
 
Мёрская даўніна, Кастрычнік, 2013 

 1 

У нумары: Нашы навіны: Экскурсіі – Адкрыццё мемарыяльных дошак - 135 год 

з дня нараджэння Язэпа Драздовіча - І ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ НА ЧУЖЫНЕ  ! - 

ТУРЫСЦКА-КРАЯЗНАЎЧЫ МАРШРУТ “ДЗІСЕНСКІ ПЯРСЦЁНАК 
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                  ПА  ДАРОЗЕ  НА ДЗІСНУ 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

НАШЫ  НАВІНЫ: Экскурсіі 

ЭКСКУРСІЯ ДЛЯ ГАСЦЕЙ З МІНСКА 

 

Падчас правядзення ў Мёрах рэспубліканскага 

фестывалю “Жураўлі і журавіны” нашы музеі 

наведала група турыстаў з Мінска, якая была 

арганізавана турыстычнай фірмай “Трэвел”. 

Вялікая група была падзелена на дзве: з адной 

часткай працавала экскурсавод Ермалёнак М.Г., з 

другой—кіраўнік Ермалёнак В.А. Падчас 

экскурсіі па гістарычным музеі асаблівая ўвага 

надавалася гісторыі нашага краю, яе адметнасці, 

якая праяўляецца перш за ўсё ў знойдзеных 

экспанатах. Як заўсёды асаблівая ўвага звярталася 

на рарытэты музея: кітайскія і рымскія манеты, 

рэдкія этнаграфічныя прадметы, цікавыя здымкі, 

дакументы розных перыядаў. У музеі кнігі і друку 

падчас экскурсій звярталася ўвага на 

разнастайнасць тэматычных збораў, найбольш 

каштоўных для гісторыі не толькі нашага краю, 

але і Беларусі. 

 

ШКОЛЬНІКІ З ГЛЫБОЧЧЫНЫ. 

Нашымі гасцямі часта бываюць не толькі 

школьнікі з нашага раёна, але і вучні з іншых 

месцаў Беларусі. Так, нядаўна наведалі нашы 

музеі навучэнцы ДУА “Пятроўшчынская СШ” 

Глыбоцкага раёна. Падчас наведвання нашых 

музеяў госці даведаліся аб дзейнасці археалога–

краязна ўчага гуртка “Арганаўты мінулага”, аб яго 

асноўных адкрыццях і знаходках, якія 

прадстаўлены ў экспазіцыях двух музеяў нашай 

школы. Дзяцей за цікавіў і аповед аб знаходках 

найбольш цікавых экспанатаў, рымскага дынарыя 

2 ст н.э., крамянёвых прыладах працы, 

знойдзеных у наваколлі Мёраў. Пасля наведвання 

музеяў Ермалёнак В.А. правёў экскурсію са 

школьнікамі па знакамітым сваімі архітэктурнымі 

   МЁРСКАЯ ДАЎНІНА 
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помнікамі Лявонпалі. Затым накіраваліся да 

вадаспада на рацэ Вяце. Вучні настолькі былі 

ўражаны ўбачаным і пачутым, што пажадалі яшчэ 

не аднойчы наведаць Мёршчыну. 

 

 

У музеі – прадстаўнікі расійскіх  СМІ 

 

Падчас паездкі па рэгіёнах Беларусі да нас у музеі 

завіталі журналісты з розных сродкаў масавай 

інфарма цыі і розных гарадоў Расіі ад Пецярбурга, 

Масквы да Самары і Томска. Было больш за 35 

чалавек. Як заўсёды экскурсанты былі падзелены 

на дзве групы па 18 чалавек. Для адной групы 

экскурсію праводзіла Ермалёнак М.Г., для 

другой—Ермалёнак В.А. Для гасцей перш за ўсё 

апавядалася пра тыя экспанаты, якія маюць 

дачыненне да гісторыі Расіі. Так, падчас аповеду ў 

раздзеле старажытнай гісторыі краю журналістаў 

зацікавілі знаходкі эпохі палеаліту і мезаліту, 

знойдзеныя у Сібіры і на Далёкім Усходзе; у 

этнаграфічным раздзеле—рукамый, прывезены з 

Сібіры, праваслаўныя абразы 18 – 19 стст. Паміж 

старажытных манет нумізматычнага раздзела 

звярнулі ўвагу на знойдзеныя ў нашай мясцовасці 

расейскія манеты-“шкарлупкі” – капейкі часоў 

Івана Грознага, Барыса Гадунова і інш рускіх 

цароў. Выклікаў здзіўленне ў экскурсантаў і 

пярсцёнак з жабраў шчупака 1884 года. Тым 

больш, што ён быў зроблены на загад князя з 

Каменполля Віслава Святаполк-Мірскага, а з 

гэтага ж роду быў і міністр унутраных спраў Расіі. 

З увагай слухалі экскурсанты гісторыю карты 

Петраграда 1917 года, на якой мы можам пабачыц 

ь і назву вуліцы ў гонар нашай Дзісны. Асабліва 

шмат было пытанняў па тэме “Другая сусветная 

вайна”, дзе згадвалася шмат імёнаў воінаў, 

загінулых пры вызваленні нашага раёна, якія былі 

прызваны ў армію з розных рэгіёнаў Расіі. А наш 

музей кнігі і друку, наогул, не пакінуў 

журналістаў раўнадушнымі. Такога багацця 

экспанатаў яны не бачылі нават у значных 

дзяржаўных музеях. Ад’язджалі госці не толькі з 

падзякамі, але і абяцаннямі распавесці ў сваіх 

выданнях пра нашы музеі, зацікавіць сваіх 

чытачоў, каб сабраныя намі багацці магло 

пабачыць як мага больш людзей. 

 

 

КРАЯЗНАЎЦЫ З ЛЕПЕЛЯ 

Наведаць нашы музеі, пазнаёміцца з вопытам 

правядзення экскурсій, якіх у нас распрацавана ў 

двух музеях звыш сарака, сістэматызацыяй 

матэрыялаў знаходак пажадалі краязнаўцы з 

Лепеля Валерый Тухта і Васіль Шкіндзер. 

Кіраўнік музеяў Ермалёнак В.А. на працягу васьмі 

гадзін апавядаў аб методыцы правядзення 

экскурсій, на канкрэтных прыкладах паказваў 

формы актывізацыі цікавасці наведвальнікаў 

падчас правядзення экскурсій. Нягледзячы на 

вялікі вопыт пошукавай і краязнаўчай дзейнасці 

гасцей, іх уразіла вялікая колькасць сабраных 

рэчаў і гісторыя пошукавай справы археолага-

краязнаўчага гуртка “Арганаўты мінулага”. 

Краязнаўца Васіль Шкіндзер, гаспадар 

аграсядзібы, вырашыў стварыць свой музей, каб 
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праводзіць камерцыйныя экскурсіі. Так што наш 

вопыт для яго быў сапраўды каштоўным. На 

ўспамін Валерый Тухта падараваў свае новыя 

кнігі па гісторыі Лепельскага краю: “Прырода і 

старажытнасці Свяцкай пушчы” і “Дзе Байна 

сустракаецца з Эсай”.  

 

 

У МУЗЕІ УЛАДЗІМІР ЦЕРАХАЎ. 

Уладзімір Канстанцінавіч Церахаў – кандыдат 

тэхнічных навук, выкладчык Беларукага 

агратэхнічнага ўніверсітэта, будучы праездам у 

Мёрах, не мог не завітаць у наш музей, аб якім ён 

ведаў даўно. Падчас экскурсіі адбылася 

зацікаўленая гутарка аб пошукавай дзейнасці 

вучняў, надзённых праблемах краязнаўства. Госць 

з Мінску не застаўся раўнадушным і выказаў сваё 

захапленне ўбачанымі рарытэтамі музея. На 

развітанне прапанаваў набыць для музея сваю 

кнігу “Экономика знаний”. Ад такой прапановы 

нельга было адмовіцца, нягледзячы на вялікі кошт 

выдання, бо гэты сапраўдны фаліянт у тысячу 

старонак з’яўляецца практычна энцыклапедыяй 

сучаснага эканамічнага жыцця свету. Акрамя 

Уладзіміра Церахава аўтарам кнігі з’яўляецца 

доктар сацыялагічных навук і кандыдат тэхнічных 

навук Кунгурава Ніна Ўладзіміраўна. Гэта 

чацвёртая па ліку кніга з серыі даведнікаў па 

эканамічных ведах падае цікавы погляд на 

развіццё нацыянальнай эканомікі, а таксама на 

асноўныя тэндэнцыі сусветнай эканомікі. Набытая 

намі кніга будзе выдатным падмуркам для 

атрымання эканамічных ведаў настаўнікамі, 

вучнямі і ўсімі тымі, хто цікавіцца сучаснай 

эканомікай. 

 

НАША ДАПАМОГА. 

У чарговы  раз да нас звярнуліся ў музей за 

дапамогай. У Інтэрнэце складаецца сайт  

“Краязнаўчыя маршруты Віцебшчыны па 

язычніцкіх помніках”. З мэтай вывучэння такога 

маршруту на Мёршчыне да нас у музей завітаў 

стваральнік праекта і яго выканаўца журналіст з 

Віцебска Леанід Свецік. Краязнаўца 

В.А.Ермалёнак даў падрабязную інфармацыю аб 

найбольш цікавых помніках дахрысціянскага часу 

і месцы іх знаходжання. Асабліва шмат у нашым 

раёне камянёў-следавікоў. Большая іх частка 

знаходзілася ў распрацаваным намі “Бронзавым 

пярсцёнку Мёршчыны”. Гэта камяні-следавікі ля 

вёскі Наўгароды, Воўкаўшчына, Бертаўшчына, 

Ражні, Пераброддзе, Янова, Каменполле і інш. На 

гэтым жа маршруце мы можам пабачыць і камень-

шавец, які знаходзіцца ля вёскі Стары Пагост. Аб 

ім народныя паданні запісаў славуты Вацлаў 

Ластоўскі. Далей ад Мёраў цікавыя талеркавы 

камень ля вёскі Язна, валуны з незразумелымі 

знакамі ля Узмёнаў, Ліпантаў і інш. З паганскімі 

звычаямі былі звязаны і крыніцы ля Дзедзіна, 

Язна, Дзехцяроў. Сляды капішча можна пабачыць 

ля вёскі Воўкаўшчына, на гары з назвай 

“Гарадзец”. Леаніду Свеціку было перададзена 

шмат паданняў і легендаў аб язычніцкіх помніках. 

 

 

ЭКСПАНАТЫ ДЛЯ ВЫСТАВЫ 
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Багатыя фонды нашых музеяў часта 

выкарыстоўваюцца для правядзення выстаў не 

толькі ў нашым раёне, але і па-за яго межамі. Так, 

у лістападзе – снежні гэтага года ў Віцебскай 

курыі будзе працаваць выстава, прысвечаная 

гісторыі Віцебскай каталіцкай дыяцэзіі. З мэтай 

атрымання матэрыялаў для выставы да нас у музеі 

завітала галоўны яе арганізатар – выкладчыца 

Віцебскага ўніверсітэта імя П.М.Машэрава, 

кандыдат гістарычных навук Кацярына 

Лаўрыненка. Для экспазіцыі мы падрыхтавалі 

разнастайныя экспанаты. Найбольш цікавыя 

рэліквіі ксяндзоў-беларусаў – кнігі Пётры 

Простага “Нашто беларусам газэты”, на польскай 

мове “Асновы трэцяга “францысканскага закону 

К”, малітоўнік 

К.Стэповіча “Голас 

душы”. Унікальныя 

кнігі – “Усходнія 

вобласці ў небяспецы” 

ксяндза Ю. Бародзіча, 

зборнік дакументаў 

“Кангрэс 

эўхарыстычны” 1922 

г.. Для экспазіцыі 

выставы была 

перададзена вялікая 

колькасць прыміцыйных абразкоў ксяндзоў 

Пётры Простага, П.Пупіна, Б.Хаданёнка, 

М.Багаткевіча, С.Багаткевіча, К.Аношкі і інш., а 

таксама кнігі з аўтографамі Ф.Пэрка, 

Ю.Інгялевіча. Дарэчы, мы перадалі шмат здымкаў 

Ксяндза з новага Пагосту, у тым ліку яго фота 

адразу пасля вызвалення са сталінскіх лагераў. 

Падзяліліся мы і старымі паштоўкамі аб 

будаўніцтве касцёлаў на Мёршчыне і 

Браслаўшчыне ў пачатку 20 ст. Асабліва 

зацікавіла арганізатара выставы вялікая колькасць 

рэлігійных часопісаў 20 – 30-х гадоў 20-га ст., якія 

распаўсюджваліся ў нашай мясцовасці. Шмат якія 

з іх з’яўляюцца рарытэтамі, напрыклад, кнігі 

місіянераў з Афрыкі “Рэха Афрыкі” на польскай 

мове, “Агляд місіянерскі” на французскай мове, 

“Паходня серафіцкая”, “Маленькі рыцар 

Беззаганнай” і інш. Для выставы былі 

перададзены шматлікія абразы і дакументы, усяго 

звыш 60 экспанатаў. Кацярына Лаўрыненка 

шчыра падзякавала за перададзеныя матэрыялы 

для экспазіцыі выставы і, у сваю чаргу, нам 

пакінула свой падарунак. 

 

 

Адкрыццё мемарыяльных дошак 

Кожны куток Беларусі мае шмат знакамітых 

людзей, якімі па-сапраўднаму можна ганарыцца. 

На жаль, памяць іх не ўшанавана ні ў велічных 

помніках, ні нават у сціплых  мемарыяльных 

дошках. Вось чаму створаны ў нашай школе клуб 

“Адраджэнне”, які ўвайшоў у Беларускую 

асацыяцыю клубаў “Юнеска”, адной з сваіх 

першачарговых задач паставіў запоўніць гэты 

прабел. Па прапанове  Ермалёнка В.А. было 

вырашана ўшанаваць памяць самага знакамітага 

земляка Мёрскага раёна – паўстанца і скульптара 

Генрыха Дмахоўскага, а таксама пісьменніка, 

паэта і перакладчыка Яна Гушчы. Дзякуючы 

дырэктару школы Атрошка Валянціне Генадзеўне, 

ініцыятыва сяброў клуба і настаўнікаў была 

падтрымана райвыканкамам і зацверджана на 

калегіі Міністэрства Культуры Рэспублікі 

Беларусь.  Выканалі працу па стварэнні 

мемарыяльных шыльдаў індывідуальны 

прадпрымальнік Чарняўскі Аляксандр 

Баляслававіч і яго бацька Баляслаў Часлававіч. 

Яны ж былі і фундатарамі выканання працаў. 

Урачыстае адкрыццё мемарыяльных шыльдаў 

адбылося 10 кастрычніка 2013 года. Спачатку 

было праведзена паседжанне ў ДУА “Мёрская 

СШ №3”. На ім прысутнічалі намеснік старшыні 

Лаўрыненка К. 

Вучні і настаўнікі СШ№3 ля шыльды ў Забалоцці 
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Мёрскага райвыканкама Баніфатава Марыя 

Мікалаеўна, загадчык аддзела культуры 

райвыканкама Тронькін Аляксандр Сяргеевіч, 

намеснік загадчыка ідэалагічнага аддзела 

райвыканкама Стальмачонак Таццяна Алегаўна, 

прэзідэнт клуба “Белыя вароны“ Квяцінскі Пётр 

Пятровіч, краязнаўца і пісьменнік з 

Верхнядзвінска Бубала Антон Францавіч, 

прадстаўнікі СМІ і іншыя госці і школьнікі – 

сябры  клуба “Адраджэнне”.  Перад прысутнымі 

выступіла дырэктар школы Атрошка В.Г., куратар 

клуба “Адраджэнне “ Лапкоўская Л.Г., віцэ-

прэзідэнт  клубаў Юнеска  ў Беларусі Субцэльны 

Дзмітры Юр’евіч, намеснік загадчыка аддзела 

адукацыі, спорту і турызму Гур’ева Галіна 

Барысаўна, а таксама школьнікі. Гасцям былі 

ўручаны буклеты, распрацаваныя Ермалёнкам 

Антонам Вітольдавічам, у якіх распавядалася аб 

жыццёвым і творчым шляху знакамітых землякоў. 

Затым адбыўся пераезд у вёску Забалоцце 

Перабродскага сельсавета. Кола прысутных 

пашыралася: на ўрачыстасць прыйшлі жыхары 

вёскі Забалоцце, прыехалі вучні і настаўнікі з 

Перабродскай і Мілашоўскай школ. Урачысты 

мітынг праводзіла арганізатар па выхаваўчай 

рабоце СШ № 3 г.Мёры Федуковіч Вольга 

Мікалаеўна. Краязнаўца Ермалёнак Вітаўт 

Антонавіч расказаў прысутным аб цярністым 

жыццёвым шляху паўстанца і скульптара Генрыха 

Дмахоўскага, затым выступілі госці: Гур’ева  Г.Б.  

расказала аб карыснай справе  школьнікаў; 

інспектар раённага аддзела адукацыі Малецкая 

Л.В. – аб  значнасці падзеі. Старшыня 

Перабродскага сельсавета Дзеравянчык Віктар 

Мікалаевіч адзначыў, што ўшанаванне памяці 

Генрыха Дмахоўскага важна тым, што заахвочвае 

дзяцей паважаць сваю гісторыю і памятаць аб ёй. 

Загадчыца клуба ў Забалоцці, дзе ўсталявалі 

шыльду, Белая Людміла Мікалаеўна падзякавала  

ўсім, хто далучыўся да высакароднай справы. 

Дырэктар Мёрскай школы мастацтваў Чарняўскі 

Б.Ч. апавядаў аб той адказнасці, якая выпала яго 

сыну, таксама скульптару па адукацыі, –  рабіць  

шыльду ў гонар такога знакамітага земляка-

скульптара. Урачыста дошку з выявай Генрыха 

Дмахоўскага і памятным надпісам адкрылі  

Б.Ч.Чарняўскі, М.М. Баніфатава, былы вучань і 

старшыня клуба “Адраджэнне”Андрэй Грыгор’еў. 

Прысутныя ўсклалі ў знак пашаны да 

мемарыяльнай шыльды ў гонар знакамітага 

земляка шмат кветак. Госці маглі паблукаць па 

сутарэннях падвалаў сядзібы Дмахоўскіх, 

пабудаванай у 1742 годзе, пабачыць дуб-волат, 

пасаджаны біскупам Казімірам Дмахоўскім у 

сярэдзіне 19-га ст. Затым адбыўся пераезд у 

Дзісну. Па дарозе праводзіў экскурсію і апавядаў 

для гасцей аб знакамітых мясцінах Мёршчыны 

кіраўнік школьных музеяў Ермалёнак В.А. На 

ўрачыстым мітынгу ў Дзісне, акрамя гасцей, 

прысутнічалі школьнікі Дзісенскай СШ, 

грамадскасць горада, мясцовыя краязнаўцы. На 

ўрачыстасці Ермалёнак В.А. распавядаў аб  

творчым шляху Яна Гушчы. Вельмі пранікліва аб 

сваім земляку выказалася  Т.А.Стальмачонак, а 

метадыст аддзела адукацыі Захарэвіч Святлана 

Аркадзеўна прачытала ўласны верш. Старшыня  

Дзісенскага  гарсавета Качан Аляксандр 

Аляксандравіч звярнуў увагу на значэнне 

мерапрыемства для горада з яго багатай 

гісторыяй. Дзісенскі краязнаўца Баговіч Пётр 

Уладзіміравіч расказаў аб неабходнасці 

ўшанавання іншых знакамітых дзіснян. 

Мемарыяльную дошку ў гонар пісьменніка  

адкрылі Д.Ю. Субцэльны, А.А. Качан, 

В.А.Ермалёнак, вучаніца СШ № 3 г.Мёры, сябра 

клуба “Адраджэнне” Марта Курловіч.                                                                                  

В.Ермалёнак 

 

 

Адкрыццё шыльды ў Дзісне 



 
Мёрская даўніна, Кастрычнік, 2013 

 6 

 

 

 

 

Ідзе будаўніцтва  этнаграфічнага музея 

Як мы пісалі раней, быў набыты будынак у вёсцы 

Чапукі. Летам ён быў разабраны і перавезены. 

Восенню пачалася праца па яго ўзвядзенні ў 

школьным садзе. Быў нарыхтаваны і прывезены 

мох, закладзены падмурак, узведзены і накрыты 

дах. Унутры хаты пакладзены дошкі столі. 

Узвядзеннем музея займаюцца рабочыя школы і ў 

вольны ад урокаў час настаўнікі гісторыі 

Ермалёнак А.В. і Ермалёнак В.А. 

 

ЦІКАВЫ ЗДЫМАК. 

У фондах музея захавалася паштоўка прыблізна 

1936 года. На ёй мы бачым унутраную  выяву 

алтара касцёла Святога Яна ў Ідолце. Касцёл 

пабудаваны на фундацыю Мілаша ў стылі 

неакласіцызму ў 1862 годзе. На пярэднім плане 

ксёндз Францішак Пэрка. Здымак зроблены 

падчас святкавання ўрачыстасцяў Спаслання Духа 

Святога на Апосталаў, або, як раней называлі ў 

народзе, на “Зялёныя свёнткі”. Аб гэтым сведчаць 

бярозкі, якія ўпрыгожваюць касцёл. Пасля 

пабудовы касцёла ў Мілашове храм у Ідолце стаў 

дзейнічаць як капліца. Амаль адразу пасля вайны 

капліца была зачынена і стала сховішчам для 

калгасных угнаенняў. Пахаванні Мілашаў у 

сутарэннях капліцы былі разрабаваны і знішчаны. 

Толькі ў 1990 годзе пачалося аднаўленне святыні, 

але ўнутраны выгляд яе змяніўся. Старая 

паштоўка дазваляе нам уявіць першапачатковы 

выгляд касцёла.  

               

125 год з дня нараджэння Язэпа Драздовіча 

Беларускі Леанарда да 

Вінчы –  менавіта так 

вобразна называюць 

нашага славутага 

земляка, лёс якога быў 

цесна знітаваны і з 

нашым краем. 

Нарадзіўся Язэп 

Драздовіч 13 

кастрычніка 1888 года ў 

засценку Пунькі 

Дзісенскага павета. Бацькі яго былі дробнымі 

арандатарамі і часта мянялі месца жыхарства. 

Маці ведала шмат  беларускіх песень, легендаў і 

паданняў, што і аказала ўплыў на фарміраванне 

яго светапогляду. Бачачы добрыя здольнасці  

хлопчыка, яго аддалі вучыцца ў Дзісенскае 

гарадское вучылішча, якое ён паспяхова заканчвае 

ў 1906 г. Вучоба ў Віленскай рысавальнай школе з 

1906 па 1910 год садзейнічала станаўленню не 

толькі маладога мастака-графіка, але і свядомага 

беларуса. У Вільні ў пачатку 20-га стагоддзя 

віравала кола беларускай інтэлігенцыі,  і Язэп 

Драздовіч становіцца ўдзельнікам 

мерапрыемстваў, якія ладзіліся ў гэтым коле. У 

гэты час ён упрыгожвае сваімі малюнкамі 

разнастайныя  беларускія выданні, якія ў той час 

выходзілі ў Вільні. Прызваны ў 1910 годзе ў 

расійскае войска фельчарам, ён вымушаны быў 

аддаць сем год свайго маладога жыцця службе 

“бацюшку-цару”. Падчас  першай сусветнай 

вайны Я.Драздовіч некаторы час служыў у Дзісне. 

Вярнуўшыся на радзіму, ён у 1917 – 1921 годзе 
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стаў актыўным арганізатарам  культурна-

асветніцкага  жыцця ў нашым краі, ствараў 

беларускія таварыствы, кааператывы, пачатковыя 

беларускія школы. Падчас побыту ў Мінску 

працаваў настаўнікам, ілюстратарам, дэкаратарам, 

займаўся археалагічнымі даследаваннямі Заслаў’я 

і Нямігі. У 20-я гады працуе настаўнікам на 

Дзісеншчыне, і адначасова – над слоўнікам 

беларускай мовы для Акадэміі навук. Для 

Беларускага музея ў Вільні Я.Драздовіч 

адпраўляецца ў этнаграфічныя экспедыцыі на 

Піншчыну, дзе стварае шэраг замалёвак 

этнаграфічных строеў, збірае фальклор і перадае 

для музея  шмат альбомаў сваіх графічных 

працаў. Працуючы настаўнікам у беларускіх 

гімназіях, ён стварае мастацкія майстэрні для 

вучняў і арганізуе выставы. Летам 1927 года 

абышоў пехатою беларускія замкі і гарадзішчы 

Міншчыны і Гродзеншчыны, дзе зрабіў шэраг 

графічных замалёвак з натуры. Альбомы з 

малюнкамі таксама перададзены ў  Беларускі 

музей. Для Інстытута Беларускай культуры ў 

Мінску ён дасылае рукапісныя зборнікі 

“Народныя прыказкі Дзісеншчыны”, “Народныя 

песні, сабраныя на Піншчыне, Дзісеншчыне  і ў 

іншых мясцовасцях”. Шмат вывучаў Язэп 

Драздовіч археалагічных помнікаў і ў нашым краі. 

Ён напісаў працу “Дзісенская дагістарычная 

старына”, выказаў цікавую гіпотэзу аб існаванні 

загадкавых Дудутак непадалёку ад Язна. Пасля 

закрыцця беларускіх гімназій таленавіты педагог і 

мастак застаўся без сталай працы, яго зацікавіла 

касмічная тэма. Ён пачынае сніць фантастычныя 

сны аб жыцці на планетах і спадарожніках. Так, 

упершыню  на Беларусі з’яўляецца касмічная 

тэма, як у жывапісе, так і ў літаратуры. 

Драздовічам напісаны навукова-папулярныя 

брашуры “Жыццё на месяцы”, “Нябесныя бегі”, 

“Гармонія планет сонечнай сістэмы”. А пазней, у 

30-я гады, ён напісаў яшчэ тры аповесці на 

гістарычныя тэмы. Адначасова ён стварае шэраг 

карцін касмічнай тэматыкі: “Жыццё на Марсе”, 

“Жыццё на Сатурне”, “Трывеж” і інш. Страціўшы 

пастаянную працу,  ён зарабляў на кавалак хлеба, 

вандруючы з вёскі ў  вёску па ўсёй Дзісеншчыне, 

дзе ствараў для простых сялянскіх хатаў 

маляўнічыя дываны. У гэты час ён не аднойчы 

быў і на Мёршчыне, вывучаў старажытнасці ля 

Старога і Новага Пагосту, захапляўся краявідамі 

возера Краснае. Тут ён  знайшоў каменную сякеру 

і даўбеньку. Язэп Драздовіч быў добра знаёмы і з 

дэпутатам польскага сейма Пятром Мятлой і яго 

братам Ігнатам Мятлой. Вось чаму яшчэ ў 70-я 

гады 20-га ст. можна было бачыць карціны 

мастака “Царква ў Глыбокім”, “Замак у 

Беразвеччы”. Дзякуючы свайму сябру Янку 

Пачопку і брату, ён мог знайсці прытулак і 

харчаванне. У гэты час ён стварае для музея ў 

Вільні барэльефы з дрэва паэта  Міхася Машары і 

Янкі Пачопкі. Не змяніліся адносіны да Язэпа 

Драздовіча і пасля 1939 года. Яму не давяралі, і 

толькі ягонае “дзівацтва” дапамагло пазбегнуць 

рэпрэсій. Пасля вайны ён вёў свой звычайны лад 

жыцця – маляваў дываны, карціны вяскоўцам, 

працягваў пісаць творы на касмічныя тэмы. 

Цяжкае жыццё наклала адбітак на здароў’е 

мастака. Пагоршыўся зрок, але нават пад канец 

жыцця яго дываны  ззялі сваёй прывабнасцю. 

Прыкладам таму дыван, які знаходзіцца ў нашым 

музеі, напісаны ў 1951 годзе. Аб апошніх днях 

жыцця мастака нам апавядала Мароз  Марыя, якая 

працавала ў Мёрскай бальніцы. Драздовіч 

прыйшоў, каб яго паклалі лячыць, ён меў вельмі 

дрэнны выгляд. Але калі пра гэта даведаўся 

глаўурач, ён раззлаваўся на медсястру і выгнаў на 

вуліцу хворага мастака, матывуючы тым, што ў 

яго туберкулёз. Памёр Язэп Драздовіч, як і 

пражыў сваё жыццё, па дарозе ля Новага Пагоста. 

Яго творчасць была забыта на цэлых 25 год. 

Толькі з 1978 года пачынаецца хваля цікавасці  да 

яго творчасці. Але да гэтай пары творчасць Язэпа 

Драздовіча так і не атрымала годнай дзяржаўнай 

увагі, застаўшыся на рэгіянальным узроўні. 

Дыван Я. Драздовіча з музея СШ №3 
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В.Ермалёнак.      

        І ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ НА ЧУЖЫНЕ ! 

   29 кастрычніка будзе адзначаць  сваё 90-годдзе  

спадарыня Вольга Грыцук. Яна больш як паўвека 

жыве ў канадскім горадзе Кінгстан. А нарадзілася 

каля старажытнага беларускага горада Дзісна. І я 

нарадзіўся недалёка ад Дзісны ў 1942 годзе. 

Вольга, дачка Васіля Дуброўскага, назаўсёды 

пакінула руіны згарэлага а д бамбёжак дома ў 

1944 годзе. Праз 60 гадоў пасля тых падзей 

пачалася наша перапіска і прадаўжаецца да гэтага 

часу. Лагоднай, чулай, зычлівай суайчынніцы 

прысвячаў вершы, дбаю, каб і на яе радзіме 

захаваліся добрыя згадкі пра зямлячку. Мы 

аднадумцы ў галоўным – у любові і павазе да 

свайго айчыннага мацерыка.  

   Невымерны патрыятызм Вольгі  -- гэтай 

прыўкраснай галінкі на радаводным дрэве 

Дуброўскіх  – натхняе чытача яе кнігі “Мы 

стваралі сваю Беларусь (Жыццё і дзейнасць 

Аляксея Грыцука)”. Гэты зборнік  выдадзены ў  

Мінску ў 2007 годзе. Такім чынам была ўзноўлена 

памяць аб адным з лідэраў пасляваеннай 

эміграцыі ў Канадзе Аляксею-Алесю Грыцуку 

(1910—1976)—таленавітым і мужным сыне 

беларускага народа, які пакінуў у памяці 

сучаснікаў, як пісала ў артыкуле “Ад 

укладальніцы” Вольга Іпатава, моцны духоўны 

імпульс. 

   Сваім уступным словам “Дзякуючы ім жыла 

Беларусь на чужыне” далучылася да гэтага 

выдання і Івонка Сурвілла, старшыня Рады БНР. 

    Чытачы кнігі пазнаёміліся з багатай творчай 

спадчынай Аляксея Грыцука – мужа спадарыні 

Вольгі. А пісьменніца Вольга Іпатава правяла 

літаратурную апрацоўку і творчых набыткаў 

самой Вольгі Васільеўны --- пра Паўліну 

Мядзёлку, уладыку Мікалая з Таронта… 

    Чытаю радкі маёй зямлячкі з аповеда “Маё 

жыццё да сустрэчы з Алесем”: “Мая радзіма – 

Дзісеншчына. І дасюль, як заплюшчу вочы, бачу 

свой родны дом, над якім узыходзіць сонейка, 

росныя ранкі, прыгожую беларускую прыроду. 

Усё гэта застаецца з чалавекам навечна, і я не 

магу зразумець тых, хто лёгка забываецца на сваю 

зямлю, сваю родную мову, на ўсё тое, што робіць 

чалавека чалавекам”. 

    Вольга Грыцук,  

натхнённая сваім 

мужам, стала 

актыўнай дзяячкай 

беларускага руху. У 

1965 годзе яна была 

адной з арганізатараў 

Згуртавання 

беларускіх жанчын 

Канады. У 1975-м  

абрана старшынёй 

ЗБЖ і ўзначальвала Згуртаванне да 1993 года. 

Узгадваю, як я быў расчулены кароткім аповедам 

спадарыні Вольгі пра дзяўчынку Лену, якая была 

“…жывой кветачкай з роднай Беларусі”. І не 

толькі Лену ратавала ад чарнобыльскіх хваробаў 

Вольга Грыцук і салідарныя з ёю жанчыны 

Канады. 

   І зноў невялікая цытата з названай кнігі Вольгі 

Грыцук: “Тут, у Канадзе, мы адбудавалі сваю 

Беларусь, мы стварылі яе наўзамен той,якую 

страцілі і аб якой заўсёды марылі. Як маглі, 

стараліся працаваць дзеля яе…” 

    Пісьмы з Беларусі Вольгі Грыцук на маю 

паэтычную Беларусь, у прыдзвінскае незабытае 

юнацтва станавіліся цытатамі ў маіх вершах. І за 

гэта пасылаю вялікую падзяку ў Канаду. 

    Сёлета спадарыня Вольга ўжо адзначыла адну 

незабыўную падзею – 55-годдзе яе шлюбу з 

Аляксеем-Алесем, якому яна аддала ўсю сваю 

любоў і ласку. А юбілей поўні жыцця канадскай 

беларускі-крывічанкі –- лагодная магчымасць 

падзякаваць ёй за велічнасць духу, ахвярнасць, 

узбагачэнне  меданоснага нацыянальнага вулея, 

Грыцук В. з пісьменніцай В. Іпатавай 
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перадаць “гаспадыні, сьлічнай пані” пажаданне з 

нашай прыдзвінскай велічальнай песні: “У тваім 

дамку – як у райку! Няхай так будзе!”.  

                                        Сяргей Панізьнік 

 

 

ТУРЫСЦКА-КРАЯЗНАЎЧЫ МАРШРУТ 

“ДЗІСЕНСКІ ПЯРСЦЁНАК”. Дзісенскія замкі. 

Наступным аб’ектам нашага даследвання ў Дзісне 

сталі валы Дзісненскага замка. 

Першапачатковыя звесткі аб замку ў Дзісне пад 

назвай “капец–гарадок” адносяцца да 11-13 

стагоддзя. Але хутчэй за ўсё гэта быў 

слабаўмацаваны гандлёвы цэнтр  полацких 

крывічоў на востраве. Доказ гэтаму – знаходкі  

археолагаамі імпартных пацерак і скарба арабскіх 

манет. Абарончых збудавнняў  11-13 ст. не 

выяўлена. Меркаванні некаторых вучоных аб 

існаванні  ў Дзісне   так званага ”Но вага змку 

рускіх “ 14-15 ст., які ўзгадваеца  ў  хроніках 

Лівонскага ордэна не  супадае па адлегласці  і  не 

падцвярджаецца  археалагічнымі дадзенымі.  

Культурнага  пласта  на тэрыторыі сучаснай 

Дзісны  14-15 стагоддзя пад час археалагічных 

даследванняў не выяўлена. У дакументах 

1361,1413, 1414, 1461, 1500 года  зветкі пра замак 

ў Дзісне адсутнічаюць. Няма згадак пра   пра 

абарончых збудаванні ў Дзісне  і ў  “Полацкай 

рэвізіі 1552 года”. Таму дакладныя  

дакументальныя звесткі аб  існаванні замка ў 

Дзісне адносяцца да  другой паловы 16 стаггоддзя.  

Будаўніцтва  замка  ў Дзісне зязана  з падзеямі 

Лівонскай вайны, калі маскоўскія войскі захапілі   

Полацк. Аб гэтым сведчыць  “Баркулабаўская 

хроніка”: ”Пан Баркулаб Іванавіч Корсак,стараста 

дзісенскі, ротмістр каралеўскі,войт дзісенскі 

рыцар ды ваяр добрый і славуты разам з панам 

Раманам Хадкевічам са сваімі людьмі па ўзяцці 

Полацка пазакладалі замкі Дзісну, Варонічы, 

Лепель, Чашнікі і месты добрымі людьмі 

пазасялялі”. Кароль  Жыгімонт ІІ Аўгуст высока 

ацаніў фартыфікацыйныя  работы  і стратэгічнае 

значэнне  пабудаванага замка. Ён адзначыў, што 

“замак наш Дзисенский  есть особливою  

обороною  от наприятеля нашего князя  великого  

Московского, тому панству нашему Великому  

княжеству Литовскому”. Вышыня пляцоўкі замка 

на востраве над рэкамі Заходняя Дзвіна і Дзісна 

дасягала 10-12 метраў,шырыня  валоў  19 

метраў.Замкавы вал меў вышыню  10 метраў.У 

замку знаходзілася  27 гармат  і  40 гакаўніц і 

шмат іншай зброі.. ”Па загаду Жыгімонта ІІ 

Аўгуста ў 1566 годзе  быў заложаны  на левым 

беразе  ракі Дзісна, на месцы сёлаў  Лук’янава  

доля і Окатаева, горад  Дзісна. Яго жыхары на 

восем год былі вызвалены ад падаткаў і атрымалі 

розныя льготы і “слабоды “. Небяспека з боку 

маскоўскіх войск, якія занялі Полацк і рабілі 

неаднаразовыя рэйды ў наваколлях , застаўляла  

жыхароў  уцякаць  да Дзісненскага замку. 

Прыбыўшыя  пасяляліся  ў вытоку  рэк  і 

пабудавалі не толькі дамы, але і  абкружылі  іх 

для абароны  “парканам-частаколам”  з бярвенняў,  

рвом і валам. Уязная брама  была ўмацавана  

вежамі, якія ўзвышаліся над сценамі. Так 

утварыўся ў Дзісне  другі замак пад назвай 

“Ніжні“. Стары замак на востраве сталі называць 

Верхнім. У 1569 годзе гораду было надана 

Магдэбургскае права. Польскі гісторык А.Гваніні  

высока ацаніў збудаванні Дзісенскага 

замка:”вялікі замак абведзены непрыступным і 

моцным валам прыстасаваны для абароны 

гарматамі і рознай амуніцыяй і пры гэтым яшчэ 

абкружаны  двумя рэкамі Дзвіна і Дзісна.” У 1579  

Дзісна стала месцам збора войскаў  караля 

Стэфана Баторыя перад паходам на адваёву 

Полацка. Кароль Рэчы Паспалітай палічыў  

умацаванні Дзісенскага замку недастатковымі і 

даручыў свайму прыдворнаму архітэктару –

Арганаўты насупраць замчышча ў Дзісне 
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італьянцу  С.Генге з Урбіна  іх узмацніць. Існуе 

меркаванне некаторых гісторыкаў, што 

першапачаткова замак размяшчаўся на 

паўвостраве, і па загаду С.Баторыя  быў 

пракапаны канал, які  зрабіў замак востравам. 

Захавалася і  назва  “перакоп Баторага “. Пазней  

рака Дзісна пад час  навадненняў пашырыла   

перакоп. Аб замку ў Дзісне на паўвостраве 

сведчыць карта  С.Пахалавіцкага  1579 года, які ў 

якасці картографа С.Баторага  не аднойчы быў у 

Дзісне.  Пляцоўка вострава  складала 5 га. З боку 

Заходняй .Дзвіны  шлях па вадзе перагароджвалі 

“Нікольскія парогі”, яны ж стрымлівалі націск 

вады і перашкаджалі размыванню валоў пад час 

веснавых навадненняў. З паўночнага  боку  вал 

быў  насыпаны з пяску і умацаваны пластом 

вязкай гліны, аснова вымашчана дубовымі 

плахамі.У 1574 ў Дзісенскім замку быў вязнем  

шляхціч  К.Граеўскі, які  даводзіў  погляд  Івана 

Грознага аб заключэнні  уніі з Рэчу Паспалітай 

пасля  абрання яго каралём  Рэчы Паспалітай. У 

канцы ліпеня  1579г. Дзісна стала  цэнтрам збору   

50-тысячнага войска  С.Б аторага, ўсіх прыпасаў , 

артылерыі. Адбыўся  агляд  войска  і  яго 

ўзбраення, парад. 4 жніўня ў Дзісеннскім  замку ў 

прысутнасці караля Стэфана Баторага, сената, 

вышэйшых асобаў дзяржавы адбылася 

ўрачыстасць прывядзення  курляндзкага герцага 

Готварда Кэтлера  да парысягі  і тым самым да 

Рэчы Паспалітай далучалася Курляндзкае 

герцагства. У верасні,  пасля ўзяцца  Полацка 

С.Баторы меў адпачынак  у Дзісенскім замку. У 

1580 годзе С.Баторы  ізноў ў Дзісне дзе, 

атрымлівае звестку аб узяцці гетманам Замойскім 

рускай крэпасці Завалочча. У 1581 годзе ў 

Дзіснескім замку вяліся тайныя перамовы 

пасланніка Івана Грознага Тадальдзі, паслом 

Ватыкана А.Пасевіна і Стэфанам Баторым аб 

сумеснай барацьбе  з туркамі. З Дзісны  15 ліпеня 

1581 года С.Баторы з  30-тысячным войскам 

рушыў на Пскоў.  У 1611 годзе кароль  Рэчы 

Паспалітай  Жыгімонт  ІІІ Ваза  ў Дзісенскім 

замку прымаў прысягу на вернасць  230 

маскоўскіх баяр. У 1633 годзе стараста  дзісенскі 

Іосіф  Корсак за свой кошт  сабраўшы  кавалерыю 

і пяхоту паспяхова абараніў  Дзісенскі замак ад  

маскоўскіх войскаў. Але праз дваццаць  год  

драўляныя абарончыя  ўмацаванні  дзісенскіх 

замкаў прыйшлі  ў заняпад. Вось чаму  25 ліпеня 

1654 бурмістр Дзісны здаў без бою Дзісенскі 

замак рускім войскам ваяводаў  В.Шарамецева і 

С.Стрэшнева. З чалабитнай дзісненскіх мяшчан 

мы даведваемся  што “ в Верхнем  городище  был 

устроен королевский двор для крепости. И тот 

город запустел и башни погнили , а около  того  

Верхнего городишча  обошли  реки Двина и 

Дисна  со всех четырёх сторон. А ныне на  том 

городище живут немногие люди. А старый 

Дисненский острог стоит ниже верхнего 

городища… сидеть от нарядные и мушкетные 

стрельбы не мощно. А так  государь по твоему 

указу..  будет и острог поставлен  и город устроен 

будет, и Дисненсому острогу заступа и крепость 

будет большая..”   

                                  В.А.Ермалёнак. 
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