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У нумары: Нашы навіны: З  ЮБІЛЕЕМ: ФРАНЦУ   СІЎКО–60 – ТЫДЗЕНЬ  ГІСТОРЫІ – КНІГА  

“ГІСТОРЫЯ І  АРХЕАЛОГІЯ  ГАРАДЗІШЧА МАСКАВІЧЫ” –ДЗІСЕНШЧЫНА НА СТАРОНКАХ 

ПОЛАЦКАЙ РЭВІЗІІ  1552 ГОДА (ПРАЦЯГ) –ДАСЛЕДАВАННІ ГУРТКА ў 2011 ГОДЗЕ (заканчэнне ). 

ВЁСКА ЧЭРАСЫ  

              СУСТРЭЧА З ЧЭРВІНСКІМ  М. І. 

 - ДЗІСЕНСКІ ПЯРСЦЁНАК (ПРАЦЯГ). ДЗІСНА. Маёнтак Дарожкавічы 
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НАШЫ  НАВІНЫ. З  ЮБІЛЕЕМ  

ФРАНЦУ   СІЎКО – 60 

 

   Наш знакаміты  зямляк-пісьменнік Франц  Сіўко 

нарадзіўся  3 мая 1953 года ў вёсцы Вята. 

Пачатковую адукацыю  атрымаў  у Міжрэчанскай 

пачатковай школе, дзе настаўнічаў   былы вучань 

Друйскай 

гімназіі 

Антон 

Феліксавіч  

Пупін. 

Менавіта  яго 

беларускасць 

аказала  на 

малога  

вясковага 

хлопчыка 

значны  

ўплыў. 

Настаўнік 

прывіваў 

любоў да Радзімы і выхоўваў у вучняў 

беларускую самасвядомасць так, як гэта  рабілі 

ксяндзы -марыяне ў Друі.  

   Сярэднюю адукацыю Франц атрымаў у  

Павяцкай сярэдняй школе. У 1970 годзе ён 

паступае, а ў 1975 годзе  паспяхова завяршае 

адукацыю на філалагічным  факультэце  

Белдзяржуніверсітэта. На працягу пяці год  

выкладаў  рускую мову і літаратуру, этыку, быў 

арганізатарам пазакласнай і пазашкольнай працы 

ў сярэдняй школе № 2 г. Верхнядзвінска.  

   З 1980 г. Ф.Сіўко пераязджае  на сталае жыццё ў 

г. Віцебск, дзе настаўнічае ў сярэдніх школах 

№ 29, 30, 12, працуе  намеснікам дырэктара па 

навучальна-выхаваўчай працы, у Бюро 

прапаганды мастацкай літаратуры Саюза 

пісьменнікаў Беларусі, у рэдакцыі абласной 

газеты «Віцебскі рабочы». 3 1993г. выкладае 

беларускую мову ў Віцебскім дзяржаўным 

тэхналагічным універсітэце.  

   За  актыўную  грамадзянскую пазіцыю, 

беларускую самасвядомасць  у 2010 г. 

адміністрацыя ўніверсітэта  не працягвае   

кантракт з Францам Іванавічам на далейшую 

выкладчыцкую дзейнасць, і ён нейкі час працаваў 

пры віцебскім касцёле Езуса Міласэрнага, а пасля 

быў запрошаны на пасаду карэктара ў выдавецтве 

каталіцкага часопіса «Аve Maria», і сёння 

з’яўляецца яго ўласным  карэспандэнтам  па 

Віцебскай вобласці. Цягам шэрагу гадоў Ф.Сіўко 

быў сябрам рады Таварыства беларускай мовы 

Віцебшчыны. З 1993 года ён з’яўляецца сябрам 

Саюза беларускіх пісьменнікаў, Беларускага ПЭН-

цэнтра. З 1999 па 2009 г. Франц Іванавіч Сіўко 

быў  старшынёй  Віцебскага абласнога аддзялення 

Саюза беларускіх пісьменнікаў. 

   Сталую літаратурную працу наш зямляк  пачаў у 

1983 годзе. Ён стаў аўтарам кніг прозы «3 чым 

прыйдзеш» (1991), «Апошняе падарожжа ў краіну 

ліваў» (1997), «Удог» (2001), «Ягня ахвярнае» 

(2003), «Асіметрыя» (2005), «Дзень Бубна» (2008), 

«Выспы» (2011), кніжкі для дзяцей малодшага 

школьнага ўзросту «Бялячык» (2003). Ф.Сіўко – 

адзін з аўтараў калектыўных зборнікаў «Дзвіна» 

(1992, 2000), «Карані» (1994), «Край» (1997), 

шматлікіх літаратурна-мастацкіх публікацый у 
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штотыднёвіках «Літаратура і мастацтва», «Наша 

Ніва», часопісах «Маладосць», «Дзеяслоў», 

«Полымя», «Беларусь», «Нёман», «ARCHE», 

канфесійных выданнях «Наша вера», «Ave Maria».  

   Франц Сіўко з’яўляецца аўтарам 

публіцыстычных артыкулаў па праблемах 

сучаснага жыцця, у прыватнасці, моўнай сітуацыі 

ў краіне, захавання духоўнай спадчыны і інш. 

Перакладаўся на рускую, асецінскую, балгарскую 

мовы. У сваёй творчасці пісьменнік разглядае 

маральна-этычныя і сацыяльныя праблемы, 

даследуе асаблівасці ментальнасці беларускага 

грамадства на пераломных гістарычных этапах у 

кантэксце агульначалавечых каштоўнасцей. 

Творца аддае перавагу жанрам прыпавесці і 

кароткіх запісаў-эсэ.  

   Наш зямляк – лаўрэат рэгіянальнай літаратурнай 

прэміі імя У. Караткевіча. Нашаму музею кнігі і 

друку  Франц Іванавіч  падараваў  не толькі свае 

выданні з аўтографамі, але  і пішучую машынку, 

на якой ён пачаў друкаваць свае першыя кнігі. 

   Шчыра жадаем нашаму юбіляру добрага 

здароў’я, творчага натхнення, плёну ў працы, 

нязломнай упартасці ў здзяйсненні ўсіх сваіх 

планаў і задумак. 

                    В.Ермалёнак 

 

 

 

ТЫДЗЕНЬ ГІСТОРЫІ 

 

   У красавіку ў нашай школе настаўнікамі 

гісторыі – Н.І. Будзько, А.В.Ермалёнкам, 

В.А.Ермалёнкам,    А.М. Лапкоўскім – быў 

арганізаваны і праведзены тыдзень гісторыі. 

Праграма яго была насычанай. На  працягу тыдня  

вучні маглі прыняць удзел у конкурсе “Я малюю 

гісторыю “, віктарыне “Любі і ведай свой край”, 

на  інфармацыйнай гадзіне ў 1-11 класах вучні 

выступалі з тэмай “Вогненныя вёскі Беларусі “. 

Для навучэнцаў  5-8 класаў была падрыхтавана 

пазнавальная гульня “Мой любы горад Мёры”. 

Падчас гульні лепшыя знаўцы гісторыі горада з 

розных класаў спаборнічалі  ў веданні гісторыі 

Мёраў. Школьнікі  павінны былі паказаць добрыя 

веды  па гісторыі  населеннага пункта, 

паходжання яго назвы, а таксама пра нашы  

помнікі, назвы  вуліц, прадпрыемстваы, імёны 

славутых людзей,  звязаных з лёсам горада Мёры.  

   Ва ўпартай барацьбе  першае месца заняў вучань 

7-б класа Трызна Кірыл, другое –  Грыц Максім з 

6-а класа, трэцяе месца падзялілі  Пліско Сяргей з 

6-б,  Чэрвінская Рыта   з 5-б класа.  

   Для вучняў старэйшых класаў была арганізавана  

канферэнцыя, прысвечаная  150-годдзю паўстання  

1863 года ”Памяць аб іх не згасне “ . Даследаванні  

вучаніц  11 класа Бурцавай Юліі, Даргель Веранікі 

былі прысвечаны асвятленню   прычын паўстання, 

яго падрыхтоўцы, асноўным падзеям і прычынам 

паразы ў змаганні. Выдатна падрыхтаваў свой 

рэферат “Паўстанне 1863 года на Браслаўшчыне” 

Кандратовіч Ігар .  

   Асаблівая  ўвага на канферэнцыі  была  

накіравана на   вывучэнне біяграфій  герояў 

паўстання.  Аб  жыцці і смерці Кастуся  

Каліноўскага апавядала вучаніца  9-а класа 

Панізнік Таня,  гераізму будучага генерала  

 

 

Якубёнак Р., Булгак В., Ставінская М. 

Пліско С., Грыц М., Чэрвінская Л. 
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Парыжскай  Камуны  Валерыя Урублеўскага 

прысвяціла свой выступ Ніўчык Юлія, аб змаганні 

і гібелі Людвіка Нарбута расказала  Шараг 

Вераніка. Бунта Надзя   распавяла аб гераічным і 

трагічным лёсе нашага земляка,  паўстанца і 

скульптара з  Забалоцця Генрыха  Дмахоўскага. 

Эмацыянальнаму і ўзнёсламу настрою  на 

канферэнцыі  садзейнічалі музычныя  творы: “Авэ 

Марыя“ ў выкананні Паршуты Паліны і  

Лаўрыновіч Ксеніі, “Прэлюдыя”С.Рахманінава,  

выкананая на раялі Шараг Веранікай, верш Алеся 

Разанава, прысвечаны паўстанцам  і 

прадэкламаваны  Дзмітрыевай Ксеніяй.  

   Напрыканцы канферэнцыі  была праведзена 

віктарына  па  тэме  “Паўстанне  1863 года і яго 

героі”.  Лепшыя веды паказаў вучань 11-а класа 

Грыгор’еў Андрэй.  

   У канцы тыдня для вучняў старэйшых класаў 

быў праведзены  брэйн-рынг, у якім перамагла 

каманда  9-а класа, на другім месцы апынулася 

каманда 10-б класа, трэцяе занялі навучэнцы 11-а 

класа.  

   У конкурсе малюнкаў па  гістарычнай тэматыцы 

найбольш актыўны ўдзел прыняла вучаніца  9-б 

класа Ставінская Марыя. Яна падала на разгляд 

найбольшую колькасць  прац – выдатна 

выкананых партрэтаў К.Каліноўскага, 

Т.Джэферсана, А.Лінкальна  і інш.. На другім 

месцы  ў гэтым конкурсе апынуўся малюнак 

”Праца ў старажытным Егіпце“ вучаніцы 6-а 

класа Завадскай Юліі, на трэцім – працы  вучаніц 

8-б класа Булгак Вікі і Петрукевіч  Марыі “Касцёл 

у Пагосце”, ”Царква ў Ніўніках “, ”Сядзіба 

Дмахоўскіх у Забалоцці”. Пераможцамі ў 

віктарыне па гісторыі Мёршчыны сталі Грыц 

Максім, Кураш Юлія, Мішчанка Дзіяна. 

    Усе ўдзельнікі і пераможцы мерапрыемстваў 

тыдня гісторыі  былі ўзанагароджаны граматамі і 

прызамі. 

                                                         В.Ермалёнак. 

 

 
 

 

 

КАНФЕРЭНЦЫЯ 

 

У красавіку ў нашай школе адбылася 

чарговая, чацвёртая  навукова-практычная 

канферэнцыя “Эўрыка”. Падчас яе правядзення 

былі заслуханы 16 дакладаў. Рэферат сябра гуртка 

“Арганаўты мінулага“, вучня 11-б класа 

Захарэвіча Дзмітрыя быў прызнаны найлепшым і 

адзначаны граматай. У сваёй даследчай працы 

“Вайна 1812 года. Паўночны напрамак” ён даў 

характарыстыку асаблівасцяў гэтага накірунку 

вайны, яго значэнне для Расіі. Як адзначыла 

журы, найбольш каштоўным у працы Дзімы стала 

яе практычная накіраванасць. Аўтарам 

распрацаваны тры тэматычныя турысцка-

краязнаўчыя маршруты. Пры гэтым даследчык 

сам быў удзельнікам велапаходаў па  Мёршчыне, 

Верхнядзвіншчыне, Расонскім і Полацкім раёнах. 

Падчас  вандровак назапашваліся матэрыялы для 

даследавання, праводзіўся збор экспанатаў для 

музеяў. Значную дапамогу ў распрацоўцы тэмы 

аказалі краязнаўца з Верхнядзвінска  А.Ф.Бубала і 

 

 

Малецкая Л. В. уручае грамату Захарэвічу Д. 
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навуковы кіраўнік  В.А.  Ермалёнак. Журы 

ўлічыла  практычную накіраванасць працы  

Захарэвіча Дзімы, вось чаму ён і атрымаў такую 

высокую адзнаку.  

   Вучаніца  9-а класа Мішчанка Дзіяна 

падрыхтавала для канферэнцыі даследаванне  

“Уплыў сацыяльных сетак на якасць жыцця 

чалавека“.  Навуковым кіраўніком яе працы была  

настаўніца гісторыі Н.І.Будзько. Вучаніца 

праводзіла апытанні, аналізавала матэрыял і 

зрабіла пэўныя вывады. Праца Дзіяны адзначана 

дыпломам другой ступені. 

 

Поспех  нашай газеты 

 

Выданне “Мёрскай даўніны “ працягваецца 

толькі трэці год, але папулярнасць  яе  публікацый 

пастаянна павялічваецца. Нядаўна  падчас 

рэспубліканскага конурсу перыядычных выданняў 

пазашкольных устаноў адукацыі метадыст ДУДА 

“МПРЦДіМ” Ясінская  Вольга Валер’еўна 

напісала  для  конкурсу  працу: ”Перыядычнае 

выданне 

“Мёрская 

даўніна” як 

сродак 

выхавання 

грамадзянскай 

пазіцыі. З 

вопыту работы 

педагога 

дадатковай 

адукацыі 

Ермалёнка  

В.А.” У 

даследаванні  

для конкурсу 

былі 

выкарыстаны асноўныя накірункі дзейнасці 

гуртка, і асаблівая ўвага звернута  на нашае 

выданне, разгледжаны асноўныя тэмы, рубрыкі 

газеты, дадзена іх ацэнка і характарыстыка. У 

дадатку да працы  змешчаны нумары “Мёрскай 

даўніны” за два гады. Абласное журы высока 

ацаніла   працу Ясінскай В.В. Па выніках 

конкурсу яе  праца   была адзначана  дыпломам  

другой ступені і накіравана на рэспубліканскі 

конкурс   у  г.Мінск.   

 

 

 

Госці музея 

 

У красавіку гасцямі нашай школы стаў клуб  

навучэнцаў з  Мінска “Дэбаты”, яго ўдзельнікі 

прыехалі па запрашэнні настаўніцы гісторыі  

Наталлі Іванаўны Будзько, якая  актыўна 

займаецца з вучнямі нашай школы  

інтэлектуальнымі гульнямі. Госці з Мінска 

паказалі майстар – клас  па правядзенні  дэбатаў  

перад  вучнямі. Выступленне   навучэнцаў з 

Мінска нікога не пакінула абыякавым. Асабліва 

ўразіла  веданне англійскай мовы, эрудыцыя, 

уменне валодаць  увагай аўдыторыі. Для  гасцей  з 

Мінска пад кіраўніцтвам  В.А. Ермалёнка былі 

арганізаваны і праведзены экскурсіі па 

“Срэбраным пярсцёнку Мёршчыны”, па музеях 

СШ “№3. Сустрэча была карыснай для  вучняў 

нашай школы і запамінальнай для сталічных 

гасцей. Яны  былі ўражаны прыгажосцю 

Мёршчыны і багаццем   збораў нашых музеяў,  

захоплены арганізацыяй і набыткамі краязнаўчай 

дзейнасці гуртка “Арганаўты мінулага“. 

 

 

 

 

Ясінская В.В. 

Яс 

Госці з Мінску з Будзько Н.І. у музеі 
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ЦІКАВЫ ЗДЫМАК 

 

Наш райцэнтр за амаль семдзесят пяць 

гадоў  свайго існавання не толкі вырас па плошчы, 

але нават старыя вуліцы неаднаразова  змянялі 

сваё аблічча. Мала засталося жыхароў, якія  

памятаюць пасляваенныя Мёры. У фондах 

гістарычнага  музея ёсць шмат здымкаў, якія 

адлюстроўваюць мінулае  аблічча нашага  горада. 

У сёняшнім нумары газеты мы змяшчаем  здымак 

плошчы Загінуўшых барацьбітоў, на якім можна 

ўбачыць выгляд нашай галоўнай плошчы такім, 

якім яго бачылі ўдзельнікі ўрачыстасці  9 мая 1951 

года. Мёры тады яшчэ мелі невялікую колькасць 

жыхароў, таму на здымку  і гурт людзей, што 

прыйшлі на свята, невялікі. Фотаздымак зроблены 

з агляднай вышкі пажарнай часці, якая была 

пабудавана ў канцы 40-х гадоў 20-га ст. У цэнтры 

фота –  першапачатковы помнік на магіле 

загінулых воінаў. Сама плошча была добра 

забрукавана каменем.  Да сёняшняга дня 

захаваўся будынак даваеннай  пошты. На здымку 

няма  цяперашніх вуліц   імя М.Горкага і 

Зарэчнай, якія пачалі забудоўвацца ў канцы 50-

пачатку 60 гадоў 20-га ст.. Мы не ўбачым і 

сучаснага будынка пошты, пабудаванага ў 

пачатку 1980-х гадоў.  

 

 

 

 

КНІГА “ГІСТОРЫЯ І  АРХЕАЛОГІЯ  

ГАРАДЗІШЧА МАСКАВІЧЫ” 

 

Сёлета ў Інстытуце беларускай гісторыі і 

культуры ў Рызе (Латвія) выйшаў зборнік 

навуковых артыкулаў у гонар асноўнай 

даследчыцы гарадзішча Маскавічы, а таксама 

многіх іншых археалагічных помнікаў Беларусі – 

Л. У. Дучыц. Людзі, што цікавяцца дзейнасцю 

Інстытута, могуць завітаць на яго інфармацыйны 

сайт: http: //inbelhist.org.  

Кніга мае назву “Гісторыя і археалогія 

гарадзішча Маскавічы”, налічвае ў сабе 386 

старонак. Навуковым рэдактарам зборніка 

з’яўляецца кандыдат гістарычных навук В. У. 

Мядзведзева; рэцэнзентамі – доктар гістарычных 

навук, прафесар Г. В. Штыхаў і доктар 

гістарычных навук, дацэнт Д. У. Дук; 

укладальнікамі – кандыдат гістарычных навук В. 

У. Мядзведзева і Э. А. Ляшкевіч. Рэдагаваў 

выданне таксама А. Я. Тарас, а карэктаваў А. І. 

Казачонак. Тыраж у зборніка, як і ў большасці 

іншых беларускіх навуковых выданняў,  невялікі і 

складае 150 асобнікаў.  

Вокладка кнігі, якая аформлена ў сінім колеры, 

мае на сабе фотаздымак гарадзішча Маскавічы і 

малюнкі старажытных збаноў. У зборніку 

прадстаўлены 

археалагічныя і 

гістарычныя 

матэрыялы па 

адным з 

унікальных 

археалагічных 

помнікаў 

Беларусі – 

гарадзішчы 

перыяду ХІ-

ХІІІ стст., 

размешчаным 

на Браслаўскім 

Паазер’і. Яно 

знаходзіцца на 

ўзгорку 

ўсходняга берага воз. Дзерба за 0,3 км на поўдзень 

ад вёскі Маскавічы. Пляцоўка гарадзішча 

плошчай 1 га няправільнай формы, на захадзе 
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прылягае да возера, на поўначы і ўсходзе – да 

балоцістай нізіны. Л. У. Дучыц даследавала гэты 

помнік у 1976 – 1988 гг. і ўскрыла вялікую 

плошчу – 2600 м2 пры магутнасці культурнага 

пласта 0,3-1,2 м. Людміла Уладзіміраўна таксама 

праводзіла гідраархеалагічныя даследаванні на 

возеры Дзерба каля гарадзішча. 

 Самабытнасць 

матэрыяльнай і 

духоўнай культуры 

гарадзішча Маскавічы 

вызначаецца, найперш, 

прысутнасцю 

скандынаўскіх 

артэфактаў, гарадскім 

абліччам матэрыялаў, 

унікальнымі 

знаходкамі. Так, 

шырокую вядомасць 

помніку прынеслі 

рунічныя надпісы, зробленыя на костках жывёл і 

птушак, асобныя катэгорыі ювелірных вырабаў і 

зброі, рознаэтнічныя ўпрыгажэнні. Кніга, вядома 

ж, пачынаецца з прадмовы, якая дае чытачу 

агульнае разуменне таго, што будзе выкладзена 

далей, дапамагае ямчэй ды лягчэй увайсці ў тэму і 

змест зборніка, які складаецца з некалькіх частак.  

Першая з іх (с. 3-58) не мае агульнай назвы і 

складаецца з такіх раздзелаў: “Слова да 

даследчыцы”, “Далёкае, блізкае, непаўторнае…”, 

“Спіс навуковых справаздач Л. У. Дучыц”, 

“Бібліяграфічны паказальнік прац Л. У. Дучыц”. 

Другая частка (с. 59-102) мае назву “Гісторыя” і 

змяшчае ў сабе разнастайныя раздзелы па гісторыі 

гарадзішча і вёскі Маскавічы. Найменне трэцяй 

часткі (с. 103-256)  – “Археалогія. Матэрыяльная 

культура насельніцтва гарадзішча Маскавічы”. 

Яна складаецца з раздзелаў, у якіх апісваюцца 

розныя арэфакты і падаецца іх аналіз. Чацвёртая 

частка (с. 257-333) – “Духоўная культура 

насельніцтва гарадзішча Маскавічы” –  расказвае 

аб падвесках-амулетах, нацельных крыжыках, 

эпіграфіі гарадзішча, творах мастацтва, аб 

крыжах-энкалпіёнах і крыжыку ў срэбнай аправе. 

Пятая частка (с. 334-382) – “Дадаткі”. Яна 

складаецца з раздзелаў: “Гарадзішчы ў 

светаўспрыманні беларусаў” (7 падраздзелаў), 

“Археалагічныя артэфакты ў міфалагічным 

уяўленні беларускага народа” (4 падраздзелы). У 

сувязі з паданнямі пра рускую царыцу Кацярыну 

ІІ, якая нібыта абедала і адпачывала на 

гарадзішчах, а потым закапала, забылася ці 

згубіла посуд або залатую лыжку, узгадана і наша 

мясцовасць, а менавіта – вёска Язна (с. 343). 

  У зборніку размешчаны матэрыялы, якія 

падрыхтавалі Л. У. Калядзінскі, В. І. Шадыра, Л. 

У. Дучыц, М. А. Плавінскі, К. С. Шыдлоўскі, В. У. 

Мядзведзева, Э. М. Зайкоўскі, І. Л. Калечыц ды 

іншыя даследчыкі. Пасля кожнай навуковай 

працы размешчаны спіс выкарыстаных крыніц, па 

якім зацікаўлены чытач зможа падабраць для сябе 

шмат цікавых кніг і больш дасканала вывучыць 

дадзеную тэму, а таксама – рэзюмэ на двух мовах: 

беларускай ды ангельскай. Выданне робіцца 

больш цікавым і наглядным дзякуючы 

размешчаным у ім шматлікім малюнкам 

(напрыклад, знаходкі з возера Дзерба і гарадзішча 

Маскавічы: праколкі, грабяні, восці, наканечнікі 

стрэл лука і арбалетныя балты ды інш.) і табліцам 

(“Тыпы шыферных прасліц”, “Металічныя і 

каменныя крыжы-цельнікі з гарадзішча 

Маскавічы”, “Памеры шыферных бочкападобных 

і біканічных прасліц”, “Колькасная 

характарыстыка шкляных бранзалетаў Маскавіч з 

улікам колеру і формы” і інш.). Завяршае кнігу 

спіс скарачэнняў, у якім падаецца расшыфроўка 

скарыстаных у кнізе абрэвіятур. Зборнік 

разлічаны на археолагаў, гісторыкаў, краязнаўцаў, 

музейных супрацоўнікаў, аспірантаў, студэнтаў і 

ўсіх тых, хто цікавіцца старажытнай гісторыяй 

Беларусі. 

Вывучыць гэтую кнігу зрабілася магчымым 

дзякуючы падарунку Л. У. Дучыц, якая даслала В. 

А. Ермалёнку адзін асобнік выдання, а другі 

прэзентавала для  нашага  гуртка “Арганаўты 

мінулага”, сябры якога  дапамагалі Людміле 

Уладзіміраўне ў раскопках курганных могільнікаў 

каля вёсак Снегі, Чурылава, Чамяры, Кублішчына, 

гарадзішча Маскавічы і інш. Выказваем Л. У. 

Дучыц самыя шчырыя пажаданні: доўгіх гадоў 

жыцця, напоўненых новымі цікавымі ды 

змястоўнымі  навуковымі адкрыццямі і новымі 

кнігамі. 

Кандратовіч І. 
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ДЗІСЕНШЧЫНА  НА СТАРОНКАХ 

ПОЛАЦКАЙ РЭВІЗІІ  1552 ГОДА(ПРАЦЯГ ) 

 

У сяле Язна  путных  слугаў было 12 

дымаў. Язненцы таксама на паслоў і ганцоў давалі 

адну стацыю і ставілі на ваенную службу каня, 

падарожніку ваяводзе даюць трыццаць грошаў 

шырокіх, для старажоў замка  плоцяць па два 

грошы шырокіх з дыму, дваццаць чатыры грошы 

давалі чыншу. У другім  сяле Язна  жыло путных 

людзей дзесяць дымаў і пяць дымаў іх сяброў. 

Яны  выконвалі павіннасці для вялікага князя, 

давалі   баброўшчыны  18 грошаў шырокіх, яны ж 

давалі на стан Курылавіцкі на паслоў і ганцоў 

падводы і стацы, для земскай службы ставілі 

аднаго  каня. У рэвізіі запісана, што было яшчэ  

сяльцо Язняно, якое складалася з пяці дымаў. Яго  

купілі  путныя  людзі Орэхнінічы ў Івана 

Кудзінавіча і “зараз павіннасці ніякія выконваць 

не жадаюць”. У вёсцы Істаўляне (сучасная Іст) 

жыло  путных людзей  12 дымаў, і адзін дым 

займаў іх сябра. Яны даюць вялікаму князю  

баброўшчыны  дзевяць грошай шырокіх, а 

таксама на стан Курылавіцкі  падводу і стацыю 

ставяць, да службы земскай павінны выстаўляць 

аднаго каня. У вёсцы Лашэвічы, 

месцазнаходжанне якой пакуль не 

індэнтыфікавана,  жыло  путных людзей  13 

дымаў і два іх сябры.  Яны плацілі на гаспадара 

(вялікага князя) баброўшчыны 15 грошай, на стан 

Курылаўскі падводу і стацыю даюць, а таксама на 

старажоў замкавых  карэц ячменю і грош даюць, 

на службу земскую   аднаго каня ставяць. 

Найбольш багаты з гэтай вёскі Онісько Зяновіч 

адзін ставіў каня. З вёскі  Караўлянавіч (хутчэй за 

ўсё адна з назваў Курылавіч), дзе  быў адзін дым 

путнага  чалавека і пяць яго сяброў, яе пасяленцы 

давалі на вялікага князя за баброўшчыну дваццаць 

грошай шырокіх, яны таксама  ставілі на 

Курылавіцкі  стан падводы і давалі стацыю. На  

замкавых старажоў давалі дзесяць грошай 

шырокіх, а таксама ставілі  на ваенную службу 

аднаго каня. У вёсцы Паршчакі 

(месцазнаходжанне невядома ) было восем 

гаспадарак путных людзей і два іх сябры, якія 

давалі на гаспадара  баброўшчыны дзесяць 

грошай шырокіх і на стан Курылавіцкі падводы і 

стацыю ставілі; на старажоў полацкага замку  

давалі адзін грош шырокі, даюць і  на службу 

земскую, а таксама  ставілі каня разам з  Лявонам 

Васковічам, які дапамагаў ім і ншыя пвіннасці 

выконваць. Васковіч быў  з Галомысла, і калі гэта 

ўладанне перайшло да ўдавы віленскага ваяводы 

Яна Глябовіча, ён перастаў з яе ведама выконваць 

павінннасці. У вёсцы Канановічы было восем 

дымаў путных  людзей па прозвішчу Соі, а 

таксама  адзін іх сябра. Яны давалі на гаспадара 

15 грошай шырокіх, а на стан Курылавіцкі  ставілі 

падводу  і давалі стацыю, на старажоў давалі адзін 

грош шырокі  і  да службы земскай  ставілі каня. 

Ваявода Станіслаў Глябовіч купіў у іх патужнікаў 

Васіля і Івана Свінчыча зямлю і аддаў гэту зямлю 

свайму служэбніку  Астафію Крываногу, які 

пасяліў на той зямлі двух сваіх чалавек. Пасля 

смерці Крыванога яго ўладанні перайшлі да  

Баркулаба Корсака, і гэтыя людзі перасталі 

памагаць Соям  выконваць павіннасці. У вёсцы 

Курылавічы  быў 21 дым, дзе жылі  

Дземянцеевічы, і дваццаць пяць дымаў было іх 

сяброў. Яны плацілі вялікаму князю 

баброўшчыны дзевяць грошай шырокіх, ваяводу 

полацкаму пастаўлялі два пуды (32 кг) мёду,  15 

грошай літоўскіх давалі. На стан Курылавіцкі  

ваяводу Полацкаму  пастаўляюць паслоў і ганцоў 

выпраўляюць. На старажоў замкавых яны давалі  

сорак шэсць шырокіх грошай, на службу ваенную  

двух коней выпраўлялі. У сяле Паўловічы (на рацэ 

Авуце) было 18 дымаў путных людзей   і 

адзінаццаць  іх сяброў. Яны даюць баброўшчыны 

на гаспадара 18 грошай, на стан Курылавіцкі 

падводы і стацыю даюць, на службу земскую каня 

пастаўляюць. У сяле Завуцце было два дымы 

людзей путных  і два  дымы іх сяброў. З іх 

вялікаму князю плоцяць баброўшчыны  

дванаццаць грошай шырокіх, на стан Курылавіцкі 

падводу і стацыю даюць, для  старажоў замкавых  

паўмерніка ячменю (мера – адзінка вымярэння 

аб’ёму,   каля 400 літраў; значыць,  давалі  каля 

200 літраў ячменю), каня ставілі аднаго разам з  

Іванам Храловічам. Але  Федзька Прасёлкавіч (ад 

яго прозвішча пайшла назва вёскі ) купіў зямлю  ў 

Храловіча, а павіннасці памагаць перастаў 

выконваць.  У вёсцы Курылавічы  путных людзей  
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сем  дымаў і іх сяброў 23 дымы. Яны даюць 

баброўшчыны вялікаму князю дзевяць грошай 

шырокіх, а на земскую службу два кані ставяць. 

Але як апавядалі  рэвізорам путныя людзі з 

Курылавіч,  гараднічы Полацкі пан Васіль і 

харунжы Полацкі  Іван купілі  ў Грыдзюшкі 

зямлю, а павіннасці за яго плаціць не жадаюць. У 

вёсцы Катовічы было пяць путных людзей і пяць 

іх сяброў. На вялікага князя баброўшчыны яны 

давалі  дванаццаць грошаў шырокіх і на стан 

Курылавіцкі  падводу  і стацыю давалі, на 

старажоў замкавых давалі 12 грошаў і да службы 

земскай ставілі аднаго каня. Скардзіліся  людзі з 

Катовічаў, што  нябожчык пан Іван Корсак купіў 

землі ў іх сяброў  Васіля Навумовіча і Васіля 

Дашковіча, якія дапамагалі  выконваць павіннасці. 

Але сын Корсака Баркулаб ім  у гэтым не 

дапамагае. У сяле Угольнікі  путных  людзей было  

дваццаць два і адзін сябар, яны павінны былі 

ставіць падводы  і даваць паслоў на стацыю, да 

службы земскай аднаго каня павінны ставіць, для 

старажоў замкавых павінны даваць дзве чвэрці 

аўса. Людзі з Угольнікаў скардзіліся, што  

Дзмітры Корсак, купіўшы вёску Тупічына, 

перастаў пастаўляць падводы і даваць  стацыю на 

стан  Угольніцкі.  З рэвізіі мы даведваемся, што на 

стан Угольніцкі падводы і стацыю давалі жыхары 

вёсак Бальшэвічы, Тупічына, Сарукі (Сарокі), 

Барыскаўляне, Уліна.  

 

 

ДАСЛЕДАВАННІ ГУРТКА ў 2011 ГОДЗЕ. 

(заканчэнне ). ВЁСКА ЧЭРАСЫ  

              СУСТРЭЧА З ЧЭРВІНСКІМ  М. І. 

 

Цікавым  суразмоўцам у Чэрасах  падчас нашых 

вандровак  быў Чэрвінскі  Мікалай Іванавіч. Яго 

не назавеш старажыхаром (нар. у 1959 г.), але 

веды аб мінулым краю залежаць  не толькі ад 

колькасці пражытых гадоў, але і ад захаплення 

чалавека мінуўшчынай родных мясцін. Колькі мы 

сустракалі  старажыхароў, якія нічога не маглі 

ўзгадаць аб мінулым сваёй мясцовасці. Нарадзіўся  

наш суразмоўца  ў в.Сухавержа, што зусім побач з 

балотам  Ельня, таму яшчэ маленькім хлапчуком 

ён заслухаваўся ўспамінамі жывых сведкаў 

апошняй вайны. Дзед яго, Чэрвінскі Апанас 

Фёдарвіч,  служыў  у канцы 19 стагоддзя ў ахове  

імператарскага  цягніка. З дзяцінства Мікалай 

Іванавіч памятаў аб  сямейнай рэліквіі – вялікіх -

памераў  грамаце, якая заўсёды вісела на  бачным 

месцы ў іх хаце. Ёю быў узнагароджаны  дзед 

Апанас  у 1898 годзе за бездакорную службу і ў 

сувязі з нараджэннем імператрыцай  дачуушкі ў 

імператрыцы. Грамата ператрывала нават  пажары  

вайны, вёска  Сухавержа была спалена карнікамі, 

але, нажаль, была знішчана полымем пажара ў 

2005 годзе. Дзед  памёр у  1943 годзе. Цікава, што 

ля дзедавай магілы захавалася  бяроза, дзе ў 

партызан была  абсталявана назіральная вышка. 

Засталіся  ў памяці Чэрвінскага ўспаміны 

старажыхароў аб карных экспедыцыях, калі былі 

спалены  вёскі Залесся. Аб плануемай карнай 

аперацыі паведаміў паліцай Суботка Калесніку 

Мікалаю, які, у сваю чаргу, перадаў Шчаснаму 

Петраку, каб ратаваліся. Падчас карнай  

экспедыцыі  ледзь не загінуў партызанскі 

камандзір Карпаў, які ў гэты час  быў у сваёй 

палюбоўніцы Марозька Вольгі. Ён паспеў уцячы 

зараснікамі, кінуўшы каня  ўцёк зараснікамі 

пехатою. Паліў вёскі латышскі карны батальён. 

Апавядаў  нам Мікалай Іванавіч і пра свайго 

былым добрага сябра,  ветэрана вайны  Матэленка 

Генадзя Паўлавіча  з вёскі Астравы. Ён нарадзіўся 

ў 1918г., быў прызваны ў войска яшчэ перад  

вайною, у  1940 годзе. Г.Матэленак прымаў удзел 

у абароне Кіева, у жніўні 1941 года трапіў у 

палон, знаходзіўся ў лагеры   ў  г. Краматорску. 

Дзякуючы таму, што ў ахове былі славакі,  здолеў 

уцячы і 82 дні  дабіраўся пехатою дадому. Потым  

пайшоў у партызаны. Аднойчы, збіраючы па 

вёсках з паплечнікамі  Васілём Грэцкім і  

Кандратам Лакоткам збіралі прадукты для 

партызан,  трапілі ў засаду. Матэленак Генадзь, 

які  прыкрываў адыход сяброў,  быў цяжка 

паранены –  куля трапіла ў нос, прайшла  праз 

шчаку і раздрабіла сківіцу. Дзякуючы 

партызанскаму аэрадрому, хлопец быў вывезены  

ў савецкі тыл. У горадзе Мураме яму зрабілі 

аперацыю, выразалі частку шчакі, уставілі новую 

сківіцу. Пасля вайны Генадзь Паўлавіч стаў 
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заўзятым паляўнічым, рыбаком, любіў апавядаць 

розныя гісторыі з ваеннага жыцця. 

Бацька Мікалая Чэрвінскага Іван,  1935 года 

нараджэння, быў кавалём і сваё майстэрства 

перадаў сыну. Майстэрства Мікалая бачна і вакол 

хаты, дзе жыве каваль. Тут шмат адмыслова 

выкаваных рэчаў: брама, паштовая скрынка, 

ліхтары і г.д. Мікалай Іванавіч не адмаўляе 

кожнаму, хто да яго звяртаецца з просьбаю 

выкаваць нейкую рэч. 

ВЁСКА  СУШКІ 

Пад час адной з вандровак мы наведалі і вёску 

Сушкі, што знаходзіцца зусім побач з Чэрасамі. 

Там мы сустрэліся з дачкой беларускага паэта  

Пятра Сушко – Арлоўскай Тамарай Пятроўнай, 

1934 года нараджэння. Падчас сустрэчы яна  

апаввядала аб сваім бацьку, яго ўдзеле ў 

грамадскім жыцці, адданасці беларускай справе. 

Мы перафатаграфавалі цікавыя здымкі з яе 

сямейнага альбома: фота бацькі  1920-х гг., сваёй 

бабулі Еўдакіі Карпаўны, пачатку 20-га стагоддзя, 

сямейныя здымкі 1950 – 1970-х гадоў. Тамара 

Пятроўна  шмат  апвядала нам пра свайго 

знакамітага брата Паўла Пятровіча, таксама паэта, 

які нарадзіўся ў 1937 годзе (памёр у 2002-м). 

Асабліва ўразілі  нас успаміны  аб іх цяжкім  

галодным  пасляваенным дзяцінстве, вучобе ў 

Чэраскай школе. Пасядзелі мы і на камені, на якім 

любілі адпачываць  і сын і бацька, дзе яны 

складалі свае вершаваныя радкі. Сфатаграфавалі і 

хату, у якой раней жыла сям’я Сушко.  

Пасля сустрэчы  мы зрабілі разведку па  ваколіцах 

вёскі Сушкі, на вясковых агародах знайшлі шмат 

керамікі  16-19 стст. Гільзы ад вінтовак і 

аўтаматаў сведчылі аб баях  1944 года. 

Знойдзеныя крамнёвыя разцы 3-4 тыс .да н.э. 

падцвярджаюць існаванне тут паселішчаў 

старажытнага чалавека яшчэ ў эпоху неаліту.    

    

ДЗІСЕНСКІ ПЯРСЦЁНАК (ПРАЦЯГ). 

ДЗІСНА. Маёнтак Дарожкавічы 

 

Пасля вывучэння  маёнтка Лонкі “Арганаўты 

мінулага” паспяшалі ў Дзісну, для  азнаямлення са 

старажытнай і найцікавейшай  гісторыяй гэтага  

зараз самага маленькага  ў горада Беларусі. Па 

дарозе мы наведалі месца растрэлу  жыхароў 

Дзісны – яўрэяў, дзе схілілі галовы перад 

памяццю аб бязвінна забітых людзях. Для таго, 

каб  вывучэннне Дзісны было больш цікавым, мы 

абралі  сваім  экскурсаводам  знанага дзісенскага 

краязнаўцу Пятра Ўладзміравіча  Баговіча. 

Знаёмства пачалося з маёнтка Дарожкавічы, 

вядомага з пачатку 16-га стагоддзя як вотчыннае 

ўладанне полацкіх баяраў Сцяпана і Сафрона 

Дарожкавічаў. Менавіта  іх прозвішча і лягло ў 

аснову назвы сядзібы. Але найбольшую славу ёй 

прынёс  род Кастравіцкіх. У 1780 годзе 

Дарожкавічы былі ўладаннем Міхаіла 

Кастравіцкага, падваяводы  полацкага, які перадаў 

яго ў спадчыну  свайму сыну, харунжаму  

дзісенскаму Адаму Кастравіцкаму. Менавіта  тут, 

пад Дзісной,  пасля разгрому ў Вільні  таварыства  

філаматаў і філарэтаў  хаваўся ад царскай паліцыі  

ў 1824 годзе славуты наш паэт Адам Міцкевіч. Ён 

жыў   нават не ў самой сядзібе, а ў капліцы 

Кастравіцкіх, якая стаяла  ў парку. Па існуючай 

лягендзе Адам закахаўся ў  жонку  ўладальніка 

маёнтка Людвіку (дзявочае прозвішча – 

Старая хата Сушко П. 

І. Кандратовіч і Т. П. Арлоўская (Сушко) 
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Пэнгоўская ). Людвіцы і яе дачцэ паэт прысвяціў 

свой верш “Маёнтак”, дзе змясціў такія радкі: 

”Загінуць не можа краіна, дзе жонкі і дзевы такія”. 

Аб патрыятызме Кастравіцкіх сведчыць  удзел у 

паўстанні 1831 года Адама Кастравіцкага, які 

быўсябра паўстанцкага камітэту, які быў 

зняволены ў Мінску і Дынабургу. Удзельнікам 

паўстання быў і пляменнік  Людвікі,  юнкер 

А.Пэнгоўскі. Нягледзячы 

на  пакаранне  

Кастравіцкія не засталіся 

ўбаку ад паўстання 1863 

года.  Сын Адама 

Кастравіцкага, штабс-

капітан рускай арміі 

Міхаіл-Апалінарый  

Кастравіцкі вымушаны 

быў назаўсёды пакінуць  

радзіму і эміграваць у 

Еўропу, дзе служыў у 

Рыме ў папскай гвардыі. У Рыме яго дачка 

Ангеліна ў 1880 годзе нарадзіла сына Вільгельма-

Апалінэра, які   ў будучым  стаў  славутым   

славутым французскім паэтам-мадэрністам 

Гіёмам Апалінэрам. За сваё нядоўгае і трагічнае 

жыццё ён напісаў шэраг  твораў – раман 

“Жанчына ў крэсле”, “Бестыярый, або картэж 

Арфея”, зборнікі  вершаў “Алкаголь”, 

”Каліграмы.Вершы вайны і міру“, п’есу “Грудзі 

Тэрэзія”, раман “Жанчына “. Апалінэр Гіём быў 

сябрам мастака Пабла Пікаса. Такім чынам, у 

Дарожкавічах можна ўшанаваць памяць двух 

сусветна вядомых паэтаў. За ўдзел  у паўстанні 

Дарожкавічы ў Кастравіцкіх былі канфіскаваны і 

прададзены тайнаму саветніку і статс-сакратару 

Рыхтару. Рускі афіцэр Сяргей Капылоў, 

прадвадзіцель дваранства,  ажаніўся з дачкой  

Рыхтара і стаў паўнавартасным уладальнікам  

маёнтка Дарошкавічы. Першай  справай  новых 

уладальнікаў было знішчэнне ўсялякай  памяці  аб 

патрыятычным родзе. Капылоў разбурыў  капліцу 

і знішчыў пахаванні продкаў Кастравіцкіх. 

Сядзіба 19-га стагоддзя ўяўляла  сабою 

цагляны атынкаваны двухпавярховы дом з 

мансардай. Ён быў размешчаны на высокім 

стромкім беразе Заходняй Дзвіны. Адрыян 

Капылоў  у міжваенны час, каб пазбегнуць 

банкрутства, частку сваёй зямлі перадаў сялянам. 

Удзячныя вяскоўцы з Беразова  і Фралова 

выратавалі сям’ю Капыловых, калі ў 1939 годзе  іх 

арыштавалі бальшавікі. Да нашага часу  не 

засталося і сядзібы. Яна была амаль цалкам 

знішчана ў апошнюю вайну. Зараз на яе месцы  

дзісенскі  святар айцец Генадзь Каранеўскі 

збудаваў сваю хату, выкарыстаўшы  для яе рэшткі 

сцен. З яго дазволу “арганаўты “заняліся 

пошукамі на месцы былога парку, дзе яшчэ да 

сённяшняга дня захавалася  частка векавых 

дрэваў. Карпатлівая пошукавая дзейнасць  дала 

вынікі. Па-першае, мы знайшлі рэшткі падмурку 

капліцы, якія захаваліся на ўскравйку парку, а 

таксама  сляды цаглянай і каменных агароджаў. 

Але, самае галоўнае, дзякуючы  вялікім ямам, мы 

змаглі лёгка прасачыць гісторыю гэтых мясцін. 

Таўшчыня культурнага пласта ў парку дасягала 

месцамі да  1 метра 30 см. Знойдзеныя аскепкі 

ляпной керамікі  пераканаўча сведчылі аб 

існаванні ў гэтым месцы гарадзішча  днепра-

дзвінскай культуры. Нажаль, яно  практычна 

цалкам знішчана для вывучэння  археолагамі. 

Справа ў тым, што частка Дзісны размешчана на 

пясках, і таму, каб  палепшыць урадлівасць  сваіх 

агародаў,  жыхары горада і вывозілі  з парку 

культурны пласт – вось адкуль тут  утварыліся 

шматлікія ямы. Аб існаванні тут сядзібы ў 

сярэднявеччы сведчылі нашы знаходкі керамікі і 

кафлі, цвікоў, парцэляны, шклянога посуду 16-19 

стагоддзяў. Потым мы вывучалі  руіны  цагляна-

каменнай стайні, магутныя сцены якой вытрымалі 

ўдары часу. 

В.А.ЕРМАЛЁНАК 

 

 

 
Гіём Апалінэр 

Масленік А. ля сядзібы ў Дарожкавічах 

mailto:ssch3_mior@vitebsk.by

