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  НАШЫ НАВІНЫ: ЭКСКУРСІІ 

 Госці з Масквы  Аб нашым музеі 

ведаюць шмат,  і таму  часта прыязджаюць 

наведвальнікі  не толькі з Беларусі, але і з іншых 

краін.  

Так,  нядаўна 

нас наведаў  

Анікеяў Леанід  

Сцяпанавіч—

акадэмік  

Міжнароднай АН, 

прэзідэнт клуба  

актыўнага 

даўгалецця “Клуба  

100 год”, галоўны рэдактар часопіса “Геній 

жыцця”. Ён актыўна цікавіцца гісторыяй,  і, каб 

зацікавіць гісторыяй Беларусі свайго ўнука—

студэнта факультэта “Юны гісторык”  

Маскоўскага універсітэта,  разам з унукам  шмат 

вандруе па  Беларусі, паказвае прыгажосць  

краіны, адкуль яго карані, знаёміць з цікавымі 

музеямі. Разам з імі наведалі музей і госці з 

Полацка. Леанід  Сцяпанавіч  вельмі  зацікавіўся  

пошукавай дзейнасцю гуртка “Арганаўты 

мінулага”, рарытэтамі музея. У летапісу музея 

госць з Масквы пакінуў такія радкі: “Благодаря 

таким  людям, как Ермалёнак Витольд Антонавич, 

мы ещё больше будем любить свою родную 

Беларусь, свой родной  край. Благодарим всех, кто 

поддерживает неразрывную связь поколений”. 

Мы, у  сваю чаргу,  ўдзячныя гасцям з Масквы  за 

іх ахвяраванні на выданне нашай газеты.   

 

У  музеі–лаўрэаты конкурсу  

“Крыштальны  журавель” 

--Намеснікі загадчыкаў РАА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У верасні на 

базе нашай школе 

адбыўся семінар, на 

які прыехалі  

пераможцы 

рэспубліканскага  

конкурсу 

“Настаўнік года“  
за розныя гады. На 

семінар былі 

запрошаны настаўнікі са  школ усяго нашага 

раёна. Госці прэзентавалі сваю методыку 

выкладання, правялі для прысутных адкрытыя 

ўрокі  і майстар-класы. Напрыканцы адбыўся 

абмен думкамі “Якім павінен быць сучасны 

ўрок?“ Пераможцы конкурсу наведалі нашы 

музеі, дзе кіраўнік  музея Ермалёнак В.А.  

азнаёміў гасцей з найбольш цікавымі  экспанатамі  

і асноўнымі накірункамі дзейнасці гуртка 

“Арганаўты мінулага”. Госці былі ў захапленні ад 

пачутага і ўбачанага. Для   лаўрэатаў –настаўнікаў 

Ермалёнкам  В.А.  была праведзена  экскурсія ў 

Мёрскім касцёле, дзе яны пачулі  аповед  аб 

гісторыі святыні  і  помніках вакол яе. 

 

24 верасня ў 

раёне адбыўся  

абласны  семінар 

намеснікаў  

загадчыкаў  РАА. 

Першы  дзень яго 

праходзіў у нашай 

школе. Не абмінулі 

ўдзельнікі семінара і нашы музеі. Праводзіў 

экскурсіі і даваў тлумачэнні кіраўнік музеяў 

Ермалёнак В.А. Асаблівая ўвага  удзельнікаў 

семінара была звернутая на ўнікальнасць вялікай 

колькасці экспанатаў, якіх больш  нельга ўбачыць 

ні ў адным з музеяў нашай краіны, не толькі 

школьных, але і дзяржаўных. Такімі экспанатамі 

з’яўляюцца: фальшывы арабскі дырхем  10 ст., 

рымскія і візантыйскія манеты, пастка  для 

пчолаў, пярсцёнак, знойдзены ў жабрах шчупака і 

шмат іншых. У падарунак госці атрымалі буклет 
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“Добры дзень, музей”, дзе змешчана цікавая 

інфармацыя аб нашым музеі. 

Экскурсія па маршруту   

“Бронзавы пярсцёнак 

Мёршчыны” 
Распрацаваныя  намі маршруты 

карыстаюцца вялікім поспехам перш за ўсё ў 

гасцей нашага і суседніх раёнаў. Найбольш часта 

праходзяць  вандроўкі  па “Срэбранаму 

пярсцёнку” і па “Малому залатому”.  Але на гэты 

раз група  з Полацку выбрала  маршрут  

“Бронзавы пярсцёнак Мёршчыны”, бо  аматары 

падарожжаў  ужо не аднойчы наведвалі наш раён і 

знаёміліся з яго найбольш цікавымі 

архітэктурнымі і  гістарычнымі помнікамі на 

іншых маршрутах. Напачатку  экскурсанты 

наведалі  балота заказнік “Ельню”, дзе былі ў 

захапленні ад гэтага сапраўды дзівоснага цуда 

прыроды.  

Потым Ермалёнак  В.А. азнаёміў аматараў 

роднага краю з асноўнымі  аб’ектамі маршрута 

“Бронзавы пярсцёнак Мёршчыны“. Пад  час  

экскурсіі  турысты з Полацку пазнаёміліся з 

археалагічнымі помнікамі: курганнай  групай ля  

в. Кублішчына і вынікамі  раскопак,  гарадзішчам 

“Чорная гара” ля вёскі Вострава, гарадзішчам 

“Булачка” ля  вёскі  Гарані. Зацікавілі іх  і 

архітэктурныя  помнікі: касцёл святой Троіцы ў 

Новым Пагосце, пабудаваны ў 1766 годзе, 

Святамікалаеўская  царква 1878 года,  маленная 

старавераў у вёсцы Кублішчына. Пад  час 

экскурсіі  госці шмат даведаліся пра нашых 

славутых землякоў, чыё жыццё было знітавана з 

гэтымі мясцінамі: пра віцэ-адмірала Томка Я.А., 

біскупаў Я.Ключынскага, Э.Кісяля, дзеяча 

нацыянальна–вызваленчага руху Б.Туронка, 

кампазітара Г.Цітовіча, героя  Цусімскай бітвы С. 

Бароўскага, гісторыка і грамадскага дзеяча  

В.Ластоўскага, а таксама  шмат пачулі пра 

славутыя шляхецкія роды  Клёттаў і 

Канаплянскіх. Па дарозе   турысты з Полацка 

пачулі і легенду аб камні-шаўцы каля  Новага  

Пагосту, аб горадзе Багоцку, іншыя легенды  аб 

старапагосцскім краі. Гэты маршрут яшчэ раз 

яскрава паказаў, што ведаючы гісторыю роднага 

краю, можна   зацікавіць гасцей любым куточкам 

Мёршчыны.     
 

“Падарожжа з дылетантам”   у  

Дзедзіне. 
Здымкі папулярнай перадачы  адбыліся  у 

нашым раёне. Спачатку ўдзельнікі  стварэння  

праекта і вядучы перадачы Юрый Жыгімонт  

пабывалі ў  гістарычным музеі нашай школы.   

Кіраўнік музея  Ермалёнак В.А. азнаёміў 

стваральнікаў  перадачы з асаблівасцямі гісторыі 

вёскі Дзедзіна і роду Рудніцкіх, славутымі  

землякамі  дзедзінскай зямлі. Потым адбыліся 

здымкі на мясцовасці. Ермалёнак В.А.  распавядаў 

аб славутых земляках, якія паходзяць з Дзедзіна і 

біскупе беларусаў грэка-католікаў усяго свету  

Чэславе Сіповічу, які заснаваў першы ў свеце 

музей і бібліятэку  імя  Ф.Скарыны ў Лондане, а 

таксама аб  дзеячу беларускага нацыянальнага 

адраджэння святару і пісьменніку І. Бобічу (Пётру  

Простым).  

Генерал–маёр ў музеі 

Па рэкамендацыі  Мёрскага ваеннага 

камісара падпалкоўніка  Жабёнка С. І. нашы 

музеі наведаў начальнік кіравання 

тэрытарыяльнай абаронай, намеснік   начальніка 

Генеральнага штаба Узброенных сіл  Рэспублікі  

Беларусь генерал-маёр  Матрашыла  І.Ф., а 
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таксама  палкоўнік  Шкодзін  Руслан  Мікалаевіч 

–начальнік  аддзела  тэрытарыяльнай абароны, 

намеснік ваеннага камісара  ваеннага камісарыята 

Віцебскай вобласці.  

Праводзіла экскурсіі  па двух нашых 

музеях і давала  тлумачэнні ганаровым гасцям 

захавальніца фондаў  

Ермалёнак  М.Г.  У 

гістарычным  музеі  

вайскоўцы  знаёміліся  

з  разнастайнымі 

экспанатамі. 

Асаблівую цікавасць 

выклікаў  шматлікі 

картаграфічны 

матэрыял:  карты першай сусветнай  вайны,  

даваенныя польскія карты, ваенныя рэліквіі, 

старыя ваенныя фотаздымкі.  На ўспамін аб 

наведванні музея генерал–маёр заставіў 

наступныя радкі: “Повидав за свою жизнь  немало 

интересных и занимательных вещей, не 

перестаёшь  удивляться тому, что на белорусской 

земле есть такие люди–энтузиасты, которые 

самозабвенно отдают себя  для того, чтобы 

сохранить историю наших людей и земли. Какие 

интереснейшие экспонаты собраны руками этих 

людей, просто поражаешься и удивляешься. Какое  

подспорье в 

обучении наших 

детей и в 

изучении истории 

нашей   страны 

…». Палкоўнік 

Шкодзін  Р.М. на 

развітанне 

паабяцаў даслаць 

для музея  цікавы  

экспанат—нямецкую лістоўку 1943 года, якая  

прызначалася  як пропуск для здачы ў палон  

савецкім  чырвонаармейцам.  І слова сваё 

стрымаў. Вялікае дзякуй, што арыгінальны 

экспанат ужо  знаходзіцца ў нашым музеі.     

 

 Падарункі   музею 
Чарговую сваю кнігу падараваў для  

раздзела музея кнігі і друку “Літаратурная  

Мёршчына” наш зямляк—пісьменнік Франц  

Сіўко.  Назва  зборніка—“Выспы”. У раздзеле  

знаходзяцца амаль усе  выданні нашага  

пісьменніка і, нават,  пішучая машынка, на якой 

ён друкаваў свае ранейшыя творы. Новая 

мастацкая кніга складаецца 

з аповесцяў:  “Тыдзень 

вялікай коткі”, “Просты –

просты раман”, у якіх 

чытач з захапленнем  будзе 

сачыць за  выкрунтасамі 

сучаснага  жыцця  і яго 

супярэчнасцямі.  

З  цікавасцю, на 

адным  уздыху чытаюцца і 

апавяданні “З Індыі з 

любоўю”, “Духі  Нізіннае 

Мошы”, ”Тры расстанні”. Сум і настальгія аб 

родных мясцінах адчуваецца ў эсэ, змешчаных у 

кнізе “Выспа  Міжрэчча”, “Выспа  Смерць”, 

“Хата” і інш. Пажадаем нашаму земляку  новых 

творчых поспехаў і здзяйсненняў.   

Цікавы  экспанат  музею  падараваў  

падпалкоўнік  Жабёнак Сяргей  Іванавіч: гэта 

ваенна-палявы тэлефонны апарат сістэмы  ТАІ -

43  МБ вытворчасці СССР, 

які выпускаўся з 1943. 

 Ён паступіў на ўзбраенне ў 

1943 г. Канструктар—О. І. 

Рэпіна. Прыйшоў на змену 

УНА. Быў створаны на базе 

трафейных узораў нямецкіх 

палявых тэлефонаў FF-33. 

Вонкава яны вельмі 

падобныя. 

Пасля другой 

сусветнай вайны 

абсталяванне з нямецкага заводу па вытворчасці 

FF-33 было перавезена ў СССР. У сувязі з гэтым, 

у 1953 г. драўляны корпус быў заменены на 

бакелітавы (такі ж як і на FF-33). Добра 

зарэкамендаваў сябе за ўвесь час ужывання. На 

змену яму прыйшоў палявы тэлефон ТАЯ-57. 

Сілкаванне ажыццяўлялася ад двух 

элементаў тыпу "Сатурн". Далёкасць сувязі па 

ПТФ-7Х2 да 25 км, а па сталай 3-мм паветранага 

ланцуга - да 250 км. Такім чынам, дзякуючы  

падарунку у нашым музеі будзе не толькі нямецкі, 

але і аналагічны  савецкі  тэлефон.   

 

“Арганаўты  мінулага “ – рупліўцы  музея 

У мінулым годзе малодшая група  гуртка 

на працягу  года паспяхова знаёмілася з асновамі 

археалогіі, нумізматыкі, этнаграфіі, геральдыкі, 

баністыкі  і іншых гістарычных дысцыплін. 

Атрыманыя веды прынеслі  плён. Найбольш 

Мёрская даўніна, КАСТРЫЧНІК, 2012 
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паспяховы ён  быў у вучаніцы  6 –в  класа 

Казлоўскай Марыі. На сваім 

агародзе ў Мёрах яна знайшла 

клінападобную сякеру 1 

тысячагоддзя да н.э. На занятках 

гуртка мы не аднойчы вывучалі 

падобныя прылады працы і таму, 

тое,  што не заўважылі  дарослыя, 

дзяўчынка ўбачыла і прынесла 

сваю знаходку ў музей. Памеры 

сякеркі  ў даўжыню 7 см, а шырыня ляза 5 см.  

Старажытныя  жыхары 

зрабілі  яе са звычайнага ў 

нашых мясцінах камня—

палявога шпату, які 

дастаткова лёгка 

апрацоўваецца. Знаходка 

яшчэ раз пацвярджае  

старажытнасць нашага  

райцэнтра.  

У гэтым годзе ўжо з 1 

верасня  былі ўтвораны 

новыя групы  гуртка 

“Арганаўты мінулага”. З  першых заняткаў 

пачалося іх захапленне  пошукавай дзейнасцю, 

адразу  іх праца 

прынесла першыя 

вынікі.  

Так, Федарэц  

Андрэй знайшоў у 

вёсцы Цімошкава  

зробленую з 

жалеза форму для  

вырабу царкоўных 

свечак, 

этнаграфічныя рэчы, некалькі  дзясяткаў  

савецкіх  манет.  Піртань Насце бабуля перадала  

для  музея саматканы ручнік, якому каля 80 год і 

некалькі  старых  фотаздымкаў. Найбольш 

цікавы з іх  1948 года з  выявай адноўленага 

касцёла святой Троіцы ў Друі і партрэтам ксяндза 

Люцыяна Паўліка. Неўзабаве касцёл быў 

зачынены, а ксёндз  сасланы ў сталінскія лагеры. 

Але дзякуючы   аднаўленню пасля вайны, ён і  

вытрымаў часы  бальшавіцкага  атэізму, а  ў  90-я 

гады  20 стагоддзя  ён быў  нанава  

адрэстаўраваны і зараз цешыць людзей сваёй 

веліччу і прыгажосцю. Чэрвінская  Ліза прынесла 

для музея некалькі цікавых значкоў, юбілейных 

медаляў, а таксама манет СССР і старых 

папяровых грошай. Лапкоўскі Віталь знайшоў 

некалькі этнаграфічных рэчаў, у тым  ліку і 

старажытны каменны брусок. Цікавыя знаходкі 

перадалі  Цітовіч Арцём, Грыгарэнка Дзіма, 

Смерцева Насця і інш. 

 

ВАНДРОЎКА  Ў  ЗАПАЛОССЕ 

Напрыканцы жніўня наш гурток зрабіў 

сваю чарговую вялікую  вандроўку. Працягваючы 

вывучэнне памятных месцаў, звязаных з вайною 

1812 года, было праведзена грунтоўнае 

даследаванне  в.Запалоссе. Мы знайшлі не толькі 

месцы, звязаныя з вайной  з французамі, але і 

чатыры археалагічныя  помнікі, месца  жыхарства 

апошняга  ўладальніка  Дзедзіна  Зыгмунта  

Рудніцкага. Даследавалі вясковы некропаль, 

запісалі ўспаміны аб мінулым ад жыхароў вёскі.  

Прайшліся па старым друйскім тракце да вёскі 

Казакова, па якім рухаліся войскі ў 1812 годзе. 

Знайшлі цікавыя экспанаты  для  школьнага 

музея. Падрабязна аб выніках вандроўкі будзе 

напісана ў нашай газеце  ў 2013 годзе.     

 

Пад час шматлікіх 

краязнаўчых 

вандровак  у гутарках 

з мясцовымі жыхарамі 

шмат дзе сустракалі 

мясціны  з назвай  

“французскія могілкі”,  асабліва ля ваенных 

шляхоў, але не адзначаны  

ніякімі баямі, або 

сутычкамі, напрыклад, ля 

вёсак Дзінаўка, 

Запалоссе. 

Далей аўтар 

мемуараў апісвае 

цяжкасці руху па нашай мясцовасці. “Дарогі,  

разбітыя бясконца доўгімі калонамі, ідучымі праз 

Мёрская даўніна, КАСТРЫЧНІК, 2012 
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балоцістыя лясы па насцілах і барацьба паміж 

падраздзяленнямі розных родаў войск, 

бесперапынна даганяўшымі, адсякаўшымі адзін 

другому і не ўтрымліваемыя  армейскай  

паліцыяй, рабілі гэты марш  найбольш 

сцяжарваючым. 22 ліпеня 3-ці армейскі корпус  

пакінуў бівак пад  Дзісной.  Брыгада пяхоты і 

наша батарэя  былі вернуты ў яго  да прыбыцця 

другога армейскага корпуса, каб разам з ім 23 

ліпеня рухацца на Полацк.  Бівак быў наўрад ці 

прыгодны для жыцця, паколькі мясцовыя жыхары 

прыбылі на  лодках і старанна абшукалі  месца 

стаянкі на прадмет авалодання ўсім, што асталося 

пасля адыходу: большая часткай  рэчаў, якія былі 

сабраны  для патрэб бівака з суседніх  вёсак: 

драўніна, посуд і г.д. Было цікава, што адзенне 

гэтых людзей  да  драбніц  было падобна на 

адлюстраванні, зробленыя 1800 год назад на 

траянскіх і антанійскіх  калонах. Не толькі 

адзенне, але і ўзровень культуры і лад жыцця 

адпавядалі таму часу; з-за вельмі абмежаваных 

зносін з захадам мы былі ім настолькі чужымі, як 

калі б былі аддзелены не толькі сотнямі міль, але  

многімі стагоддзямі. Да вечара, нарэшце, з’явіліся 

калоны другога корпуса і мы  рушылі, каб дагнаць 

трэці корпус ля Полацка”. 25 ліпеня  адбыўся бой 

гусар Кульнёва  ля Лявонпаля. Са жніўня ля 

горада  Дзісна лятучы атрад  генерал-маёра  

Рэпніна, зводны кірасірскі полк, чатыры 

эскадроны кавалергардскага палка яе вялікасці і 

яго вялікасці, двух батальёнаў егерскага палка з 

дзвюма лёгкімі гарматамі выступілі супраць  

французаў, разбілі іх, захапілі французскія склады 

і спалілі іх, знішчылі ў Дзісне  мост праз 

Заходнюю Дзвіна. 22 жніўня,  адшукаўшы брод 

праз Заходнюю Дзвіну непадалёку ад  Дрысы, і, 

пераправіўшыся ўплаў,  паручнік  Варанцоў  ля 

вёскі Грамоны разбіў кавалерыйскі атрад 

французаў,  а пяхота схавалася ў лесе [7, с.101-

102].  

 Згодна загаду  

Вітгенштэйна,  супраць 

французскіх войск у верасні–

кастрычніку на Мёршчыне вёў 

партызанскую  барацьбу, 

сачыў за рухам войск 

Макдональда 24 полк  

Властава. Атрады гэтага палка 

дзейнічалі ля вёсак 

Пераброддзе, Ніўнікі, ля 

мястэчка Мёры, Наўгароды і г.д. Адступаючыя  

разрозненыя французскія часткі  ў  канцы 

кастрычніка і лістападзе  не ўступалі  ў бой з 

рускімі войскамі. Адметнасць Мёршчыны  была і 

ў тым, што тут адзначаны  сутычкі мясцовага 

насельніцтва не толькі з французамі, але і рускімі, 

асабліва пад час адступлення рускай арміі. 

 Вайна прынесла Мёршчыне шматлікія 

разбурэнні і страты. Апынуўшыся ў  цэнтры 

адступаючай рускай і наступаючай французскай 

армій, знішчалі і рабавалі маёмасць як французы, 

так і рускія. Яшчэ да пачатку вайны, у 1810 годзе 

Барклай дэ Толі ў сваёй запісцы імператару 

прапаноўваў так  званы “скіфскі план”  вядзення 

вайны. Сутнасць яго была  ў тым, што ў выпадку 

наступлення Напалеона неабходна арганізаваць 

супраціўленне з выкарыстаннем тактыкі 

“выпаленай зямлі”—заставіць непрыяцеля без 

хлеба, жывёлы і сродкаў перавозу жыццёвых 

прыпасаў. Значыць, па плану Барклая дэ Толі 

беларускія землі павінны быць спустошаны і 

толькі потым пакінуты праціўніку. У 1812 годзе 

гэты план быў канкрэтызаваны: вывазіць архівы, 

інвентары, з якіх  непрыяцель мог знайсці звесткі 

аб мясцовасці, вывозіць з сабою земскіх 

чыноўнікаў, праводзіць гвалтоўную эвакуацыю 

мясцовага  насельніцтва знішчэнне дарог, мастоў, 

паромаў, вываз  прадуктаў харчавання на 

падводах мясцовага насельніцтва, знішчэнне 

правіянту, якога нельга вывезці, разбурэнне 

млыноў. Вось чаму, калі салдаты  Себасцьяні 

захапілі Друю, то не знайшлі там ніякіх харчовых 

запасаў. 19 ліпеня  Напалеон  канставаў “Рускія 

эвакуіравалі свой лагер у Дрысе і спалілі ўсе 

масты. І вялікую колькасць магазінаў”. Пра 

спусташэнні мы чытаем і ў запісках  Фабэра дэ 

Фора: “Паспешна прасоўваючыся, 400 тысяч 

чалавек апынуліся без харчовага запасу, дзень за 

днём, марш за маршам па  здратаванай сябрамі і 

ворагамі зямлі  і без таго неапрацаванай, якая 

калісьці ледзь магла пракарміць жменьку  шведаў  

Карла 12. 3 –ці корпус  арміі, які рухаўся 

наперадзе па вялікай дарозе, на якой ўсё ацалелае 

пасля спусташэння адступаючымі  рускімі, 

збіралася французскім авангардам. Вымушаныя 

здабываць харч пад час маршаў, палкі  

арганізоўвалі мабільныя часткі, якія яны кожны 

дзень пасля выхаду  з біваку адсылалі ў наваколле 

справа і злева  ад дарогі, яшчэ некранутае 

праходзячымі часткамі з загадам захопліваць усё 

ядомае,  што яны  знойдуць і суправаджаць армію 

ўбаку на адлегласці некалькі гадзін, па 

магчымасці вяртацца ў лагер увечары. Сілкаваліся 

ўвечары ў біваку, і тыя, якіх адпраўлялі за харчам, 

былі атакаваныя з усіх бакоў і яны замест таго, 

каб суправаджаць цяжка наладаваных коней, 
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сядалі самі на паклажу. З упэўненасцю можна 

было сказаць,  што пры кожным хоць трохі 

значным харчовым паступленні, знаходзіўся 

яўрэй у якасці спадарожніка, кіруючага і  

перакладчыка. Яны прыўносілі ў атрад гвалт ці 

карыслівасць, альбо і тое і  іншае разам. Яны 

зніклі толькі за  Смаленскам…”  Вось  чаму   

страты  Браслаўскага павету,  у які ўваходзіла  

частка Мёршчыны,  склалі: людзей—20 %,  

двароў—15 %. Плошча пасеваў скарацілася на 37 

%. Ад  50—да 60 % скарацілася  колькасць  

свіней, кароў, коней, авечак. Вялікія страты 

панеслі  шляхецкія сядзібы. Так, найбагацейшы на 

Мёршчыне маёнтак Лапацінскіх у Лявонпалі 

панёс стратаў на 740 тысяч расійскіх рублёў. 

Спусташэнне прынеслі  рускія войскі корпуса 

Вітгенштэйна, які дзейнічаў тут найбольшы час. 

Так, толькі пасеваў было патаптана 12  

квадратных вёрстаў, высечана 5 вёрстаў лесу, 

спалена 53 сялянскія двары, жыхары якіх згінулі 

без следу. Захоплена шмат жывёлы, знішчана 

мэбля і багацейшыя зборы мастацкіх 

каштоўнасцяў  палаца [9, с.157]. 

Вялікія страты панёс і маёнтак Забалоцце  

Міхаіла  Дмахоўскага. Французы тут нарабавалі 

40 пудоў жалеза, 

25—солі, па 20 

пудоў вяндліны і 

сушанай 

рыбы,19 пудоў 

сала,  3 пуды 

тытуню, 1550 

гарнцаў 

гарэлкі,140 

гарнцаў піва, 

240  гарнцаў мёду, а таксама  некалькі сотняў 

гарнцаў воцату. У вялікай колькасці  былі 

рабаваны сыры, масла, воск і інш. Французы 

прыхапілі таксама куфэркі, старыя стрэльбы, 

шаблі, гадзіннік, люстру, футру, мэблю, сталовае 

срэбра, бялізну, 2000 злотых—пасад для дачкі, 

старыя французскія віны, прадметы даўніны. 

Акрамя  рабавання ўладальніка маёнтка, войскі не 

пашкадавалі і сядзібаў яго сялян. Бралі ўсё: 

хусткі, палатно, мяшкі, косы, вазы спалілі дзве 

адрыны, паздзіралі салому са стрэхаў, былі 

выламаны вокны, дзверы, паламаны і спалены 

агароджы, сады. Не засталося ў сялян ніводнай 

жывёлы. Страты, нанесеныя Забалоцкаму маёнтку 

арміяй Мюрата, склалі 26 тысяч 636 рублей 

срэбрам, страты, нанесеныя рускім войскам—21 

тысячу 833 рублі  [9, с. 156 ]. Салдаты  рабавалі не 

толькі жыхароў, але нават і святыні. Так, былі 

абрабаваны касцёлы ў Навалацы, Пагосце, Дзісне, 

Уваскрасенскі манастыр. Як вобразна сказаў  

рускі генерал Армфелд: “Там, дзе прайшлі  арміі, 

нічога акрамя аваднёў і балот не засталося: пасевы  

вытаптаны, хаты  зруйнаваны, быдла забрана, 

паўсюдна  галеча, натоўпы дэзерціраў, трупы 

людзей і незлічоныя  конскія  трупы.” Страты, 

нанесеныя краю,  адчувальнымі былі да сярэдзіны  

19 стагоддзя, а падзеі вайны 1812 года захаваліся  

праз пакаленні  людзей да сённяшняга часу. 

 Для  аматараў вандровак па месцах,  

звязаных з гісторыяй  падзей 1812 года,  мы  

распрацавалі веласіпедны трохдзённы  

турыстычна–краязнаўчы маршрут “Пярсцёнак 

вайны 1812 года”. Агульная працягласць  

маршрута  160 кіламетраў. А ў гістарычным музеі  

СШ №3  дзейнічае выстава, прысвечаная   падзеям 

вайны. 
 

Яны шмат апавядалі аб мінулым сваёй 

сям’і і гісторыі навакольных з Новым Пагостам 

вёсак. Іх дзед—Туронак Пётр Іванавіч меў  

брата, каторы ў пошуках лепшага  жыцця яшчэ да 

рэвалюцыі выехаў у  Аўстралію, а дзеці яго жылі 

ў  Адэлаідзе. Сястра  Станіслава  і Ганны  

Туронак—Аліна Пятроўна,  1923 г. нар.  

замужам не была, памерла ў 2010 годзе.  

Усё сваё жыццё 

яна прысвяціла 

служэнню Госпаду Богу  

і людзям. Заўсёды яна  

дапамагала ксяндзам 

весці гаспадарку. 

Менавіта ў райцэнтры 

Астравец  яна 

дапамагала былому 

Новапагосцкаму святару Іосіфу Інгелевічу весці  

душпастарскую працу. 12 год назад яна цяжка 

маёнтак Забалоцце   

Сустрэча з Туронак Г.  
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захварэла. Сястра і брат даглядалі яе аж да смерці. 

Ад  Аліны Пятроўны засталіся малітоўныя кнігі і 

шмат здымкаў, звязаных з  ксяндзом Інгелевічам.  

Іосіф Інгелевіч 
нарадзіўся ў Вільні ў 1897 

годзе. У 1924 годзе  закончыў  

Віленскую духоўную 

семінарыю. З 1937 года і да 

свайго арышту савецкімі 

ўладамі ў 1949 годзе ён  быў 

святаром у Новапагосцскай 

парафіі, карыстаўся вялікай 

пашанай у парафіян. І таму 

яны не забывалі яго, калі 

знаходзіўся ў турмах і лагерах пад Растовым, 

Свярдлоўску,  Карагандзе. Каб не памёр з голаду,  

дасылалі яму грошы і пасылкі. Назад яму не 

ўдалося вярнуцца, таму што касцёл у Пагосце быў 

зачынены і перароблены пад  склад. Памёр,  

будучы святаром у Астраўцы ў 1973 годзе. 

Асабліва шмат  Станіслаў Пятровіч апавядаў нам 

аб падзеях вайны, калі ён быў падлеткам. У 

ваенныя гады развялося шмат рабаўнікоў, якія  

начамі ўрываліся ў хаты,  рабуючы сялян. 

Крыўдна было глядзець, як  забіралі дабро 

вяскоўцаў, заробленае цяжкай сялянскай працай. 

Вось чаму сяляне арганізавалі самаахову. Да яе 

далучыліся мужчыны з вёсак Казінцы, Белазоры, 

Якубова, Нізіна, Ліпава, Мікалаёва, 

Грыгараўшчына. У 1943 годзе з’явіліся партызаны 

з усходу, якія таксама  былі не супраць 

пажывіцца. Паміж самааховай і партызанамі 

разгарнулася  барацьба. Аднойчы,  вясной 1944 

года, партызаны напалі на  вёску Казінец, але 

самаахова адбіла напад, тады  ад злосці 

партызаны спалілі  лепшыя хаты ў Бардзянцах, а 

таксама  школу, дзе вучыўся і Сцяпан. Аднойчы 

ноччу партызаны напалі на Гнілыя балоты, спалілі 

млын, рухавік, які даваў электрычнасць, 

млечарню і ўсе сялянскія пабудовы. Усе  паспелі 

схавацца ў лесе. Не хаваўся толькі беззямельны  

Гугнараў Карп, яго партызаны і застрэлілі. 

Дапаўняючы адзін аднаго,  Ганна Пятроўна і 

Станіслаў Пятровіч апавядалі аб гісторыі ўжо 

зніклых  вёсак і засценкаў: Ляндэрні, дзе пры 

Польшчы было 9 хат і 386  жыхароў, фальварку 

Ляды, дзе жыло  30 чалавек і інш. У музей  

гаспадары Туронкі перадалі  кнігі і старыя 

здымкі. Найбольш цікавыя—з выявай  

Новапагосцкай уніяцкай царквы, якая была 

разбурана пасля вайны. Асабліва важна выява 

званіцы—вельмі падобная на сучасную ля касцёла.   

       

Нарадзіўся ён на 

Браслаўшчыне   ў 1883 г. 

Яго бацька, Нікадзім 

Міхаіл, беларус-католік, 

працаваў кухарам ва 

ўладальнікаў маёнтка 

Мэйштовічаў, а маці, 

Юзэфа з Шафранаў, 

полька, была пакаёўкай. 

Паводле сямейнага 

падання Станіслаў Булак-

Балаховіч паходзіў з 

дробнай беларускай 

шляхты.  

Станіслаў і яго брат  

Юзаф Булак-Балаховічы скончылі агранамічную 

школу і будучы генерал   працаваў 

адміністратарам маёнтка Гарадзец-Лужкі ў 

Дзісенскім павеце. У 

1905 г. ён выступаў 

на баку сялян у іх 

канфліктах з панамі, 

за што атрымаў 

мянушку “ Бацька”.  

У пачатку 

Першай сусветнай 

вайны Станіслаў 

Булак-Балаховіч 

разам з братам 

Юзафам і сябрамі 

Дамброўскім і 

Мацкевічам 

добраахвотна 

ўступіў у расійскую 

армію і з 20 жніўня 

1914 г. служыў у 2-м 

Курляндскім уланскім палку 2-й кавалерыйскай 

дывізіі, спачатку шарагоўцам, а потым унтэр-

афіцэрам. Ён удзельнічаў у баях на тэрыторыі 

Польшчы, а потым сучаснай Латвіі. 

Узнагароджаны георгіеўскім медалём і 

Іосіф Інгелевіч 

Генерал С. Булак-Балаховіч 

Дом у Лужках, у якім 

жыў Булак-Балаховіч 

Мёрская даўніна, КАСТРЫЧНІК, 2012 
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Георгіеўскімі крыжамі 4-й, 3-й і 2-й ступеняў. Быў 

неаднойчы паранены і кантужаны. Удзельнічаў (3 

верасня 1915 г.) у дзеяннях за лініяй фронту 

супраць немцаў у тылах праціўніка ў складзе 

армейскага партызанскага атрада (каля 500 

чалавек) пад камандаваннем  Пуніна. (У складзе  

гэтага атрада ваяваў і мой дзед  Ермалёнак  

Міхал). С. Булак-Балаховіч быў спачатку 

камандзірам эскадрона, а пасля гібелі Л. Пуніна 1 

верасня 1916 г. - камандзірам усяго атрада.  

Партызанскі атрад С. Булак-Булаховіча з-за 

лініі фронту рабіў кавалерыйскія налёты на 

камунікацыі, штабы і тылы германскіх войскаў, 

калі фронт знаходзіўся на тэрыторыі цяперашняй 

Латвіі. Атрад выконваў разведвальна-дыверсійныя 

заданні.  

У кавалерыйскім палку пад яго 

камандаваннем служылі палякі (быў нават польскі 

эскадрон), беларусы, украінцы, латышы, літоўцы і 

значная група расіян, непрыхільных да савецкай 

улады. Полк налічваў 1121 чалавека.  

15 мая 1919 г. полк і іншыя часці, 

падпарадкаваныя ў гэтай аперацыі С. Н. Булак-

Балаховічу, занялі горад Гдоў, за што С. Балаховіч 

атрымаў званне палкоўніка.  

Генерал Станіслаў Булак-Балаховіч, добра 

памятаючы пра сваё беларускае паходжанне, 

прапанаваў падпарадкаваць свой атрад ураду 

Беларускай Народнай Рэспублікі. Яго атрад меў у 

сваім складзе 75% беларусаў-жаўнераў і палову 

афіцэраў-беларусаў. Называўся атрад 

Добраахвотным народным. С. Булак-Балаховіч 

надаў яму назву Беларускага. Атрад прыняў за 

свой штандар беларускі нацыянальны бела-

чырвона-белы сцяг і кукарды на фуражках з 

нацыянальным гербам Пагоня.  

Ад пачатку чэрвеня 1920 г. Беларуская група 

(або Беларуская Нацыянальная армія) генерала С. 

Булак-Балаховіча налічвала каля 2 тысяч шабель 

(кавалерыстаў). Яна брала актыўны ўдзел у 

баявых дзеяннях на Палессі супраць Чырвонай 

Арміі.  

 

Паход Булак-Балаховіча на Палессе 
 

6 лістапада 1920 г. армія С. Булак-Балаховіча 

пачала наступ у Палессі ад Турава па абодвух 

берагах Прыпяці на ўсход. Галоўны ўдар 

абрынуўся на 10-ю стралковую дывізію Заходняга 

фронту, якая панесла значныя страты і вымушана 

была адступаць. 8 лістапада войскі Булак-

Балаховіча занялі Петрыкаў, 9 - мястэчка 

Скрыгалаў і вёску Скрыгалаўская Слабада. Пасля 

цяжкага бою Пскоўскі полк 1-й дывізіі "смерці" 

палкоўніка Мацвеева 10 лістапада заняў Мазыр, 

які стаў цэнтрам ваеннай і палітычнай дзейнасці 

Булак-Балаховіча. Камендант Мазыра генерал 

Яраслаўцаў загадаў у горадзе вывесіць беларускія 

нацыянальныя сцягі. Палкоўнік С. Паўлоўскі з 

палонных сфармаваў Мазырскі полк. 10 лістапада 

Востраўскі полк 1-й дывізіі арміі Балаховіча заняў 

Калінкавічы.  

Частка яго войска - 2-я пяхотная дывізія і 

група палкоўніка Юзафа Булак-Балаховіча 

(малодшы брат камандуючага) - наступала на 

Рэчыцу, а другая частка войска - на Оўруч і на 

Чарнобыль. 16 лістапада атрады С. Н. Булак-

Балаховіча з трох бакоў падышлі да Рэчыцы і 

пачалі баі на яе ўскраінах.  

Пасля заняцця Мазыра С. Н. Булак-Балаховіч 

раскрыў свае ўласныя палітычныя планы. 

Насуперак намеру Б. Савінкава ён з 12 лістапада 

пачаў у Мазыры выдаваць палітычныя акты і 

загады, накіраваныя на стварэнне незалежнай 

Беларускай дзяржавы, абвясціў сябе "начальнікам 

Беларускай дзяржавы" (як Пілсудскі - Польскай) і 

пракламаваў незалежнасць Беларусі. 14 лістапада 

1920 г. выдаў загад пра фармаванне Беларускай 

нацыянальнай арміі з беларусаў і ўраджэнцаў 

Беларусі. За тыдзень з добраахвотнікаў былі 

сфармаваныя Сялянскі партызанскі атрад і 

Хабненскі полк (паводле назвы мястэчка Хабна). 

С. Н. Булак-Балаховіч абвясціў сябе 

галоўнакамандуючым усімі ўзброенымі сіламі 

незалежнай Беларусі. Камандаванне Рускай 

народнай добраахвотніцкай арміяй ён перадаў 

свайму брату Іосіфу (Юзафу, Язэпу), надаўшы 

яму воінскі чын генерал-маёра. Але фактычна С. 

Булак-Балаховіч па-ранейшаму камандаваў 

Саюзнай Народнай арміяй, як яна называлася ад 

14 лістапада.  

У Мазыр з Варшавы прыбылі сябры 

Беларускага палітычнага камітэта П. Аляксюк і В. 

Адамовіч, якія заключылі з С. Н. Булак-

Балаховічам і Б. В. Савінкавым пагадненне аб 

прызнанні Рускай народнай добраахвотніцкай 

арміяй незалежнасці Беларусі з наступным 

узгадненнем Устаноўчымі соймамі Расіі і Беларусі 

канчатковай формы ўзаемаадносін. С. Н. Булак-

Балаховіч прызначыў П. Алексюка старшынёй 

свайго ўрада, а эмігранцкі ўрад В. Ластоўскага і 

савецкі ўрад Чарняка (А. Чарвякова) у Менску 

абвясціў "звергнутымі".  

У арміі С. Н. Булак-Балаховіча былі і свае 

вайсковыя ўзнагароды: вялікі крыж з мячамі і 

крыж мужных.  

Мёрская даўніна, КАСТРЫЧНІК, 2012 
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У цэнтры крыжоў была выява чэрапа. На 

вялікім крыжы быў у цэнтры па кругу надпіс: "За 

нашу і вашу свабоду". А раней яго Асобны атрад 

меў і свае паштовыя маркі.  

Барацьбу супраць 

арміі С. Булак-

Балаховіча вяла 

савецкая 16-я армія 

Заходняга фронту. На 

фронт былі скіраваныя 

дадатковыя сілы 

Чырвонай Арміі. 

Рэгулярныя войскі 

Чырвонай Арміі мелі 

колькасную перавагу. 3 боку Жлобіна 

контрнаступленне Чырвонай Арміі пачалося 16 

лістапада. Яе часці 17 лістапада з боем занялі 

Калінкавічы. Баючыся застацца адрэзанымі, 

перадавыя атрады С. Н. Булак-Балаховіча 18 

лістапада спынілі атакі ў раёне Рэчыцы. 19 

лістапада пачалося агульнае адступленне яго 

дывізій. 2-я пяхотная дывізія ўпарта абараняла 

Мазыр, але 20 лістапада горад быў захоплены 

праціўнікам.  

Асноўнай частцы арміі Булак-Балаховіча 

ўдалося 22 лістапада прарвацца ляснымі дарогамі 

ў раёне Каплічы-Якімавічы (на поўнач ад Мазыра) 

праз заслоны чырвонаармейцаў 33-й Кубанскай 

казацкай дывізіі і 24 лістапада фарсіраваць Пціч. 

26 лістапада войскі С. Булак-Балаховіча выйшлі 

праз Жыткавічы да чыгуначнай станцыі Сінкевічы 

ў раён размяшчэння польскіх войскаў. План 

камандавання Чырвонай Арміі абкружыць і 

знішчыць вайсковыя сілы арміі С. Н. Булак-

Балаховіча не ўдаўся.  

Армія С. Н. Булак-Балаховіча сабралася ў 

раёне Тураў - Давыд-Гарадок - Лахва і была 

раззброена польскімі войскамі. Частка ж арміі 

адышла ў нейтральную зону (па 15 км. па абодва 

бакі мяжы), якая існавала да заключэння міру ў 

сакавіку 1921 г., і адтуль асобнымі атрадамі вяла 

партызанскія дзеянні супраць Чырвонай Арміі і 

савецкай улады. Частка атрадаў падчас 

адступлення арміі засталася на месцы і працягвала 

весці партызанскую вайну. Налёты атрадаў С. Н. 

Булак-Балаховіча на тэрыторыю БССР 

працягваліся да 1922 г. Значная частка былых яго 

жаўнераў атрымала працу ў Белавежскай пушчы 

на тартаках і вырубцы лесу. 

Станіслаў Булак-Балаховіч быў і беларускім 

паэтам. Яго паэтычныя творы заўважыў і 

адзначыў беларускі грамадскі дзеяч і 

літаратуразнаўца Ігнат Дварчанін. 

Можна спадзявацца, што беларускія 

літаратуразнаўцы зацікавяцца літаратурнай 

спадчынай беларускага генерала і дапоўняць 

характарыстыку гэтага цікавага чалавека, 

патрыёта сваёй Бацькаўшчыны.  

Пасля нападу гітлераўскай Германіі на 

Польшчу ў верасні 1939 г. генерал Станіслаў 

Булак-Балаховіч арганізаваў добраахвотны атрад, 

які спачатку складаўся з 200 жаўнераў пяхоты і 

эскадрону кавалерыі. У дні аблогі Варшавы С. 

Булак-Балаховіч арганізаваў абарону сталіцы на 

паўднёвым участку. Удзельнікі абароны Варшавы 

пад кіраўніцтвам Станіслава Булак-Балаховіча 

рабілі партызанскія выпады ў тылы нямецкіх 

войскаў, здабывалі важную інфармацыю, нападалі 

на нямецкія патрулі. Супраціўленне ворагу 

скончылася з капітуляцыяй Варшавы ў канцы 

верасня 1939 г.  

У канцы 1939 г. генерал Станіслаў Булак-

Балаховіч разам з былымі афіцэрамі сваіх 

вайсковых фармаванняў стварыў падпольную 

вайсковую арганізацыю.  

Загінуў Станіслаў Булак-Балаховіч 10 мая 

1940 г у час перастрэлкі з фашыстамі.  

Другім знакамітым земляком, які нарадзіўся 

ў Лужках, быў бацька   сучаснага іўрыту - Эліэ́зэр 

Бэн-Егуда́; сапраўднае імя Эліэзэр-Іцхак 

Пэрэльман), які 

(нарадзіўся ў  Лужках у 

1858 г.). Яго 

называюць—«бацька 

сучаснага іўрыту»,  ён 

быў заснавальнікам 

гэбраізму, сучаснага 

сіянізму.  

Як амаль усе 

тагачасныя жыдоўскія 

дзеці ў гэтых краях, ён 

з маленства вывучаў 

старажытную 

габрэйскую мову 

(іўрыт) — абавязковы элемент у рэлігійным 

выхаванні. Ён выдатна вучыўся, і ў 

трынаццацігадовым узросце ён быў аддадзены ў 

вышэйшую рэлігійную вучэльню ў Полацку 

(ешыбот, ешыва́) вучыцца на рабіна. Але сам ён 

абраў свецкае жыццё і паступіў у рэальную 

вучэльню ў горадзе Дзвінску (скончыў экстэрнам 

у 1877). 

У гэты час яўрэі не размаўлялі на сваёй 

роднай мове. Аднак Бэн-Егуда верыў, што гэтыя 

перашкоды магчыма пераадолець. Жыды павінны 

Эліэ́зэр Бэн-Егуда́ 

Крыж мужных 

Мёрская даўніна, КАСТРЫЧНІК, 2012 

http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%9E%D1%80%D1%8B%D1%82
http://be-x-old.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%8D%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%96%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://be-x-old.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%96%D1%8F%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%88%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%82
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/1877
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вярнуцца на сваю зямлю і ізноў загаварыць на 

сваёй мове[1]. 

Натхнёны гэтымі ідэямі, Бэн-Егуда вырашыў 

сам пераехаць у Палестыну. Ён пакінуў 

Расейскую імперыю ў 1878 годзе і спачатку 

вывучаў медыцыну ў Сарбонскім універсітэце ў 

Парыжы, каб у будучыні быць карысным для 

гэбрайскай грамады ў Палестыне. Таксама, падчас 

студыяў, ён атрымаў магчымасць вывучаць іўрыт, 

які малады Бэн-Егуда пастанавіў зрабіць мовай 

роднай нацыі. 

Выклаў у артыкуле «Істотнае пытанне» свае 

погляды на неабходнасць адраджэння іўрыту ў 

якасці мовы штодзённых зносінаў габрэяў. 

З прычыны кепскага здароўя (сухоты) Бэн-

Егуда не здолеў скончыць свае студыі, але гэта 

зусім не аслабіла ягоных перакананняў, і ў 1881 г. 

ён з’ехаў у Палестыну, на радзіму іўрыту, каб 

пачаць адраджэнне іўрыту паводле сваіх 

ранейшых планаў. Калі пасяліўся ў Іерусаліме, 

змяніў імя на Эліэзэр Бен-Ягуда («Сын Юдэі»). 

Распрацаваў некалькі планаў дзеяння для 

распаўсюджвання іўрыту. Трыма самымі 

галоўнымі пунктамі былі: вырашэнне Бэн-Егудай 

размаўляць з кожным напатканым габрэем толькі 

на іўрыце, «Іўрыт дома», «Іўрыт у школе».  

Ітамар Бэн-Аві піша ў сваёй аўтабіяграфіі 

пра тыя суровыя захады, што прымаў Бэн-Егуда, 

каб ягоны сын чуў толькі іўрыт, а значыць, 

зрэшты загаварыў толькі на ім.  

Дзякуючы таму, што ў доме гадавалася 

іўрытамоўнае дзіцё, патрэбныя былі простыя 

словы для азначэння пабытовых паўсядзённых 

прадметаў. Такім чынам, сам Бэн-Егуда 

прыдумляў словы на іўрыце для гэткіх прадметаў, 

як лялька, марозіва, сочыва, амлет, хустка, ручнік, 

ровар ды сотні іншых. З цягам часу дзіцёнак 

сталеў, а разам з ім сталеў іўрыт, пашыраўся 

лексікон, а карыстанне іўрытам станавілася больш 

натуральным. Так, Ітамар Бэн-Аві стаў першым 

носьбітам іўрыту, як роднае мовы, праз больш як 

тысячу год пасля прарывання яе размоўнай 

функцыі. Апрача работы з моладдзю, Бэн-Егуда 

імкнуўся захапіць сваімі ідэямі дарослых.  

 

 

 

Некалькі гадоў ён пісаў артыкулы ў 

мясцовай газеце «Гахавацэлет», а ў 1884 заснаваў 

штотыднёвік «Ха-цві», які задумваўся як 

інструмент для навучэння дарослых, як праз 

змест, так і праз мову. 

 

 

Праца над слоўнікам іўрыту 

У дапамогу тым, хто толькі пачынаў 

размаўляць і чытаць на іўрыце, Бэн-Егуда пачаў 

працу над слоўнікам. Для таго, каб іўрыт стаў 

мовай цэлага грамадства, новыя словы павінны 

былі быць дакладнымі, будавацца паводле строгіх 

філалагічных правілаў. Такім чынам, Бэн-Егуда 

авалодаў спецыяльнасцю лексікографа. У 1910 

распачалася публікацыя «Поўнага слоўніку 

старажытнага і сучаснага іўрыту».  

Пасля зацвярджэння брытанскага мандату 

на Палестыне (1920), Бэн-Егуда быў адным з тых, 

хто пераканаў брытанскага вярхоўнага камісара 

абвясціць іўрыт адной з трох афіцыйных моваў 

нароўні з арабскай і ангельскай, што і сталася 29 

лістапада 1922 г. 

У гэтым жа годзе ён і памірае. 

Мёрская даўніна, КАСТРЫЧНІК, 2012 
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