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НАШЫ  НАВІНЫ: Экскурсіі 

ЭКСКУРСІЯ ДЛЯ ГАСЦЕЙ З МІНСКА 

 

Пад час наведвання Мёраў у музеях 

пабывалі зацікаўленыя гісторыяй Беларусі 

краязнаўцы з Мінска. Гасцей уразілі вялікія 

калекцыі музея, дзейнасць клуба “Арганаўты 

мінулага”. Падчас правядзення экскурсіі кіраўнік 

музея Ермалёнак В.А. асаблівую ўвагу звярнуў на 

рарытэты музея, асаблівасці пошукавай дзейнасці 

на тэрыторыі раёна, апавядаў пра гісторыю такіх 

знаходак, як фальшывы арабскі дырхем бракцэат 

10-га стагоддзя, выява сабачкі з керамікі 1-га 

тысячагоддзя да н.э., пастка для пчолаў, 

пярсцёнак з жабраў шчупака, кнігі Аўгуста 

Адлера з Друі і інш. Наведвальнікі былі здзіўлены 

вялікай колькасцю рарытэтаў у нашым музеі і 

выказалі жаданне яшчэ раз наведаць музей з 

мэтай больш дэталёвага азнаямлення з дзейнасцю 

гуртка “Арганаўты мінулага” і музеяў.  

 

 

 

У МУЗЕІ ПІСЬМЕННІК МІЛЕДЗІЙ 

КУКУЦЬ. 

 

Да нас у школу на сустрэчу з вучнямі-

старшакласнікамі завітаў пісьменнік і паэт з 

Шаркаўшчыны Міледзій Мікалаевіч Кукуць. У 

сваім выступленні перад вучнямі пісьменнік 

расказаў пра сябе і сваю творчасць. Ён нарадзіўся 

ў 1953 годзе на Мёршчыне, непадалёку ад вёскі 

Вусаўцы, вучыўся у Наўгародскай школе. Потым 

сям’я пераехала ў Шаркаўшчынскі раён. Закончыў 

Беларускую сельскагаспадарчую Акадэмію, 

працаваў інжынерам–механікам, старшынёй 

калгаса. Зараз працуе ва ўпраўленні сельскай 

гаспадаркі Шаркаўшчынскага райвыканкаму.  

Творчасцю пачаў займацца амаль у сорак 

год. Проза і вершы 

Міледзія Кукуця 

друкаваліся ў 

мясцовым друку, 

абласных і 

рэспубліканскіх 

выданнях. Першая яго 

кніга “Адзін дзень і 

ўсё жыццё” выйшла ў 

1997 годзе, вершы і 

аповесць “Чысціня 

душы “ – у  2008 годзе. У зборніках выйшлі яго 
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аповесці “Майская ноч”, ”Жніво”, ”На сёмым 

небе”. У сваіх творах ён паказвае хараство 

беларускай прыроды, а ў мастацкіх аповесцях 

пісьменнік на сучасным матэрыяле паказвае 

неўміручасць маральных каштоўнасцяў, якія 

перамагаюць зло. Школьнікі з цікавасцю слухалі 

выступленне пісьменнніка, асабліва эмацыянальна 

ўспрымаліся вершы, прачытаныя самім аўтарам.  

Потым Міледзій Кукуць наведаў музеі 

нашай школы. Ён з цікавасцю слухаў аповед 

Ермалёнка В. А. аб гісторыі стварэння экспазіцыі, 

пошуку экспанатаў. Асабліва цікавіла пісьменніка 

знаёмства з гісторыяй Наўгародскай зямлі, адкуль 

паходзіць яго род. Для музея кнігі і друку аўтар 

падараваў тры сваіх кнігі з аўтографам. На 

развітанне настаўнікі і школьнікі шчыра 

падзякавалі пісьменніку за сустрэчу і падараваныя 

кнігі. 

 

 

Удзел у абласным фестывалі 

 

Упершыню ў Мёрах быў праведзены 

абласны фестываль нацыянальных культур яшчэ ў 

2001 годзе. З гэтага часу ён стаў традыцыйным і 

праводзіцца ў нашым райцэнтры раз у два гады. У 

ім прымаюць удзел прадстаўнікі дзесяткаў 

нацыянальнасцей, якія жывуць у вобласці: 

таджыкі, украінцы, туркмены, украінцы, рускія, 

беларусы, яўрэі, армяне і інш.. Яны выстаўляюць 

на фестывалі нацыянальныя стравы, нумары 

мастацкай самадзейнасці, нацыянальныя строі. 

Ад самага пачатку арганізацыі фестываляў 

традыцыйна з рэліквіямі польскай культуры 

прысутных знаёміць настаўнік гісторыі і 

краязнаўца Ермалёнак Вітольд Антонавіч. Вось і 

на гэты раз ён арганізаваў выставу прадметаў 

побыту, кніг, грошай, узнагарод, прадметаў 

хатняга ўжытку 18-20 стагоддзяў. Большасць 

прадметаў у выстаўленай калекцыі—сямейныя 

рэліквіі, якія перадаюцца  з пакалення ў 

пакаленне. На гэты раз былі паказаны і новыя  

знаходкі з музейных фондаў апошняга года. 

Брэндам выставы стала кніга ксяндза Юзэфа 

Бародзіча “Пад возам і на возе” 1911 года 

выдання. Наведвальнікі выставы з цікавасцю 

разглядалі ўзнагароды бацькі Ермалёнка В.А.—

Антона Міхайлавіча (1911-1995): кубак за лепшыя 

кавалерыйскія стрэльбы ў Пшэмысле 1931 года, 

медалі і ордэны польскай дзяржавы за ўдзел у 

вайне з фашыстамі ў складзе Другой арміі Войска 

Польскага. Дзеці з цікавасцю разглядалі манеты і 

папяровыя грошы даваеннай Польшчы. Жанчын 

асабліва захаплялі скрыначка для пудры са срэбра 

1770 года, зробленая варшаўскім ювелірам, 

шчыпцы для цукру 1812 года, бронзавае люстэрка 

пачатку 19 ст. і г.д. Уражвалі наведвальнікаў 

выставы і польская кніга “Пруская вайна” 1776 

года выдання,  часопіс “Наш глос” і кнігі з 

пячаткамі Дзісенскай гімназіі. Падоўгу госці 

фестывалю ўглядаліся ў 

ваенныя карты нашай 

мясцовасці польскіх 

пагранічнікаў 30-х гадоў 

20 ст., дзе змешчаны 

нават самыя маленькія 

населеныя пункты, якіх 

ужо даўно няма. За 

арганізацыю выставы 

Ермалёнак В. А. быў 

узнагароджаны дыпломам аргкамітэту 

фестывалю. 

 

 

Выстава дзейнічае. 

 

Адкрыццё выставы ў гістарычным музеі 

ДУА “Мёрская СШ №3 “ “За нашу і вашу волю”, 
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прысвечанай 150-й гадавіне паўстання 1863-1864 

г.г., стала знакавай падзеяй не толькі ў школе, але 

і ў рэгіёне. Па-першае, выставу актыўна 

наведваюць вучні сярэдніх і старэйшых класаў 

нашай школы. Па-другое, была праведзена 

канферэнцыя “Памяць аб іх не згасне”, 

прысвечаная падзеям паўстання ў нашым краі і 

Беларусі, у якой таксама прынялі ўдзел вучні 8-11 

класаў. Па-трэцяе, быў праведзены конкурс 

малюнкаў, прысвечаны падзеям паўстання, на які 

паступіла звыш трыццаці прац. Па-чацвёртае, 

адбылася віктарына, у якой прынялі таксама ўдзел 

звыш 50-ці вучняў. Па-пятае, пра выставу пісалі 

сродкі масавай інфармацыі: акрамя нашай газеты 

“Мёрскія навіны”, матэрыял аб гэтай падзеі 

змясціла ”Краязнаўчая газета”. Пра выставу быў 

здзейснены запіс перадачы карэспандэнтам радыё 

Аленай Вішнеўскай. На выставе ўжо пабывалі 

госці не толькі з раёна, але і з Расіі, Германіі, 

Польшчы, Украіны, школьнікі не толькі са школ 

Мёрскага раёна, але і з Глыбоцкага і іншых раёнаў 

Віцебскай вобласці. Выстава садзейнічала 

ўшанаванню памяці галоўнага героя паўстання – 

Генрыха-Дмахоўскага–  мемарыяльнай дошкай на 

яго радзіме ў Забалоцці. Творчымі намаганнямі 

Ермалёнка В.А., Ермалёнка А.В., Вароны Д. А., 

вучняў школы распрацаваны буклет і брашура аб 

жыцці і дзейнасці Генрыха Дмахоўскага.   

Усё гэта несумненна садзейнічае не толькі 

паглыбленню ведаў у вучняў школы, але і 

садзейнічае выхаванню на прыкладах герояў 

паўстання высокага пачуцця патрыятызму, 

глыбокай веры ў незалежнасць Беларусі як 

сапраўднай каштоўнасці, за якую аддалі сваё 

жыццё многія героі 1863 года. 

 

РУПЛІВЕЦ МУЗЕЯ 

 

Вучань 11-га 

класа Маляўка Сяргей 

яшчэ з малодшых 

класаў захапляўся 

гісторыяй, наведваў 

гурток “Арганаўты 

мінулага”, праводзіў 

пошук экспанатаў для 

нашых музеяў. Гэтым 

летам яго пошукавая 

дзейнасць была 

асабліва паспяховай. 

На агародах у вёсцы ён адшукаў шмат старых 

манет Расійскай імперыі—дзяньгі 1737, 1742 года, 

капейкі Мікалая I 1852 г. і капейку 1855 года 

Аляксандра I. На гарышчы старога дома знайшоў 

важкі том выдання твораў У.І.Леніна 1943 г. 

Апошняй знаходкай, якую ён перадаў у музей, 

была добрай захаванасці ільномялка 30-х гадоў 

20-га стагоддзя. Разам з бацькам ён знайшоў яе ў 

закінутай хаце ў вёсцы Дразды.  

 

 

 

Разведкі ў Дзісну і Гір’яты. 

 

Дзякуючы няўрымслівасці Кандратовіча 

Ігара, чарговыя разведкі былі здзейснены ў Дзісну 

і Гір’яты. Пад час разведкі ў Дзісну даследаваўся 

бераг Дзісёнкі, былі выяўлены шматлікія аскепкі 

керамікі 16-20 стагоддзяў, кавалкі чарапіцы, у тым 

ліку з прадпрыемства Медунецкага з Горак, 

бутэлькі, 

парцэляна, 

жалезныя 

вырабы, у 

тым ліку 

жалезныя 

качэргі гэтага 

часу. Падчас 

разведкі ў Гір’яты (на агароды гэтай вёскі сябры 

 

 

 

Маляўка С. 

Ермалёнак В.А. разам з  вучнямі ля выставы 

Кавалак чарапіцы з Дзісны 



 
Мёрская даўніна, Верасень, 2013 

 4 

гуртка наведваліся ўжо неаднойчы) гір’яцкая 

зямля прынесла археолагам свой дарунак. Гэта 

аскепкі керамічнага посуду розных часоў, 

крамнёвыя адшчэпы, якія сведчаць аб існаванні 

тут паселішча старажытных людзей у каменным 

веку. 

 

 

 

Цікавы здымак. 

 

Сучасным жыхарам райцэнтра цяжка 

ўявіць, што яшчэ 90 год таму не было дарогі праз 

возера ў напрамку Новага Пагосту. Захаваны 

здымак 1922 года дазваляе яскрава ўявіць выгляд 

мясцовасці да насыпу дамбы праз возера. На ім 

мы бачым групу маладых мужчын у святочным 

убранні, якія накіроўваюцца на нейкае свята, а 

магчыма, і ў касцёл. Па ценях на люстэрку вады 

мы можам меркаваць, што гэта раніца. Лодка 

называецца “Вісла” і, хутчэй за ўсё, яна 

выкарыстоўвалася менавіта для перавозкі 

пасажыраў. Здымак паказвае нам, што Мёрскі 

касцёл фактычна быў пабудаваны на паўвостраве, 

і, нават там, дзе зараз галоўны ўваход, вернікі 

праплывалі на лодцы.  

Сучасная дамба была насыпана ў 1926 

годзе па прапанове старасты Браслаўскага павета 

Зеліслава Янушкевіча. З гэтай мэтай былі 

пракладзены рэйкі ад Станулёва, дзе былі вялікія 

запасы жвіру, да возера – працягласцю каля 4 км. 

Мясцовыя жыхары на ваганетках вазілі пясок. 

Праца была бясплатнай, але жадаючых было так 

шмат, што нават ствараліся чэргі. На працягу года 

вялікі насып быў зроблены, і дарога на Пагост 

скарацілася амаль на 4 кіламетры.  

 

 

РАЗВІЦЦЁ АДУКАЦЫІ Ў МЁРСКІМ 

РАЁНЕ ПАСЛЯ ВАЙНЫ 

 

Пасля выгнання фашыстаў на тэрыторыі 

сучаснага раёна былі ўтвораны два раёны—

Мёрскі і Дзісенскі. У сваім артыкуле мы 

разгледзім развіццё адукацыі толькі на тэрыторыі 

Мёрскага раёна, які займаў палову плошчы 

сучаснага. Адразу пасля вызвалення раёна 

развіццё адукацыі сутыкнулася з шэрагам 

праблем.  

Па-першае, за гады вайны падчас акупацыі 

і ваенных дзеянняў было разбурана і спалена 29 

школ. Па-другое, за гады акупацыі дзеці выраслі і 

сталі пераросткамі, якія не паспелі атрымаць 

адпаведнай свайму ўзросту адукацыі. У гады 

вайны партызаны перашкаджалі дзейнічаць 

нямецкай сістэме адукацыі. Яны спалілі школы ў 

Новым Пагосце, Вялікай Глінаўцы, Мікалаёве, 

Язне і іншых вёсках. Па-трэцяе, не хапала 

настаўнікаў. Тыя, якія працавалі ва ўмовах 

акупацыі, былі або рэпрэсаваны, або знішчаны 

партызанамі, або, баючыся рэпрэсій з боку 

савецкіх улад, апынуліся на Захадзе. Не хапала 

для працуючых школ мэблі, абсталявання, 

падручнікаў, пісьмовых прылад. Вялікай 

праблемай была значная колькасць непісьменнага 

дарослага насельніцтва.  Да таго ж пасля вайны 

было шмат беспрытульных дзяцей, якія страцілі 

сваіх бацькоў і блізкіх . 

  Аб гэтых і іншых праблемах гаворыцца ў 

дакументах аддзела адукацыі Мёрскага 

райвыканкама, якія знаходзяцца ў Глыбоцкім 

дзяржаўным занальным архіве. Так, за паўгода 

пасля вызвалення Мёрскага раёна была 

перанесена з Друі ў Мёры сярэдняя школа і 

адчынена 57 школ з колькасцю навучэнцаў амаль 

5 тысяч. Для дзяцей-сірот былі адчынены дамы ў 

вёсках Александрова, Гарані, Дзедзіна, Вянужжа. 

Першым загадчыкам Мёрскага райАНА быў 

Новікаў Павел Андрэевіч, былы партызан атрада 

імя Шчорса брыгады імя Ракасоўскага. Ён быў 

 



 
Мёрская даўніна, Верасень, 2013 

 5 

загадчыкам райана з 27.07.1944 года па 

25.08.1945. Менавіта яму прыйшлося вырашаць 

найбольш цяжкія пытанні пасляваеннага 

аднаўлення сістэмы адукацыі. У яго быў пэўны 

вопыт педагагічнай дзейнасці, бо меў 

педагагічную адукацыю, да вайны настаўнічаў і 

быў дырэктарам у школах Расонскага раёна. 

Далей, на працягу трох з паловай годзагадчыкам 

Мёрскага райАНА быў Шэўкун Герасім 

Пракопавіч. Пры ім працягвалася аднаўленне 

сістэмы адукацыі нашага раёна. Так, рашэннем 

Мёрскага райвыканкама, на аснове даклада 

загадчыка райана Шэўкуна Г.П. ад 21 чэрвеня 

1946 года былі адчынены дзве школы ў 

Дварнасельскім і Узмёнскіх сельсаветах на базе 

пачатковых школ. У пастанове было загадана 

ўкамплектаваць школы інвентаром, мэбляй і 

педагагічнымі кадрамі. У гэтай жа пастанове 

сказана і аб адкрыцці паралельных першых класаў 

пры Мёрскай няпоўнай сярэдняй школе. 

Пастановай ад 15 ліпеня 1946 года ў раёне былі 

адчынены яшчэ тры пачатковых школы, бо меліся 

вёскі, якія знаходзіліся на адлегласці 6-7 

кіламетраў ад школ. Напрыклад, у вёсцы Цілеўцы 

Дварнасельскага сельсвавета і ў бліжэйшых 

вёсках знаходзіліся дзеці ў колькасці 60 чалавек, 

якія не наведвалі школу. У вёсцы Гір’яты іх было 

30, у вёсцы Мнюхі Чэраскага сельсавета—71. 

Адначасова зачынялася школа ў Новым Двары 

Павяцкага сельсавета, у сувязі з тым, што блізка 

знаходзіліся школаў Павяцці і Орцах.  

Але Мёрскі раён крытыкаваўся Полацкім 

аблАНА (наш раён уваходзіў тады ў Полацкую 

вобласць), што ў раёне не адчынена да гэтай пары 

школа рабочай моладзі. У загадзе Полацкага 

аблАНА ад 21 лістапада 1946 года таксама 

крытыкаваўся Мёрскі раён за невыкананне 

ўсеагульнага навучання дзяцей. Так, у раёне не 

было ахоплена навучаннем 514 дзяцей школьнага 

ўзросту. Крытыкаваўся загадчык райАНА Шэўкун 

Г.П. за дрэнна арганізаваную працу педкабінета, 

дзе нават не было загадчыка, за слабы кантроль за 

настаўнікамі па павышэнні іх ідзейна-палітычнага 

ўзроўню, за павярхоўную праверку школ, якіх ён 

наведаў толькі 10, за дрэнную вучэбна–

выхаваўчую працу ў Александроўскім дзіцячым 

доме і адсутнасць паліва ў дзіцячых дамах 

напярэдадні зімы. За гэтыя недахопы загадчыку 

Мёрскага райАНА была аб’яўлена вымова. Далей 

у гэтым загадзе даваліся ўказанні, як ліквідаваць 

недахопы. “3 снежня 1946 года Мёрскі 

райвыканкам зацвердзіў агульную колькасць 

пачатковых школ у раёне 55 са 125 камплектамі 

класаў. Далей райвыканкам звяртаецца ў 

аблвыканкам з просьбай дазволіць у сямігодках 

захаваць класы колькасцю менш 15 чалавек у 

сувязі з тым, што школы размешчаны ў адлегласці 

ад 18 да 27 кіламетраў адна ад другой і вучні не 

змогуць наведваць другія школы. Крытыкуецца 

Мёрскі раён і ў загадзе № 43 Полацкага аблАНА 

(загадчык В.Каржанеўскі) ад 12 лютага 1947 года. 

У ім у прыватнасці сказана, што з-за дрэннай 

арганізацыі працы педкадраў, масавага адсеву 

вучняў, малой колькасці вучняў у класах Мёрская 

школа рабочай моладзі спыніла сваё існаванне. 

Крытыкуецца Мёрскі раён і ў загадзе Полацкага 

аблАНА № 45 аб працы аддзела адукацыі 

Полацкай вобласці за 1 паўгоддзе 1946-1947 года 

ад 24 лютага 1947 года.  

Па-першае, была нізкая якасць ведаў 

вучняў. Так, у нашым раёне кожны трэці вучань за 

першае паўгоддзе меў нездавальняльныя адзнакі. 

Па-другое, школамі было не ахоплена шмат 

вучняў, толькі за паўгоддзе са школ раёна выбыла 

190 вучняў. У гэтым загадзе ўказваецца на 

неабходнасць адвядзення кожнай школе 

зямельнага надзела і стварэння для лепшага 

кіраўніцтва аддзеламі адукацыі Саветаў райАНА. 

З 25 студзеня 1948 года па 1 сакавіка 1949 года 

выконваў абавязкі загадчыка Мёрскага райАНА 

 
Букаўская школа, 1947 г. 4 клас 
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Ламінскі Мікалай Раманавіч. Па яго прапанове 

Мёрскі райвыканкам 11 лютага прыняў рашэнне 

пабудаваць у раёне метадам народнай будоўлі 

наступныя школы: Чэраскі с\с—1 школу, 

Мальцаўскі с\с, Лазовікі—1, Новакрукаўскі с\с—

2, Урбанаўскі с\с—1, Перабродскі с\с—1. 

Старшыні сельсаветаў павінны былі забяспечыць 

пабудову школ метадам народнай будоўлі да 1 

верасня 1948 года. Пытанне аб выкананні закона 

аб усеагульным навучанні дзяцей было 

разгледжана 8 сакавіка 1948 года і на паседжанні 

Мёрскага райвыканкама. У рашэнні, прынятым на 

паседжанн, гаварылася, што ў параўнанні са 

снежнем 1947 года колькасць вернутых у школы 

дзяцей за студзень –люты склала 52 вучні, але па-

ранейшаму не наведваюць школы 69 дзяцей 

школьнага ўзросту. Так, у Вінагродскай 

пачатковай школе не ахоплена навучаннем 8 

дзяцей, у Блажкаўскай—6, у Мальцаўскай—8, у 

Валькоўскай—4. Шматлікі адсеў вучняў быў у 

Навапагосцкай і Дварнасельскай сямігодках. У 

рашэнні райвыканкама было сказана, што ўсе 

дзеці на працягу трэцяй чвэрці павінны вярнуцца 

ў школу. Тым дзецям, якія не могуць наведваць 

школу з-за адсутнасці адзення і абутку, 

патрабавалася аказаць дапамогу. Выкананне 

дадзенага рашэння было ўскладзена асабіста на 

в.а. загадчыка райана Ламінскага і дырэктараў 

школ. Аб стане адукацыі ў Мёрскім раёне ў 1948 

годзе мы даведваемся з пастановы Мёрскага РК 

КПБ(б)Б і райвыканкама аб падрыхтоўцы школ 

раёна да новага навучальнага года ад 30 жніўня 

1948 года. У школах не хапае шэсць настаўнікаў 

пачатковых класаў і аднаго для сямігодкі. У 

Павяцкай, Волкаўшчынскай, Красноўскай школах 

недакладна праведзены ўлік дзяцей, належных да 

навучання. З пастановы  бачна, што з 66 школ 

раёна да навучальнага года  падрыхтаваны 64. Не 

завершаны рамонт толькі Дзедзінскай і Павяцкай 

сямігодак. У школах не хапае 80 партаў, 13 

табурэтак, 13 крэслаў, 18 класных дошак. Не 

хапае паліва як для школ, так і для кватэраў 

настаўнікаў. Так, з неабходных для школ 1873 

куб.м. дроў вывезена толькі 412 куб.м., а з 1417 

куб.м. дроў для настаўнікаў вывезены 61 куб.м. 

Райспажыўсаюз не завёз поўнасцю ў школы ўсіх 

падручнікаў, асабліва для 3, 5, 6, 7–х класаў. 

Геаграфічныя і гістарычныя карты ў большасці 

школаў адсутнічаюць. Да гэтай пары 47 школ не 

забяспечаны бочкамі і вёдрамі для вады, не хапае 

53 карасінавых лямпаў, адсутнічае крэйда, таму 

райкам партыі і райвыканкам абавязалі ў самыя 

сціслыя тэрміны ліквідаваць недахопы. Так, 

тав.Ламінскі павінен быў закончыць рамонт школ 

да 1 верасня (пастанова прымалася 30 жніўня!), 

дырэктар леса-мэблевага завода тав. Гляк мусіў 

забяспечыць да 5 верасня выраб 30 парт, 13 

табурэтак, 13 крэслаў, 18 класных дошак, 

старшыня райвыканкама тав. Авоцкі павінен быў 

забяспечыць школы палівам да 1 кастрычніка, 

старшыня райспажыўсаюза тав.Малкаў мусіў 

забяспечыць школы ўсімі падручнікамі і 

нагляднымі дапаможнікамі 20 верасня. Старшыню 

райкамунгаса тав. Лясовіча абавязвалі ў 

трохдзённы тэрмін падрыхтаваць і абсталяваць 

памяшканне пад інтэрнат на 25 чалавек пры 

Мёрскай сярэдняй школе. 

(Заканчэнне  будзе). Ермалёнак В. 

 

 

 

ВАНДРОЎКА Ў ЗАПАЛОССЕ. 

ПЕРАБРОДДЗЕ. 

  

Нягледзячы на тое, што па дарозе мы не 

аднойчы спыняліся, каб правесці пошук, 

дзякуючы добрай дарозе мы даволі хутка даімчалі 

да мястэчка, якое калісьці мела Магдэбургскае 

права і свой герб. Нашым экскурсаводам і 

дарадцам падчас даследавання Пераброддзя стала 

настаўніца гісторыі  Самсановіч Наталля 

 
Вучні 4 кл. Мёрскай СШ №1, 1947 г. 
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Віктараўна. Мы неаднойчы рабілі вандроўкі ў 

наваколлі Пераброддзя, дзе былі выяўлены 

крамянёвыя прылады працы, што пацвярджае, 

што тут калісьці жылі фіна-вугры, ад якіх зараз 

засталіся назвы азёраў Абстэрна і Набіста. Падчас 

адной з вандровак Ермалёнак А.В. знайшоў кулі, 

крэмень ад пісталетаў, гузікі, манеты часоў вайны 

1812 года. Гэтыя знаходкі пацвярджалі аб 

знаходжанні тут рускіх і французскіх войскаў. 

Рухаючыся праз вёску, знаёміліся з помнікам 

архітэктуры 1931 года – касцёлам у імя 

найсвяцейшага сэрца Езуса. У часы панавання 

бальшавікоў у ім быў размешчаны млын. Зараз 

касцёл адрэстаўраваны і сапраўды з’яўляецца 

ўпрыгожаннем мястэчка. Зазірнулі мы і на 

вясковыя могілкі. Большасць надмагілляў 

адносіцца да 20-га стагоддзя. З цікавых помнікаў 

вылучаецца 

надгробак 

маўра з 

чырвонай 

цэглы. 

Спыніліся мы і 

ля царквы 

Святога 

Георгія. 

Пабудаваная з 

дрэва ў 1911 

годзе ў 

тыповым 

псеўда-рускім 

стылі, у 

савецкія часы яна была ператворана ў клуб, 

адноўлена ў канцы 80-х гадоў 20-га ст. У ёй 

захаваліся некаторыя абразы і распяцце яшчэ з 

часоў уніяцтва. Іконы былі ўратаваны пад час 

пажару 1904 года, сам будынак старой царквы 

згарэў. Далей наш шлях ляжаў да каменя-

следавіка, які яшчэ з язычніцкіх часоў лічыцца 

лекавым. Па народных паданнях вада, сабраная са 

следу на камені, дапамагае ад хваробы вачэй. 

Хутчэй за ўсё гэта камень-ахвярнік старадаўніх 

жыхароў нашага краю. Праз пакаленні перадаліся 

людзям яго таямнічыя сілы, Камень ляжыць побач 

з балотам, таму вакол яго зроблена каменная 

вымастка з вялікіх глыжоў. На жаль, у сённяшні 

час не можа ён у пэўнай меры служыць аб’ектам 

турыстычных маршрутаў, бо знаходзіцца каля 

кіламетра ад вёскі і знайсці яго можна толькі з 

дапамогай правадніка, прайшоўшы скрозь палі і 

хмызнякі. 

 

 

ТУРЫСЦКА – 

КРАЯЗНАЎЧЫМАРШРУТ “ДЗІСЕНСКІ 

ПЯРСЦЁНАК” (ПРАЦЯГ ) 

УВАСКРАСЕНСКАЯ ЦАРКВА. 

 

Праходзячы да Ўваскрасенскай царквы, мы 

агледзелі месца, дзе стаяла старая драўляная 

царква і размяшчаўся Ўваскрасенскі манастыр. Да 

савецкіх часоў тут знаходзіўся памятны знак у 

гонар былога апірышча праваслаў’я ў Дзісне. 

Зараз там толькі каменне і друз. Ізноў знайшлі тут 

мы кераміку 16-20 ст. Сучасны будынак царквы, 

узведзены ў 1864-1870 гадах, быў значна 

пашкоджаны падчас апошняй вайны; асабліва 

пацярпелі званіца і дах. У канцы 90-х гадоў 

царква была адноўлена. Храм з’яўляецца 

помнікам рэтраспектыўна-рускага стылю. 

 

 

 

Свята-Георгіеўская царква. 1792 г. 

Распяцце ХVIII ст. 

Камень-следавік 
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Кананічную чатырохчасткавую аб’ёмна-

прасторавую кампазіцыю фарміруе цэнтральны 

кубападобны аб’ём, да якога далучана высокая 

трохярусная васьмігранная ў плане званіца. Над 

цэнтральным аб’ёмам узведзены магутны 

васьмігранны барабан з паўсферычным купалам з 

макаўкай, а званіцу завяршае цыбулепадобная 

вежа. Уваход 

аформлены нізкім 

прытворам з 

двухсхільным 

дахам. Узнёсласць 

храму надаюць 

фасады, 

расчлянёныя 

арачнымі 

праёмамі, 

дэкаратыўнымі 

фрызамі. Зараз у 

храме захоўваецца 

абраз Адзігітрыі 

17-га стагоддзя і мошчы вялікамучаніка пратаірэя 

Канстанціна Жданава. У мінулым у Дзісне 

большая частка насельніцтва былі яўрэі, і таму ў 

горадзе было дзевяць сінагог. Некалькі з іх мы 

пабачылі, зараз там размешчаны 

адміністрацыйныя будынкі. Захаваўся тут і дом, 

дзе прайшлі дзіцячыя і юнацкія гады пісьменніка 

Яна Гушчы. Мы спыняемся ля яго, і я апавядаю 

“Арганаўтым” аб жыцці і дзейнасці знакамітага 

земляка. 

 

Нарадзіўся Ян Гушча ў 1917 г. у фальварку 

Загасцінне Дзісенскага павета. Скончыў гімназію 

ў Дзісне. Дэбютаваў у 1933 г. вершам "Горад". У 

1934 г. паступіў на юрыдычны факультэт 

Віленскага універсітэта, адначасова вучыўся ў 

Вышэйшай школе палітычных навук у Вільні, 

якую скончыў у 1939 г. У 1937 г. стаў сябрам 

Прафсаюза польскіх пісьменнікаў. На працягу 

1935–1939 гг. публікаваў вершы, эпіграмы і 

рэцэнзіі ў шматлікіх польскіх часопісах. У 1940 г. 

Я.Гушча – у Казахстане. У 1943 г. ён уступіў у 

Войска Польскае, дзе служыў афіцэрам 3-й дывізіі 

пяхоты імя Р. Траўгута. У 1944 г. працаваў у 

Саюзе польскіх патрыётаў у Маскве, рэдакцыі 

двухтыднёвіка “Nowe Widnokregi". У ліпені 1944 

г. пераехаў у Польшчу, спачатку ў Люблін, а ў 

канцы 1945 г. перасяліўся ў Лодзь і стаў сябрам 

Саюза польскіх пісьменнікаў. У 1955–1957 гг. – 

сябра рэдакцыйнай калегіі двухтыднёвіка 

"Кrоnіка". У 1950–1980 гг. Я.Гушча публікаваў 

паэтычныя творы, прозу і пераклады, галоўным 

чынам з беларускай мовы. У 1970–1971 гг. – 

галоўны рэдактар лодзінскага квартальніка 

"'Оsnowa". 

Вершаваныя творы паэта апублікаваны ў 

зборніках "Балада аб падарожных", 

"Штодзённасць кахання", "Выбраныя вершы'", 

"Сентыментальнае падарожжа", "Размовы і 

заклёны", “Гады сярод гадоў". 3борнік вершаў 

"Стары павільён" у 1969 г. атрымаў узнагароду за 

найлепшую паэтычную кнігу 25-годдзя. Язэп 

Гушча – аўтар аповесцяў "Мястэчка над 

Альшанкай'", "Пярсцёнак з кайданоў" (апошняя ў 

плебісцыце Радыё "Свабодная Еўропа" была 

прызнана найлепшай кніжкай 1974 г., выдадзенай 

у Польшчы), шматлікіх апавяданняў. 3 яго 

эсэістыкі вылучаюцца "Успаміны не заўсёды 

журботныя", якія тычацца літаратурнага жыцця 

Вільні ў міжваенны перыяд, зборнік успамінаў і 

рэпартажаў "Здарэнні і прызнанні", а таксама 

"Урыўкі, эпізоды, нарысы" з нарысам "Паэт Белай 

Русі" пра Ф. Багушэвіча. Сатырычныя творы Я. 

Гушчы ўвайшлі ў зборнікі "Ані так, ані сяк", 

"Дажынкі ў Адамове", "Аб людзях з людзьмі", 

“Розныя нашыя справы", "Ноч перад агульным 

сходам", "Зачараваны банкнот", "Жарты, сатыры, 

эпіграмы". Ён пераклаў з беларускай мовы 

апавяданні 20 аўтараў, выдадзеныя пад назвай 

"Мае мядзведзі і іншыя беларускія апавяданні" 

(1975), выбраныя апавяданні У. Караткевіча пад 

агульнай назвай "Блакіт і золата дня" (1976). 

Рэдагаваў польскае выданне выбраных вершаў М. 

Багдановіча. Складальнік зборнікаў "Анталогія 

беларускай паэзіі" (1978), "Беларускія вершы" 

(1971), для якіх пераклаў большасць вершаў. 

Паэзія Я. Гушчы ў перакладах на беларускую 

мову шырока прадстаўлена ў зборніку “Горад 

мільённы і мы" (1972). У беларускім перакладзе 

выйшла таксама яго кніжка "Пан Грыцыян і 

іншыя" (1976). Многія творы тэматычна звязаны з 

Беларуссю (апавяданне "Лямпа", вершы "Да 

сябра-беларуса", "Вязынка", зборнік эсэ "Аповесці 

 
Малюнак старой 

Уваскрасенскай царквы 
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ў чорных рамках”. 

У 1975 г. Язэп Гушча атрымаў узнагароду г. Лодзі 

за дасягненні ў галіне навукі і культуры. Ён 

адзначаны Залатым крыжам заслугі (1955), 

Кавалерскім крыжам ордэна Адраджэння 

Польшчы (1969). 

Творы Я.Гушчы перакладаліся на беларускую 

мову. 

Памёр ён 26.6.1986 г. У нашым музеі кнігі 

захоўваюцца яго шматлікія кнігі на польскай 

мове. 

Сёлета, дзякуючы ініцыятыве гуртка 

“Арганаўты мінулага”, клуба “ЮНЭСКА” нашай 

школы, асабіста дырэктара школы Атрошка 

Валянціны Генадзьеўны, будзе адкрыта 

мемарыяльная дошка ў гонар пісьменніка, які так 

любіў радзіму свайго дзяцінства, ніколі не 

забываў пра яе і часта звяртаўся да яе ў сваіх 

творах.  

 

 

 

 

“Даўнія пушчы і воды” (працяг) 

 

 

“Дзісенская пушча, пра якую ёсць шэраг узгадак 

з ХVІ ст., якія сведчылі, што знаходзілася яна пад 

самым горадам, – у ХVІІ ст. ужо не існуе. Пра 

гэта таксама ўспамінае акт аб Докшыцкай ці 

Галамыскай пушчах, як вынішчаных і 

ператвораных у ворную зямлю”[с.10]. 

“Калі б мы хацелі запытаць, на якіх рэках басейна 

Дзвіны былі размешчаны бабровыя гоны, то 

належала б адказаць, што на ўсіх. Прагледзелі мы 

інвентары бадай усіх маёнткаў на былой 

браслаўска-дзісенскай тэрыторыі і не знайшлі 

ніводнага, дзе б яны не знаходзіліся: у…Дзісне,…, 

Галамысле… – словам, паўсюль, дзе праплывалі 

рэкі і рачулкі…”[с.55] 

“Напрыклад інвентар Дрысвят ад 1762 г. 

падлічвае на тоні 33 азёры (тоні – месцы не толькі 

ўпадабаныя рыбамі, але таксама вольныя ад 

завалаў, камянёў і іншых перашкод): Апіворды на 

100 тоняў, Дзісну на столькі ж…Цікавым ёсць 

падлічэнне часткі возера Язна на 1,5 тоні. Гэта 

возера было ў супольным карыстанні Дзісенскага 

староства, Астроўскіх, Корсака і айцоў езуітаў 

полацкіх. Такім чынам, належыць дапускаць, што 

ўсё возера ўтрымлівала 6 тоняў, з-за чаго на 

кожнага з чатырох карыстальнікаў выпадала адна 

цэлая тонь, палову ж з другой тоні дзялілі 

напалову”[с.78]. 

“…знаходзім лаканічную, але вельмі 

арыгінальную ўзгадку 1736 г. : да Наўлоцкай 

уніяцкай царквы належалі “берагі азёраў Важы і 

Абстэрна з правам лоўлі рыб на тых азёрах на 

адлегласць выстрала з мушкету””[с.81] 

 

Пра Галамысла 

“Інвентар Галамысла ад 1610 г. распавядае: “А ў 

пушчы, у якой ловы звярыныя, лася, рысь, куніцу 

і іншага рознага дробнага звера, г.зн. усіх тых 

звяроў загадана падданым і баярам пад віной трох 

рыблёў, каб на сябе не лавілі, але на пана””[с.59]. 

“…піша ў 1610 г. Корсак, што ў Галамыскай 

пушчы “дрэва новага (?) на шчоглы (акруглы 

сасновы асартымент у памерах, не дасягаючых 

“мачтавага тавару”) і на стругі таксама ест 

досыць””[с.28]. 

“У іншым выпадку чытаем, што спадчыннік 

Галамысла ў 1610 г. ужо загадвае падданым 

паленне попелаў у сваёй пушчы (на паташ; паташ 

– калія карбанат, K2CO3, бясколерныя крышталкі, 

якія добра рашчыняюцца ў вадзе, вельмі 

гіграскапічныя. Выкарыстоўваецца ў вытворчасці 

вадкага мыла, тугаплаўкага і крыштальнага шкла) 

пад віной трох рублёў, “абы на сіе не 

рабілі””[с.30]. 

“У 1709 г. Антоні Корсак, спадчыннік 

Галамысла, пазычае ў Кіркора 155 талераў, за 

што выдзяляе яму са свайго двору 1,5 зямельнай 
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службы з трыма падданымі, аддаючы на адзін год 

у залог з правам карання распусных падданых “і 

на горле”, таксама надаючы “ўступ для тых сялян 

да пушчы Галамыскай брання на будынкі, апал і 

паляванне апроч аблаў і тавараў лясных, якія 

вечне на дзедзіца належаць будуць”. У 1569 г. 

кароль Жыгімонт Аўгуст, надаючы Дзісне 

магдэбургскае права, даручае старасту адмераць 

мяшчанам частку гаспадарскай пушчы з правам 

урубу да яе і ўжывання на патрэбы гарадскога 

будаўніцтва, таксама ўзвядзення паркану, ці 

драўлянага вастраколу вакол горада”[c.16]. 

“Таксама часам падданыя мелі права паляванняў у 

пушчы гаспадара на падставе вышэй абгавораных 

“уваходаў”; Корсак, пакідаючы ў 1709 г. Кіркору 

маёнтак Галамысль, дае таксама “ўваход для 

сялян у Галамыскую пушчу для збірання на 

ацяпленне і будынкі і паляванне, апрача 

аблаваў””[с.61]. 

“Тызенгаўз прадае ў 1710 г. Агінскаму маёнтак 

Галамысль разам з запрудамі на рацэ Дзісне і 

правам спагнання за іх арэнды: “Язы (яз – 

запруда) калі б’юць рыбакі, ці хто-небудзь, мае 

арэнду ад кожнага язу даць 60 цырт (сырць – 

лепшая разнавіднасць плоткі), 10 вугроў, асабліва 

з каменных язаў па 15 вугроў. Дворны яз каля 

двара, мерай мае быць асьміна, асьміна як 

дзісенская…” (Каменных язаў нідзе больш не 

сустракаем. Відавочна, на неглыбокіх месцах з 

цвёрдым жвірыстым дном укладалі градой камяні 

упоперак ракі, застаўляючы свабоднае месца 

норатамі (нератамі)… Што да асьміны, то была 

гэта, трэба думаць, 1/8 частка бочкі рыбы, 

збіралася за арэнду дворнай запруды)[с.84]” 

“Напрыклад, знайшлі кантракт з самага канца 

ХVІІІ ст. на высечку з “пушчы таварнай дубовай” 

Галамыскай 1000 коп, г.з. 60000 штук клёпкі 

(для караблёў) у памерах 125 х 25 см. На 

выкананне таго кантракту павінны былі легчы 

сотні тоўстых дубоў – і то з пушчы, аб якой 

сучасныя акты ўзгадваюць як аб цалкам 

знішчанай”[с.20]. 

 

Аб Дзісне 

“Пазней…(у 1755 г.)… Глазко, як абвінавачвае 

яго Станіслаў Лопат, ёсць ужо са сваёй грамадой у 

іншым месцы, пад самай Дзісной, і там, “не 

зважаючы на права вольных для кожнага па 

дарогах і гасцінцах пераездаў, умысліў на засады 

па розных шляхах чыніць на бракаўшчыкоў 

рыжскіх, – Адама Азолінга, Антонія Ундупа, Ежы 

Вампа з нямалай сумай да пушч…чашніцкіх 

едучых і зусім вінных…напаў, акружыў, страляў, 

больш 1000 талераў у чыстым 

золаце,…адабраў…”[с.48] 

“У 1766 г. Гільзен, гаспадар Германавіч, заключае 

з дзісенскімі яўрэямі два кантракты. У сіле 

першага маецца “двор … даставіць на сплаў 

сухаелі пад жэрдзі коп 12 і таковай сплыціць у 

тры плыты і оне жэрдзем загрузіць і да спушчэння 

тых плытоў да Рыгі мае дадаць малайцоў на 

кожды плыт па 12, г.зн. 36, … за што маюць 

(купцы) на руме (рум – месца на беразе ракі, дзе 

скопліваюцца лясныя тавары) заплаціць дварові за 

кождай копай (копа(капа) – адзінка вымярэння, 

роўная 60-ці) сухаелі па талераў бітых 6, г.зн. тб. 

72, за малайца кождэго па паўтрэці талера, г.зн. 

талераў 88,5. …Малайцы даданы маюць у Рызе 

помоц каля вашавання (вашаваць – выцягнуць на 

бераг) тавару на бераг да трох дні; сухаель ад 5 да 

6 сажні (1 сажань = 2,13 м)”. Другім кантрактам 

“закантрактавалі букштэлеў або жэрдзі яловых 

коп 400 па сажні 5 ці 6 даўжыні, таўшчыня… у 

тонкім канцу па цаляў 2 і ці 1,5, каторыя то жэрдзі 

маюць быць выраблены і выправаджаны праз 

людзей Яв. пана… да ракі Дзісны ў Германавічах” 

[c.34-35]. (Заканчэнне ў наступным нумары) 

Кандратовіч І. 
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