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У нумары: Нашы навіны: КАНФЕРЭНЦЫЯ - ДА   95 - ГОДДЗЯ  БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАЙ РЭСПУБЛІКІ 

(1918-2013)- ДЗІСЕНШЧЫНА  Ў   “РЭВІЗІІ  ПОЛАЦКАГА  ВАЯВОДСТВА  1552 ГОДА” - ВЁСКА  ЧЭРАСЫ- 

ТУРЫСЦКА-КРАЯЗНАЎЧЫ  МАРШРУТ  “ДЗІСЕНСКІ ПЯРСЦЁНАК” (ПРАЦЯГ ) - МЕМОRІА 

 

                  ПА  ДАРОЗЕ  НА ДЗІСНУ 

 

 

 

 
 
 

 

 
НАШЫ НАВІНЫ: КАНФЕРЭНЦЫЯ 

 
4-5 сакавіка 2013 года ў Мінску адбылася 

міжнародная навукова-практычная канферэнцыя  

“Ад праектнай  і даследчай дзейнасці вучняў – да 

навукова-даследчай працы “.  Канферэнцыя  была 

арганізавана  Міністэрствам  адукацыі  Рэспублікі   

Беларусь  і  ДУА  ”Акадэмія паслядыпломнай 

адукацыі“. Праграма яе была насычанай: адбыліся 

пленарныя  паседжанні, працавала шэсць  секцый, 

абараняліся наукова-даследчыя работы фіналістаў 

конкурсу “Суквецце талентаў”, дзейнічала  восем  

майстар-класаў. Сапраўдным  адкрыццём  

канферэнцыі стала  выступленне прафесара, 

доктара педагагічных навук з Масквы  Кавалёвай 

Таццяны  Міхайлаўны па  тэме “Цьютарскае 

суправаджэнне даследчай і праектнай дзейнасці 

вучняў.”  Па гэтай тэме яна правяла і майстар-

клас. У канферэнцыі прыняў удзел  настаўнік 

гісторыі  Ермалёнак  В.А., які выступіў з дакладам 

“Арганізацыя навукова-даследчай дзейнасці  з 

вучнямі на ўроках гісторыі  і занятках археолага-

краязнаўчага гуртка “Арганаўты мінулага“. 

Выступаючы,  ён адзначыў асаблівасці сваёй 

даследчай дзейнасці з вучнямі, галоўнай 

адметнасцю якой  з’яўляецца апірышча на  37-

гадовыя   вынікі дзейнасці гуртка “Арганаўты 

мінулага “ і багатыя фонды ( 25 тысяч адзінак 

захоўвання) школьных музеяў, сістэматызаваная  і 

мэтанакіраваная праца,  не звязаная асобна з 

конкурсамі.  Па выніках  канферэнцыі быў  

выдадзены зборнік, у якім змешчаны  больш за  

160   прац   вучоных і настаўнікаў, якія займаюцца  

даследчай працай з вучнямі. У зборніку змешчана  

і  праца  настаўніцы  нашай школы Урбановіч Г.А. 

“Міжнародныя экалагічныя праекты, інтэрнэт –

праекты, навукова-даследчая дзейнаць у працы 

Клуба англійскай мовы.” 

 

 

 

ВЫСТАВА  ГРОШАЙ 

 

У  Мёрскім раённым гісторыка-этнагарафічным 

музеі  адкрылася  выстава  ”Грошы розных часоў і 

народаў “. Арганізавана яна была з навукова-

дапаможных фондаў  гістарычнага музея  СШ №3 

.У экспазіцыі выставы змешчаны  разнастайныя 

папяровыя грошы  некалькіх  дзясяткаў краін 

свету – Бразіліі, ЗША, Фінляндыі, Кубы, Карэі, 

Кітая, Егіпта, Індыі, В’етнама і інш. Асабліва 

багатая калекцыя баністыкі Рэчы Паспалітай  і 

Польскай Народнай Рэспублікі (1918-1991), 

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

гуртка “Арганаўты мінулага”                              № 3 (27) 2013    

 
В. Ермалёнак з прафесарам з Масквы Кавалёвай Т.М. 
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Германіі, пачынаючы ад  Германскай імперыі  да 

ГДР і ФРГ, Румыніі, Венгрыі, Украіны.  Самы 

вялікі намінал – адзін мільярд  пэнгаў  

пасляваеннай Венгрыі. Наведвальнікаў музея 

ўражвае  і  вялікая падборка бонаў   часоў 

грамадзянскай вайны ў Расіі (1918-1922). Тут  мы 

можам ўбачыць папяровыя грошы арміі Калчака, 

Дзянікіна, Урангеля, эсэраўскіх урадаў, 

Далёкаўсходняй Рэспублікі, РСФСР і 

інш.Падобная выстава  ўжо праводзілася на базе 

раённага музея ў 2006 годзе і выклікала цікавасць   

наведвальнікаў. Зараз  калекцыя павялічылася,   і  

мы спадзяёмся  не пакінуць  раўнадушнымі ўсіх 

зацікаўленых. 

 

 

РУПЛІЎЦЫ  МУЗЕЯ 

ПАДАРУНАК  З  МІНСКА 

 

Не паспелі  мы  правесці  ўлік і сістэматызацыю   

дасланых  нам  Сяргеем Сцяпанавічам Панізнікам 

экспанатаў,  як атрымалі чарговы пакунак з  

Мінска. Найбольш каштоўнымі экспанатамі для 

нас з’яўляюцца  перададзеныя для  раздзела 

Музея кнігі і друку  “ Філатэлія” старыя  маркі   

першай  паловы 20 стагоддзя: Канады (19 шт), 

Літвы (41  шт), Латвіі (52 шт), Эстоніі (47 шт), 

Польшчы (60 шт), Сярэдняй  Літвы,  Асобнага 

атрада  БНР (21 шт) .У сваю чаргу іх падараваў   

Сяргею Сцяпанавічу беларускі перакладчык з 

Масквы  Бурсаў Іван Цярэнцьевіч, які збіраў  

маркі   праз  усё сваё  жыццё. Наш  славуты 

зямляк  парадаваў нас і  іншымі  цікавымі  

матэрыяламі. Так, мы атрымалі ўзнагароды  

ветэрана вайны  Юрына  Аляксандра  Пятровіча  

(1922-2002). Гэта  юбілейныя медалі у гонар 20, 

40, 50 год  Перамогі над фашысцкай Германіяй, 

медалі  50, 60, 70 год  Узброеных  сіл  СССР, 

медаль” Гергій Жукаў”, медаль “За 

добрасумленную працу ў гонар 100-годдзя з дня 

нараджэння  У.І.Леніна, ордэн  Айчыннай вайны. 

Гэтыя  ўзнагароды засталіся яму ад   жонкі 

Панізнік  

Людмілы 

Мікалаеў

ны, якая 

была 

прыёмнай 

дачкой  

ветэрана. 

Нумізмат

ычны  

аддзел 

гістарычн

ага музея 

папоўніўс

я   24 

манетамі  

Польшчы, Манголіі, Венгрыі, Балгарыі, 

Чэхаславакіі, ГДР, Францыі, Расіі. Найбольш 

старая  манета – 10  капеек  1783  Расійскай 

імперыі. У  пакунку была  чарговая  калекцыя 

паштовак 50-80 гадоў  з выявамі гарадоў  Мінск, 

Гродна, Рыга, Талін, Вільнюс, Львоў, Масква, а 

таксама  рэспублік Узбекістан і Казахстан. Шмат  

віншавальных паштовак  з разнастайнымі святамі 

– Першае мая, Са святам Кастрычніка, 8 Сакавіка, 

 

 

 

На выставе вучні Чапукоўскай СШ 

Маркі Сярэдняй Літвы і БНР 
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Новым годам і інш. Агульная колькасць – 100 

штук. У чарговы раз мы атрымалі сорак  

разнастайных канвертаў, дасланых спадару 

Панізніку  або яго блізкім. Для нас  важна, што  

пераважаюць беларускія  канверты  90-х гадоў  20 

ст. У пасылцы мы атрымалі  таксама  даведнікі, 

мастацкія і  навукова-папулярныя кнігі, у тым 

ліку і з аўтографамі  нашых  землякоў  Пятро 

Сушко “Бігосаўскі паром“, Валянціны 

Трыгубовіч, Ніны Цвіркі, Арсеня Ліса, Уладзіміра  

Ліпскага, Алеся Туровіча, Людмілы Ігнатавай. У 

пакунку  была і рэдкая зараз кніга “Рассказы о 

наших земляках “, надрукаваная  ў  горадзе 

Маладзечна  ў 1959 годзе. У ёй змешчаны  

апавяданні  пра нашых знакамітых землякоў  Ф. 

Ф. Струй   з Дзісны, доктара навук М.І.Накоўніка, 

кампазітара Г.І.Цітовіча. Сардэчная падзяка 

нашаму земляку  за дасланыя падарункі, якія,  

будзем спадзявацца,  зацікавяць   наведвальнікаў  

нашых музеяў. 

              В.А.Ермалёнак 

     

                      ЦІКАВЫ  ЗДЫМАК 

 

Пад час наведвання музея сябрамі Таварыства 

браслаўчан у Польшчы, адзін з браслаўчан 

паабяцаў даслаць некалькі здымкаў 30-х гадоў ХХ 

ст. з архіва яго бацькі, які ў міжваенны перыяд 

быў інспектарам пажарнай аховы браслаўскага 

павета. Анджэй Бучык сваё слова стрымаў – мы 

друкуем цікавы здымак пажарнай аховы в. Новы 

Пагост. 

 

 

ДА   95 - ГОДДЗЯ  БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАЙ 

РЭСПУБЛІКІ (1918-2013) 

  Пантэон  беларускай славы  Мёршчыны 

 

Мы павінны ганарыцца, што на алтар свабоды і 

незалежнасці  Беларусі  наш край  ахвяраваў шмат 

сваіх сыноў. Найбольш выбітным з іх з’яўляецца,  

несумненна,  Вацлаў Ластоўскі (1883-1938 ). Яго 

дзіцячыя гады прайшлі ў Старым Пагосце. Ён 

аўтар першай  кнігі, у якой сістэматызаваў    

гісторыю  Беларусі,  фундаментальнай “Гісторыі 

беларуска (крыўскай) кнігі“ ,” Руска-беларускага 

(крыўскага )слоўніка”, аўтар шматлікіх 

артыкулаў, мастацкіх твораў. Наш зямляк  

уваходзіў у раду  вывецтва 

“Нашай Нівы”, рэдагаваў  

газету “Гоман“, выдаваў 

часопіс “Крывіч”. У 1921-1923 

годзе з’яўляўся   старышанёй 

Рады міністраў Беларускай 

Народнай Рэспублікі, пазней 

быў  дырэктарам  Беларускага 

дзяржаўнага музея, сакратаром  

Інстытута беларускай 

культуры. Расстраляны ў 1938 

годзе. 

Язэп Драздовіч(1888-1954 ). 

Жывапісец, графік, скульптар, 

пісьменнік, гісторык, 

краязнаўца. Нарадзіўшыся  ў 

Дзісенскім павеце, шмат 

сцяжынак  пратаптаў  па 

нашым краі. Арганізоўваў  

беларускія школы і гурткі. 

Ствараў  грунтоўныя  працы  па гісторыі 
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Дзісеншчыны. Напісаў твор “Дзісенская 

дагістарычная старына”. Актыўна ўдзельнічаў у 

культурным жыцці Заходняй Беларусі. Яго жыццё 

– прыклад самаахвярнага служэння  Беларусі. 

Флор Манцэвіч (1890-1941). Настаўнік, 

карэспандэнт ”Нашай нівы”,  дзеяч нацыянальна- 

вызваленчага  руху ў Заходняй Беларусі, дэпутат 

народнага сходу ў Беластоку. Расстраляны 

немцамі ў  1941 годзе. 

Пётра  Мятла (1890-1936).  Вёска  Кухцінцы. 

Удзельнік стварэння  нацыянальна –вызваленчых 

арганізацый, дэпутат польскага сейма, арганізатар 

Беларускай  сялянска-рабочай  грамады, аўтар 

прац па гісторыі нацыянальна-вызваленчага руху. 

Загінуў  падчас сталінскіх рэпрэсій. 

Пётра Просты(Бобіч) (1890-1944). Нарадзіўся ў 

вёсцы Дзедзінка. Беларускі святар, пісьменнік, 

змагар за родную мову ў касцёле, карэспандэнт 

газет “Наша Ніва“, ”Беларус“, ”Наша  думка”, 

”Беларускія ведамасці“, напісаў два тамы 

казанняў “Родная мова ў святынях “. 

 Браніслаў Туронак(1896-1938). Нарадзіўся  ў 

фальварку  Пестуны. У 1919 годзе адкрыў 15 

беларускіх школ на Браслаўшчыне. Заснавальнік  

Беларускага  студэнцкага саюза, адказны рэдактар 

часопіса “Наш шлях”, рэдактар газеты 

“Беларуская крыніца“, карэспандэнт  шэрагу 

беларускіх выданняў. У 1926-1927 годзе ўваходзіў  

у кіраўніцтва Беларускага  інстытута  гаспадаркі і 

культуры.  

 Кузьма Крук(1896-1942). Нарадзіўся ў вёсцы 

Масцішча. Удзельнік першай сусветнай вайны, 

вучыўся на  юрыдычным факультэце Віленскага 

ўніверсітэта, быў членам  Таварыства  беларускай 

школы, актыўны дзеяч  беларуска-сялянскай 

рабочай грамады. Прымаў актыўны ўдзел у 

выпуску сатырычнага часопіса “Маланка“. Падчас 

выбараў у польскі сейм стаў кандыдатам у паслы. 

За абарону  правоў  беларускіх сялян  у народзе 

празвалі “беларускім царом“. Расстраляны 

фашыстамі ў Дзісне. 

Мікола  Шкялёнак(1899-1946). Нарадзіўся ў вёсцы 

Пякоціна. Беларускі гісторык і палітык. Скончыў 

юрыдычны факультэт Віленскага ўніверсітэта. 

Быў сябрам Беларускага студэнцкага саюза, 

Беларускага навуковага таварыства, з’яўляўся 

адным з заснавальнікаў Беларускага 

Нацыянальнага фронту, Беларускага  Камітэта 

Самапомачы ў Нямеччыне, уваходзіў  у 

кіраўніцтва  беларускай Цэнтральнай Рады, 

рэдагаваў выданні “Студэнцкая думка “, ”Раніца “, 

Беларуская газэта “, напісаў шэраг навуковых 

прац  па  гісторыі Беларусі. Расстраляны  

сталінскімі катамі  ў 1946 годзе.    

Антон Падзява (1906-1975), Тамаш Падзява(1913-

1955). Каталіцкія святары,  паходзяць  з вёскі  

Перхулева, вучыліся ў Друйскай гімназіі  пры 

кляштары марыянаў, з гэтага часу звязаны з 

беларускім  нацыянальным і рэлігійным рухам. 

Тамаш Падзява друкаваўся ў  часопісе “Божым 

шляхам “, удзельнічаў у працы Беларускай секцыі 

Ватыканскага радыё, прымаў удзел у рэлігійным і 

культурным жыцці беларускага замежжа.   

Язэп Малецкі(1906-1982). Вёска Якужы. Дзеяч  

нацыянальна–вызваленчага руху ў Заходняй 

Беларусі, выдавец беларускіх газет і календароў, 

член  Віленскага беларускага нацыянальнага 

камітэта, аўтар шэрагу кніг  і артыкулаў,  у тым 

ліку “Пад знакам Пагоні“, дзеяч  беларускіх 

нацыянальных арганізацый  ў замежжы. Памёр ў 

Аўстраліі.                                          

Яўген Аніська (нар. ў 1910 годзе).  Вёска  

Шалціны. Вучыўся ў Друйскай гімназіі і Вільні. 
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Актыўны  дзеяч нацынальна-вызваленчага  руху ў 

міжваеннай  Беларусі, Польскай Народнай 

Рэспубліцы, карэспандэнт розных беларускіх  

газет і часопісаў, выдаваў часопіс “Золак “.  Памёр 

ў 1996 годзе ў Польшчы. 

Чэслаў Сіповіч(1914-1981), вёска Дзедзіна. 

Закончыў  Друйскую гімназію, тэалагічны  

факультэт Віленскага ўніверсітэта, папскую 

акадэмію ў Ватыкане, біскуп  грэка-каталіцкай 

царквы  для беларусаў замежжа. Арганізаваў у 

Лондане музей і бібліятэку імя Ф.Скарыны, 

выдаваў на беларускай мове часопіс  “Божым 

шляхам “, аўтар прац па  беларусазнаўстве. 

Апяксандар Юршэвіч (1928-2008). Вёска 

Забалацце. У 1946 годз быў адным  з 

арганізатараў  Саюза беларускіх патрыётаў падчас 

вучобы ў Глыбоцкім педвучылішчы. Научэнцы,  

адчуўшы сябе ва ўмовах нямецкай акупацыі  

сапраўднымі беларускімі патрыётамі, выступілі  

супраць русіфікацыі і вынішчэння беларускасці  

пасля  вайны.  У 1947 годзе яму быў вынесены 

прысуд да пакарання смерцю, заменены потым на  

25-гадовае  зняволенне у лагерах. Праз  ўсё жыццё 

захаваў высокую беларускую самасвядомасць і 

адданасць беларускай справе.  

Наш край можа ганарыцца і вялікай кагортай 

дзеячаў  культуры і літаратуры, дзякуючы якім  і ў 

21  стагоддзі  наша беларуская мова   не стала  

мёртвай. Вось іх далёка няпоўны  пералік -  

В.Савіч-Заблоцкі, Г.Цітовіч, Павел і Пятро 

Сушко, С.Панізнік, Ф.Сіўко, Г.Тычко, А.Масла, 

Н.Бучынская , Б.Мароз  і многія іншыя. 

 

 

ДЗІСЕНШЧЫНА  Ў   “РЭВІЗІІ  ПОЛАЦКАГА  

ВАЯВОДСТВА  1552 ГОДА”  

 

“Полацкая  рэвізія 1552 года”  належыць да  тых 

нешматлікіх помнікаў, якія  могуць  нам  значна 

дапамагчы  ў вывучэнні  нашага краю ў 16 

стагоддзі. У Полацкае ваяводства ў той час  

уваходзіла ўсходняя  і паўночная частка нашага 

сучаснага раёна. Дзякуючы рэвізіі, мы зможам 

аднавіць звесткі аб  паселішчах, іх  уладальніках, 

прозвішчах сялян і іх павіннасці. Рэвізія  можа  

дапамагчы    тым, хто займаецца  вывучэннем 

свайго радаводу і  гісторыі сваёй мясцовасці. 

Настаўнікі і вучні на аснове  змешчаных  

гістарычных крыніц  змогуць напісаць шэраг 

даследчых прац  па эканамічнай, сацыяльнай 

гісторыі нашага краю. Полацкая рэвізія  мае 

вялікае значэне і для вывучэння  гісторыі 

тапанімікі  Мёршчыны. У сваёй працы мы 

паспрабуем  сістэматызаваць   змешчаныя ў рэвізіі 

звесткі аб Дзісеншчыне, зрабіць  гэтыя  факты  

больш даступнымі для шырокага  кола  чытачоў. 

Ужо ў першай  частцы рэвізіі- апісанні  Полацкага 

замка,  выкананым  маршалкам Янам Кмітам і 

канюшым Марцінам Падсудкуоўскім,  мы 

знаходзім звесткі, што  ўмацаванні  замка павінны 

былі будаваць і рамантавааць не толькі мяшчане 

(гараджане) Полацка, але і жыхары ўсяго  

Полацкага ваявадства. Так з рэвізіі мы 

даведваемся, што   самая  першая вежа  пад назвай 

“Вусцейская “ на падмурку  была пабудавана  ў 

тры сцяны і будавалі яе  жыхары  вёсак  Язенскай, 

Угольніцкай, Галамысльскай, Друйскай воласці. 
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За другой вежай за пабудову  і рамонт  гародні 

(сцяны ) павінен быў адказаваць Мікалай Глябовіч 

з Галомыслі, крыху далей гародні будавалі людзі 

гаспадарскія (гэта значыць вялікага князя ) з  

Угольнікаў, яны  будавалі  таксама  і  частку 

сцяны за  трэцяй вежай. Яшчэ  адну частку сцяны 

замка  даглядалі Сцяпан, Карніла і Мікіта Каваль з 

Дарошкавічаў, за  яшчэ адзін участак  сцяны быў 

адказны Глеб Корсак з Блошнікаў. Адзін  з 

участкаў гародні будавалі  Барыс  Занкоў ,Іван 

Шышка з Цвеціна,  а таксама прымалі  ўдзел у 

гэтай справе  і  жыхары  вёскі  Завуцце начале з 

Якімам Маловічам.За трэцяй вежай таксама былі  

людзі з Цвеціна  Барыса Занковіча  і Ваські  

Панкова са сваімі паплечнікамі.Умацаванні 

полацкага замка  , частку сцяны  будавалі і  

даглядалі   гаспадарскія людзі  Аляксея  Прасёлкі і 

Сямёна Купца з Курылавіч, а  крыху далей -  

людзі  ўсёй Курылавіцкай воласці. Цвецінскія 

людзі будавалі  частку сцяны і за васьмой вежай.  

Усяго  вежаў у замку  было  дзевяць,   а  ўсіх 

гародзен – двесце чатыры. У рэвізіі сказана, што 

некаторыя валы  замка асыпаліся, бо некаму іх 

падсыпаць, таму што частка  адказных людзей  

адышла падчас войнаў да непрыяцеля 

(Маскоўскай дзяржавы). Жонка Яна Глябовіча,  

віленскага ваяводы, не жадае адпускаць  сваіх 

прыгонных сялян  з Галомыслі  на працу  да 

полацкага замка .  

 (працяг будзе).           

      В.А.Ермалёнак 

 

ДАСЛЕДАВАННІ  ГУРТКА “АРГАНАЎТЫ  

МІНУЛАГА“ Ў  2011 ГОДЗЕ (ПРАЦЯГ).             

ВЁСКА  ЧЭРАСЫ 

Вёска  Чэрасы, якая размешчана  ўсяго за  сем 

кіламетраў ад Мёраў, з’яўляецца   паселішчам 

,якое найбольш вывучана “арганаўтамі“. Але 

перад напісаннем  грунтоўнай працы  па гісторыі 

вёскі  І.Кандратовічам  спатрэбіліся новыя 

вандроўкі  і сустрэчы са старажыхарамі, каб 

больш дасканала вывучыць і ўдакладніць  ужо 

вядомыя факты  і  знайсці новыя. Некалькі 

праведзеных  вандровак далі багаты плён для 

нашай працы. Наведаўшы  бібліятэку, мы  больш 

даведаліся  пра  паэта  Паўла Сушко, 

ксеракапіравалі яго рукапісны зборнік вершаў, 

сфатаграфавалі  этнаграфічныя рэчы, якія былі 

зроблены  рукамі паэта. Біблятэкар  паказала нам 

матэрыялы  аб самабытных майстрыхах, 

ткачыхах, якія раней жылі ў Чэрасах. Адным з 

цікавых суразмоўцаў, з якім  мы сустрэліся, быў 

Грэцкі Уладзімір Фёдаравіч  1935 года 

нараджэння з недалёкай ад Чэрасаў вёскі 

Слаўшчызна. Яго бацька   Грэцкі  Фёдар  

Пракопавіч (1885-1954)   быў  удзельнікам першай 

сусветнай  вайны, выжыў, трапіўшы ў нямецкі 

палон. Здымак  і ўспаміны аб ім захоўваюцца ў 

гістарычным музеі нашай школы. У  бацькі  быў 

яшчэ брат і чатыры сястры, а зямлі было мала. 

Дзякуючы рэформе Сталыпіна, маглі  ўзяць зямлю 

па кантракту з выплатай  на 25 гадоў. Уладзімір 

Фёдаравіч  распавёў нам некалькі  паданняў  аб 

паходжанні  мясцовых вёсак. Так  назва  вёскі  

Паданы з’явілася  наступным  чынам. Мясцовы 

чэраскі пан вельмі любіў  гуляць у карты. Заўсёды 

яму шанцавала. Але вось аднойчы прыехаў  пан з 

Пераброддзя, які таксама быў добрым 

карцёжнікам, і прайграў  яму  чэраскі пан не 

толькі грошы, але нават  сваіх сялян. Так і сталі 

зваць  былую вёску Слаўшчызну – Паданамі. У 

пачатку 20 стагоддзяў у Слаўшчызне пачалі 

сяліцца яўрэі, да вайны тут было   ўжо сем  іх хат. 

Найбольш багатыя з і х былі  Эстэры. Яўрэі 

трымалі дзве крамы,а таксама воўначасальню.  

Асноўны  іх занятак – гандаль. Куплялі ў сялян  

кароў, коней, збожжа, лён. Часта ездзілі па  вёсках 

і збіралі рыззё ў абмен  на гузікі, ніткі, іголкі, 

галантарэйныя вырабы. Ніякай варожасці паміж 

 
Будынак маёнтка ХІХ ст. у в. Чэрасы 
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яўрэямі і беларусамі не было. Але калі прыйшлі 

немцы, усіх  яўрэяў  расстралялі   ў  1942 годзе ў 

Мёрах. У пустых  яўрэйскіх хатах  пасяліліся  

жыхары спаленых вёсак Залесся. Уладзімір 

Фёдаравіч  апавядаў нам аб  апошніх панах 

Харчанках, якія набылі  чэраскія  лясы  яшчэ да 

рэвалюцыі, выкупіўшы іх  у Ялавіцкіх. Адну 

сядзібу яны мелі  бліжэй да лесу  за вёскай 

Сухавержа. У Чэрасах таксама ад  былых паноў, 

напэўна Радзівілаў ,заставаліся  два будынкі – 

адзін  драўляны, двухпавярховы, з  мансардай, 

другі цагляны. У ім   пры Польшчы  і вайной  

была  школа. У паноў была лядоўня  і сажалка, дзе 

разводзілі рыбу. Драўляны маёнтак спалілі  ў  

вайну партызаны, а ў  цагляным да гэтай пары 

жывуць людз і.Крыху пазней  мы  агледзелі месца, 

дзе была  драўляная сядзіба, але ад яе захавалася 

толькі лядоўня, якая ацалела дзякуючы сваёй  

моцнай  цэгле і каменю. Недалёка ад сучасных 

майстэрняў быў панскі вадзяны млын. Побач 

знаходзілася  месца, якое да нядаўняй пары 

называлі “прачкарня“ – гэта значыць там мылі  

панскую  бялізну. Акрамя  Харчанкі, перад  

вайной  жыў яшчэ адзін пан па прозвішчы 

Доўнаравіч. Згадаў нам  Уладзімір Фёдаравіч і 

месца, дзе была калісьці  панская карчма.  Наш 

суразмоўца нагадаў  і аб пахаванні француза. 

Сапраўды, з дакументаў мы ведалі аб сутычцы  

рускіх войск  з французамі паміж Чэрасамі і 

Мёрамі. Гэтыя падзеі адбіліся і ў памяці народнай 

на  цэлыя два стагоддзі. Зараз  там,  дзе была 

магіла, ўтварылася невялікая балота. Успамінаў  

Уладзімір Фёдаравіч і гады  вайны. Так, часта іх 

наведвалі партызаны, якія  размяшчаліся на 

балоце Ельня. Вясковых хлопцаў пад пагрозай 

расстрэлу яны  забіралі з сабою, потым іх 

размяркоўвалі па атрадах і частка з іх ішла за 

Дзвіну.Партызаны забіралі  харч, адзенне  не 

толькі для сябе, але і дастаўлялі партызанам  

Вехнядзвіншчыны, бо наш край не зведаў 

савецкай ўлады, таму людзі тут жылі больш 

заможна. Часта пад выглядам партызан 

прыходзілі проста рабаўнікі, бандыты, якіх 

таксама  шмат тулялася па лясах. Пасля нападу 

партызан на гарнізон у Мёрах з Глыбокага  

прыбыў карны  паліцэйскі батальён, партызанаў 

яны не знайшлі, але вось вёскі ля  балота спалілі 

цалкам. Забралі ў партызаны і дваюраднага брата  

Уладзіміра Грэцкага Вадзіма з Дворнага Сяла. 

Роднаг брата  Грэцкага Міхаіла Фёдаравіча 1922 

года нараджэння разам з сябрам Невядомскім  

Аляксандрам Антонавічам  спачатку  пасля 

вызвалення  адправілі  на зборны пункт ў в. 

Пестуны, дзе быў  палявы ваенкамат-шпіталь, але 

як незнаёмых  са зброяй  адправілі  дадому  і 

прызвалі пазней ўжо Мёрскім ваенкаматам. 

Пешшу яны дайшлі да Куранца, а потым цягніком 

даехалі да Волагды, дзе пасля кароткатэрміновых 

курсаў накіравалі на фронт  наводчыкам 

супрацьтанкавай  гарматы. У баі  паранены ў 

галаву  яго сябра  Невядомскі, якога  ён перавязаў 

сваімі бінтамі. У кнізе “Памяць 2 закралася 

памылка: паказана, што Невядомскі прапаў без 

весткі пад Кенігсбергам. На самой справе  там 

яны апынуліся ў акружэнні, з якога выйшлі 

жывымі некалькі чалавек. Пазней іх накіравалі ў 

іншую часць пад Берлін. Невядомскі пасля 

ранення вярнуўся жывым дадому. А вось  ад 

Грэцкага Міхаіла больш лістоў з фронта не 

прыйшло. А з ваенкамата толькі прыйшла 

абвестка аб смеці ў баі. Бацька Фёдар Пракопавіч  

занёс яе ў райсабес і атрымліваў пенсію  па 

загінуўшым на вайне сыне.На жаль,  у кнізе 

“Памяць“ у спісе загінуўшых Міхаіл Грэцкі не 

ўзгадваецца. 

 
Кандратовіч І. з Калеснікам Г.М. 
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    Пазней  да нашай гутаркі далучылася   жонка 

Уладзіміра Фёдаравіча  Грэцкая (Тычко) Ала  

Сяргееўна, 1938 года нараджэння, з вёскі 

Дзянісава. Раней ў вёсцы было 12 хат  ды 60 

жыхароў, зараз і вёскі няма.Ала Сяргееўна была 

добрая майстрыха, захавалася яе шматвышыванка 

на  фіранках, абрусах, ручніках. Мы з цікавасцю 

іх агледзелі і не маглі схаваць свайго захаплення: 

колькі цярпення і, галоўнае, часу спатрэбілася 

вясковай жанчыне, каб зрабіць такія шэдэўры. 

Яна была  маленькай, калі пачалася  вайна, але 

ўспаміны  аб ёй  яскрава засталіся ў памяці. Перад 

спальваннем вёскі  карнікам  удалося толькі 

забраць  свінню, дыван і некалькі рэчаў хатняга 

ўжытку. А вось мамінага брата вывезлі  ў 

Германію ў канцлагер, дадому  ён ўжо  не 

вярнуўся. Выехаў  у ЗША, ажаніўся з 

францужанкай, разам выгадавалі шасцёра дзяцей. 

Парацаваў на хлебапякарні, але жыў заможна, яго 

дом быў на 14 пакояў. Запомніўся  Але  Сяргееўне 

і  прыезд з вайны яе бацькі Тычко Сяргея 

Паўлавіча(1906-1992). Ён прывёз веласіпед, што 

было вялікай рэдкасцю,  акрамя таго  вузельчык з 

тканінай, белай і чырвонай, што дазволіла  падчас  

пасляваеннай галечы хоць крыху пашыць бялізны. 

Наступным нашым суразмоўцам быў старэйшы  

жыхар  вёскі Чэрасы Калеснік Міхаіл Мікалаевіч  

1927 года нараджэння. Усё жыццё працаваў з 

тэхнікай, быў галоўным механікам калгаса “Баявы 

партызан “. Яго добрасумленная праца адзначана 

ордэнам Леніна і Працоўнага Чырвонага  Сцяга. 

Нягледзячы  на хваробу, ён не адмовіўся з намі 

пагутарыць аб мінулым. Яго дзед  Калеснік 

Мікалай Усцінавіч  1897 года нараджэння  ваяваў 

на франтах Першай сусветнай вайны. Працаваў  

фурманам  у  чэраскага пана, за гэта атрымаў у 

падарунак   будынак  стайні, з якой і пабудаваў 

сабе хату. Але нядоўга ў ёй пажыў: загінуў на 

фронце   ў  Літве  10 жніўня 1944 года. Быў 

радавым 290 артылерыйскага палка. (У кнізе 

“Памяць“ указаны  няправільна год  яго 

нараджэння). Удзельнічаў  у вайне  брат нашага 

суразмоўцы – Калеснік Генадзь Мікалаевіч. 

Міхаіл Мікалаевіч апавядаў  нам пра навучанне 

пры Польшчы, дзе настаўніцай ў школе была  

Салтысаўна. Апошняга  ўпраўляючага маёнтка ў  

Чэрасах  Яўгена Даўняровіча вывезлі  ў Сібір  у 

1940 годзе, а другі ўпраўляючы быў Янчэўскі.У 

вёсцы спрадвеку жылі Лабэцкія, Калеснікі, Конахі 

,Шчасныя. Ён апавядаў нам і пра лёс апошняга 

гаспадара  чэраскіх лясоў – Харчанку.Ён жыў  і 

вайной ля балота Ельня. Пасля няўдалага 

нападзення  партызан брыгады Ракасоўскага  на 

гарнізон ў Мёрах, вяртаючыся на балота, яны 

забіваюць  старога пана на падлозе, засланай 

шкурай дзіка. Немцы потым вазілі  цела яго ў 

Мёрах, каб паказаць насельніцтву злачынства 

партызан. Вёз  забітага  селянін Малец  з  вёскі 

Мнюхі.  У Мёрах нябожчыка і пахавалі. 

                 В.Ермалёнак, І.Кандратовіч. 

 

 

   

ТУРЫСЦКА-КРАЯЗНАЎЧЫ  МАРШРУТ  

“ДЗІСЕНСКІ ПЯРСЦЁНАК” (ПРАЦЯГ ).  

                  ПА  ДАРОЗЕ  НА ДЗІСНУ 

 

Дарога  ад Язна на Дзісну  асфальтная, таму, 

нягледзячы на  насычаны  пошукамі  працяглы 

летні дзень і стомленасць,  мы хутка  імчалі да 

вызначанага месца начлегу. Найбольш значны  

цікавы населены пункт на  нашым шляху – вёска 

Завуцце. Тут  таксама старажытныя мясціны  ў  

былой  вёсцы Кухцінцы ( зараз яна з’ядналася з 

Завуццем). Тут  непадалёку знаходзілася селішча  

6-8 стагоддзя  банцараўскай культуры. Таўшчыня  

культурнага пласта да 30 см. Акрамя таго тут 

знаходзілі кераміку часоў Полацкага княства. 

Абследавалі селішча  археолагі Я.Г.Краскоўская  і 

 

Грэцкая А.С. са сваёй вышыўкай 
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А.Р.Мітрафанаў. У Кухцінцах нарадзіўся  

выдатны дзеяч нацыянальна-вызваленчага руху 

Пётр Васілевіч Мятла. Завуцце ўпершыню 

згадваецца ў  Полацкай рэвізіі  ў 1552 годзе. У 

гэты час сяло было ўласнасцю вялікага князя  і 

мяшчан  полацкіх. У 1557 годзе яно было 

падаравана земяніну Ф.Філіпровічу. У той час 

існавала як Вялікае, так і Малае Завуцце, а 

таксама быў маёнтак пад такой назвай.Пасля 

смерці ваяводы полацкага С.Давойны ў 1586 годзе 

падаравана ў пажыццёвае ўладанне   

М.М.Дарагастайскаму. З  17 стагоддзя ў Завуцці 

існавала каталіцкая капліца. У 1904 годзе  было 

таксама некалькі  населеных пунктаў з  такой  

назвай. У Малым Завуцці  жылі 35 чалавек, а ў 

Вялікім – былі  52 жыхары, у фальвакру пана  

Каржанеўскага было 9 чалавек, у маёнтку 

Завуцце, якім валодаў Капылоў, – 6 жыхароў. 

Таксама асобна існавала  Завуцце, дзе была 

карчма Каржанеўскага,там пражывала яшчэ  сем 

чалавек. У гісторыю ўвайшло  Завуцце  

выступленнямі сялян  ў  1905 годзе. Менавіта пад  

уздзеяннем агітатараў-рэвалюцыянераў, што 

вярнуліся  з Пецярбурга,  Іосіфа  Альхімовіча і 

Аляксандра Ціманоўскага  сяляне  на агульным 

сходзе  прымусілі валаснога  пісара Бельскага  

запісаць грамадскае рашэнне  спусціць ваду ля 

млына памешчыка Каржанеўскага, вадасховішча  

ля  якога затапіла сялянскія сенажаці, а сам млын  

спаліць. Рашэнне было прынято, таму  што  пан не 

сплачваў за затопленыя лугі сялянам грошы. 

Млыны былі спалены, сяляне  імкнуліся  

разграміць  і карчму, але паліцыя, якая прыехала  

з Дзісны, разам з лясной аховай  разагнала  

натоўп. Арганізатараў бунту  арыштавалі і  

прыгаварылі да трох год катаргі. Калі пан аднавіў 

млын, праз тры гады той быў  ізноў спалены. Мы  

пабывалі на месцы плаціны, дзе былі раней 

млыны, агледзелі  захаваныя  падмуркі. Вёска   

Кухцінцы з’яўляецца радзімай  Пятра Мятлы.  

Пётар Васільевіч  Мятла нарадзіўся ў 1890 ў 

вёсцы Кухцінцы. Пачатковую адукацыю атрымаў 

у царкоўна-прыходскай школе. У 1906—1910 

навучаўся ў Дзісенскай гарадской вучэльні, у 

1911-1912 – на педагагічных курсах у Коўне. 

Працаваў настаўнікам на Дзісеншчыне. У 1914-

1917 у расейскім войску; вучыўся ў Аляксееўскай 

ваеннай вучэльні, юнкеры якой у 1917 выступілі 

супраць бальшавікоў. Арыштаваны разам з 

іншымі юнкерамі. З канца 1917 да 1921 

настаўнічаў  ізноў на радзіме і на Маладзеншчыне 

З 1921 – у Вільні. Працаваў у кааперацыі. 

Удзельнічаў у стварэнні беларускіх школ, ладзіў 

беларускія спектаклі, арганізоўваў вясковую 

моладзь. Яго шчырая грамадская дзейнасць  

зрабіла яго 

папулярным   у 

народзе. Таму і 

быў абраны ад 

Блока 

нацыянальных 

Меншасцяў 

паслом 

польскага сойма 

ў 1922 годзе, ад 

свянцянскай 

акругі № 64. Быў 

адным з арганізатараў Беларускага пасольскага 

клуба, падчас паседжання сейма паслядоўна 

абараняў інтарэсы беларускіх сялян. З 1926 – 

сябра КПЗБ. Адзін са стваральнікаў і сябра ЦК 

БСРГ. Актыўна ўдзельнічае ў Таварыстве 

беларукай школы. Працягвае працаваць  у 

Таварыстве беларускіх легальных кааператыўных 

арганізацый. Рэдактар грамадоўскіх газет 

”Беларуская справа”, “Наша справа”. Аўтар 

публікацыі пра паездку з паслом Ярэмічам у 1924 

у Менск. Шмат раз’язджае па Заходняй Беларусі, 

выступае з прамовамі, заклікае сялян да барацьбы 

за зямлю і волю. Арыштаваны 16 студзеня 1927 у 

Валожыне польскімі ўладамі, нягледзячы на 

мандат пасла па справе Грамады. Следчы суддзя 

 

 Надпіс на здымку П. Мятлы 1926 года 
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на падставе сабраных доказаў адразу прад’явіў 

абвінавачванне. У 1928 на «працэсе 56-ці» 

атрымаў вырак 12 год турмы. Дзякуючы абмену 

палітычнымі вязнямі, з 1930 у БССР. У 1932—

1933 старшыня Камісі па вывучэнні Заходняй 

Беларусі АН БССР. Напісаў у 1932 годзе  кнігу 

“Аб Таварыстве беларукай школы  і яго барацьбе 

“. Арыштаваны 1 верасня 1933 годзе па справе 

«Беларускага нацыянальнага цэнтру». 9 студзеня 

1934 «як кіраўнік і арганізатар БНЦ» судовай 

калегіяй АДПУ СССР прыгавораны да расстрэлу. 

Расстрэл заменены 10 гадамі лагера. Накіраваны 

на будаўніцтва Беламорска-Балтыйскага канала. 

Там памёр 12 жніўня 1938.На жаль,  памяць  

гэтага нашага славутага земляка ніяк не 

ўшанавана  на яго радзіме.                                                                                                                                             

Нягледзячы на хуткасць нашага руху, мы 

зразумелі, што не зможам ўжо дасягнуць месца 

нашага запланаванага начлегу ў Дзісне. Спыніліся  

ля домікаў  былой вёскі Млынарова. Зараз тут 

ацалелыя дамы выкарыстоўваюцца як 

дачы.Гаспадары дазволілі нам паставіць 

непадалёк  намёты і набраць вады са студні  ды 

распаліць вогнішча, каб мы  маглі падрыхтаваць 

сабе  ежу. Вячэралі  і  абмяркоўвалі мінулы  дзень  

ўжо  пад  зоркамі. 

               В.Ермалёнак., А.Ермалёнак. 

 

 

МЕМОRІА 

5  сакавіка перастала біцца  сэрца  сапраўданага  

беларуса, выдатнага гісторыка і краязнаўцы 

Валянціна  Пятровіча  Грыцкевіча. Ён нарадзіўся 

ў Мінску ў 1933 годзе.мАтрымаў выдатную 

адукацыю: скончыў інстытут замежных моваў 

,,медыцынскі інстытут,мгістарычны факультэт 

БДУ. Абараніў  кандытацкую дысертацыю, 

прысвечаную  гісторыі беларускай медыцыны. З  

1971 года  працаваў  у Ленінградзе  ў  Ваенна –

медыцынскім  музеі, выкладаў гісторыю і 

музеязнаўства  ва  ўніверсітэце культуры. Напісаў 

дзясяткі кніг:  “Шляхі вялі праз Беларусь “, “З 

факелам  Гіпакрата “,”Нашы славутыя землякі “, 

”Эдуард Пякарскі “, “Адысея наваградскай 

лекаркі “, ”Ад Нёмана да берагоў Ціхага акіяна “. 

Найбольш каштоўнай для метадалогіі беларускай 

гісторыі  з’яўляецца  манаграфія В.Грыцкевіча 

“Гісторыя і міфы”, у якой ён абараняў сапраўдную 

беларускую гісторыю  ад яе рэнегатаў. Валянцін 

Грыцкевіч быў  выдатным знаўцам музейнай 

справы, напісаў шмат прац,  у тым ліку падручнік 

па  музеязнаўстве. Ён быў не толькі вучоным, але 

і актыўным  грамадскім дзеячам: у  Пецярбургу  

арганізаваў Беларускае грамадска-культурнае 

таварыства і ўвесь час 

з’яўляўся яго 

старшынёй. Актыўна 

ўдзельнічаў у   працы 

Міжнароднага 

згуртавання беларусаў  

свету “Бацькаўшчына”, 

уваходзіў у склад  

Рады Беларускай 

Народнай Рэспублікі. 

Быў сябрам 

Міжнароднага  ПЭН –

цэнтра, рускага геаграфічнага таварыства, сябрам 

таварыства гісторыкаў медыцыны. Валянцін 

Пятровіч быў нашым добразычлівым  дарадцам і 

сябрам  больш за чвэрць стагоддзя знаёмства з ім.  

Актыўная перапіска, шматлікія сустрэчы  падчас  

канферэнцый былі  надзвычай каштоўнымі для 

дзейнасці нашага гуртка і музея. У  нашых фондах 

захоўваюццца  падараваныя нам кнігі з яго 

аўтографамі і вялікая перапіска. Прыносім 

шчырыя спачуванні родным, сябрам,  аднадумцам 

Валянціна Пятровіча.  Хай справа яго не загіне, а 

светлая памяць  будзе жыць  вечна. 

                      В.Ермалёнак 
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