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НАШЫ НАВІНЫ 

ЭКСКУРСІІ 

У музеях – мастакі. 

Пад час правядзення пленэру на Мѐршчыне 

нашы музеі наведалі мастакі з беларускай 

мастацкай суполкі “Пагоня” на чале з яе 

кіраўніком Генадзем Драздовым. У складзе групы 

былі знакамітыя беларускія і сусветна вядомыя 

мастакі Георгій Скрыпнічэнка з Мінска, Уладзімір 

Анішчанка з Оршы, Алесь Пушкін з мястэчка 

Бобр Крупскага раѐна, а таксама настаўніца 

гісторыі з Пераброддзя Скавародка Наталля.  

Наведвальнікаў зацікавілі гісторыя збору і 

пошуку экспанатаў, даследчая дзейнасць гуртка 

“Арганаўты мінулага”, гісторыя асабліва цікавых 

знаходак, якія нават для дасведчаных 

экскурсантаў былі невядомыя. Асабліва ўразіла 

гасцей прылада вясковага шаптуна ад сурокаў, 

пастка для лоўлі рою пчол, пярсцѐнак з жабраў 

шчупака 1884 года. Але найбольш здзівіла 

гісторыя набыцця ўнікальнага экспаната – 

люстэрка Эміліі Плятэр. Уражаны былі мастакі 

багатай экспазіцыяй і разнастайнымі раздзеламі 

музея “Кнігі і друку”. Здзіўлены былі госці 

захаванымі карцінамі вядомага беларускага 

мастака Фелікса Янушкевіча, якія выратаваў на 

пачатку 90-х гадоў ад знішчэння кіраўнік музеяў 

В. Ермалѐнак. Напрыканцы пленэру “Мурашкі-

арт” адбылося яго ўрачыстае адкрыццѐ на 

аграсядзібе Дзмітрыя Шэўні на беразе возера 

Абстэрна. Гаспадар перарэзаў чырвоную стужку, і 

кожны мастак пазнаѐміў прысутных са сваімі 

працамі, напісанымі імі пад час пленэру. 

Удзельнікі адкрыцця былі ўражаны плѐннай 

працай мастакоў, якія за некалькі дзѐн стварылі 

столькі незабыўных твораў з выявамі мясцовых 

краявідаў і багатай архітэктурнай спадчынай 

краю. У падарунак за гасціннасць гаспадар 

сядзібы ад кожнага мастака атрымаў у падарунак 

адну са створаных пад час пленэру прац. А 

арганізатар пленэру На развітанне мастакі 

паабяцалі яшчэ раз наведаць нашы мясціны, якія 
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запаланілі іх сваѐй прыгажосцю, а таксама 

запрасілі Ермалѐнка В.А. на адкрыццѐ выставы 

суполкі “Пагоня”, прысвечаную 500-годдзю бітвы 

пад Оршай. Мѐрскі краязнаўца з удзячнасцю 

прыняў запрашэнне. 3 кастрычніка ў Мінску 

адбылося ўрачыстае адкрыццѐ выставы, 

прысвечанае ганаровай для кожнага беларуса 

даце. У адкрыцці з кароткімі прамовамі выступілі 

старшыня саюза мастакоў Беларусі Рыгор Сітніца, 

знакамітыя мастакі М. Купава, А. Марачкін. Наш 

вядомы беларускі паэт Сяргей Панізьнік прачытаў 

свой верш, прысвечаны мастакам і іх высокай 

грамадзянскай пазіцыі. Беларускія барды і рыцары 

зрабілі свята адкрыцця незабыўным і 

эмацыянальным. Ермалѐнак В.А. атрымаў у 

падарунак шыкоўны альбом Георгія 

Скрыпнічэнкі, а наш зямляк Сяргей Панізьнік 

ахвяраваў на завяршэнне музея грошы. 

У музеі – госці з Польшчы. 

У чарговы раз наведалі Мѐршчыну нашы 

землякі, якія зараз жывуць у Польшчы. Мэта 

наведвання родных мясцін – даведацца пра свае 

карані. Так, сям’я Скукоўскіх выехала ў Польшчу 

з вѐскі Асавыя, а сям’я Баговічаў – з былой вѐскі 

Асавыя. Пад час наведвання музеяў госці 

пазнаѐміліся з экспазіцыямі музеяў, гісторыяй 

асобных знаходак і пошукавай дзейнасцю гуртка 

“Арганаўты мінулага”. Кіраўнік музея Ермалѐнак 

В.А. паказаў экспанаты, звязаныя гісторыяй іх 

родаў, а такіх дакументаў шмат, асабліва што 

датычыць разгалінаванага роду Баговічаў. Гэта і 

пасведчанне Баговіча аб заканчэнні Мѐрскага 

народнага вучылішча, пасведчанне Усерасійскага 

земскага саюза, рэцэпты Мѐрскай аптэкі і інш.. 

У музеі – студэнтка з Мазамбіка. 

У

 

час 

зды

мак 

тэл

епр

агр
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ы 

Беларускага тэлебачання “Каб усе так жылі”, 

якую праводзяць тэлежурналісты Якаў Бута і 

Дзіяна Рэвяка, адбыліся здымкі на Мѐршчыне. 

Галоўнай гераіняй стала госця з далѐкай ад нас 

афрыканскай краіны – Рэспублікі Мазамбік, 

студэнтка факультэта міжнародных зносін БДУ 

Куна Нэйдэ Джусціна. У праграму былі ўключаны 

і наведванне музеяў нашай школы. Пад час 

правядзення экскурсіі кіраўніком музеяў 

Ермалѐнкам В.А. сп. Нэйдэ асабліва зацікавілі 

экспазіцыі музеяў і яе экспанаты. Але 

найбольшую цікавасць у госці з Мазамбіка 

выклікалі экспанаты, звязаныя менавіта з гэтай 

краінай. У музеі кнігі і друку гэта маркі з 

Мазамбіка, а ў гістарычным музеі госця пабачыла 

манеты і боны сваѐй краіны, а таксама ўнікальную 

прыладу працы – чоппинг – сякач з каменя туфа, 

якому не менш чым 200 тысяч год. 

У музеі – шматдзетныя маці. 

Пад час урачыстага святкавання Дня Маці 

шматдзетныя маці з нашага раѐна наведалі 

гістарычны музей і музей “Кнігі і друку”. Пад час 

экскурсіі, якую праводзіў кіраўнік музеяў В. А. 

Ермалѐнак, была засяроджана ўвага удзельнікаў 

экскурсіі на найбольш цікавыя экспанаты музея ад 

старажытнасці да нашых дзѐн. Наведвальнікам 

музея было цікава даведацца пра гісторыю 

Мѐршчыны, якую ілюструюць экспанаты музея. 
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Выклікалі здзіўленне і рэдкія этнаграфічныя рэчы, 

якіх шмат у нашым музеі. Здзівіў экскурсантак і 

музей “Кнігі і друку”, асабліва раздзелы 

рукапіснай кнігі і старадрукаў, часопісаў і 

паштовак. 

ЭКСКУРСІЯ Ў ДЗІСНЕ.  

Па запрашэнні групы экскурсаводаў з 

Полацка краязнаўца Ермалѐнак В.А. правѐў для іх 

экскурсію па самым маленькім горадзе Беларусі. 

На працягу амаль цэлага дня экскурсанты блукалі 

па вуліцах горада і знаѐміліся з яго асноўнымі 

гістарычнымі помнікамі. Гасцей Дзісны асабліва 

зацікавілі аповед экскурсавода пра гісторыю 

сядзібы ў Дарошкавічах і яе ўладальнікаў – Адама 

Міцкевіча і Гіѐма Апалінэра. Гісторыя славутых 

паэтаў звязана з гэтым маѐнткам. Шмат пачулі 

палачане і аб гісторыі Дзісенскай гімназіі і яе 

знакамітых выпускніках. Уражаны госці былі 

трагічнымі падзеямі ў гісторыі горада, пабывалі 

на праваслаўных і каталіцкіх могілках, дзе 

пазнаѐміліся з цікавымі помнікамі  асобам, якія 

там пахаваны. Зацікавіла гасцей і гісторыя замкаў 

у Дзісне. Напрыканцы ўдзельнікі экскурсіі 

прышлі да высновы аб неабходнасці яшчэ раз 

наведаць хоць і самы маленькі горад у Беларусі, 

але слаўны сваѐй гісторыяй. 

Разведка ў Дубашынскі Двор. 

У гэту вѐску – былы маѐнтак Мѐры – 

гурткоўцы зрабілі ўжо безліч краязнаўчых 

разведак, і, здавалася знайсці там яшчэ нешта 

больш немагчыма. Але “арганаўты” верныя 

свайму дэвізу: “Знайсці там, дзе шукалі ўжо”. На 

гэты раз разведку праводзіў настаўнік гісторыі 

Ермалѐнак В.А.. Пад час разведкі ім былі 

знойдзены манеты – грош Яна Казіміра чаканкі 

ВКЛ, расійская дзеньга 1739 г.. Асабліва цікавай 

была знаходка жэтона з бронзы 1916 года на 

ўспамін аб Першай сусветнай вайне. На адным 

баку жэтона – выява імператара Мікалая ІІ, на 

другім – караля Англіі Георгія V і Прэзідэнта 

Францыі Пуанкарэ. Акрамя гэтага быў знойдзены 

цікавы каталіцкі медалік з выявай і надпісам. З 

іншых цікавых знаходак – куля 17-га стагоддзя, 

пломба 19 стагоддзя, накладкі з бронзы і медзі. З 

масавых знаходак – гільзы розных сістэм зброі 

Першай сусветнай вайны. 

РУПЛІЎЦЫ МУЗЕЯ 

У чарговы раз набыў для нашых музеяў 

экспанат наш пастаянны дабрадзей музея 

Кандратовіч Ігар. На гэты раз ѐн значна папоўніў 

раздзел гістарычнага музея “Баністыка”. 

Найбольшая  колькасць сярод новых экспанатаў – 

гэта грошы Германіі часоў вялікай інфляцыі пасля 

Першай сусветнай вайны, так званыя 

“нотгэльды”, 100 дзінараў Сербіі 1941года. Для 

музея кнігі і друку Ігар перадаў цікавую 

нямецкую рэкламную паштоўку, а таксама 

фотаздымак аўстрыйскага салдата на фоне 

разбуранага рускага ўмацавання часоў Першай 

сусветнай вайны. Фотаздымак падпісаны “Родным 

у сталіцу Аўстра-Венгрыі – Вену”.  Цікавы 
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экспанат папоўніць і раздзел “Рэклама”. Гэта 

рэкламная паштоўка на нямецкай мове пачатку 

20-га стагоддзя. З тэксту на адваротным баку мы 

даведваемся, што на паштоўцы рэкламуюцца 

кансервы з мяса, якія пастаўляюцца з Паўднѐвай 

Амерыкі. Але галоўная выява на паштоўцы – 

рэклама англійскага браніраванага цягніка, які 

добра зарэкамендаваў сябе пад час англа-бурскай 

вайны 1899 – 1902 гг..  

ПАДАРУНАК З ПОЛЬШЧЫ. 

Пад час наведвання нашых музеяў Зофіяй 

Олейка з Грабаўніцы Старжэньскай паміж намі 

адбылася зацікаўленая размова аб нашых 

славутых земляках. Калі мы ўзгадалі імя капітана 

Мамерта Станкевіча, яна абяцала даслаць аб ім 

кнігу, якая вельмі папулярная ў Польшчы.  І слова 

сваѐ пані Зофія стрымала. Зараз мы атрымалі ад яе 

кнігу Караля Ольгерда Борхарда (1905 – 1986) 

“Значыць Капітан”. Караль Борхард сам марскі 

афіцэр, служыў на 

акіянскім лайнеры 

“Пілсудскі” пад 

камандай капітана 

Мамерта Станкевіча. 

Яму пашчасціла 

выжыць пры 

затапленні карабля 

пад час Другой 

сусветнай вайны. У 

раздзелах кнігі аўтар 

з захапленнем апісвае 

майстэрства капітана, 

яго мужнасць і 

кемлівасць. У аснову назвы кнігі было пакладзена 

знакамітае прыслоўе капітана “Значыць”. Кніга 

Борхарда была напісана яшчэ ў 1960 годзе, 

карысталася вялікай папулярнасцю, шмат разоў 

перавыдавалася. Па выніках апытання чытачоў 

яна была прызнана лепшай кнігай з раздзела 

“Марыністыка”. Для нас маюць цікавасць і 

шматлікія фотаздымкі нашага земляка, якія 

змешчаны ў кнізе Борхарда.  

БУДЗЕ САЙТ. 

Выпускніца нашай школы Аляксеева Даша 

зараз займаецца на пятым курсе факультэта 

“Культуралогія” Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта культуры. Тэмай для сваѐй курсавой 

працы яна абрала гісторыю стварэння нашых 

музеяў, з мэтай зрабіць потым сайт і размясціць 

яго ў інтэрнэце. Пад час сустрэчы з кіраўніком 

музеяў Ермалѐнкам В. А. былі абмеркаваны 

асноўныя раздзелы будучай працы. Вось яе 

асноўныя накірункі: 1. Гісторыя стварэння 

музеяў”. 2. Характарыстыка асноўных і навукова-

дапаможных фондаў. 3. Навукова-даследчая 

праца. 4. Накірункі пошукавай дзейнасці гуртка 

“Арганаўты мінулага”. 5. Арганізацыя выставак, 

канферэнцый, конкурсаў, выданне газеты 

“Мѐрская даўніна”. Для будучай працы 

Аляксеевай Дашы былі прадстаўлены шматлікія 

друкаваныя матэрыялы з фондаў музея, усе 

нумары нашай газеты, якая з’яўляецца 

сапраўдным люстрадзѐнам нашай дзейнасці. 

Спадзяѐмся, праца нашай выпускніцы будзе 

паспяхова выканана .  

 

УСПАМІНЫ ЭДМАНДА КУЗІНОВІЧА. 

ДЗІСНА Ў 1930—1940-я гады (працяг) 

Кароткая інфармацыя аб маёй сям’і. 

Першы вобраз, які застаўся ў маѐй памяці, 

гэта смачнае паяданне хлеба, пасыпанага цукрам. 

Еў я, падпѐршы плячамі кухонную пліту. Матка 

побач аббірала бульбу к абеду. Я папрасіў 

дабаўкі. Матка з усмешкай сказала, што напэўна 

вырасту дужым, бо маю добры апетыт. Другі 

вобраз, што запомніўся мне, гэта ранкам бацькава 

вымова Гэлі за дрэнную адзнаку ў школе.  

У пазнейшыя гады не было такіх яркіх 

уражанняў, яны развейваліся ў шэрагу будняў. 

Гэля была другой асобай у сям’і пасля мамы, якой 

падпарадкоўваліся без ценю супраціву. Зыгмунт 

(Зыга) – першы хлопец у сям’і, на 5 гадоў 

маладзей за Гэлю. Па прыходзе са школы адразу 

займаўся майстраваннем рэчаў, патрэбных па 

дому. Элеанора (Лѐля), бліжэйшая да мяне па 

ўзросту, не любіла сядзець у хаце ў дашкольны 

час, разам з намі лазіла па дрэвах. Ня дужа 

шкодзіла, але нашы адхіленні ад нормаў паводзін 

адразу пераказвала бацькам. Пазбавілася ад гэтай 

звычкі ўжо ў першым класе пачатковай школы. З 

Генрыкам, старэйшым за мяне на 2 гады, меў 

найбліжэйшы кантакт, але непаразуменні між 

намі здараліся. За нашай пяцѐркай наглядалі 

бацькі – Зыгмунт і Эва – як найвышэйшая 

інстанцыя. Яны да ўсіх адносіліся роўна, нікога не 

вылучаючы. Тлумачылі абавязак вучыцца ў школе 
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і слухацца старэйшых. Для падтрымання парадку 

не ўжывалі фізічнай сілы. 

Былі яшчэ дзве старэйшыя сястры – 

Браніслава і Ядзвіга – самастойныя і замужнія, 

пражывалі ў горадзе Ліда. Па меры сталення мы 

пачалі цікавіцца суседзямі. Ахвотна знаѐміліся з 

хлопцамі адпаведнага ўзросту, прыслухоўваліся 

да выказванняў старэйшых. Усѐ, што пішу, бяру з 

запасаў захаванай памяці. 

 

Наша дзісьненская штодзённасць. 

19 мірных гадоў ішло развіццѐ, за 

выключэннем часу сусветнага крызісу канца 20-х 

гадоў. Тады не ведалі слова крызіс. Я апішу тое, 

што бачыў. А бачыў змяншэнне колькасці людзей 

і павозак з сельскагаспадарчымі прадуктамі на 

штотыднѐвых таргах. Звычайна цэнтральны рынак 

не заўсѐды мог змясціць усіх прыезджых. Больш 

заможныя гаспадары тады заязджалі да знаѐмых 

гараджан, якія для гэтага мелі дадатковыя 

гаспадарчыя пабудовы, званыя шопамі. У такіх 

шопах конь быў засланѐны ад летняй спякоты, а 

зімой – ад халодных вятроў. У вялікім 

двухпавярховым доме на вуліцы Садовай, што 

належыў пані Ніне Нароўскай, наша сям’я 

займала яго частку. Тут заязджаў пан Сіпайла, 

земскі абывацель, распрагаў каня, ставіў яго ў 

стайню, а воз з аглоблямі ставіў у садзе паміж 

дрэў. Ягоная павозка была асаблівай, 

адрознівалася ад сялянскіх большай элегантнасцю 

і звяртала маю ўвагу на мяккае сядзенне, 

размешчанае пасярод возу, а можа на тое, што там 

было многа сена. На гэтым возе і пад ім гулялі мы 

з сынам пані Ніны Здзіхам, старэйшым за мяне на 

некалькі гадоў. Ягоны бацька быў сяржантам 

польскага войска, кавалер ордэну Virtuti Militari. 

Калі ж яго перавялі да іншага месца, то сувязь з ім 

перарвалася. Казалі, што ягоны сын Здзіх будзе 

мець права на бясплатнае навучанне ў сярэдніх 

школах. Аднак так не стала. Адзіны, распешчаны 

мамай, не скончыў нават бясплатнай пачатковай 

школы, таптаў бязмэтна вулічны пясок і шліфаваў 

гарадскі брук. У першыя дні нямецкай акупацыі 

выпадкова папаў пад нямецкую кулю. На той жа 

самай вуліцы, бліжэй да цэнтра горада, стаяў 

вялікі двухпавярховы мураваны дом, у якім 

некаторы час размяшчалася стражніца Корпуса 

Аховы Пагранічнай (КОР). Памятаю салдата, што 

зімой і летам стаяў на варце ў доўгім да пят 

кажуху з махнатым каўняром, які ахіляў галаву 

вышэй шапкі. 

Конскі рынак. 

У самым пачатку 30-х гадоў наша сям’я 

пераехала ў аднапавярховы дом Янкеля пры 

Конскім рынку, што размяшчаўся ў заходняй 

частцы горада, ад якога распачынаўся раѐн Пяскі. 

Адсюль было значна бліжэй бацьку і Гэлі да 

гімназіі. У той час гімназію перанеслі з цэнтра ў 

адноўленыя за колькі гадоў мураваныя будынкі, 

што стаялі на заходнім ускрайку горада за 

Пяскамі, якія былі калісь збудаваныя для 

гарэлачнага завода, а пасля яго разарэння 

перададзеныя пад царскую турму. Будынкі 

аднаўляліся па ўзору сярэдніх школ з прылеглым 

10-гектарным пляцам. Частку пляцу скарысталі 

пад спартыўныя пляцоўкі. Асобныя месцы былі 

вызначаныя пад футбол, валейбол, бег 

стометроўкі.  

Рынак быў дакладна адмераным квадратам, 

размерам набліжаны да цэнтральнага рынку, але 

больш сціплы, акружаны драўлянымі дамамі. На 

жоўтым сыпкім пяску не было бруку. На рынку на 

злучэнні вуліц Заліўнай і Гандлѐвай паўстаў вялікі 

дом. Яго драўляныя балькі былі ўкладзены на 

каменным падмурку вышынѐй да пояса. У 

вуглавой частцы дома мясцілася харчовая крама, у 

якую вялі 5 шырокіх бетонных ступенек. Унутры 

яе пахла ледзянцамі і сялѐдкамі, укладзенымі ў 

драўляныя бочкі і залітымі карычневай юшкай. 

Бочка стаяла каля прылаўка пры бакавой сцяне, не 

заўсѐды накрытая донцам. Уласнікам дому і 

крамы быў пан Рохлін, што асабіста абслугоўваў 

кліентаў, сімпатычны прадавец. У яго заўсѐды 

можна было набыць тавар, нават калі быў час 

шабасу ці свята. Тады ў краму ўваходзілі з тылу, 

са двара.  

Замкавая вуліца ў Дзісне 
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Ягоная жонка пастаянна сядзела каля акна. 

Гаварылі, што яна хварэла на сэрца. Рохліны мелі 

дачку майго ўзросту. У яе адна нага была 

карацейшая і танейшая. Таму яна гуляла, не 

выходзячы з свайго падворку. У Рохліна разам з 

ім пражываў яго стрыечны брат Абрамэк, 

старэйшы за мяне на два гады. Між сабой мы з ім 

вялі дыскусіі аб нашых рэлігіях, кожны хваліў 

сваю. З ім пачалі гуляць у шахматы. Я палюбіў 

гульню і гуляю да гэтага часу. 

Насупраць дому Рохліна, на рагу вуліцы 

Заліўнай і рынку стаяў дом бяздзетнага рымара. 

Пасля 1935 года ў яго пасяліўся хлопец, напэўна 

родзіч, старэйшы за мяне на тры гады. Зваўся 

Хаімам. Добра размаўляў па-польску. Мы завялі 

палітычныя размовы. Я пазычаў у яго кніжкі 

левага накірунку. Назву адной з іх памятаю: 

Пажар Рэйстагу або Падпал Рэйстагу. Тады 

пазналі прозвішча Марынуса фон Любба, жыхара 

Галандыі, сябра Камуністычнай партыі, 

асуджанага на смерць праз адсячэнне галавы 

сякерай. Яго абвінавацілі ў падпале Рэйхстагу ў 

1933 годзе. Другім абвінавачаным быў Георгі 

Дзімітраў ( балгарскі камуніст, 1882 – 1949гг.), 

асуджаны ў Берліне. Але ѐн не страціў галавы, бо 

быў генеральным сакратаром Камінтэрну з 

сядзібай у Маскве. 

Назва рынку паходзіла ад таго, што тут раней 

былі таргі коньмі. Але ўжо ў польскі час тут 

коньмі не гандлявалі. Затое тут праводзіліся 

агляды коней з многіх гмін, іх рэгістрацыя. Два 

разы на год плошчу запаўнялі павозкі і гаспадары. 

Багатыя гаспадары і паны дастаўлялі коней у 

двуконных запрэжках, радзей – у трохконных. 

Запраганне коней з дапамогай аглобляў, хамута і 

дугі было распаўсюджана па ўсѐй усходняй 

Польшчы. (А ў цэнтральнай і заходняй Польшчы 

запрагалі без дугі, толькі з адным дышлем). Тыя 

коні, якім споўнілася 2 гады, падлягалі 

абавязковаму агляду і атрымоўвалі нешта кшталту 

пашпарта. Мералі іх рост, заглядвалі ў зубы і г.д. 

Тым, якія не даваліся аглядаць зубы, закладвалі на 

верхнюю губу драўляныя клешчы і цягнулі 

паднятую галаву каня к долу. Аглядалі калені і 

бабкі (пяткі) ног і г. д. Ацэньвалі слабізну – 

адчувальнае месца на левым баку каня між 

астатнім рабром і ўпадзінай каля бядра. 

Ветэрынару дапамагаў пісар – з гімназістаў. Ім 

бываў і наш Фрэдка. Дакумент рэгістрацыі каня 

засцерагаў яго ад крадзяжу. Па заканчэнні агляду 

гаспадары заязджалі ў цэнтр горада каб паесці і 

выпіць. Ад колькасці выпітага ездакамі 

даставалася коням. Рынак пусцеў, на яго зляталіся 

вераб’і, каб пашукаць расцярушанае зерне аўса. 

Пасярод рынку стаяла студня з 5 ці 6 цамбравін, 

вышынѐй па 1 метру, пакрытая гонтам. Мела 

калаўрот і вядро на стальным ланцугу. З гэтай 

студні я насіў дамоў ваду ў двух вѐдрах на 

каромыслах. 

З заходняга боку пляца, узнімаючыся вышэй 

за ўсе драўляныя дамы, стаяла сінагога, каля якой 

дарога вяла да гімназіі. Аднапавярховы дом, у 

якім мы жылі, быў адзіны мураваны ў раѐне 

рынку. Чацвѐртая яго сцяна, з падворку, была 

драўляная, укладзеная на нізкай каменнай 

падмуроўцы. Будынак пакрыты чатырохскатным 

дахам з драўлянага гонту. Падзелены на дзве 

чатырохпакаѐвыя кватэры. Адна з іх – наша. 

Каштавала 20 злотых у месяц. Памятаю час, калі 

суседнюю кватэру займаў ветэрынар. Да яго 

прыводзілі кароў, часта з празмерна раздутым 

брухам і апушчанай галавой. Лекар выходзіў з 

дому, трымаючы ў руцэ востры кароткі кінжал з 

похвай без дна. Гэты кінжал ѐн убіваў у левы бок 

каровы і вымаў вон, пакідаючы похву (чахол) у 

чрэве жывѐлы. З вострым свістам газы, якія там 

сабраліся, выходзілі вон, а раздутае бруха хутка 

змяншалася, і карова ўзнімала галаву. Тады лекар 

вымаў з каровы похву-трубку, а гаспадар 

разлічваўся з лекарам. Усе былі задаволеныя, а 

найбольш – карова.  

Кожны з мяшчан меў свой агарод і свой 

сарай-паветку з надаль стаячым туалетам. Мы 

выкарыстоўвалі сваю паветку для захоўвання 

дроў і для гадоўлі аднаго або двух кабанчыкаў. 

Для мяне ж гэта было часовай сховай, дзе я 

адседжваўся ў хвіліны разладу з старэйшымі 

родзічамі, ці пры іншых няўдачах, што ранілі 

дзіцячую душу. Калі дрэнны настрой мінаў, я 

вяртаўся дамоў, як бы нічога не было. Агарод 

Стары мост у Дзісне 
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інтэнсіўна апрацоўвала матка. Нам, хлопцам, 

належала ўскопваць агарод увосень і вясной і 

вырабляць градкі. Пасеў і праполку агародніны 

матка рабіла сама. Калі ж я мяшаў ѐй працаваць, 

яна давала мне некалькі пучкоў радыскі, каб я 

прадаў яе на рынку, а дабытыя грошы дазваляла 

пакінуць сабе. У гэтым дробным жэсце 

адчувалася матчына сімпатыя да любімчыка. Калі 

ж быў каля яе пры праполцы агароду, то аднойчы 

даверыў ѐй сваѐ назіранне: 

– Мама, у школе і на гарцэрскіх (скауты) 

зборах кажуць, што трэба гаварыць праўду. А я 

заўважыў, што людзям ня можна казаць праўду, 

што аб іх думаеш, бо яны тады злуюцца. 

Матка кінула палоць траву, абтрасла пясок з 

рук і, не ўстаючы з кален, з усмешкай адказала: 

– Ты маеш рацыю, людзі не любяць слухаць 

дрэннай праўды. Праўдзівасць і праўда не заўсѐды 

адно і тое ж. Трэба адчуць гэтую розніцу, каб не 

раніць людзей злым словам. 

На гэтым і закончыла, беручыся зноў рваць 

пустазелле. Гэта была для мяне першая лекцыя па 

псіхалогіі ўзаемаадносін. 

Край агароду быў абсаджаны шматгадовым 

хмызняком, што служыў жывым плотам. Зялѐныя, 

тоўстыя, доўгія, махнатыя лісты адходзілі ад 

галоўнага пня і захілялі вуліцу. Клубні меншыя і 

большыя сядзелі шчыльна каля каранѐў пад 

зямлѐй. Яны мелі саладкавы смак, і елі іх сырымі. 

Расліну звалі салодкай, род бульбы. Далей у 

жыцці ніколі больш у Польшчы не сустракаў 

гэтай расліны. Толькі ў сямідзясятыя гады, калі па 

кантракце працаваў урачом у Афрыцы, ў Угандзе, 

салодкая бульба была даступная без 

абмежаванняў. Мясцовыя людзі звалі яе бататам у 

адрозненне ад звычайнай бульбы, званай тут 

энгліш потатоэс. Пататы не належала есць сырой 

ад пагрозы заражэння амѐбай. Затое вараная мела 

прыкры смак, нудзіла. 

 

ВЕЛАПАХОД ―БРАСЛАЎСКА-ДРУЙСКІ 

ПЯРСЦЁНАК‖ (працяг)  

Дарога ад Апанасѐнак да Пераброддзя 

падалася нам вельмі кароткай. Роўная дарога, без 

пагоркаў з добрым асфальтавым пакрыццѐм, намі 

была пераадолена хутка. Неўзабаве адразу за 

прыдарожным лесам перад намі бліснула 

люстэрка самага вялікага возера ў нашым раѐне – 

Абстэрна, якое доўжыцца на шэсць кіламетраў 

пры глыбіні да 12 метраў. Возера і зараз багата 

разнастайнай рыбай, а ў мінулым рыбалоўны 

промысел быў галоўным заняткам жыхароў гэтага 

паселішча з далѐкіх часоў. Зараз бераг возера 

добраўпарадкаваны, можна купацца. Але нам 

было некалі, наперадзе нас чакаў яшчэ доўгі 

шлях, таму галоўным для нас было пазнаѐміцца з 

гісторыяй былога мястэчка. Па дарозе я апавядаў 

гурткоўцам аб цікавай гісторыі гэтага паселішча. 

Вѐска Пераброддзе ўзнікла на пратоцы каля 

броду, што злучае азѐры Абстэрна і Набіста, і 

амаль з усіх бакоў акружана азѐрамі. 

Археалагічныя даследаванні дазваляюць 

сцвярджаць, што чалавек пасяліўся ў гэтых 

мясцінах яшчэ ў мезаліце – 8 тысяч год назад. У 

наваколлі Пераброддзя да гэтай пары знаходзяць 

разнастайныя прылады працы першабытнага 

чалавека. Вялікую цікавасць уяўляюць камяні з 

адбіткамі чалавечай ступні, капытоў жывѐл, 

таямнічымі надпісамі. Вучоныя выказваюць 

меркаванне, што з імі звязана выкананне абрадаў 

старажытнымі людзьмі. Другія лічаць, што гэта 

межавыя знакі плямѐн.  

У гістарычных дакументах Пераброддзе 

ўпершыню ўпамінаецца ў прывілеі караля Рэчы 

Паспалітай Сігізмунда Аўгуста ад 25 чэрвеня 1571 

г.. У ім гаворыцца, што за дапамогу войску пры 

пераправе праз брод мясцовым рыбакам даруецца 

Магдэбургскае права і прывілея на зямлю ў межах 

дзесяці кіламетраў на поўдзень і столькі ж на 

поўнач. На час выдачы права гарадскога 

самакіравання у Пераброддзі было крыху больш 

за сто жыхароў і 28 дамоў. Дзякуючы прывілею, 

жыхары Пераброддзя вызваляліся з-пад прыгнѐту 
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феадалаў. Ім дазвалялася развіваць гандаль і 

займацца рамяством.  

 

Але вѐска так і не вырасла да сапраўднага 

горада. У 1629 годзе ў Пераброддзі былі толькі 3 

дамы на рынку і 7 на вуліцы. А гэта не больш чым 

100 жыхароў. Размешчанае пры дарозе мястэчка ў 

поўнай меры зведала ўсе ваенныя ліхалецці. 

Цяжка палічыць, колькі разоў тут прайшліся 

шведскія, польскія, французскія і расейскія арміі і 

колькі разоў перабродцам прыходзілася пачынаць 

усѐ з пачатку. Тым не менш Пераброддзе 

адыгрывала пэўную ролю на працягу XVII – XVIII 

стст. у гандлѐвых сувязях Рэчы Паспалітай. Не 

выпадкова яно пазначана на геаграфічных картах 

Радзівіла 1613г.. У XVIII стагоддзі пад час 

панавання Станіслава Аўгуста ІІІ Пераброддзе 

стала цэнтрам войтаўства, якое ўваходзіла ў склад 

Браслаўскага староства. Паводле прывілея караля 

яно належала сям’і Касакоўскіх. Адзін з яго 

ўладальнікаў – Юзэф Касакоўскі – ахвяраваў 

грошы на будаўніцтва драўлянай уніяцкай царквы 

ў імя Святога Георгія ў 1782 годзе. 

Спачатку яна мела тры купалы, але пасля 

пажару 1856 года была перабудавана, і таму на 

здымку пачатку 20-га стагоддзя мы бачым толькі 

адну простую вежу.  

Пры храме існавала школа, дзе вучылася 38 

вучняў, з іх 5 дзяўчынак. У 1790 годзе ў 

Пераброддзі было 23 дамы і заезная царква. 

Улічваючы, што тут ужо былі і яўрэйскія сем’і, 

колькасць жыхароў магла дасягаць звыш 200 

чалавек. У 1792 г. кароль Рэчы Паспалітай 

Станіслаў Аўгуст выдае Пераброддзю новы 

прывілей: “Мяшчанам Пераброддзя належыць 

развіваць сваѐ места (горад), якое мае нядрэнны 

выгляд, а з часам можа стаць местам вялікім і 

абшарным і тым самым павялічыць даходы 

панства (дзяржавы). Дазваляю выбіраць 

бурмістра, войта, радцу, лаўніка, будаваць 

магазіны, карчму, цагельню, займацца рамяством. 

Зацвярджаю герб Пераброддзя: сцяг развяваецца 

над трыма вежамі, якія ўзвышаюцца над 

мураванымі цаглянымі сценамі. Вакол надпіс: 

"Сцяг свабоды і адзінства". Гэты герб быў 

зацверджаны і Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь. 

Прывілей 1792 г. фактычна стаў эпітафіяй над 

марай аб горадзе ў цудоўным азѐрным краі, якая 

не спраўдзілася. 

Заняпад Рэчы Паспалітай прывѐў да яе 

падзелу. У 1793 годзе Пераброддзе ўвайшло ў 

склад Расіі. У 1794 годзе праз яго не аднойчы 

праходзілі рускія войскі маѐра Стафеопула, які 

спаліў Браслаў за ўдзел яго жыхароў у паўстанні 

Т. Касцюшкі. Пазней тут стаялі і рабавалі 

мясцовае насельніцтва салдаты расійскага 

генерала Талстога, яшчэ пазней – генерала 

Германа. 

Кацярына II скасавала Магдэбургскае права. 

Але гэтым нельга перакрэсліць імкнення народа 

да вольнага жыцця. Невыпадкова адзін з рускіх 

чыноўнікаў пісаў: "Перабродцы – людзі вольныя, 

свавольныя і непрывыклыя да падначалення". 

Напэўна таму царскі сенат зацвердзіў асноўныя 

правы Пераброддзя ўказамі 17 мая 1820 г. і 17 

чэрвеня 1823 г.. абзац – і наогул абзацы варта 

расставіць адпаведна зместу 23 чэрвеня 1812 г. 

праз Пераброддзе адступала Першая руская армія 

пад камандаваннем Барклая дэ Толі. 

Тут меў свой паходны бівак рускі цар 

Аляксандр 1, дзе ім былі падпісаны два звароты. 

Па загаду камандуючага полк на чале з афіцэрам 

Зарубіным даў ар'ергардны бой. Пасля жорсткай 

сутычкі дывізія аднаго з лепшых французскіх 

генералаў А. Друта 

вымушана была 

спыніцца і амаль тры 

дні чакаць асноўныя 

сілы маршала 

Мюрата. Пад час 

разведкі ў 

наваколлях 

Пераброддзя 

“арганаўты” знайшлі 

некалькі артэфактаў 

часоў вайны з 

французамі. Вялікі 

супраціў аказалі 

жыхары мястэчка 

пад час ліквідацыі 

уніяцкай царквы ў 

1839 годзе. Яны на 

працягу некалькіх 

год упарта супраціўляліся пераходу ў праваслаўе. 

Да гэтай пары ў прытворы храма знаходзіцца 

драўляны крыж з укрыжаваным Езусам Хрыстом. 

У 1866 годзе Пераброддзе стала цэнтрам 

воласці .У мястэчку тады было 66 хат, у якіх 

пражывала 348 жыхароў, з іх 253 праваслаўныя, 

72 католікі, 23 яўрэі. Праз дваццаць гадоў тут 

Абраз з Перабродскай 

царквы 
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жыло 446 чалавек, а на пачатку ХХ ст. – амаль 700 

. З мэтай русіфікацыі насельніцтва і выхавання 

дзяцей у праваслаўнай веры і адданасці рускаму 

цару была адчынена ў 1858 годзе царкоўна-

прыхадская школа. У ѐй навучалася 38 дзяцей, 

настаўнікам быў святар Павел Літвіноўскі. У гэты 

час перабродскія рыбакі прадаюць рыбу не толькі 

ў бліжэйшых гарадах, але і ў Вільні, Рызе, Санкт-

Пецярбургу. 

Пераброддзе не аднойчы гарэла.  

У 1904 годзе мястэчка згарэла разам са старой 

царквой. Новая была пабудавана ў 1911 годзе. У 

часы Першай сусветнай і грамадзянскай войнаў 

значна паменшылася насельніцтва мястэчка. 

Многія жыхары, выехаўшы да рэвалюцыі на 

заробкі ў расійскія гарады, дадому ўжо не 

вярнуліся. Шмат з іх хто стаў ахвярамі рэпрэсій. 

Так і Мірановіч Вячаслаў, які нарадзіўся ў 1877 

годзе, стаў святаром, быў асуджаны ў 1929 годзе 

на 10 год лагераў, адкуль і не вярнуўся.  

У 1931 годзе тут пражывала толькі 376 

жыхароў. У міжваеннай Польшчы ў Пераброддзі 

дзейнічалі сельскагаспадарчы кааператыў, 

ашчадная каса, каса ўзаемадапамогі, млячарня 

(кааператыў па перапрацоўцы малака). 

Вытворчасцю піва займаўся яўрэй Гануш Хаім. 

Была адчынена польская паўшэхная школа. У 

гады Вялікай Айчыннай вайны вѐска зноў 

часткова згарэла, і зноў змагаліся яе жыхары з 

ворагам. У памяць аб 53 земляках, якія загінулі ў 

баях з ворагам, узведзены помнік, ля якога мы 

пазней спыніліся, каб ушанаваць памяць змагароў. 

Пасля вайны Пераброддзе доўгі час было 

цэнтрам калгаса “Кастрычніцкая рэвалюцыя”, але 

ў пачатку ХХ стагоддзя вѐска, адна з нямногіх у 

Беларусі слаўная сваѐй мінуўшчнай, прыходзіць у 

заняпад. Прыгожыя ж мясціны сталі аб’ектам 

набыцця іх расейцамі. Даведаўшыся аб гісторыі 

мястэчка, удзельнікі паходу пачалі вывучаць 

найбольш цікавыя аб’екты. Пабываўшы на 

могілках, зацікавіліся невялікай каплічкай маѐра 

С.Акатава, напэўна аднаго з тых, хто пасля 

задушэння паўстання за бясцэнак набываў тут 

канфіскаваныя землі ўдзельнікаў паўстання. 

Праехаўшы праз мястэчка, знаѐмімся з 

помнікам архітэктуры – Свята-Георгіеўскай 

царквой, пабудаванай у 1908 –1911 гадах пасля 

пажару вѐскі, калі згарэла царква XVIII ст.. Гэта 

тыповы драўляны храм псеўдарускага стылю. 

Галоўная частка аб’ѐму – двух’ярусная вежа-

званіца, чацвярык на чацверыку. Над сакрыстыяй 

– маленькая вежа. Дах двухсхільны. Храм 

абшаляваны і пафарбаваны ў зялѐна-сіні колер. 

Царква была ў 50-я – 80-я гады ХХ ст. зачынена і 

пераабсталявана пад клуб, а яе вежы разабраны. У 

1991 годзе царква была адноўлена, ѐй нададзены 

першапачатковы выгляд. Большасць абразоў у 

храме – з ХХ стагоддзя. Найбольш цікавыя з іх 

“Нараджэнне Багародзіцы”, “Віленскія мучанікі”, 

“Св.Алена і св. Канстанцін”, “Апостал Павел”. 

Спачатку мы спыняемся ля касцѐла 

Найсвяцейшага Сэрца Езуса, які якраз знаходзіцца 

побач з дарогай на ўсходняй ускраіне вѐскі. 

Касцѐл пабудаваны ў 1931 годзе з дрэва ў  так 

званым закапанскім стылі. У гэтыя часы ў 

заходняй Беларусі было шмат пабудавана 

падобных храмаў. Бліжэйшы быў на 

Браслаўшчыне ў Мяжанах, але ў 80-я гады ХХ 

стагоддзя ѐн згарэў, бо выкарыстоўваўся як 

сенасховішча. Як і мяжанскі касцѐл, перабродскі 

храм праектаваў знакаміты архітэктар даваеннай 

Польшчы Ю. Клос. Храм прамавугольнай формы, 

з двухсхільным дахам. Касцѐл упрыгожвае вежа-

званіца. Пасля вайны храм быў зачынены і 

выкарыстоўваўся як калгасны млын. Вежа была 

разабрана. У канцы ХХ ст. будынак быў вернуты 

вернікам. Дзякуючы клопатам святара Мѐрскага 

касцѐла Кшыштафа Мякінэ, касцѐл быў 

адноўлены, пафарбаваны, адбудавана вежа. 

Страха перакрыта металачарапіцай. У 2005 годзе 

храм быў нанава асвечаны. 
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Яркай старонкай гісторыі Пераброддзя 

з’яўляецца гісторыя Перабродскага хору. Прынята 

лічыць, што хор у Пераброддзі ўтварыўся ў 1939 

годзе і сваім выступленнем вітаў прыход савецкіх 

войскаў. Гэта так, але песенныя традыцыі ў 

Пераброддзі склаліся даўно. Яшчэ летам 1934 

года хор вітаў песнямі прэзідэнта Рэчы 

Паспалітай Масціцкага, які праязджаў праз вѐску. 

Спеўны гурт атрымаў высокую ацэнку ганаровага 

госця. Менавіта людзі, якія спявалі ў тым 

царкоўным хоры, сталі ядром будучага калектыву. 

Сярод іх трэба адзначыць Дзмітрыя Ігнатавіча 

Дварэцкага, больш вядомых у пазнейшыя часы 

Васіля Іосіфавіча Юневіча, Міхаіла Рыгоравіча 

Шуманскага, некаторых іншых. Моладзі ў вѐсцы 

было шмат . Таму збіраліся, спявалі. Сярод тых 

першых спевакоў былі Любоў Фѐдараўна 

Марковіч, Надзея Леанідаўна Марковіч, Наталля 

Ігнатаўна Лушчык, Вольга Венядзіктаўна 

Карцяновіч. Першым кіраўніком перабродскага 

хору стаў Васіль Іосіфавіч Юневіч. Але новая, 

савецкая ўлада не вельмі прыязна ставілася да 

людзей, звязаных з царквою. Вось таму былы 

псаломшчык В.І. Юневіч і М.Р. Шуманскі 

адправіліся ў Беласток да Р. Шырмы, які менавіта 

ў той час 

складаў сваю 

знакамітую 

капэлу. Абодва 

нашы спевакі 

хутка сталі 

вядомымі 

салістамі, 

стварылі дуэт. 

Потым яны 

атрымалі 

вядомасць ва 

ўсѐй рэспубліцы, 

крыху пазней 

былі адзначаны 

высокімі 

званнямі. Перабродскі хор узначаліў Мечыслаў 

Іосіфавіч Пальчэўскі. Плѐнную дзейнасць 

прыпыніла вайна. Калектыў зноў аднавіўся ў 1945 

годзе, на чале з А. С. Сяліцкім.  

У пасляваенныя гады гэта быў адзіны 

песенны калектыў на Мѐршчыне. Восенню 1949 

года перабродскі хор накіравалі на беларускую 

дэкаду самадзейнага мастацтва ў Полацк, 

прысвечаную 10-годдзю ўз’яднання беларускага 

народа ў адзінай савецкай дзяржаве. Там прыйшоў 

поспех – наш хор заняў першае месца. І не дзіва – 

дзе тады можна было сустрэць чатырохгалосы хор 

з высокім узроўнем выканаўчага майстэрства? Ды 

і цяпер такі калектыў пачуеш не вельмі часта.  

А пасля была паездка ў Мінск. І зноў з 

поспехам. Шэфамі хору сталі выкладчыкі 

музычнай школы. Былі выступленні на кожным 

свяце ў родным калгасе, на ўрачыстасцях у раѐне, 

штогод на абласной сцэне, не так рэдка – у 

рэспубліцы. Рэгулярна ўдзельнічалі ва 

ўсесаюзных аглядах. У 60-я гады ў хоры спявалі 

Вольга Венядзіктаўна Карцяновіч, трактарысты 

Гедыѐн Паўлавіч Паўлоўскі і Аляксей Паўлавіч 

Паўлоўскі (аднафамільцы). Якія выдатныя ў іх 

былі галасы-басы! Рэгулярна ўдзельнічала ў 

рэпетыцыях і выступленнях медыцынскі работнік 

Валянціна Дзянісаўна Паўлоўская – другі голас. 

Меў выдатны голас і добры слых электрык 

Мар’ян Іосіфавіч Чапулѐнак. Спявалі ў хоры 

ўдзельнікі вайны Міхаіл Сяргеевіч Юневіч, 

Феафан Нікітавіч Іваноў, Фѐдар Андрэевіч Шчая-

Зубраў і многія іншыя. Паступова побач з 

бацькамі пачалі спяваць і іх дзеці. Гэта Оля і Віця 

Шчая-Зубравы. У 1975 годзе хору прысвоена 

званне народнага. 

Асобная старонка дзейнасці перабродскага 

калектыву спевакоў  – удзел у конкурсах польскай 

песні на працягу больш дзесяці гадоў. Гэтаму 

садзейнічала тое, што харысты старэйшага 

пакалення добра ведалі польскую мову. І тут быў 

поспех. У 1989 годзе ўрачыста адзначалася 50-

годдзе хору. Гэты год стаў апошнім у рэгулярных 

выступленнях хору. У Пераброддзі падарожнікі 

могуць адпачыць і пад’есці за столікамі ў кафэ 

“Фламінга”, якое знаходзіцца побач з дарогаю на 

Мѐры. Каб наталіць смагу, і мы спыняемся ды 

адпачываем дзесяць хвілін.  Загадчыца кавярні нас 

гасцінна частуе газіроўкай і марозівам. 

В.А.Ермалёнак 
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