пасылаў з лістамі, таксама два дымы агароднікаў і чатыры дымы вольных, якія давалі 

чацвёртую частку збожжа, адзін раз на тыдзень выконвалі паншчыну. Яны ж на стан Курылавіцкі 

давалі стацыю і падводы, на гаспадара давалі 20 грошаў баброўшчыны. Анікій  Андрэевіч Корсак меў 

вотчынны двор Горкі. Да таго двара людзей вотчынных было тры дымы і службы дзве. Яны выконвалі 

розныя працы па загаду гаспадара. У тым двары вольных людзей было 12 дымаў, яны плацілі 

чацвёртую частку збожжа. Да двара Горкі адносіліся яшчэ два дымы вольных людзей, якія  ніякія 

павіннасці не выконвалі, бо былі цалкам  незалежныя ад гаспадара. Да таго ж двара адносіліся яшчэ 

тры чалавекі, якія плацілі куніцы трыццаць шэсць грошаў. (У гэтым выпадку куніца – плата за выхад 

ад  гаспадара). Да гэтага двара адносіліся і два дымы, абавязкам якіях было ездзіць з лістамі. Анікій 

Корсак да ваеннай службы ставіў чатыры кані. 

 Князь Юрый Цімафеевіч Масальскі  разам са сваімі братамі валодаў замкам Друяй, які ён 

заслужыў ад вялікага князя Аляксандра. Да таго замка адносілася і іх вотчына – сяло Панізова, дзе 

Удзельнікі вандроўкі 



Мёрская даўніна, ліпень, 2013   

8 

 

жыло восем дымаў людзей вотчынных і шаснаццаць вольных людзей. Яны павінны былі выходзіць на 

працу раз на тыдзень і даваць чацвёртую частку збожжа свайму гаспадару. 

        Война Пятровіч Эпімах, які быў полацкім мытнікам, акрамя іншых уладанняў валодаў і  дваром 

Блошнікі, які атрымаў за выслугу ад караля Жыгімонта яшчэ ягоны бацька. З таго двара дваццаць тры  

дымы людзей давалі яму чацвёртую частку збожжа і на стан Угольніцкі падводы і стацыю. З таго 

двара два чалавекі  плацілі куніцы 40 грошаў. Да таго двара адносіліся і два дымы  сяла Катовічы, 

людзі з якога аддавалі  Эпімаху чацвёртую частку збожжа. Шэсць путных слуг з гэтага сяла яму 

служылі коньмі. Катовічы дасталіся Эпімаху ад бацькі, які выкупіў яго ў сваёй нявесткі пані 

Багданавай Галубцэвіч. 

В.Ермалёнак. 

 
 

 

 

Як мы ўжо пісалі, дакладных апісанняў інтэр’ераў палаца ў Бяльмонтах не захавалася, таму 

перад намі стаяла задача знайсці хоць якія-небудзь аскепкі былой велічы сядзібаў Мануццы – 

Плятэраў. Гэта была цяжкая справа: пажары, войны і рабаўніцтвы маглі не пакінуць і аскепкаў 

былога  ўбранства маёнтка. 

Спачатку мы выбралі паўднёва-ўсходняю частку 

сядзібы. Пачалася карпатлівая праца: спачатку 

расчысцілі  завалы  смецця, потым праца яшчэ больш 

ускладнілася. Трэба было расчысціць спрасаваны часам 

друз з цэглы, вапны і пяску. Пры гэтым даследчыкі 

ўважліва праглядалі кожны кавалак цэглы, кожную 

драбінку пяску. І за нашу пільнасць  мы былі 

ўзнагароджаны знаходкай у выглядзе пасрэбранага 

гузіка пачатку 19-га стагоддзя. Паміж друзу захаваліся і 

вялікія кавалкі чарапіцы пачатку 18-19-га стагоддзяў. 

Паглыбіўшыся, мы знайшлі яшчэ кавалкі кафлі з зялёнай 

палівай з раслінным  узорам, якую можна датаваць 18-м 

стагоддзем. Натрапілі і на невялікія кавалкі белай 

паліванай кафлі, яе можна датаваць другой паловай 19-га 

ст. Знайшлі мы і некалькі кавалкаў белых мармуровых 

плітак выдатнай шліфоўкі 19-га ст. Наступны шурф мы 

залажылі ў паўночна-заходняй  частцы, але, акрамя 

некалькіх аскепкаў белай талеркі таварыства 

М.С.Кузняцова канца 19-га стагоддзя і аскепкаў парцалянавай супніцы 18-га стагоддзя,  у гэтым 

шурфе намі нічога не было выяўлена.  

Па прапанове А.В.Ермалёнка было вырашана даследаваць 

цэнтральную частку палаца. Раскопваць тут было яшчэ больш 

цяжка, бо, акрамя вялікай колькасці смецця і цэглы, трапляліся 

абгарэлыя дошкі, вуголле, драўляныя канструкцыі. 

Але наша праца не сталася марнай. Менавіта гэтая частка 

палаца, найбольш пашкоджаная пажарам1918-га года, аказалася 

пазней менш разрабаванай  мясцовымі жыхарамі. Па-першае, мы 

сабралі шмат кавалкаў ад каміна з чырвонага мармуру. Напэўна, ён 

знаходзіўся яшчэ ў старым палацы 18-га стагоддзя і быў пасля 

перанесены ў новую сядзібу. Пра гэта сведчыла тое, што некаторыя 

пліты ўжо былі пабітыя пры разборцы старога каміна  і таму 

дыхтоўна злучаны жалезнымі скобамі. Таму знаходку можна 

датаваць 18-м стагоддзем. Здзівіла ручная, але надзвычай 

дасканалая апрацоўка мармуру, асабліва гэта было бачна ў 

апрацоўцы гзымсавых плітак.  

Ды на гэтым знаходкі не скончыліся, наадварот, колькасць іх і 

Даследаванні гуртка ў 2012 годзе (працяг). Вандроўка ў Бяльмонты 
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разнастайнасць яшчэ павялічыліся. Мы адшукалі аскепкі белай гзымсавай кафлі,  вырабленай у Англіі 

ў першай палове 19-га стагоддзя, з надпісам “Graven DUNNILL SALOPENG OL”. Дарэчы, гэта 

вядомая англійская фірма захавалася да сённяшняга часу. Шмат кавалкаў белай кафлі мы знайшлі праз 

некалькі метраў побач. Гэта кафля была прывезена з Рыгі, дзе выраблялася на прадпрыемстве 

Траўмана напрыканцы 19-га ст. Падчас шурфоўкі мы адкапалі значную колькасць цэглы з асобнымі 

літарамі і надпісамі, якія пазначалі вытворцаў: ”SKROMBERG”, “EXTRA”, “С.Х.А.Г.”, ”Д”, датаваць 

іх можна 19-м – пач.20-га ст. А па знойдзеным кавалку ляпніны можна ўявіць выгляд тагачаснай  

столі. Паміж асколкаў цэглы мы нават напаткалі кавалак керамічнай бутэлькі з Амстэрдаму.  

Сонца  ўжо схавалася за дрэвамі парку, і мы вырашылі спыніць пошук. Плён яго быў навідавоку. 

Дзякуючы яму зараз мы  ведаем, з чаго былі зроблены ў бяльмонцкім палацы  два каміны і тры 

кафельныя печы. Далейшыя пошукі будуць садзейнічаць  новым адкрыццям. На жаль, на Беларусі не 

вядзецца мэтанакіраванае вывучэнне былых 

шляхецкіх рэзідэнцый. Ёсць верагоднасць, што ў 

будучым і падмуркі палаца ў Бяльмонтах могуць 

канчаткова знікнуць пад каўшом экскаватара. 

Частка знаходак была перададзена ў Браслаўскі 

музей, асноўныя знаходкі папоўняць запасныя 

фонды гістарычнага музея СШ №3 нашага горада.  

На другі дзень мы прадоўжылі  вывучэнне  

Бяльмонтаў. Мікола Паўловіч паказаў камень з 

надпісам  “1822 год” і манаграмай Станіслава 

Мануццы. Яго ён знайшоў ля былой дарогі ў 

маёнтак. Там былі яшчэ камяні з нейкімі літарамі, 

але мясцовыя жыхары не дазволілі іх адкапаць, каб 

можна было прачытаць надпісы. Мы адшукалі яшчэ 

шмат аскепкаў керамікі, парцаляны, некалькі манет 

і каваных цвікоў і нават фрагмент панскай 

чыгуннай  пліты. На будучыню мы запланавалі 

новыя вандроўкі ў Бяльмонты. 

 

ТУРЫСЦКА-КРАЯЗНАЎЧЫ МАРШРУТ  “ДЗІСЕНСКІ ПЯРСЦЁНАК (ПРАЦЯГ ). 

ГОРАД ДЗІСНА. 

Пасля каталіцкіх могілак мы наведалі праваслаўныя. Тут таксама шмат старых 

надмагілляў. Амаль усе яны сведчаць аб каланізацыі нашага краю расійскімі ўладамі. Большасць з 

іх прысвечана расійскім дваранам і чыноўнікам, якія спрычыніліся да русіфікацыі краю.  

У пачатку могілак знаходзіцца царква Адзігітрыі, пабудаваная з 

чырвонай цэглы ў 1904 годзе. Побач стаіць двухярусная шатровая званіца з 

цыбулепадобная галоўкай, якая служыла раней уваходам на могілкі. Царква і 

званіца пабудаваны з цэрквы, што засталася ад будаўніцтва шпіталя. Гэта 

тыповы помнік псеўдарускага стылю –  прастакутны ў плане будынак з 

пяціграннай апсідай, завершаны цыбулепадобнай галоўкай на васьмігранным 

барабане. У 70-я гады 20 ст. будынак яшчэ больш быў знявечаны прыбудовай 

з белай сілікатнай цэглы. Да 1980 года тут знаходзіўся крыж Дзісенскага 

праваслаўнага брацтва, па-майстэрску выкананы ў 1673 годзе. Але  ён быў 

скрадзены, як і срэбраны аклад абраза Маці Божай Адзігітрыі Смаленскай.  Да 

гэтай пары адшукаць каштоўнасць не ўдалося. У крыпце царквы да 2010 года 

знаходзілася  і пахаванне святара Канстанціна Жданава, жорстка забітага 

бальшавікамі ў 1919 годзе.  

Крочым далей  па старых вулачках самага маленькага горада Беларусі, 

большасць гістарычных будынкаў якой прыходзіць у заняпад. Вось разбураны 

будынак старой млячарні, вось будынак яшчэ польскай школы, які таксама 

прыходзіць у заняпад.  
Званіца царквы Адзігітрыі 

Фрагменты цэглы, каміна, чарапіцы 
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Спыняемся ля будынка былой Дзісенскай гімназіі. Аб’ект 

сапраўды варты ўвагі не толькі як архітэктурны помнік, але перш за 

ўсё сваёй гісторыяй і гісторыяй тых, хто тут навучаўся. Сучаснае 

прызначэнне яго –  гарадская бальніца. Пабудаваны з чырвонай 

цэглы ў першай палове 19-га стагоддзя, ён першапачаткова служыў 

турмой і недарма мае  вялікія скляпенні, дзе размяшчаліся камеры 

для вязняў. У канцы 19-га стагоддзя будынак быў пераабсталяваны 

пад сховішчы віна, потым у ім былі казармы для польскіх салдат. У 

1924 годзе будынкі перадалі гімназіі, з 1939 года там месцілася 

спачатку савецкая дзесяцігодка. За 18 год свайго існавання (імя 

ксяндза Пірмановіча – незразумела), дзякуючы высокаму ўзроўню 

навучання і выхавання, школа дала шмат знакамітых асобаў, такіх, 

як паэты Юзэф Буйноўскі, Дзмітрый Касаты, Ян Гушча, вучоныя 

Вацлава Каўчыньска, Эўгеніюш Забэла, Данат Масальскі, сем 

каталіцкіх святароў, ў тым ліку біскуп Эдвард Кісель, дзяржаўны 

дзеяч Вінцэнты Красько і шмат іншых. Гімназісты выдавалі раз на 

два месяцы свой часопіс “Наш глос”, які заняў у агульнапольскім 

конкурсе вучнёўскай прэсы трэцяе месца.  

Наступным аб’ектам 

нашай ўвагі сталі велічныя 

руіны будынка  шпіталя, 

пабудаванага ў стылі мадэрн у 

канцы 19-га стагоддзя. Нават 

сёння, пасля 70 год  

разбурэння падчас вайны і 

пасляваеннага разабрання 

мясцовымі жыхарамі на цэглу, 

ён не страчвае сваёй велічы. У 

вайну тут месціўся нямецкі 

шпіталь, таму побач з вуліцай 

былі пахаванні памерлых 

салдат. У другой палове 19-га 

стагоддзя на стромкім беразе  

Дзвіны была пабудавана 

капліца ў гонар  цудоўнага выратавання цара Аляксандра  ІІ ад стрэлу рэвалюцыянера Каракозава. Яна 

таксама была знішчана ў гады вайны, але і ў мірны савецкі час яе ўсё роўна напаткаў бы такі самы 

лёс.На рынкавай плошчы захаваўся ад 19-га стагоддзя будынак таварыства цвярозасці. Пры Польшчы 

тут быў народны дом, а зараз у ім размяшчаецца Дзісенскі дом рамёстваў. Побач захаваліся будынкі 

19-га стагоддзя, сярод іх і былыя польскія казармы корпуса аховы пагранічча, дзе зараз, як і ў 

мінулым, месціцца пажарная часць Дзісны. Усе гэтыя будынкі пабудаваны пасля пажару 1880 года,які 

амаль цалкам знішчыў павятовы горад. 

В. Ермалёнак 
 

 

 

Капліца ў гонар Аляксандра ІІ (не 

захавалася) 

Руіны шпіталя 
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