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У нумары: Нашы навіны: ЭКСКУРСІІ - Новая кніга С.С. Панізьніка Нас –многа! - Свая зямля, свой кут, свая 

ралля - Даследванні  гуртка  ў 2011 годзе. Старапагосцкі пярсцёнак (працяг)  - Дзісенскі пярсцёнак. Лужкі  
 
 

 

НАШЫ НАВІНЫ: ЭКСКУРСІІ 

 

Экскурсія  для  ўдзельнікаў  

абласнога семінара  па  

раслінаводству 
 

Цікавыя  экспазіцыі  нашых  музеяў  добра  

вядомыя  аматарам даўніны  не толькі ў раёне,  

але і далёка за яго межамі. Вось чаму  не абмінулі 

іх ўдзельнікі абласнога  семінара па 

раслінаводству, які праводзіўся  ў нашым  раёне.  

Вялікую   колькасць   удзельнікаў, а іх было    50 

чалавек,   мы падзялілі  на  дзве групы па  25 – у 

кожнай. У  гістарычным музеі   экскурсію  

праводзіў  настаўнік гісторыі Ермалёнак  А.В., а ў 

музеі кнігі і друку – Ермалёнак В.А. Улічваючы  

прафесіянальныя  асаблівасці    наведвальнікаў,  

пад час  экскурсій  асаблівая ўвага звярталася  не 

толькі на  гісторыю  Мёршчыны, але  і на 

найбольш цікавыя экспанаты, звязаныя  так або 

інакш з сельскай  гаспадаркай. А такіх экспанатаў  

у нашых музеях багата: крэмневы серп  якому  

пяць  тысяч год, шмат прыладаў, якія 

выкарыстоўваліся для апрацоўкі лёну ў мінулых 

стагоддзях, вялікая колькасць кніжак  і часопісаў 

на польскай, французскай,  рускай  беларускай і 

іншых мовах 19-20 ст.  па  агранаміі, у тым ліку  

адзінкавыя выданні  аптэкара з Друі  Аўгуста  

Адлера. Госці былі ўзрушаны пачутым і 

ўбачаным, ніхто не застаўся  абыякавым. Мы 

шчыра дзякуем  удзельнікам семінара і за 

грашовыя  ахвяраванні на выданне нашай газеты.  

 

У  музеі краязнаўцы  з  Браслава 

і Паставаў 

 

 

 

З мэтай З мэтай знаёмства з выданнямі  ў 

якіх  асвятляецца   гісторыя  Дзіненшчыны і  

Браслаўшчыны  наш музей  наведалі: 

супрацоўніца  Браслаўскага  музейнага  

аб’яднання  Ганна  Базарэвіч і  журналіст-

краязнаўца  Кастусь Шыталь  з  Пастаў. Ганну 

цікавіла перш  за ўсё асоба ксяндза Юзэфа 

Бародзіча  арганізатара  будаўніцтва  Мёрскага 

касцёла, яго жыццё і дзейнасць на  Мёршчыне і 

Браслаўшчыне. У  музеі кнігі і друку  знаходзіцца   

брашура  святара,  выдадзеная ў Вільні  ў 1930 г. 

на польскай мове  “Усходнія  вобласці ў 

МЁРСКАЯ ДАЎНІНА       
 

 

Выданне рады музеяў ДУА “Міёрская СШ №3”гуртка “Арганаўты мінулага”                №11 

 

 

 

Удзельнікі семінара па раслінаводству у музеі 

 

Кастусь Шыталь і Ганна Базарэвіч 
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небяспецы”. У ёй апавядаецца аб будаўніцтве  

Мёрскага  і іншых касцёлаў, барацьбе з ворагамі 

каталіцкага касцёла ў нашай мясцовасці. Ганне 

была  парадстаўлена магчымасць  

перафатаграфаваць   кнігу.  Кастуся  перш  за ўсё 

зацікавіла    падшыўка газеты  Беларускай  

хрысціянскай дэмакратыі  “Беларуская  крыніца” 

за 1926 г.   На яе старонках  друкавалася шмат  

інфармацыі  ад карэспандэнтаў з нашай 

мясцовасці, з якой можна  даведацца шмат 

цікавага не толькі аб рэлігійным жыцці, але і аб 

паўсядзённых  здарэннях  у нашым краі. 

Найбольш цікавыя матэрыялы   журналіст  

перафатаграфаваў. Пад  час сустрэчы  Ганна 

Базарэвіч  падаравала для нашага музея некалькі 

бонаў   даваеннай Польшчы, Германіі, Англіі, а 

Кастусь Шыталь падзяліўся  цікавай інфармацыяй 

па гісторыі  Мёршчыны,  знойдзенай  ім  у 

інтэрнэце. Шчырае ім за гэта  дзякуй. 

 

 

 

Госці з Масквы і Сыктыўкара 
 

 Нашы землякі, якія па волі лёсу апынуліся 

далёка за межамі Радзімы, прыязджаючы  ў  

родныя мясціны часта  наведваюць нашыя  музеі, 

каб ўспомніць мінулае,  даведацца больш 

падрабязна  аб гісторыі Мёршчыны. Вось і зараз  

нашы землякі  пазнаёміліся з экспазіцыямі музея. 

Для іх праводзіла экскурсіі і давала тлумачэнні 

захавальніца  фондаў  Ермалёнак  М.Г. Гасцей  

асабліва  цікавіла гісторыя  вёскі  Наўгароды і  яе  

ваколіц. Марыя Георгіеўна  апавядала аб 

паходжанні  гэтага пселішча, пра знакамітых 

выпускнікоў   былой школы ў Каланіцах,   у тым 

ліку аб сябры нашага музея Уладзіміры 

Скукоўскім з Ольштына. Госці былі здзіўлены і 

ўражаны багаццямі экспазіцый  нашых музеяў  

  

 

У  МУЗЕІ – госці  З ЯКУЦКА 

 

 

Па запрашэнню  дырэктара турыстычнага 

агенства “Халберг “ Будзько Наталлі  Іванаўны,  

на восеньскіх канікулах,  нашы музеі наведалі  

вучні  ліцэя імя  П.М. Ларыёнава  горада Якуцка 

Рэспублікі  Саха  Расійскай Федэрацыі. Экскурсію 

для гасцей праводзіў  кіраўнік музеяў Ермалёнак  

В.А. Якуцкіх школьнікаў цікавіла  ўся пошуковая 

дзейнасць нашых гурткоўцаў, найбольш цікавыя 

знаходкі па этнаграфіі края, багатая 

нумізматычная калекцыя, каштоўны кнігазбор 

музея кнігі і друку.  Кіраўнік  групы падкрэсліла, 

што ў іх практычна нідзе не засталося музеяў ў 

школах. Падобнага багацця матэрыялаў нідзе  ў 

правінцыі яна не бачыла, ды і  ў самой сталіцы  

Рэспублікі  Саха  толькі  12 музеяў. На ўспамін   

школьнікі  падаравалі альбом аб  сваім родным  

горадзе  Якуцку.  Пасля экскурсій  у школе  госці 

з Якуцка, не гледзячы на  даждлівае надвор’е, 

пажадалі зрабіць падарожжа па   мёрска-

браслаўскаму пярсцёнку. Якуцкія школьнікі 

аказаліся вельмі дапытлівымі і з цікавасцю 

слухалі аповяд аб мясцінах, па якіх праходзіла 

падарожжа: Мёры-Пераброддзе-Іказнь-Браслаў-

Слабодка-Друя-Мілашова. Праводзіў  экскурсію  

краязнаўца  Ермалёнак  В.А. Увечары  госці  

бавілі час у фізкультурна-аздараўленчым 

комплексе. З  незабыўнымі   ўражаннямі аб 

нашым краі   і Беларусі  жыхары горада Якуцка  

паляцелі на Радзіму.      
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Экскурсія ў Дзісну  

 

 

Па  запрашэнню  арганізацый і ўстаноў 

краязнаўца   Ермалёнак В.А. праводзіць 

разнастайныя экскурсіі  не толькі ў музеях  

Мёрскай СШ № 3, але і па   раснастайных 

маршрутах  па  Мёрскаму, Браслаўскаму, 

Шаркаўшчынскаму, Верхнядзвінскаму і іншых  

раёнах  Беларусі. На восеньскіх канікулах 

дырэктары  школ  нашага  раёна  пажадалі  

наведаць старажытную  Дзісну.  У  мінулым годзе 

ім вельмі спадабалася  вандроўка па  маршруту  

“Срэбраны пярсцёнак  Мёршчыны”. Не гледзячы 

на   несупынны дождж,  экскурсія адбылася. 

Спачатку  экскурсанты наведалі  вёску Чэрасы, 

дзе Ермалёнак  В.А.  распавядаў аб старажытнай 

гісторыі гэтага  паселішча  і  славутых земляках: 

паэтах Пятро і Паўле Сушко,  аб дзеячу 

нацыянальна-вызваленчага руху  Ф. Манцэвічу, 

мастаку В. Шамшуру, лётчыку-герою В. 

Гардзілоўскім, а  таксама аб гісторы адукацыі і 

царквы  ў Чэрасах. Па  дарозе на Дзісну   

падарожнікі слухалі  аповяд  аб  славутых 

мясцінах і знакамітых асобах:  дзеячу  беларускага 

руху Кузьме  Крку  з Масцішча,  гісторыку  

Міколе Шкялёнку з  Ліпантаў, прафесару  Сяргею 

Гіргелю  і  мастаку  Міколе  Гіргелю з вёскі  

Цімошкава. У  Горках, якія  вядомыя яшчэ з 12 

ст., бо былі ўладаннем полацкіх епіскапаў,  

экскурсавод  апавядаў аб  цагельных заводах і 

вядомым  далёка за межамі  Дзісеншчыны  

заводзе  Медуніцкага па вырабу чарапіцы. Аб  

Дзісне,  самым цікавым і знакамітым  горадзе ў 

нашай мясцовасці, канечне, можна было 

апавядаць  бясконца, але час быў абмежаваны, 

таму пад час экскурсіі была звернута асаблівая  

ўвага    на  трагічныя старонкі  гісторыі горада,  на  

захаваўшыяся   архітэктурныя  помнікі: 

францысканскі  касцёл  1773 г., Уваскрасенскую 

царкву 1878 г., царкву  Адзігітрыі 1904 г.,   

яўрэйскую сінагогу,   руіны шпіталя  канца 19 ст. і 

г.д. З цікавасцю  слухалі  ўдзельнікі  экскурсіі аб 

гісторыі  замкаў  Дзісны, гімназіі 20-30-х гадоў 20 

ст . і яе славутых выпускніках:  біскупе Э. Кісялю, 

паэце-прафесару  Ю. Буйноўскім, доктары Э. 

Забэлле, пісьменніку Я. Гушчы і г.д. Пад час  

экскурсіі дырэктары   наведалі і  цікавы  музей  

гісторыі Дзісны, дзе шматлікія  экспанаты  

дазволілі яскрава дапоўніць  аповяд  аб  мінулым 

старажытнага  горада. Час  адведзены  для  

экскурсіі  праляцеў  імгненна  і  экскурсанты   

выказалі жаданне аб  падобных вандроўках па  

родным краі ў наступным годзе.  

 

 

Першы Нацыянальны 

форум “Музеі Беларусі” 
 

12-14 кастрычніка ў горадзе Гродна 

праходзіў  першы  нацыянальны форум “Музеі 

Беларусі”. У ім прынялі удзел  звыш 150-і лепшых  

дзяржаўных музеяў Беларусі,  а таксама музеі  з 

Калінінграда, Разані, Вільнюса. Сёння  ў  Беларусі 

дзейнічае звыш  1900 музеяў, 1500 з якіх – 

школныя . На форум былі запрошаныя  лепшыя 

дзяржаўныя музеі,  а таксама сем школьных, з 

кожнай вобласці і г. Мінску. Адкрылі форум з 

прывітальнымі прамовамі  міністр культуры  

Павел Латушка  і старшыня  Гродзенскага  

аблвыканкама  Сямён  Шапіра. Галоўная задача 

форума – прааналізаваць, што сёння ўяўляюць 

музеі Беларусі, паказаць і прапагандаваць  новыя 

інтэрактыўныя формы  работы. Экспазіцыі 

музеяў, прадстаўленыя на форуме, па  

 

 

Дырактары ля Уваскрасенскай царквы 
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чатарнаццаці  намінацыях ацэньвала кампетэнтнае  

журы. На форуме было прадстаўлена некалькі 

праграм: дзелавая,  дэманстрацыйная, замежная 

(прысутнічалі  прадстаўнікі 17 краін), культурная. 

У рамках форума дзейнічалі круглыя сталы, 

семінары, канферэнцыі . На канферэнцыі кіраўнік 

музея СШ  №3 г. Мёры  Ермлёнак В.А. выступіў з 

дакладам: “Актуальныя пытанні культурна-

адукацыйнай дзейнасці  школьнага музея”. Пад 

час  форума можна было наведаць  шматлікія 

музеі Гродна, пабываць у абласным  тэатры і на 

канцэрце арганнай музыкі ў кафедральным 

саборы 17 ст. 

 

 

Рупліўцы музея 
 

Наша  даўняя  знаёмая,  Ірына   Фёдараўна 

Навагродская   з Лабжанскай  школы  

Клімавіцкага раёна  Магілёўскай вобласці, раней 

працавала  на Ушаччыне, дзе стварыла  цікавы  

музей.  Па сямейных абставінах вымушана  была  

пераехаць на Магілёўшчыну, дзе   за некалькі год 

таксама стварыла  выдатны  музей у сельскай 

школе. Менавіта як лепшы ён і быў прадстаўлены 

на  форуме ў Гродна. Ірына Фёдараўна падаравала  

для   этнаграфічнага раздзела нашага музея  

драўляны грэбень для расчэсвання лёну 30-х гг. 20 

ст. У нас, не гледзячы на багаце фондаў, 

падобнага экспаната не было, бо для нашай 

мясцовасці  падобныя прылады працы не 

характэрныя. Акрамя таго, наша археалагічная 

экспазіцыя  папоўнілася,  дзякуючы  Ірыне 

Фёдараўне, некалькімі крэмнеымі разцамі і 

адшчэпамі эпохі неаліта (ім налічваецца звыш  5 

тыс. год) . Выказваем шчырую падзяку 

краязнаўцы з Магілёўшчыны і жадаем   ёй  новых 

поспехаў  у пошуках  і новых цікавых  знаходак. 

 

Манеты з  Іспаніі 

 
Сябры  нашага  гуртка,  верныя свайму  

дэвізу “Шукаць і знаходзіць”, не  забываюць  

папоўніць  наш музей  экспанатамі. Вось і зараз  

удзельнік  нашага гуртка  з 1986 г. Грыгор’еў  

Уладзімір, які  зараз служыць  каталіцкім 

святаром  у Іспаніі, прыехаўшы  на некалькі дзён 

на Радзіму, завітаў  да нас  у музей   і  падараваў  

сучасныя манеты  розных  краін. Найбольшая 

колькасць –  гэта іспанскія песеты і ізраільскія 

шэкелі.   

 

 

Пакунак  з  Даўгаўпілса 
 

Краязнаўца  з Латвіі Міколу Паўловіча 

можна залічыць  у супрацоўнікі нашага музея. 

Амаль у кожным  нумары  нашай  газеты мы 

апавядаем пра  яго  

знаходкі для 

нашых музеяў. 

Вось і нядаўна мы 

атрымалі  чарговы  

пакунак  з новымі 

знаходкамі. Нас 

зацікавілі 

паштоўкі  з Латвіі 20-х гг. 20 ст., а таксама – ЗША, 

Венгрыі, Аўстрыі, Германіі гэтага ж перыяду. 

Зараз у музеі Даўгаўпілса працуе выстава  з 

нумізматычнай калекцыі  М. Паўловіча. З гэтай 

нагоды таксама 

была выдадзена 

паштоўка, якую нам  

таксама даслаў 

краязнаўца. 

Цікавымі  

дасланымі 

матэрыяламі  

з’яўляюцца  і копіі двух нумароў газеты  

“Беларуская крыніца”   1927 г., у якіх  ёсць  

карэспандэнцыі  з  Мёр, Новага Пагоста, Дзісны. 

Яшчэ ў дасланай бандэролі знаходзіліся   старыя 

нажніцы, сучасныя календарыкі  і інш.  рэчы, якія 

знойдуць  сваё месца  ў нашых музеях. 

Ермалёнак В.А. 

  

 

 

 

Грыгор’еў Уладзімір у Іспаніі 
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Новая кніга С.С. Панізьніка 

Нас –многа! 

Гадоў увершаваныя радкі 
 

У гэтым годзе пабачыла свет яшчэ адна 

кніга вершаў Сяргея Сцяпанавіча Панізьніка, якая 

з’яўляецца чарговым сведкай таленавітасці і 

красамоўства нашага паэта-земляка, 

“бабышкаўскага хлапца”, песняра роднага 

“мацерыка”.  

Вокладка новага выдання Сяргея 

Сцяпанавіча, якое мае ў сабе 124-ы старонкі, 

зроблена з выкарыстаннем фота аўтара “На 

поплаве Волты” (1985 г.), якое нібы ад самага 

пачатку робіць гэты вершаваны зборнік родным, 

прыцягальным, бо нясе ў сабе адбітак здаўна 

знаёмых мясцін. Вечнымі, незгасальнымі, 

глыбокімі па сэнсе, на мой погляд, робяцца такія 

словы паэта, надрукаваныя ў вершы на 

адваротнай частцы вокладкі,: “…Будзем памятаць 

мы, – будуць помніць і нас”. У афармленні 

шмуцтытулаў (асобных старонак, на якіх 

паказаны парадкавыя нумары, а таксама назвы 

раздзелаў, каторыя, у дадзеным выпадку, 

з’яўляюцца загалоўкамі вершаў, размешчаных на 

шмуцтытулах) быў скарыстаны дрэварыт (адзін з 

найстаражытных відаў гравюры) з бібліі 

Францішка Скарыны (Прага, 1519 г.), дзякуючы 

якому гэтае выданне набывае рысы і адценні 

старадрука, здаецца, вяртае нас у даўніну і ў той 

жа час звязвае з сучаснасцю. Кніга выдадзена і 

паліграфічна выканана НВК “Тэхналогія” (г. 

Мінск) накладам у 300 паасобнікаў. Вось словы 

аўтара, паясняючыя каму прысвечаны зборнік: 

“Маёй радзіне – Ніне, Вітаўту, Людміле, 

Вераніцы, Маланні, Олэксандру, Андрэю, Яне, 

Юліі; землякам-суайчыннікам – і найперш сп-ні 

Вользе Грыцук (Дуброўскай) з Дзісны, а таксама 

ўсім сутворцам па мацерыку Беларусь”. Шаноўны 

Сяргей Сцяпанавіч падарыў сваё новае выданне 

нашаму музею кнігі і друку і змясціў на яго 

першай старонцы наступны надпіс: “Працавітаму 

настаўніку Вітаўту Ермалёнку і яго арганаўтам.  

Выдавецкі новатвор: 

Тут Альгерд, Іван, Рыгор, 

з імі – імянны набор. 

Ёсць тут аўтарскі задор 

і для крытыкаў багор, 

позвы ўсім – ляцець да зор: 

Там і Тут 

пад вокам Бога 

ВЕЧНАНАШЫХ 

вельмі       многа   ! 

        Сяргей Панізьнік 

                           Кастрычнік 2012 г. Менск”. 

 Кожная кніга, вядома ж, пачынаецца з 

прадмовы ці ўводзін, у гэтым плане не з’яўляецца 

выключэннем і зборнік “Нас – многа!: Гадоў 

увершаваныя радкі”. Аднак, прадмова да гэтай 

кнігі Сяргея Панізьніка мае незвычайную назву 

“Не толькі Гамэру…”, якая паясняецца самім жа 

аўтарам так: “… З фельчарскага навучання 

запомнілася выслоўе “In poetis non Homere soli 

lokus est” – не толькі Гамэру ёсць месца сярод 

паэтаў. Паспрабую застацца сярод іх”. Прадмова 

ўяўляе сабой яскравую аўтабіяграфію, складзеную 

яшчэ ў 2008 г., з якой чытачы, што цікавяцца 

творамі песняра роднага “мацерыка”, могуць 

даведацца аб яго жыццёвым шляху – ад 

нараджэння – і па наш час. Зборнік вершаў 

складаецца з трох раздзелаў: “На беразе жыцця, на 

беразе Дзвіны…” (творы: “Волта – дачушка 

Дзвіны”, “Сляды продкаў”, “На вежах сумежжа 

(Выдаўцам краязнаўчай газеты “Мёрская 

даўніна”) і г.д.), “Паэты ў кожнага народа…” 

(творы: “Мы ў сваім – не чужыя!”, “У храме 

Бацькаўшчыны”, “Балцкая Крывія” і г.д.) і “О, 
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Беларусь, твой зоўны лёс – дарога” (творы: “Дзесь 

пад Вільняю…”, “След Альгерда”, “Сабраў 

грамаду!” і г.д.), а таксама – з устаўкі 

фотаздымкаў: Івана Мележа і Сяргея Залыгіна, 

Зоські Верас (Людвікі Сівіцкай), Дануты Бічэль-

Загнетавай ды інш., зробленых самім аўтарам і не 

толькі, малюнкаў, медалёў і экслібрысаў (кніжных 

знакаў, якія паказваюць на прыналежнасць кнігі 

якому-небудзь уладальніку) Рыгора Барадуліна, 

Сяргея Панізьніка, Адама Мальдзіса ды інш. У 

ролі самага старога твора, размешчанага ў 

дадзеным выданні, выступае вершаваная байка 

“Два каласы” (18.08.1959), што мае яскравы 

павучальны характар, а самымі “маладымі” 

з’яўляюцца – “На свабодзе прападу, а ў няволю не 

пайду!” (2010, чэрвень 2012) ды “Разам!” (2010, 

2012), прысвечаныя “Альгерду-Якубу Абуховічу – 

графу Бандынэлі з шляхотнага роду герба “Ключ 

раздвоены”” і “Спадару Юрасю Хадыку” 

адпаведна. Завяршаюць кнігу “Дадатак”, які 

змяшчае ў сабе вершы Ларысы Геніюш (“О 

Радзіма, куточак славянскі”), Андрыса Веянса 

(“Нашаму сябру Сяргею Панізьніку з самымі 

сардэчнымі пажаданнямі на 60-гадовы юбілей па-

латгальску”), Вольгі Іпатавай (“Сяргею Панізьніку 

на прэзентацыі яго “Пры сьвячэнні…”) і інш., 

прысвечаныя “бабышкаўскаму хлапцу”; артыкул 

Вячаслава Рагойшы “Ён скарбы творыць, скарбы 

адкрывае (да 70-годдзя Сяргея Панізьніка)” і 

“Звесткі пра аўтара”, пададзеныя храналагічна ды 

ў сціслай форме. 

Шчыры дзякуй, Сяргей Сцяпанавіч, за 

выдатны падарунак. Вашы выданні – заўжды 

жаданыя экспанаты для музея кнігі і друку. З 

нецярпеннем чакаем новых зборнікаў.  

І. Кандратовіч 

 

Свая зямля, свой кут, 

свая ралля 
 

Пасля зямельнай рэформы 1861 г., ужо 

пасля 2-га падзелу паміж сынамі, перад маімі 

продкамі ўзнікла праблема з-за таго, што далейшы 

падзел атрыманых зямельных участкаў быў 

бессэнсоўным з прычыны іх малых памераў. 

Вялікім зямельным надзелам валодала, так 

званая, Сцефанпольская калонія. У пачатку 

другой паловы ХІХ ст. гаспадар гэтай калоніі 

пачаў масава высякаць некранутыя раней лясы, у 

якіх вадзіліся нават бурыя мядзведзі. Лес 

сплаўляўся па рэках Дзісне і Зах. Дзвіне ў Рыгу і 

там прадаваўся. Высечкі, так званыя ляды, па 

сходным кошце прадаваліся жадаючым. Мае 

прадзяды і прапрадзяды прадалі свае землі ў в. 

Ткачова і Ганебныя, купілі на 5 чалавек па 10 м. 

высечак і леса-маладняка вакол балота Ельня ды 

прыступілі да раскарчоўкі ўручную метадам 

талакі. 

Дзякуючы вельмі цяжкой працы, якая ішла 

і ў дзень, і ў начы, паступова ляды ператвараліся ў 

ворныя землі. Суседства побач верхавога балота 

Ельня спрыяла блізкаму знаходжанню грунтавых 

вод і патрабавала ўстойлівай сістэмы адводу 

гэтых вод. Былі выкапаны па нізінных месцах і 

ручаях галоўныя спадавыя канавы-каналы, якія 

адводзілі воды ў левы прыток р. Дзісны Аленку, 

выцякаючую з Чорнага возера. У спадавікі былі 

пракапаны канавы сярэдняй глыбіні, у якія 

ўпадалі драбнейшыя канавы, выкапаныя па 

контуры зямельных участкаў плошчай ад 0,5 да 1 

га. Такім чынам, пры дапамозе звычайнай 

рыдлёўкі і рук, была пабудавана простая, але 

надзейна працуючая меліярацыйная сістэма, 

надзейна бараніўшая палі ад залішняй вільгаці. 

Гэтая сістэма рэгулярна падвяргалася рамонту – 

ачыстцы ад ілу, які прыносілі воды з раллі. 
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Гэтая звышчалавечая цяжкая праца не 

прайшла дарма. Ва ўзросце 45 гадоў заўчасна ад 

падрыва ў 1918 г. памёр мой родны дзед Сцяпан. 

Некалькі раней гэтую долю падзялілі мае 

стрыечныя дзяды Іосіф і Адам. Не абыйшлі 

хваробы ад цяжкай працы і бабуль. 

Такі лёс чакаў вельмі многіх 

малазямельных людзей, якім прыйшлося 

адваёўваць зямлю ў ляснога масіва. Аб гэтым 

красамоўна гавораць назвы населеных пунктаў – 

вёсак і хутароў: Узгарэліца, Чарналессе, Ляскова, 

Мерзлякі, Куты, Барсук, Рыбак, Камароўкі, 

Залессе, Піянеркі, Ліпна і, вядома, маё любімае 

Баркоўшчына. 

 А як жа людзі даглядалі зямлю! Яе песцілі, 

як малое дзіцё. Быў апрацаваны кожны кавалачак: 

калі нельга было разараць пад пасеў, то быў 

сенажаць. Гной для ўгнаення выкарыстоўвалі 

вельмі акуратна. Не дапушчалі, каб ён губляў 

аміяк і іншыя свае якасці. Пасля таго, як яго 

вывозілі на поле і растрасалі, хутчэй імкнуліся 

заараць. Зямля адорвала хлебаробаў добрым 

ураджаем. Ільновалакно Дзісненскага павета (гэта 

цяперашнія Мёрскі, Шаркаўшчынскі, Глыбоцкі і 

Пастаўскі р-ны) добра ведалі і ахвотна куплялі 

ангельцы, датчане, галандцы, бельгійцы. З яго 

рабілі самае добрае ветразнае палатно, якое 

выкарыстоўвалася ва ўмовах падвышанай салёнай 

вільготнасці. 

Нажаль, гэта ўжо гісторыя. Карціна 

змянілася ў значна горшы бок. З усіх пералічаных 

мною і не пералічаных хутароў людзі сыйшлі. На 

ўсёй гэтай вялізнай тэрыторыі, дзе ў 1950-м г. быў 

калгас ім. Варашылава, у якім было прыкладна 90 

працаздольных мужчын і 110-120 жанчын, 

засталося 6 жылых хат, у якіх жыве 9 пенсіянераў. 

Зямля, якая не толькі потам, але і крывёй, коштам 

жыцця, была адваявана ў лесу стала зарастаць 

хмызняком, дзікай травой. Зямля пасірацела, стала 

нікому не патрэбнай. А, вядома, зямля – галоўнае 

беларускае багацце. 

Пішу з адзінай мэтай – звярнуць увагу 

падрастаючага пакалення на тое, што нельга 

чужацца зямлі-матухны. Прапанова для 

разважання шаноўным "арганаўтам": а можа 

гісторыя запушчаных і ўжо зніклых селішчаў мае 

не меншую каштоўнасць, чым гістарычныя 

экспанаты, кнігі, манеты? 

Краязнаўца Ф. Шымуковіч, г. Дзісна. 

Пераклад з рускай мовы І.Кандратовіча 

 

 

Даследванні  гуртка  ў 

2011 годзе. Старапагосцкі 

пярсцёнак (працяг)  
 

Пасля сустрэчы   са старажыхарамі  

пагосцкага  краю, наступнаю мэтай нашай 

вндроўкі было вывучэне могілак у Новым 

Пагосце. З   мінулых  вандровак мы ведалі, што  

тут добра захаваліся  каменыя надмагіллі  

мясцовай шляхты, хоць большасць падобных 

пахаванняў   у нашай мясцоваці знішчана  

скарбашукальнікамі. Прама непадалёк ад уваходу 

знаходзіцца помнік на магіле бацькоў  біскупа 

Эдварда Кіселя. Крыху далей знаходзім  надгробкі  

з 1864 г. сям’і Станіслава, Яна, Канстанцыі 

Радзевічаў.  Менавіта яны валодалі ў 19 ст. 

фальваркамі і хутарамі Ражні, Ражанаўка, 

Самадумка, Моргі, Мікалаеўка, Труды. Гэты ж 

род валодаў і адным з маёнткаў Мёры. Зараз не 

засталося ад гэтых паселішчаў і слядоў. 

Большасць   шляхецкіх пахаванняў  зарасла 

травою, імхом, надмагіллі паваленыя на зямлю. 

Гурткоўцам прыйшлося шмат папрацаваць, каб  

ачысціць і прачытаць напаўсцёртыя  часам  

літары. Захаваліся  на могілках і пахаванні 

славутага  роду   Клоттаў. Асабліва вызначаецца 

надмагілле  Аляксандры і Багумілы   Клотт.  Адно  

з самых  старажытных  пахаванняў   на могілках  
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адносіцца  да 1842 г. – надгробак Марыі  Шаўман, 

якая паходзіла з роду Шырынаў. Шырыны і 

Шаўманы – найбольш  багатыя   шляхецкія  роды  

ў наваколлях Пагоста, таму і  захавалася шмат  

гранітных надгробкаў, якія ў тыя часы каштавалі  

вельмі дорага. На могілках мы знаходзім  помнікі  

Малгажаты  Шуманскай-Шаўман (1842-1903 гг.), 

Аляксандры  Шырын, капітана  расійскіх войск 

Канстанціна Шаўмана. Знаходзілі мы ацалелыя  

магілы  Канаплянскіх: Фларэнціны (1863 г.), 

Тамары  (1942 г.). Больш старажытныя пахаванні  

Канаплянскіх былі  на могілках  і  ў  капліцы іх 

родавага    маёнтка  Забор’е. За ўдзел у паўстанні 

1863 г.  маёнтак быў канфіскаваны, капліца 

разбурана і таму Канаплянскіх пачалі  хаваць на  

пагосцкіх могілках.  З менш вядомых шляхецкіх 

прозвішчаў мы знаходзім пахаванні Ванды 

Скукоўскай  з засценка Траццякі, якая паходзіла з 

роду Федаровічаў, што валодалі  фальваркамі 

Юльянава, Базыльполле, Свяцкія, Геленове. 

Прачыталі мы і іншыя прозвішчы  і імёны: Гэлены  

Квінта, Леакадзіі  Яхімовіч, Бугуцкай, Мікалая  

Дважэцкага. Найбольш знакамітае пахаванне, 

якое знаходзіцца на  могілках, – апошні прытулак 

героя  Цусімскай  марской бітвы  Севярына   

Бароўскага.  Надпісы на многіх помніках  мы не 

змаглі прачытаць, таму  патрэбна іх больш 

грунтоўнае даследаванне. Пасля  Новага Пагоста 

наш шлях ляжаў  да былога гарадзішча  Пілаты. 

Мэта – праверыць ці захаваліся  хоць якія-небудзь 

яго  рэшткі. Знаходзілася яно на адлегласці 3 км.  

на паўднёвы ўсход  ад  вёскі Пагост, за 300 м. па 

дарозе на Шаркаўшчыну. У 1970-я  гг. наш гурток  

праводзіў яго вывучэнне. Ужо тады яно было 

значна пашкоджана кар’ерам. Мясцовая назва яго 

была “Гарадзец”. Знойдзеная кераміка сведчыла, 

што яно адносіцца да  штрыхавой керамікі.  

Таўшчыня  культурнага пласта даходзіла месцамі  
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да  1 м.  Можна было прасачыць  два два рова  

шырынёй  ад  1 да  4 м., глыбінёй да 1 м. 

Археолагі яго не раскопвалі.   Нажаль, слядоў 

гарадзішча мы ўжо не знайшлі, значыць яно  было 

цалкам знішчана. Так  была вырвана і яшчэ адна 

старонка нашай  найстаражытнай гісторыі. На 

будаўніцтва дарогі  былі вывезеныя і іншыя 

пагоркі, якія знахлдзіліся ў  Пілацкім бары. Па 

аповядах мясцовых жыхароў,  калі пачалі 

распрацовываць кар’ер, то амаль на паверхні 

знайшлі незвычайна вялікія косткі, магчыма, 

маманта, або іншай дагістарычнай  жывёлы. 

Далей наш шлях ляжаў да вёскі Каўшэлева. 

Вядома яна з 18 ст. У 1891 г. тут пачала 

дзейнічаць царкоўна-прыходская школа, а ў 1905 

г. – налічвалася 202 жыхары  (108 мужчын, 96 

жанчын). Пасля вайны і да 1954 г.  вёска была 

цэнтрам сельсавета  і  калгаса.  У 1971 г. у ёй 

існавала 59 двароў, у якіх было 172 жыхары. 

Зараз, праязджаючы праз вёску, мы бачылі шмат 

пустых хат, таму наша агульнае ўражанне – 

запусценне. Не прыпыняючыся  рухаемся да вёскі 

Забор’е. 

 

 

Дзісенскі пярсцёнак. 

Лужкі. (працяг) 
 

У Лужках акрамя сінагогі  захавалася яшчэ  

некалькі  помнікаў архітэктуры. На  скрыжаванні  

дарог  узвышаецца   праваслаўная царква Свята 

Раства Багародзіцы, пабудваная ў 1794 г. з цэглы 

на  сродкі  полацкага  ваяводы Валерыяна  Жабы. 

Спачатку яна  была  ўніяцкай,  шмат пацярпела  ад 

пажараў у 1831, 1889  гг. Апошні раз была  значна 

перабудаваная  ў 1934 г .У той час да яе быў 

прыбудаваны прытвор з двух’яруснай вежай-

званіцай.  Яна вельмі добра спалучаецца  і   

ўпрыгожвае  сам храм, прамавугольны  ў  плане. 

Званіца  завяршаецца  шатровым дахам і 

маленькім купалам з макаўкай на барабане. Над 

асноўным аб’ёмам храма  ўзвышаецца   на 

васьмігранным барабане  цыбулепадобны  купал. 

Вальмавы дах пакрыты  бляхай. Царква  мае 

асноўныя рысы класічнага стылю, які  якраз  і 

замяніў барокка у канцы 18 ст.,: 

прапарцыянальнасць  пабудовы, строгія прамыя  

лініі, расчлянёнасць пілястрамі, апярэзанасць 

прафіляваным карнізам. У малітоўнай  зале, 

адразу пад  дзвярным арачным праёмам, 

знаходзяцца хоры. У храме можна пабачыць  

старыя абразы   17-18 ст.: “Раство Хрыстова”, 

”Раство Багародзіцы”, ”Ісус Хрыстос, які 

благаслаўляе дзяцей”, ”Маці  Божая  Адзігітрыя”. 

Асабліва вылучаецца сваёй  срэбнай рызай,   

выкананай лужкоўскім злотнікам  Янам Жыгелем  

у  1794 г., абраз “Святы Мікола”. Пад царквой 

знаходзіцца крыпта, дзе пахаваныя  святары і 

 

 

Арганаўты ля касцёла св. Міхаіла Арханёла 

Магіла бацькі біскупа Э. Кіселя 
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іншыя асобы. Зараз царква атынкавана і маляўніча  

ўпісваецца ў  прастору плошчы. 

Далей   мы  паволі рухаемся да самага 

велічнага помніка, які бачны  здалёк, яшчэ пры 

пад’ездзе  да Лужкоў, – гэта  касцёл у імя святога 

Міхаіла Архангела. Пабудавны ён,  як і піярскі 

калегіум, на сродкі  Валерыяна Жабы харужага  

гусарскай  харугвы, кашталяна  полацкага  ў 1744-

1756 гг. У 1843 г.  касцёл быў перабудаваны пад 

праваслаўную царкву і акружаны агароджай з  

бутавага каменя. Пасля  1945 г. храм быў 

зачынены  і паступова разбураўся. Вяртанне яго 

вернікам у 1988 г. выратавала храм ад 

канчатковага разбурэння і знішчэння. Зараз 

касцёл адноўлены. Ён  пабудаваны ў стылі 

архітэктуры позняга барока. Касцёл  вызначаецца 

выключнай дынамічнасцю, вытанчанасцю 

вертыкальна накіраванай кампазіцыяй, багаццем 

аб’ёмнай і дэкаратыўнай пластыкай. Дзве  

чатырох’ярусныя  чацверыковыя вежы  лёгка 

імкнуцца ў вышыню. Паукруглы ўвагнуты  

галоўны  фасад, які   падзелены на тры ярусы,  

узмацняе  дынамізм і ўзнёсласць. Тарцы 

двухсхільнага даху аформлены фігурнымі 

шчытамі. Карункі пілястраў  дадаюць  у 

кампазіцыю храма  рухавасці. Пабелены касцёл 

мае графічную выразнасць. Разнастаныя праёмы з 

і фігурнымі арачнымі завяршэннямі  аформлены 

тонкапрафіляванымі ліштвамі, хвалістымі  

броўкамі. Дэкаратыўнае  вырашэнне ўзбагачаецца  

двухколернай тынкоўкай сцен і ордэрнай 

пластыкай. Узнёсласць і велічнасць храма мы  

бачым  і  ў яго інтэр’еры. Неф і апсіда храма 

перакрыты цыліндрычнымі скляпеннямі, сцены 

раскрапаваны паўкалонамі на высокіх 

пастаментах, капітэлі  каторых упрыгожаны  

раслінамі і галоўкамі анёлкаў. Над  уваходам – 

хоры, абмежаваныя хвалістым парапетам. Алтары 

ўпрыгожаны  часткова захаваўшыміся  

драўлянымі скульптурамі. Павялічвае аб’ёмнасць 

інтэр’ера храма і блакітны колер галоўнага  

абраза. Экскурсію па  касцёлу  і аповяд аб яго 

аднаўленні  нам   праводзіў ксёндз  Мар’ян, які 

прыехаў працаваць на Беларусь з Польшчы. Пасля 

наведвання храма ён гасцінна запрасіў нас да сябе 

ў плябанію і, як бы мы не спяшаліся, засталіся на 

паўгадзіны, каб папіць  гарбаты і пакаштавць  

прысмакаў. На развітанне ён благаславіў нас на  

далейшую дарогу, падараваў  абразкі і нават 

перадаў на гасцінцы грошаў. Напэўна,   гэта 

благаслаўленне і дапамагло нам вытрымаць без 

прыгод нялёгкі шлях. 

Ермалёнак В.А. 
 

 

 

 

Аўтар касцёла св.  Міхаіла Арханёла у Лужках 

Арганаўты у ксяндза Мар’яна 


