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Мёрская даўніна 

             Выданне рады музеяў ДУА“Міёрская СШ №3” 

гуртка “Арганаўты мінулага”  

№11, лістапад  2011 г                     

         

 

Нашы навіны:Канферэнцыя ў Віцебску 

Раім прачытаць: кніга “Літары ў расе” 

Радавод (ўспамін пра пасляваеннае дзяцінства) 

 

Апісанне Чэраскага маёнтка,1778 г. 

Турыстычна-краязнаўчы маршрут “Дзісненскі  

пярсцёнак” (працяг)   

НАШЫ    НАВІНЫ 

Канферэнцыя  ў Віцебску. 

На пачатку 

кастрычніка  ў 

Віцебскім 

універсітэце імя 

П.М.Машэрава 

адбылася  

міжнародная  

навукова–

практычная 

канферэнцыя 

“Актуальныя 

праблемы 

крыніцазнаўства  і 

айчыннай 

гісторыі”, 

прысвечаная  450-годдзю  Віцебскага  

гарадскога права  і  100-годдзю выдання 

першай кнігі зборніка “Полацко – 

Витебская старина”.   

Праграма яе ўключала  113 дакладаў 

па разнастайных  пытаннях  

крыніцазнаўства. Праца канферэнцыі была 

арганізавана  ў  чатырох секцыях, тэматыка 

дакладаў якіх суадносілася з рознымі 

перыядамі айчыннай  гісторыі. На 

пленарным паседжанні  і секцыях выступалі  

знакамітыя вучоныя з розных краін свету: 

Ізраіля, Расіі, Казахстана, Латвіі і інш. 

Прысутным падабалася рэканструкцыя 

адзення16-18 ст. Віцебскага шляхціча, якую 

прадставіў Сяргей Бабенка. У  чацвёртай  

секцыі з дакладам  “Ідэнтыфікацыя  

здымкаў польскага афіцэра“ выступіў 

краязнаўца В.А.Ермалёнак. У сваім 

выступленні ён  распавёў аб цяжкасцях 

пошукаў прозвішча паручніка Эдварда, 200 

здымкаў якога былі знойдзены ў Мёрскім  

даваенным гатэлі.  

У гэтай жа  секцыі прагучала 

выступленне  выпускніцы нашай школы  

1983 года Малецкай  (Трыгорлавай) 

Людмілы Браніславаўны. Яе імя добра 

вядома настаўнікам Беларусі, бо яна часта 

выступае  ў друку з метадычнымі 

распрацоўкамі па ўроках гісторыі. На 

канферэнцыю Трыгорлава Л.Б. 

падрыхтавала    наступную  тэму 

“Хрэстаматыя ў школьным гістарычным 

курсе: роля  і тэхналогія  апрацоўкі тэксту”. 

Вельмі прыемна, што арганізатары  

У НУМАРЫ 

 

В. А. Ермалёнак 
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канферэнцыі  паспелі выдаць  да пачатку канферэнцыі зборнік дакладаў.   

 

З  ВОПЫТУ  РАБОТЫ 

На абласных курсах ўдасканалення настаўнікаў гісторыі ў Віцебскім ІРА з вопытам 

работы па арганізацыі краязнаўчай і  навукова –даследчай працы ў школе  выступіў Ермалёнак 

В.А. У сваім выступленні ён даў характарыстыку асноўных накірункаў дзейнасці гуртка 

“Арганаўты мінулага” на працягу 35 год, арганізацыі школьных музеяў. Слухачоў асабліва 

зацікавіла методыка пошуку  гурткоўцамі на  мясцовасці, унікальнасць знойдзеных экспанатаў.  

Па запрашэнню выкладчыкаў кафедры  гісторыі Беларусі  Віцебскага дзяржуніверсітэта 

імя П.М.Машэрава  перад студэнтамі  выступіў з лекцыяй  выкладчык гісторыі Ермалёнак В.А.  

У вялікай аўдыторыі сабраліся  студэнты  з  гістарычнага, мастацка-графічнага  факультэтаў.  У 

сваім выступленні  краязнаўца  раскрыў асноўныя моманты  сваёй краязнаўчай дзейнасці,  якая 

пачалася яшчэ з дзяцінства, ролю  свайго радаводу ў захапленні гісторыяй роднага краю. З 

цікавасцю праслухалі студэнты пра найбольш цікавыя адкрыцці і   знаходкі  Ермалёнка В.А. 

Спадзяёмся, што выступленне будзе садзейнічаць узнікненню жадання ў маладых  людзей  

актыўна займацца краязнаўствам. 

РУПЛІЎЦЫ  
МУЗЕЯ 
 

Актыўна прымаюць удзел у 

зборы экспанатаў для музеяў 

малодшыя сябры гуртка 

“Арганаўты мінулага “. Так, 

Гусева  Вераніка, з  5 “В” 

класа, з дазволу бацькоў 

падаравала музею  некалькі 

дзесяткаў манет сучасных краін Еўропы. Дробныя наміналы 

манет   з Германіі, Англіі, Ірландыі, Нідэрландаў, Егіпту і іншых  краін будуць садзейнічаць 

пашырэнню музейнай нумізматычнай калекцыі. 

Савуць 

Аляксандр,  вучань 6 

“А” класа  падараваў 

музею кнігі  і друку  

малітоўныя кнігі сваёй 

бабулі  Савуць Ганны  

Антонаўны  (1923-2010 

гг.) з вёскі Бабарыкі  

Мёрскага раёна. 

Найбольш цікавым для 

нашага музея  было  віленскае выданне 1861 года  малітоўніка для 

дзяўчат і жанчын.  880 старонак  налічвае  гэта кніга. А вось  

выданне “Новага запавету “ 1964 года на рускай мове  прадстаўляе цікавасць тым, што яно 

было выдадзена ў Брукліне манахамі францысканскага ордэну  і утрымлівае не толькі тэкст, але 

і шматлікія каментарыі да яго.  
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Раім прачытаць: “Літары ў расе” 

 

Шаноўныя чытачы “Мёрскай даўніны”! 

Прапануем вам працягнуць 

знаёмства з дзейнасцю нашага 

таленавітага паэта – земляка 

Сяргея Сцяпанавіча 

Панізьніка. Гэтае знаёмства 

пачалося з №4 за красавік і №5 – 

№6 за май – чэрвень 2011 г. 

нашай газеты, у якіх апавядалася 

аб кнізе “На ўсе вякі” і дыску 

“Арэлі” з запісамі вершаў і 

песняў паэта. 

 Сяргей Сцяпанавіч у сваіх 

вершах не аднойчы звяртаўся да дзіцячай 

аўдыторыі ды ўвогуле пісаў для дзяцей. Паэт 

прымаў удзел у выданні шматтомнай 

“Бібліятэкі дзіцячай літаратуры народаў 

СССР, у тым ліку і зборніка “Песня Даўгавы: 

Вершы, апавяданні, казкі латышскіх 

пісьменнікаў” (1986 г.) ды інш. Сяргей 

Сяргеевіч (псеўданім – Папар) і цяпер не 

пакідае дзяцей без належнай увагі, аб чым 

сведчыць выданы для іх у 2011 г. зборнік 

вершаў пад назвай “Літары ў расе”. У кнігу 

ўвайшлі дзіцячыя вершы для малодшага і 

сярэдняга школьнага ўзросту, напісаныя 

аўтарам у розныя гады. Літаратурна – 

мастацкае выданне надрукавана ў 

выдавецтве Віктара Хурсіка ў друкарні ТАА 

“Смэлтак” (г. Мінск) з дапамогай 

суайчынніцы Папара, спадарыні Вольгі 

Грыцук (Дуброўскай), якая жыве ў г. Дзісна. 

Кніга налічвае 72 старонкі, праілюстраваныя 

прыгожымі і займальнымі для дзяцей 

малюнкамі ды фотаздымкамі. На вокладцы 

на зялёным фоне роснай травы немагчыма не 

заўважыць вясёлага гнома, які пільна 

прыглядаецца да чытача і трымае ў руцэ 

галоўную адметнасць беларускага алфавіту – 

літару ў – нескладовае. Кніга пачынаецца з 

караценькай прадмовы, якая апавядае аб 

паэтычнай дзейнасці Сяргея Сцяпанавіча з 

1985 па 2011 гады (с. – 3). Таксама ўверсе 

той жа старонкі можна ўбачыць цікавы, 

падобны на старажытны, партрэт паэта, 

зроблены мастаком Валерыям Дзевіскіба ў 

2011 г. Зборнік вершаў мае 4 раздзелы:   

 

 

“Сяброўскія адведзіны – добрых кніг 

агледзіны” (с. – 4 – 21, складаецца з 

16 вершаў), “Зверху – сонца. Знізу 

зёлка. Паяднала іх вясёлка.” (с. – 21 

– 36, утрымлівае таксама 16 

твораў), “Слова – промнічак 

лагодны, мова – месячык і сонца” 

(с. – 37 – 52, складаецца з 14 

вершаў) ды “Паслужым 

Бацькаўшчыне промнем радасці” 

(с. – 53 – 71, утрымлівае ажно 19 

твораў і з’яўляецца самым вялікім). 

Кожны з іх пачынаецца малюнкам 

ці фотаздымкам: 1 – ы – фотаздымкам з 

дзецьмі, якія ўважліва чытаюць кнігі; 2 – і ды 

3 – і – прыгожымі прыроднымі пейзажамі; а 

4 – ы – фотаздымкам Мёрскага касцёла, 

зробленым з паўвострава. Большасць вершаў 

з“Літар ў расе” не маюць пад сабой надпісаў 

з пазначэннем кніг, з якіх яны ўзяты. Хутчэй 

за ўсё гэта сведчыць аб тым, што яны 

друкуюцца ўпершыню. Аднак пад творамі 

ўсяго 1 – га раздзела, такія надпісы 

утрымоўваюцца і апавядаюць аб выданні іх у 

кнігах: “Пад сэрцам у Радзімы”, “Вяснянка”, 

“Жывіца”, “Вясёлы коўш”, “Бярозка” ды інш. 

Нажаль, кніг “Літары ў расе” надрукавана 

вельмі мала (200 экзэмпляраў), таму 

патрапяць яны далёка не да ўсіх 

зацікаўленых чытачоў. Але,  тыя, да каго яны 

патрапяць, будуць неабыякавымі да кніг і 

вывучаць іх ад пачатку і да канца. У наш 

музей кнігі і друку гэты зборнік, як і 

шматлікія іншыя творы паэта, усё ж такі 

трапіў у якасці падарунка ад аўтара. Вось які 

надпіс змешчаны на першай старонцы кнігі: 

“Літары ў расе - - але не ўсе: імі поўніцца 

даёнка для Вітаўта Ермалёнка! Siarhiej 

Panisnik. Менск. Верасень 2011 г.”. Усіх каго 

цікавяць фотаздымкі і малюнкі С. Панізьніка 

запрашаем звяртацца да яго старонкі ў 

інтэрнэце (адрас: pan-i-znik@mail.ru). 

Жадаем Сяргею Сцяпанавічу 

Панізьніку, каб яго ніколі не пакідаў творчы 

настрой, а таксама, каб з’яўляліся яго 

новыя, яшчэ больш цікавыя і змястоўныя 

зборнікі ды траплялі ў наш музей кнігі і 

друку. 
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АПІСАННЕ  ЧЭРАСКАГА МАЁНТКА  1778 года  

  

Каб даведацца сапраўдную гісторыю 

нашага краю, трэба вывучаць 

першакрыніцы, дакументы мінулых часоў. 

Толькі тады  мы зможам напісаць  больш 

падрабязную гісторыю нашага краю. 

Апісанне Чэраскага маёнтка, або інвентар 

быў намі знойдзены  ў 1998 годзе  ў 

Вільнюсе. Копія яго знаходзіцца зараз  у 

навукова-дапаможных фондах нашага 

музея. Маёнтак належаў тады знакамітаму 

роду Радзівілаў. 

              Апісанне пабудоў сядзібы  ў 

Чэрасах 1778 года. 
Дом невялікі, стары, непрыгодны для 

пражывання. Перад уваходам невялікі ганак 

на слупах, пакрыты дошкамі. Страха  

сядзібы  пакрыта  гонтам і не мае коміна. З 

ганку ў сенцы вядуць дзверы на жалезных 

завесах. Направа і налева ў сенцах 

размешчаны дзверы, якія вядуць ў невялікія 

пакойчыкі. У адным з іх два зашклёныя 

акны з аканіцамі на жалезных завесах. Печ 

са старой кафлі з комінам у столі, у другім 

– печ з цэглы. Падлога ў сенцах зроблена з 

дошак. Пасля іх знаходзіцца зала з двума 

пакойчыкамі па баках. Дзверы ў пакойчыкі   

адзінарныя , а ў залу – двайныя. У зале 

чатыры акны, а у пакойчыках – па два.  

  Побач стаіць будынак для аканома, 

таксама стары, драўляны, пабудаваны з 

бярвенняў – круглякоў. Дах накрыты 

дранкай, месцамі ўжо пашкоджаны. У  хаце 

два ўваходы: адзін у хату да аканома, другі 

– да пякарні і кухні.У памяшканні эканома 

знаходзіцца камора для захавання харчоў і 

адна старая кафляная печ. У пякарні ёсць 

цагляная печ для прыгатавання ежы. У 

пякарню вядуць адзінарныя дзверы, а ў 

пакой да аканома – двайныя. Гэты  будынак 

яшчэ здатны для пражывання.  

Яшчэ адзін будынак знаходзіцца над 

сажалкай. Пабудаваны ён таксама з 

круглага дрэва, пакрыты дранкай. У ім 

знаходдзіцца памяшканне для жылля і 

бакавая камора. А ў хаце ізноў жа 

знаходзіцца старая кафляная печ з комінам 

ды тры зашклёныя акны. У камору і хату 

вядуць адзінарныя дзверы на круках. Гэты 

будынак яшчэ прыдатны для жылля. 

Непадалёк ад будынкаў знаходзіцца свіран 

для захавання збожжа і харчоў. Ён 

двухпавярховы і мае дзверы з жалезнымі 

завесамі і замкамі. Калі адрамантаваць 

страху, то ён і надалей можа быць 

прыдатны для захавання харчоў. Насупраць 

старога свірана знаходзіцца яшчэ адзін на 

слупах, абабіты дошкамі, але таксама 

маючы дрэнную страху. Хлявы пабудаваны 

новыя ў плане маюць квадрат. Пакрыты 

яны часткова саломай, а часткова – 

дранкай. Побач знаходзіцца старая пуня для 

захавання сена, а паблізу ад яе знаходзіцца 

яшчэ адна – новая, якая стаіць на слупах і 

пакрыта трэскамі. Ёсць два невялікія 

лямусы, адзін з якіх пакрыты саломай – 

сялянскі, другі –    накрыты дранкай. 

Маецца бровар старой пабудовы, са 

страхой, пакрытай  дранкай і двума 

дзвярамі: адна вяла да жылога пакоя, а 

другая – да бровару.  Стаіць адна вялікая 

печ з цэглы ды два катлы для варэння піва. 

Непадалёк знаходзіцца лазня з дрэва, 

накрытая дранкай, у якой стаіць печ з кафлі 
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і печ – каменка. Яшчэ ёсць такія 

гаспадарчыя пабудовы: тры невялікія 

гумны, старыя пакрытыя саломай, у якіх 

захоўвалі звезеныя з поля снапы, а потым 

там і малацілі. Побач з імі знаходзіліся дзве 

адрыны: адна старая, а другая –  новая, 

пабудаваная для захоўвання саломы. Тут жа 

знаходзяца і дзве адрыны пад адным дахам, 

у якіх захоўваецца сена. Непадалёк 

размешчаны і два невялікія сялянскія 

свіраны. Пры двары існавала і паташня, для 

вырабу соды. Будынак для яе быў 

пабудаваны вялікі са страхой, пакрытай 

дранкай. У ім пад адным дахам быў і жылы 

пакой для рабочых. У вытворчым 

памяшканні знаходзіліся два катлы і 

цагляныя печы для вырабу паташу. А 

памяшканне для захоўвання попелу 

знаходзілася асобна. Паблізу ад маёнтка, 

бліжэй да царквы, размяшчалася карчма. 

Яна была старой пабудовы з дрэва, 

накрытая дранкай. Пабудова была 

падзелена на дзве часткі: у адной была 

пякарня з каморай , а ў другой – зала, 

таксама з каморай. Другая карчма, старой 

пабудовы з круглага дрэва і з 

праваліўшайся страхой, знаходзіцца ля 

вёскі Басяныя, пры тракце з Русі на Рыгу. У 

адным баку яе быў размешчаны шынок з 

каморай, у другім – пякарня. А трэцяя 

карчма, новай пабудовы з круглага дрэва, 

стаіць ля вёскі Паршэлева  на адлегласці ад 

сядзібы ў 1 мілю. У ёй у адной частцы 

знаходзіцца хата, а ў другой – шынок. Да 

маёнтка адносіцца таксама і млын на рацэ 

Волце, размешчаны ў 1 мілі ад сядзібы. 

Пабудаваны ён з дрэва і мае адно кола, ды 

два каменныя жорны. Млын працуе толькі 

восенню і вясной.  

Маёнтку належаць тры палеткі. Першы 

палетак размяшчаецца непадалёк ад 

бровара, ля возера Трубянец і далей мяжуе 

з балотам Мох, ды краем – з вёскай 

Масеўцы. Большасць зямлі тут з’яўляецца 

пясчанай, таму і ўраджай жыта бывае 

добры толькі тады, калі праходзяць 

дажджы. А вось у сухое лета жыта не 

вырастае добрым. Ля балота пракапана 

канава, што дазваляе вырошчваць добры 

ўраджай. Плошча першага палетка складае 

200 моргаў (0,71 га). Другі палетак 

распасціраецца ад возера Грэцкае да вёскі 

Літоўчыкі і адным бокам мяжуе з 

кароўнікам і дваровымі агародамі. На гэты 

палетак унесена шмат гною, ён з’яўляецца 

больш апрацаваным, чым першы, таму і 

ўраджаі тут лепшыя. А трэці палетак 

пачынаецца ад царквы і карчмы.    

Чэраскаму маёнтку належаць некалькі 

сенажацей.  З першага кавалка сенажаці 

выходзіць 60 вазоў сена. Другая сенажаць, 

размешчаная ля вёскі Захарні, дае  80 вазоў, 

трэцяя – 50, чацвёртая – 80, пятая – 40, 

шостая – 60 , а нязручныя для касьбы 

месцы – 30 – усяго – 400 вазоў. 

Апісанне гародаў выглядае так: ёсць 

стары агарод, абсаджаны ліпамі, букам, не 

маючы агароджы, знаходзіцца адразу за 

сядзібай. На ім вырошчваецца гародніна. 

Другі агарод размешчаны за хатай аканома. 

На ім садзяць бабы і каноплю. 

Апісанне сажалак, азёраў і рэк. Азёраў з 

назвамі налічваецца чатыры: Грэцкае, 

Сушкі, Сілава,Трубянец. На балоце Вялікі 

Мох знаходзяцца 19 азёраў без назваў. Пры 

маёнтку таксама існуюць дзве сажалкі. Ва 

ўладаннях існуе і адна невялікая рэчка 

Волта”.   

Пераклад з польскай мовы  

В.А.Ермалёнка. 

 

РАДАВОД 
       “Ворона (Босянок) Фаина Владимировна родилась в марте 1938 года в 

д. Босянки в семье крестьянина. Всего в семье было четверо детей: 

Лиля(1939г.р.), Алла (1947), Анна (1953). Военное время помню мало. 

Жили около леса. Бывали какие-то перестрелки и тогда вся семья пряталась 

в домах пониже к полу (в запечек). Временами скотину по несколько дней 

угоняли в лес, чтобы не забрали. Иногда нас с сестрой отправляли к 

родственникам в соседнюю деревню: там безопаснее было. Помню, как 

С воспоминаний моей 

бабушки 
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после отступления немцев провожали на войну отца и других односельчан. После войны отец 

вернулся домой, имея инвалидность: был ранен в правую руку и пальцы 

на правой руке не разгибались. 

 Тяжёлое время было после войны. Пошли в школу, в одном 

классе учились дети разных возрастов. 

 Школа начальная была близко, в одном из домов какого-то 

богача. Мы с сестрой ходили в школу в разные смены и одновременно 

пасли коров. Одна до обеда, другая после обеда. Стадо было небольшое: 

коров 6-8 (свои, дедушки, дяди и пр.). 

 Помогали родителям и в других работах. Отец с матерью 

развозили на огород навоз, а мы его трясли. Копали картошку, пололи 

грядки, грабили сено, водили лошадь (была своя), когда окучивали 

картошку. В нашей семье часть земли была отдалена (километра два), и 

нам, детям, приходилось носить туда обеды. Помню, как по пути в деревню Дворище паслась 

стада гусей, и мы очень боялись (гусаки угрожали нам вдогонку шипением). Дорога на огород 

частично шла по большаку от деревни Дворище до д. Шиманы. Помню, около дороги были 

могилки солдат с березовыми крестиками. (Потом эти захоронения собрали и закопали в 

Дисне, где стоит памятник. Тогда Дисна была районным центром).  

 Война закончилась, а её отголоски долго ещё были. В пятидесятые годы начали 

организовывать колхозы. А в лесах в это время действовали бандиты. (Этот лес, что тянется от 

Румполля до Лужок). Наша деревня Босянки напротив Жада через лес. Так вот эти бандиты 

были против коллективизации и против советской власти. Они учиняли разные диверсии: 

поджигали, убивали и калечили активистов. И вот однажды в зимнюю ночь бандиты явились в 

наш дом. 

    Взяли хороший «кажух» (овечья шуба), оставили взамен старую шинель, взяли валенки 

и начали рыться в бумагах отца (председателя). Потом они сказали отцу «собирайся» и ушли, 

забрав его. В эту же ночь они посетили семью учителя по соседству. Но мужчин отпустили и 

предупредили, чтобы не заявляли властям, а то будет хуже. Через некоторое время, конечно, 

их стоянки в лесу были уничтожены властями. 

 После войны жили бедно, но и в колхозе не разбогатели. Ведь зарплаты никакой не 

было. Ходили на работу, записывали результат работы и начисляли трудодни. Позже папа 

работал бригадиром и мне приходилось начислять работу, писать ведомости (ежедневный 

учёт работы каждого работающего: Ф.И.О., сколько сделано (возов, тонна гектар и т.д.), норма 

за одну единицу  выработки, начислено всего и т.д. И только в конце года выдавали заработки: 

зерном, сеном и пр. А потом, по–немногу, начали давать денег. Жили  только с личного 

хозяйства. Семья большая (шесть человек), коровы одна – две и те худые, корма мало. Денег 

нет. Весной ходили драть лозу (кору с вербы, лозы, липы). Вязали в пучки, сушили, потом 

сдавали. Хоть какие – то были деньги. Покупали соевую муку (она дешевле) и мама пекла 

блины, пирожки. На вид очень красивые, жёлтенькие. Но как они преелись! Всё время 

вспоминаю, как соседская девочка Витя Игналёва ела хлеб да ещё с маслом, так хотелось 

просто хлеба.  А весна–то была бедная, пока начнётся уборка урожая, тогда пекли хлеб. Мне 

приходилось печь хлеб ещё в детстве: мама  часто болела.  Пекла я его и в 70 – е годы,  когда 

уже было полно в магазине хлеба, а так вкусен свой хлебушко. В 60 – е годы ходили и ездили 

сельчане за хлебом в город. Я ездила на велосипеде в Дисну (это км. 20). А дорога – то была 

не асфальт, а бруквинка (камни), по краям с песочком. Выезжала в 5 часов утра, чтобы занять 

очередь в магазине. Открывали в 8 часов, а очередь длинная – предлинная. Давали по 5 – 6 

буханок, а то и меньше, чтобы всем хватило.  

 Учиться пошла в начальную Раздёрковскую школу в 1946 году. И уже в четвёртом 

классе  сдавали экзамены: математика и диктант. На экзамены ходили в семилетнюю школу 

(Фурянскую), куда и пошли учиться в 5 класс. 

Каждый год сдавали экзамены; а в  7 классе их было 8 (в т. ч. по немецкому, конституции, 

географии, математика, языки и т. д.). Классы в школе были по 15 – 20 человек. Учились 

Босянок Владимир 
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старательно. Я училась в основном без «троек», на «4» и «5». Любила все предметы, но 

больше письменные. 

 Более интересно стало учиться, когда пошли в Язненскую среднюю школу (в 8, 9, 10 

кл.). Школа была разбросана в четырёх деревянных зданиях. Ходить надо было больше 

четырёх км. Дороги не было, ходили полевыми тропинками.  

Запомнились дни, когда работали в колхозе: рвали лён, копали картошку, поднимали 

лён, убирали яблоки в саду (снимали аккуратненько в ящики в Куриловичах). При школе 

огорода не было. Детей в школе не кормили. В последние годы стали давать чай с сахаром. В 

то время учились при керосиновых лампах (и в школе и дома). 

 У нас дом был небольшой. В первой комнате не было пола, земля утоптана, как цемент. 

А во второй был некрашеный пол. К празднику вымывали хорошенько (тёрли веником), 

застилали самоткаными дорожками, летом посыпали аиром (хорошо пахнет), на стол ставили 

букет полевых цветов. Вот и праздник! Играли с детьми в классики, жмурки, хованки, потом 

появились мячи (просто по кругу отбивали). Игрушек у нас никаких не было. 

 А ещё в свободное время читали книги, которые брали в сельской библиотеке (за 2 км.). 

Уже в пятидесятые годы появились радио – приёмники, большие на батарейках (батарейка 

была размером с тракторный аккумулятор), она работала месяцев 10 – 11, а потом покупали 

ещё. Ведь свет провели только в 1965 году. 

  В 1956 году окончила Язненскую среднюю школу на «4» и  «5», а поступать так 

толком никуда и не пробовала. Осталась дома. Мама работала на ферме дояркой и я помогала 

ей, иногда ходила в колхоз на другие работы. А зимой подвернулась работа в избе – читальне 

(это библиотека+клуб).  Вот это было веселое время. После обеда, по праздникам, 

собиралась ко мне в библиотеку молодежь, пели, слушали музыку под патефон 

(грампластинки), только успевала покупать иголки для проигрывания. Слушали Маю 

Кристалинскую, Русланову, Зыкину, Магомаева, Трошина и других. А ближе к вечеру шли в 

клуб, где собирались танцы под гармошку. Несколько танцев станцуем, а потом гармонист 

отдыхает, а молодёжь продолжает развлекаться. Водили  карогоды: пара (он и она) 

прогуливаются по кругу, а группа девушек – запевал подпевают частушки в их адрес. 

  На танцах и познакомилась со своим будущим мужем. Поженились 1959 году в 

феврале. Вскоре начали строить сами свой дом. Строили с помощью людей, всё вручную. На 

коне ехали часто мы вдвоём в лес ночью, пилили дерево, обрубали сучья и длинное бревно 

устраивали на специальную телегу – роспуски  и тащили домой. И так бревно к бревну. 

Иногда собирали толоку. Старый дом был очень холодный. Зимой пол по углам покрывался 

льдом. Переехали в новый дом под Новый год в 1962 году.» 

ТУРЫСТЫЧНА-КРАЯЗНАЎЧЫ  МАРШРУТ “ ДЗІСНЕНСКІ ПЯРСЦЁНАК” 

(працяг) 
ВЁСКА НАЎГАРОДЫ 

Адлегласць ад Кублішчына 4 км. на ўсход па дарозе на Белеўцы. Прыемна імчаць было 

па асфальтавай дарозе на Наўгароды. Адразу пасля Кублішчына рэзка мяняюцца краявіды. 

Нездарма называюцца  гэтыя мясціны  Навагародскім узвышшам. Нізіны змяняюцца стромкімі 

пагоркамі. Побач з дарогай  размешчаны старажытныя вёскі Мілейкі і Смолеўцы. А з 

узвышшаў адкрываюцца прыгожыя краявіды: балацявіны, пакрытыя рэдкімі зараснікамі. Унізе  

палі праразаюць  меліяратыўныя каналы.  

Сама вёска  ўпершыню  згадваецца ў 16 ст. пад  назвай Вялікі і Малы Наўгарод. Пад 

час абследавання гэтых мясцін у 80-я гады ХХ ст. гурткоўцы прыйшлі да высновы, што 

паселішча заснавана палоннымі жыхарамі горада Ноўгарада яшчэ ў 11 стагоддзі. Пасля захопу 

Ноўгарада  славутым Полацкім князем  Усяславам Чарадзеем, ён прывёў  наўгародскіх 

палонных.  

На чым заснавана гіпотэза гурткоўцаў:  

1. На тапанімічным матэрыяле. 

У  назве самой вёскі  Наўгароды, якая называлася ў старажытнасці Наўгарод. 
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Побач ёсць назва вёскі Каланіца. Яшчэ ў 19 ст.  на картах і ў дакументах яна 

называлася Калодніцы. Хутчэй за ўсё там была размешчана найбольш фізічна моцная частка 

палону наўгародцаў, якіх закавалі ў калодкі. Непадалёку ёсць мясцовасць пад назвай  

Стражнікі. Там знаходзіліся воіны з Полацка, якія вартавалі палон. Аб тым, што там былі 

палачане, сведчыць  назва невялікай рачулкі -Дзвіна.  

2. Рэчавы матэрыял. 

             “Арганаўтамі” знойдзены фрагменты керамікі, упрыгожванні 11-12 ст., якія 

можна аднесці да ільменскіх славенаў. 

3.  Скарбы 11 ст., пра якія мы раскажам ніжэй, знойдзены непадалёку Наўгародаў. 

4. Славянскія  назвы мясцовасці  ў  атачэнні  балцкіх тапонімаў. 

5. Размяшчэнне  палонных   у гэтых мясцінах:  з аднаго боку   недалёка ад Полацка, а  з 

другога—вялікія  балоты,   не дазвалялі ўцячы. Адзіная добрая дарога была на Пагост, 

яе лёгка было кантраляваць нават невялікаму атраду палачан.  

6. У стражніцкім лесе здаўна былі пахаванні, якія памылкова называлі “французскімі 

магіламі.” У самой вёсцы ніякіх гістарычных помнікаў не захавалася. Ля дарогі толькі 

знаходзіцца памятны знак у гонар жыхароў вёскі, якія загінулі пад час апошняй 

сусветнай вайны. Побач з  сціплым помнікам загінуўшым да гэтай пары знаходзіцца 

велічная бетонная стэла у гонар будаўніцтва камунізма. Прама з Наўгародаў па 

гравійнай дарозе   накіроўваемся  да вёскі Вусаўцы, дзе знаходзіцца цікавы мала 

даследаваны археалагічны помнік.  

 

ВЕСКА ВУСАЎЦЫ 

2 км ад Наўгародаў. 7 км ад шашы Міёры – Новы 

Пагост. Гарадзішча жалезнага веку “Грымава гара”, 

адкрыта “Арганаўтамі” у 1984 годзе. Пляцоўка 30х100 м, 

выцягнутая з поўдня на поўнач. Культурны пласт ад 30 да 

100 см. Вышыня вала 9м. Гарадзішча знаходзіцца на 

адлегласці 0,5 км ад гравійнай дарогі Наўгароды – 

Белеўцы. Зараз яно зарасло хмызняком. “Арганаўты” 

пашкоджанняў культурнага пласта не знайшлі. 

 

Камень са 

следам.  Размешчаны на геаграфічнай пляцоўцы былой 

базавай школы, зараз пачатковай. Выява босай  нагі  

дарослага чалавека. Існавала паданне, што след пакінула 

Маці Божая, якая  бегла, ратуючы  сваё  немаўля  ад цара 

Ірада. Ад  яе слёз на зямлі засталіся азёры і крыніцы, а 

там, дзе нага ступала на камень, заставаўся адбітак. У 

2006 годзе мы праверылі і пераканаліся ў  наяўнасці  

каменя. 

В.А Ермалёнак 
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