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НАШЫ НАВІНЫ. ПАДАРУНКІ. 

РУПЛІЎЦЫ МУЗЕЯ 

 

Экспанаты з Латвіі. 

Мы не аднойчы ўжо пісалі аб падарунках 

для нашага музея краязнаўца з Латвіі Міколы 

Паўловіча. Ён па-ранейшаму не спыняе сваю 

руплівую дзейнасць на карысць нашых музеяў. 

Вось і на гэты раз ён здзівіў нас сваім дасланым 

пакункам. Ды і сапраўды было чаму здзівіцца. Для 

нашага музея ён даслаў французскую папяровую 

купюру 1794 г. Сапраўднае дзіва, як 220 год 

захоўваўся да нашага часу гэты рэдкі ў наш час 

сведка эпохі Французскай буржуазнай рэвалюцыі. 

Невялікая памерамі, квадратнай формы банкнота 

пад назвай “асігнат” коштам 15 солас сведчыць аб 

гіперінфляцыі ў Францыі пад час рэвалюцыі і 

грамадзянскай і вызваленчай вайны. Упершыню 

асігнаты былі выпушчаны ў 1789 годзе, адразу  іх 

кошт складаў 97% ад кошту металічных грошай, у 

1994 толькі 40%, а ў наступным, 1795, годзе 

толькі 0,29 %. Менавіта тады і была праведзена 

грашовая рэформа, якая вывела з абароту 

папяровыя грошы. З іншых дасланых экспанатаў 

можна назваць маркі Бельгіі 50-60-х гадоў 20 ст., 

кнігу беларускага пісьменніка Уладзіміра Карпава 

“За годам год” 1973 года выдання з аўтографам 

аўтара. У пакунку былі таксама каляндарыкі, 

паштоўкі і іншыя экспанаты.  

Чарговы падарунак зрабіў для нашых 

музеяў і настаўнік з Краславы Віктар Калніш. Пад 

час чарговага побыту ў Мёрах ён падараваў для 

музея кнігі і друку некалькі падручнікаў сучаснай 

Латвіі па гісторыі старажытнага свету, па новай 
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гісторыі для 9-га класа і найноўшай гісторыі 11 

класа. Фонды музея папоўнілі і часопісы на 

нямецкай мове 70-80-х гадоў “Мелодыі і рытмы”, 

“Кіно”, часопісы на рускай мове “Спутник “ , 

“Советское фото”, “Наука и жизнь”. 

 

 

Падарунак ад Барыса Іванова. 

Жыхары Мёршчыны добра ведаюць свайго 

земляка з Пераброддзя, які зараз жыве ў Латвіі. Ён 

часта прыязджае са сваім аб’яднаннем ”Уздым” з 

Даўгаўпілса для ўдзелу ў розных фестывалях і 

ўрачыстасцях. Яго бацька Іваноў Феафан 

Нікіфаравіч вучыўся ў Друйскай гімназіі, быў 

артылерыстам у час Вялікай Айчыннай вайны. 

Працаваў настаўнікам. Для музея кнігі і друку 

Барыс Іваноў падараваў кнігу “Домашняя аптека”, 

якая была надрукавана ў Санкт-Пецярбургу ў 

1863 годзе. Выданне ўтрымлівае цікавыя звесткі 

аб лекавых сродках, якія выкарыстоўваюць да 

гэтай пары ў народнай медыцыне. 

 

“Арганаўты мінулага “ – рупліўцы музея 

Ад самага пачатку наведвання заняткаў  

гуртка яго ўдзельнікі не толькі вывучаюць 

экспанаты музея, але і самі пачынаюць займацца 

пошукавай дзейнасцю. Вось і зараз самыя 

маленькія гурткоўцы – гэта пяцікласнікі. Асабліва 

актыўна шчыруюць Грэцкая Юля і Кашкур 

Віялета. Не адстаюць і старэйшыя. Так, Савіцкі 

Іван прынёс стары каталіцкі крыжык, а таксама 

манеты СССР, значкі, цэшкі. Працягвае весці 

пошук і адзінаццацікласнік Маляўка Сяргей. У 

дзявятым нумары “Мёрскай даўніны” мы пісалі аб 

яго летніх пошуках і знаходках. У апошні час ён 

падараваў для нашага музея дзве жалезныя 

сякеры, адну з іх можна датаваць сярэднявеччам і 

аднесці да тыпу “баявых”.  Для этнаграфічнага 

муз

ея  

мы атрымалі маслабойку, калаўрот, чаўнок і 

іншыя рэчы. 

 

Падарунак з Якуціі 

Летась  на экскурсіі ў нашым музеі былі  

школьнікі і настаўнікі з Якуціі. Пад час экскурсіі 

яны абяцалі даслаць для музея кнігі і друку 

перыядычныя выданні Рэспублікі Саха. І слова 

сваё госці стрымалі. Экспанатамі нашага музея 

стаў грамадска-паліты чны часопіс для жанчын 

“Далбар Хотун”, “Чолбон” – у перакладзе гэта 

гучыць як “ранішняя зорка”, “Кэскіл” – 

“дзяцінства Поўначы”, “Іл тумэн” – выданне 

дзяржаўнага сходу Рэспублікі Саха, “Саха о сірэ” 

– выданне Савета Рэспублікі, газета “Эдэр Саас”, 

часопіс для маленькіх дзяцей “Чуораанчык”, які ў 

перакладзе гучыць як “Званочак”. Перыядычныя 

выданні з Якуціі папоўняць навукова-дапаможныя 

фонды музея. 

 

 

 

Пошукі вайскоўцаў 
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З мэтай 

ідэнтыфікацыі 

старажытных 

пахаванняў на 

Мёршчыну былі 

запрошаны салдаты 52–

га пошукавага 

батальёну Міністэрства 

абароны Рэспублікі 

Беларусь. Па 

інфармацыі мясцовых 

жыхароў пры 

распрацоўцы кар’ера ля 

вёскі Смолеўцы Новапагосцкага сельсавета былі 

знойдзены рэшткі чалавечых касцей. Паводле 

мясцовых паданняў тут былі пахаваны французы 

ў 1812 годзе. Чалавечыя косці былі знойдзены і 

пры земляробчых працах у насыпе ля фермы ў 

Наўгародах. 

Пад час даследавання вайскоўцы і 

кансультант археолаг раскапалі некалькі 

пахаванняў і прыйшлі да высновы, што яны былі 

вясковымі могілкамі ранняга сярэднявечча. Аб 

гэтым сведчылі знаходкі фрагментаў керамікі 14-

15 стст. У тыя часы яшчэ захоўваўся язычніцкі 

звычай ставіць у магілу з нябожчыкам посуд. 

Пад час раскопак пахаванняў у Наўгародах 

былі таксама знойдзены шкілеты памерлых 

рознага ўзросту і полу. Захаваліся тут і рэшткі 

драўляных трунаў. Гэта сведчыла аб тым, што 

пахаванні тут былі яшчэ б ольш познія. Ніякіх 

прадметаў пры пахаваннях знойдзена не было. 

Пры далейшых пошуках быў знойдзены кавалак 

крыцы, які можна аднесці да 10-13 стагоддзя. 

Матэрыялы даследаванняў перададзены ў 

гістарычны музей СШ №3 г.Мёры. 

 

ЦІКАВЫ  ЗДЫМАК. 

Сярод здымкаў, набытых у Пятра Ходаса, 

цікавым з’яўляецца фота 1941 года. На ім мы 

бачым маёнтак у Маласці, дзе размяшчаўся перад 

вайной Лявонаўскі сельсавет. Для нас цікавай 

сталася выява маёнтка, бо да гэтага здымка ў 

фондах музея было толькі вершаванае апісанне 

будынка. Ад Лявонаўцаў да Маласці каля пяці 

кіламетраў, таму група жыхароў з гэтай вёскі 

прыехала па нейкіх сваіх патрэбах  на роварах. У 

тыя часы ровар з’яўляўся прадметам прэстыжу, і 

на здымку бачна, з якім гонарам пазіруюць 

маладыя людзі перад аб’ектывам фотаапарата. 

 

 

ПАСЛЯВАЕННАЕ  АДНАЎЛЕННЕ І 

РАЗВІЦЦЁ АДУКАЦЫІ Ў МЁРСКІМ І 

ДЗІСЕНСКІМ РАЁНАХ (ЗАКАНЧЭННЕ). 

Аб паспяховым аднаўленні і развіцці 

адукацыі на Мёршчыне яскрава сведчыць 

рашэнне Мёрскага райвыканкама ад 20 снежня 

1949 года. На аснове выступлення загадчыка 

Мёрскага райана Завадскага Івана Міхайлавіча 

была зацверджана сетка школ Мёрскага раёна на 

1950-1951 гг. Усяго іх налічвалася тады 72. 

Пахаванне 

Знаходкі з магільніка Смолеўцы 
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Сярэднія школы былі ў г.Друя і ў райцэнтры 

Мёры, у вёсках было 70 школ, з іх пачатковых – 

54, сямігодак – 6. Агульная колькасць вучняў з 1 

па 10 класы складала 7832. З дакумента бачна, 

што ў сувязі з ростам колькасці вучняў рабілася 

рэарганізацыя вясковых школ. Так, у 1950 – 1951 

гадах мусілі быць ператвораны ў сямігодкі 

пачатковыя школы ў Чэрасах, Шалцінах, 

Мальках, Букаве. Зараз ні ў адной з названых 

вёсак школ не засталося. Новую пачатковую 

школу было запланавана адкрыць у вёсцы Юнцы 

Дварнасельскага сельсавета, бо да бліжэйшай 

школы было 4 – 6 кіламетраў, а колькасць вучняў 

дасягала 45. Пачатковую школу павінны былі 

адчыніць і ў вёсцы Якужы Павяцкага сельсавета, 

колькасць вучняў там складала 37. У наш час ад 

гэтых вёсак засталіся толькі лічаныя хаты з 

некалькімі жыхарамі.  

Акрамя агульнаадукацыйных школ 

планавалася ў 1950 – 1951 гадах адчыніць 13 школ 

для рабочай і сельскай моладзі, у тым ліку восем 

пачатковых і пяць сямігодак з колькасцю вучняў 

348. У дзіцячых дамах налічвалася 100 дзяцей. 

Планавалася адчыніць для вучняў і інтэрнаты: 

пры Мёрскай сярэдняй на 50 вучняў, пры 

Друйскай на 35, пры Дварнасельскай на 25.  

Але па-ранейшаму Мёрскі раён 

крытыкуецца ў загадах загадчыка Полацкага 

аблана П.І.Шакурына, найперш за нізкі ўзровень 

ведаў вучняў, за адсутнасць замоў на падручнікі, 

якіх бракавала па многіх прадметах. Асабліва 

крытыкуецца адукацыя на Мёршчыне ў загадзе П. 

І. Шакурына ад 25 лютага 1950 года. У ім у 

прыватнасці сказана, што ў Мёрскім раёне па-

ранейшаму не ахоплена навучаннем 200 дзяцей 

школьнага ўзросту. У шэрагу школ: Мёрскай СШ 

(дырэктар Лісічонак), Лявонаўскай пачатковай 

(заг. школы Масяёнак ) было зафіксавана шмат 

пропускаў заняткаў вучнямі. Большасць школ 

былі дрэнна забяспечаны палівам. Мала кніжак 

налічвалася ў школьных бібліятэках, а ў 

Блажкаўскай і Чэмераўскай пачатковых школах 

яны зусім адсутнічаюлі. Сродкі на набыццё 

кніжак асвойваліся дрэнна. Райана дрэнна 

здзяйсняла кантроль за дзейнасцю школ і 

настаўнікаў. Інспектары райана не бывалі ў 

школах, райпедкабінет (заг. Каўфман) не аказвалі 

ніякай метадычнай дапамогі настаўнікам. 

Загадчык райана Гарбуноў М.В. самаадхіліўся ад 

кіраўніцтва, узяўшы 12 гадзін урокаў у школе.  

Нездавальняючае кіраўніцтва і кантроль з 

боку райана адмоўна сказаліся на вучэбна-

выхаваўчай працы ў школах. З 6736 вучняў не 

паспяваў амаль кожны чацвёрты. Асабліва нізкая 

паспяховасць была ў Мёрскай СШ: з 450 вучняў 

не паспявалі 149, у Дзедзінскай сямігодцы з 343 

вучняў не паспявалі 92, у Латоўшчынскай 

пачатковай школе з 41 не паспявалі 18. 

Праведзеныя кантрольныя работы па рускай мове 

ў 4-х класах Любіноўскай сямігодкі і Блажкаўскай 

пачатковай паказалі, што ўзровень ведаў вучняў 

не вышэй другога  класа. У Лявонаўскай 

пачатковай школе не была створана піянерская 

арганізацыя, а загадчыца школы Масяёнак не 

ведала, калі быў другі з’езд РСДРП і хто такія 

“эканамісты”. Аб нізкіх ведах саміх настаўнікаў 

сведчыў прыклад настаўніцы Чачэнец з 

Любіноўскай школы, якая сцвярджала, што 

“Герцэн пісаў вершы і быў забіты на дуэлі”. Яе 

непісьменнасць ілюстраваў той факт, што ў сваіх 

рабочых планах яна дапускала па 4 – 5 памылак. У 

пастанове па справаздачы ўказваліся канкрэтныя 

меры па ліквідацыі недахопаў.  

Але па-ранейшаму названыя недахопы 

выпраўляліся марудна. Аб гэтым сведчыць даклад 

загадчыка Мёрскага райана М.В. Гарбунова “Аб 

выніках вучэбна-выхаваўчай работы школ 

Мёрскага раёна за першае паўгоддзе 1950 – 1951 

навучальнага  года”. У дакладзе гаварылася, што 

па-ранейшаму вялікая колькасць вучняў не 

паспяваюць, з 6736 вучняў раёна не паспявалі 

1579, асабліва шмат непаспяваючых у Мёрскай 

Настаўнікі  і вучні Чурылаўскай школы 1951г. 
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СШ, Друйскай СШ, Чэраскай пачатковай школе. 

Па-ранейшаму вялікая колькасць дзяцей 

школьнага ўзросту не наведвалі школу, колькасць 

іх дасягала 88 чалавек. Усе дзеці з’явіліся на 

заняткі 1 верасня 1950 года толькі ў 

Дварнасельскай (дырэктар Брыцікаў), 

Лявонпальскай (дыр. Палякоў), Нова-Пагосцкай 

(дыр. Лаўчынскі), Шалцінаўскай (дыр. Рынкевіч), 

і некаторых іншых школах. Адной з праблем 

школы была нізкая яўка бацькоў на бацькоўскія 

сходы. Так, з 365 бацькоў Мёрскай СШ на сходзе 

было толькі 40. У дакладзе называюцца лепшыя 

настаўнікі, якія дасягнулі поспехаў у вучэбн-

выхаваўчай рабоце: гэта настаўніца Крычаўскай 

двухкамплектнай школы Яфіменка, якая працуе з 

чатырма класамі і кожны дзень піша па 16 – 17 

планаў урокаў з іх падрабязнай метадычнай 

распрацоўкай. Добра арганізоўваў працу з вучнямі 

на ўроках настаўнік Перабродскай школы Сяліцкі. 

Цікава і з разнастайнымі метадычнымі навінкамі 

праводзілі ўрокі настаўніца Падзяўскай школы 

Вялічка і загадчыца гэтай школы Трумпель, 

настаўніца Ліпаўскай школы Бядунька В.І. Аднак 

вельмі шмат было ў школах настаўнікаў, якія не 

спраўляліся са сваімі задачамі паспяховага 

навучання і выхавання дзяцей. На нізкім узроўні 

праводзілі ўрокі Стэльмаг з Белеўскай, Аніська і 

Мароз з Казакоўскай, Лазука з Блажкаўскай, 

Сакалова з Канаплянскай, Шпакава з Падзяўскай, 

Цітовіч са Стара-Павяцкай, Пятрова з 

Перабродскай, Радзівонава з Малькаўскай школ. 

У дакладзе адзначана, што ў шэрагу школ дрэнна 

праводзіцца пазашкольная і пазакласная праца, а ў 

такіх школах, як Дзедзінская, Ямнаўская, 

Канаплянская, Забалоцкая, Міжрэчанская зусім не 

праводзіцца. Як станоўчы прыклад быў адзначаны 

паспяховы рамонт Перабродскай, Любіноўскай, 

Лявонпальскай, Малькаўскай, Друйскай школ. 

Школы раёна павялічыліся на 29 класных пакояў. 

Такім чынам, з аналізу прыведзеных дакументаў 

мы бачым, што і праз пяць год пасля вайны 

заставалася шмат нявырашаных праблем: не ўсе 

вучні былі ахоплены ўсенавучам, існавала 

праблема падрыхтоўкі педагагічных кадраў, праз 

недастатковую колькасць памяшканняў 

адбывалася перапоўненасць класаў, нізкай 

заставалася паспяховасць вучняў. 

В.А.Ермалёнак.   

 

 

“Даўнія пушчы і воды” (заканчэнне) 

 

Другім кантрактам “закантрактавалі 

букштэлеў або жэрдзі яловых коп 400 па сажні 5 

ці 6 даўжыні, таўшчыня… у тонкім канцы па 

цаляў 2  ці 1,5, каторыя то жэрдзі маюць быць 

выраблены і выправаджаны праз людзей Яв. 

пана… да ракі Дзісны ў Германавічах,… за 

каторыя жэрдзі…страхаваўшыся на працягу 

тыдняў двух ад даты цяперашняй заплаціць 

злотых польскіх 1000, цукру кандысброту 

(кандысброт – хлеб паліты цукрам) галоў дзве па 

фунтаў 10 (1 фунт = 0,40951241 кг), а другія 1000 

злотых і дзве галавы цукру…перад сплавам на св. 

Юзафа таго ж году…уся сума манетай добрай 

талерамі выплачана быць мае””[c.34-35]. 

“…арышт праз казённую мытную камору 

таксама магла выклікаць няўдалая спроба 

кантрабанды…Аднак сумніўна, ці тая працэдура 

мела паўнамоцтвы на лясны тавар, які быў цяжкім 

і з прыроды сваёй мала прыдатным да 

кантрабанды. Адзіным няпэўным прыкладам 

такога роду ёсць справа, распачатая Літоўскай 

скарбовай камісіяй супраць магістрату горада 

Дзісны “аб забранні лясных тавараў на рацэ 

партовай Дзвіне на некалькі тысяч талераў бітых 

каштуючых, о гвалт і рапт супраць правам 

канстытуцыйным удзяляны, о шкоды адтуль 

вынікне і наступіць можачэ…””[с.44]  

“Цэхі на Літве (маюцца на ўвазе землі 

ВКЛ) мелі агульную тэндэнцыю аб’яднання нават 

такіх рамёстваў, якія былі прадстаўлены ўсяго 

Выпускны клас  Міёрскай СШ 1949г. 
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толькі некалькімі рамеснікамі. Напрыклад у 

Дзісне, якую па тых прычынах спецыяльна 

даследавалі, цэха рыбакоў не было, што зразумела 

з погляду  на адлегласць горада ад сапраўднага 

Браслаўскага паазер’я”[с.90]. 

 

Пра Язна 

“Яшчэ ёсць узгадка ў інвентары маёнтка 

Язна ад 1705 г. аб абліцах і молі. Чым былі 

першыя, не ведаю, назва ж молю (молькі, маляўкі, 

мальгаўкі) паўсюдна ўжываная…для абазначэння 

вельмі дробнай (2 – 5 см) рыбы, якую прадавалі 

шуфлямі”[с.86]. 

“Цікавым выключэннем з’яўляецца возера 

Язна з некалькімі меншымі азёрамі ў маёнтку той 

жа назвы. Маем перад сабой два інвентары ад 

1692 і 1705 гг.; у першым з іх да павіннасці 

падданых, апрача зусім памяркоўнага прыгону, 

належыць дастаўка дваровым з зямельнай службы 

“шчупакоў вяленых 20”, а таксама “рацыёны 

лоўлі рыбы невадам зімой чацвёртая рыба мае 

быць выдзелена (спадчынніку)”. Другі інвентар, 

які адносіцца да іншай часткі таго ж маёнтка, 

абцяжарвае кожную зямельную службу – апрача 

чыншу, аплаты працы, а таксама розных 

натуральных данін, як мёдаўшчына, валачобныя, 

растаўшчына, – аднолькава і рыбшчына ў памеры 

“40 шчупакоў, 1000 обліць, 2000 укляі і молю 

асьміны”. Акрамя таго, мусяць падданыя 

дастаўляць да дворскай кухні свежай рыбы 

кожную сераду і пятніцу, нарэшце могуць лавіць у 

язненскіх азёрах “з трэцяй рыбы і галаве (?) невад 

звычайны”. Няясная тая рэдакцыя не пакідае, 

аднак, сумнення, што язненскія азёры не 

эксплутавалі  самі сяляне ўзамен за даніну ў 

натуры ў выглядзе рыбшчыны, рыбы свежай і 

вяленай, а таксама за абавязак пастаўкі двару 1/3 

альбо 1/4 часткі ўлову. Гэта на нашай тэрыторыі 

суцэльна адасоблены спосаб эксплуатацыі 

рыбных багаццяў цераз падданых і вельмі 

сур’ёзных з таго тытула данін. (Здзіўляе тое, што 

возера Язна, называемае зараз Каралеўскім, 

знаходзілася ў найбліжэйшым суседстве з 

фальваркам Курылавічы, галоўнай атынэнцыяй 

Дзісенскага староства, або, што магло быць некалі 

гаспадарскім возерам. Ці не ў гэтым належыць 

шукаць паходжанне рыбшчыны, якой язненскія 

падданыя, побач з іншымі натуральнымі данінамі, 

складалі як частку так званай станцыі 

(“палюддзе”), вялікакняскаму намесніку ў час яго 

выездаў на суд у воласць? Калі пазней Язна 

трапіла ў прыватныя рукі, старыя павіннасці сілай 

інэрцыі перайшлі на падданых і былі замацаваныя 

ў нашых інвентарах. Гэта вельмі праўдападобна, 

хаця не настойваю на гэтай гіпотэзе, таму што 

“стацыя” абавязала ўсё насельніцтва, у форме ж 

рыбшчызны ў іншым месцы не захавалася). 

Што ж належыць разумець пад выразам 

“галава”, цяжка сказаць. Магчыма, што гэта быў 

войт воласці, альбо, што больш праўдападобна, 

неваднічы, якому выдзелнна толькі адно 

выцягванне неваду”[с.87]. 

 

 Падрыхтаваў да 

друку І. Кандратовіч 

 

ДАСЛЕДАВАННІ ГУРТКА Ў  2012 ГОДЗЕ. 

ВАНДРОЎКА Ў ЗАПАЛОССЕ.  

Пасля Дзедзінкі мясцовасць мяняецца на 

вачах. На змену раўнюткай нізіне прыходзяць 

пагоркі і ўзвышшы, якія здалёк нагадваюць 

гарадзішчы, тым больш, многія з іх акружаны 

балацявінамі. Таму кожны пагорак гурткоўцы 

даследуюць на наяўнасць культурнага пласта, 

абарончых валоў, іншых адметнасцяў 

гарадзішчаў, але да самага Запалосся нам не 

пашчасціла адкрыць які-небудзь археалагічны 

помнік.  

Неўзабаве мы 

дасягнулі першых хат 

вёскі. Як і паўсюдна, у 

нашай мясцовасці 

бачна больш 

закінутых хат, чым 

жылых. Колькасць 

жыхароў зараз не 

налічвае і двух 

дзясяткаў. А яшчэ ў 

1904 годзе ў вёсцы 

было 126 чалавек, а ў 

1931 годзе было ўжо 35 дамоў і 181 жыхар. 

Нашым галоўным інфарматарам і правадніком па 

вёсцы Запалоссе была Рубанік Зінаіда 

Сініца Ф. А. 
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Уладзіміраўна. Нягледзячы на яшчэ малады 

ўзрост, яна цікавілася гісторыяй родных мясцін, 

яе памяць занатавала шмат аповедаў 

старажыхароў аб мінулым Запалосся. Асабліва 

шмат яна пачула пра мінуўшчыну ад сваёй бабулі 

Грыгор’евай Еўдакіі Мікітаўны (1924-1998).  

Як заўсёды, першае наша знаёмства 

пачалося з наведвання могільніка. Самыя раннія 

пахаванні, якія тут зберагліся, адносяцца да 19 

стагоддзя. Надпісы і крыжы на помніках 

пацвярджаюць, што большасць насельніцтва вёскі 

складалі стараверы. Зінаіда Уладзіміраўна 

паказала магілу, дзе быў пахаваны фурман паноў 

Рудніцкіх – Сініца Фёдар Апанасавіч. Захаваліся 

на магілах і дубовыя крыжы 19 ст. Ёсць на 

могілках і помнік з зоркай. Пад ім пахаваны 

актыўны арганізатар калектывізацыі ў гэтых 

мясцінах і за гэта забіты “бандытамі” – Бураў 

Піліп Фёдаравіч (1915 – 1948 гг.). 

Пасля даследавання могільніка адбылася 

наша сустрэча са старажыхарамі вёскі. Каб не 

губляць часу, мы раздзяліліся на групы. Першая 

на чале  Ермалёнкам А.В. пачала пошук на 

мясцовых агародах. Дзякуючы таму, што паход 

адбываўся ў жніўні, многія грады і палі былі ўжо 

выкапаны і гэта аблягчала пошук. Другая група 

праводзіла апытанне старажыхароў. Найперш мы 

ставілі пытанні згодна з мэтай: пошук згадак аб 

падзеях вайны 1812 года. Нам удалося 

паразмаўляць і запісаць успаміны Мітрафанава 

Еўдакіма Федасеевіча (1940 года нараджэння), 

Мітрафанавай Валянціны Іванаўны (1940 года 

нар.). З іх успамінаў стала вядома аб смерці 

апошняга з Рудніцкіх – Зыгмунта. Ён жыў на 

хутары Арэхаўка побач з Забалоццем. Паводле 

ранейшай версіі, ён быў забіты немцамі і 

пахаваны побач са сваім домам ва ўласна вырытай 

магіле. Па сцвярджэнні нашых суразмоўцаў, 

Зыгмунт быў вывезены немцамі ў Мёры і пасля 

расстраляны ля вёскі Крукаўка, дзе расстрэльвалі 

яўрэяў, цыганоў, ваеннапалонных. На апошняга 

пана паступіў у паліцыю данос, што ён мае сувязь 

з партызанамі. Апавядалі старажыхары і аб  

апошняй са служанак Рудніцкіх Аляксеевай Ірыне 

з вёскі Гуры. Паводле яе ўспамінаў, апошні з 

паноў Рудніцкіх меў жыццё безалабернае, ажно з 

Вільні вазіў жанчын лёгкіх паводзін, якія ў 

палацы танцавалі аголенымі. Грошы транжырыў, 

а на ўшчуванні казаў, што ўсё яго дабро і так 

пойдзе марна, быццам адчуваў, што прыйдуць 

Саветы і ўсё адбяруць. Назвалі суразмоўцы і 

прозвішча  Рубанік Алы Іванаўны, якая знайшла 

залатнікі з сядзібы Багачовых у Казакове. 

Пераказалі старажыхары Запалосся і чутыя імі 

звесткі пра французскія магілы ў Дзінаўцы. 

Сапраўды, калі там капалі магілы для вясковых 

нябожчыкаў, то знаходзілі шмат чалавечых 

шкілетаў вялікіх памераў з пасечанымі чарапамі.  

 В.А.Ермалёнак.     

 

ТУРЫСЦКА-КРАЯЗНАЎЧЫ МАРШРУТ 

“ДЗІСЕНСКІ ПЯРСЦЁНАК” (заканчэнне) 

ПА ДАРОЗЕ Ў МЁРЫ 

З удзелам мясцовых жыхароў умацаванні 

Ніжняга Дзісенскага замка былі адноўлены і 

ўзмоцнены. У дакументах згадваюцца 14 вежаў, 

дзве брамы: Дзісенская і Дзвінская, дзве “форткі” 

да ракі Дзісна. Попіс замка называе наступныя 

нанава ўзведзеныя мяшчанамі адзінадцаць вежаў: 

“Новая ля крыжа над Дзвіною, новая ля старага 

Мніскага касцёла, старая Пытачная, вежа 

Пясочная. Новая Свенская, Старая Крывая, новая 

Вуглавая, новая ля тапучага ручая, Плоская 

Мосарская”. Вежы былі квадратнымі ў плане 

памерамі 8,5 на 8,5 і вышынёй каля 9 метраў, 

двухярсныя, пакрытыя дранкай. З боку поля 

рубілі ў два бервяны , ад боку рэкаў—у адно. 

Абарончыя сцены былі двух тыпаў: стаячы астрог 

і рубленыя тэрасы, засыпаныя ўнутры зямлёй, з 

Даргель В. запісвае ўспаміны старажыхароў Запалосся 
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верхнім боем і бярвёнамі “каткамі”, якія скідавалі 

са сцен на ворага пад час штурма. На сценах 

стаяла звыш сарака гармат розных калібраў. У 

ліпені 1656 пад час паходу на Рыгу, у Дзісне на 

два дні затрымаўся маскоўскі цар Аляксей 

Міхайлавіч. У 1660 годзе шляхта, мяшчане, казакі, 

паятовыя мужыкі, якія сядзелі ў аблозе, знішчылі 

рускі гарнізон, павешалі здрадніка-бурмістра і 

адчынілі браму войскам С.Юдыцкага. Да канца 

вайны з рускай дзяржавай ў Дзісенскім замку быў 

значны гарнізон, які меў на ўзбраенні 27 

бронзавых і жалезных гармат, 41 гакаўніца, 4 

драбавікі–“шротаўцы”, ядры, гранаты, карцечныя 

зарады, сера, порах, свінец, порах у вялікай 

колькасці. У лістападзе 1661 года ў Дзісненскім 

замку спыняўся на начлег кароль Рэчы Паспалітай 

Ян Казімір, які вяртаўся пасля агледзінаў поля 

бітвы пад Кушлікамі. Прывілеі караля Міхаіла 

Вішнявецкага і караля Яна Сабескага ад 15 лютага 

1676 года вызваляюць жыхароў Дзісны ад 

падаткаў за тое, што “жыхары Дзісны з 1661 па 

1667 год пораху, волава і ўсялякае харчаванне 

давалі, равы капалі, валы насыпалі, днём і ноччу 

вартавалі замак”. Але да пачатку Паўночнай 

вайны Дзісенскі замак ізноў прыйшоў у заняпад. 

Пажар 10 ліпеня 1700 года цалкам знішчыў не 

толькі горад Дзісну, але і драўляныя сцены 

дзісненскага Ніжняга замка з усёй амуніцыяй і 

ўзбраеннем. Невядомы лёс Верхняга замку на 

востраве, магчыма ён акружаны вадою рэк і 

ацалеў, але неўзабаве быў разбураны шведмі. 

Пасля Паўночнай вайны звесткі аб дзісненскіх 

замках знікаюць. Застаўшаяся зброя была 

вывезена гетманам М.К.Пацам і панамі з 

навакольных маёнткаў, 2 гарматы забралі ксяндзы 

Даўгінаўскага касцёла. У 70-я гады 18 стагоддзя 

тапаграфію Дзісенскага замчышча зрабіў маёр 

войск ВКЛ Ф.Навіцкі. Ён адзначыў: “цяпер лёд і 

вада зусім знеслі многія валы, вышэй якіх у 

горадзе не было ніводнага месца, рэшткі валоў і 

замчышча зараслі лазою і ў павадку заліваюцца 

вадой”. Гараджане аралі схілы валоў, ад чаго яны 

аплылі. Да сёняшняга дня захаваліся толькі рэшткі 

валоў замка на востраве. Дзісенскія замкі 

даследавалі археолагі: М.Ткачоў, Я.Зайцава, 

М.Клімаў. 

                                   

 

Час знаёмства з Дзісною праляцеў вельмі 

хутка. Амаль цэлы дзень мы вандравалі па самым 

маленькім горадзе Беларусі. Такімі 

старажытнасцямі можа пахваліцца не кожны  

вялікі горад. А шостай гадзіне мы пакінулі Дзісну 

і рушылі па гравійнай дарозе ў напрамку Горак.  

Маёнтак Горкі быў вядомы яшчэ з 12-га 

стагоддзя, а зараз не мае ніякай адметнасці для 

турыстаў. Былыя яўрэйскія могілкі зараслі травою 

і хмызняком, іх цяжка нават адшукаць. Горкі 

здаўна славіліся залежамі сваёй вельмі якаснай 

гліны. Калісьці тут былі славутыя прадпрыемствы 

па вытворчасці не толькі цэглы, але нават 

чарапіцы. Асаблівым поспехам карысталася 

чарапіца ўладальніка Медунецкага. Вырабы яго 

прадпрыемства знойдзены нават у Рызе. У 

пачатку 90-х гадоў 20 ст. апошні цагельны завод 

быў ліквідаваны і месца яго знаходжання 

заруйнавана. 

Шкада, што мы спланавалі нашу 

экспедыцыю па маршруту “Дзісенскі пярсцёнак” 

толькі на тры дні. Маршрут ад Дзісны да Мёраў  

таксама цікавы і патрабуе не менш аднаго дня. Па 

гэтай дарозе размешчаны старажытныя вёскі 

Беразова, Фралкова, Пераслова, Чэрасы, вядомыя 

з 15-16 стагоддзя. Злева, побач з дарогай на Мёры, 

размешчана знакамітае балота Ельня. Непадалёку 

ад дарогі размешчаны населеныя пункты, дзе 

жылі выдатныя дзеячы гісторыі і культуры нашага 

краю: дзеяч нацыянальна-вызваленчага руху 

Кузьма Крук, гісторык М. Шкілёнак, мастакі 

М.Гіргель, В.Шамшур, вучоны-філолаг 

Арганаўты на адпачынку 
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М.Крыўко, паэты бацька і сын Пятро і Павел 

Сушко, лётчык-генерал Гардзілоўскі і інш. 

Па асфальтавай дарозе добра імчаць дадому. 

Адзіную праблему стваралі вялікія фуры, якія 

часта трапляліся нам па дарозе. Сустрэчы з імі 

патрабуюць ад веласіпедыста пільнасці. Апошні 

наш прыпынак быў на добраўпарадкаваным 

месцы адпачынку ля вёскі Новыя Крукі. Тут 

некаторыя з “арганаўтаў” пабоўталіся ў невялікім 

стаўку, змыўшы з сябе дарожны пыл, а з ім і 

стому. Не маглі мы не завітаць і ў вёску Чэрасы. 

Людзі здаўна засялілі гэтае месца. Не аднойчы ў 

ваколіцах  вёскі   знаходзілі прылады працы 

старажытных. насельнікаў — скрабкі, разцы, 

сякеры, якім 5—6 тысяч год. 

Загадкавая і таямнічая сама назва вёскі. У 

старых рукапісах і кнігах даюцца розныя яе 

напісанні: Чэрэз, Чэрэс, Чэрэсс, Чэрэц. Па 

меркаванню прафесара В. Жучкевіча, гэта назва 

ўтварылаея ад славянскага слова «чартала», 

прылады працы для апрацоўкі глебы. Але хутчэй 

за ўсё тут трэба шукаць балтыйскія карані. Зусім 

нядаўна знойдзены даследчыкам Спірыдонавым у 

рукапісах XVI стагоддзя назва вёскі Тэрэса. У 

надрукаванай ім карце яна так і азначана. 

Складана пісаць гісторыю вёскі Чэрасы 

перш за ўсё таму, што існавала некалькі 

населеньіх месц з такой назвай. Сама вёска, 

маёнтак і вёска Чэрас-Селішча. I таму цяжка 

разабраць, аб якіх Чэрасах у кожным выпадку ідзе 

размова. Так, Чэрас-Селішча ўпершыню 

ўзгадваецца ў 1505 годзе як уладанне Яна Сапегі, 

сакратара караля Польскага, і вялікага князя 

Літоўскага Аляксандра. 3 1530 года знаходзіцца 

ва ўладанні Івана Баса, смаленскага баярына. А ў 

«Рэвізіі полацкага ваяводства» 1552 года запісана, 

што: «Анікей Андрэевіч Корсак мае іменне 

айчызнае, двор Чэрэцкі, к таму двару людзей 

айчызны дымаў 10, а служб 6. Тыя людзі на 

работу з чым прыкажуць ходзяць, к таму двару 

людзей вольных дымаў 24, тыя людзі даюць яму з 

пашняў сваіх са ўсякага збожжа чацвёртую долю, 

к таму жэ двару людзей вольных, каторыя на волі 

сядзяць і нічога не плацяць 4 дымы, к таму жэ 

двару слуг, якія з ім у дарогу ездзяць, 5 дымаў і 2 

дымы агароднікаў». Гэты цікавы дакумент 

сведчыць аб паступовым запрыгоньванні сялян.  

Назвы вёсак ля Чэрасаў—Літоўчыкі, Татары, 

Паданы сведчаць аб розных насельніках гэтых 

мясцін. Хутчэй за ўсё Літоўчыкі  і Татары 

насялялі слугі пана.  

Ужо ў XVI стагоддзі Чэрасы пераходзяць да 

сямейства Завішаў — славутых дзеячоў Вялікага 

княства Літоўскага. Пасля смерці апошняга з іх 

маршалка надворнага Ігната Завіша згодна 

прывілея караля Аўгуста III маёнтак пераходзіць 

да Мікалая Радзівіла, які ажаніўся на Барбары 

Завіша. Гэта адбылося ў сярэдзіне ХVІІІ 

стагоддзя. Пры Радзівілах Чэрасы развіваліся як 

вялікі фальварак.  

У Чэрасах здаўна існавалі дзве царквы—

Свята-Багародзіцкая і Свята-Мікалаеўская. У 1753 

годзе на сродкі князя Радзівіла была пабудавана 

новая ўніяцкая царква, іканастас якой захаваўся да 

нашага часу. У 1839 годзе гэтая царква гвалтоўна 

была перароблена на праваслаўны храм, а сяляне 

гвалтоўна пераведзены ў праваслаўе. 

У 1795 годзе Чэрасы канчаткова апынуліся ў 

складзе Расійскай імперыі. У вайну 1812 года 

недалёка адбыўся бой з французамі. 18 ліпеня 

першы Бугскі казачы полк пад камандаваннем 

есаула Жэкюля атакаваў французаў па дарозе на 

Дзісну. Пад час сутычкі заўрад-харундж Даброў 

узяў у палон французскага ўлана. 

Чэраскія Радзівілы ў адрозненне ад 

нясвіжскіх даволі памяркоўна ставіліся да 

расійскіх улад. I таму пад час паўстання маёнтак 

Чэрасы не быў канфіскаваны царскімі ўладамі, як, 

напрыклад, Лявонпаль Лапацінскіх.  

Пасля падаўлення паўстання 1863 года, як і 

па ўсім краі, у Чэрасах праводзілася гвалтоўная 

русіфікацыя. 3 гэтай мэтай пры Чэраскай 

праваслаўнай царкве было створана свята-

Мікалаеўскае брацтва. Заснавана яно 6 снежня 

1866 года. Асноўная мэта—«дзейнасць на 

карысць праваслаўна-рускай справы». 

Заснавальнікі яго святары Андрыеўскі, Кузняцоў, 

Дункель. Дзякуючы запісам гэтага брацтва, якія 

знаходзяцца ў музеі СШ № 3, мы можам 

даведацца пра шматлікія прозвішчы людзей з 

нашай мясцовасці. 

У другой палове XIX стагоддзя Чэраская 

воласць была даволі значнай па велічыні. Так, у 

1872 годзе яна налічвала 342 двары, 56 вёсак, 3223 
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жыхары. У той час як Міёрская воласць мела 180 

двароў, 3451 жыхара. Валаснымі старшынамі ў 

Чэрасах у XIX—пачатку XX стагоддзя былі Піліп 

Матэленак, Фама Лакотка, Уладзімір Шульга.  

1914—1921 гады былі для нашых мясцін 

гадамі ліхалецця. Сотні чэраскіх мужчын былі 

мабілізаваны ў расійскую армію і многія з іх 

загінулі за веру, цара, Айчыну. У 1916—1917 

годзе тут размяшчаўся штаб Карскага пяхотнага 

палка (у гэтым палку калісьці служыў Лермантаў). 

У 1917—1920 гады неаднойчы праходзілі 

нямецкія, польскія, «белыя» і «чырвоныя» войскі, 

якія бязлітасна рабавалі насельніцтва. У складзе 

Рэчы Паспалітай маёнтак Чэрасы канчаткова 

прыйшоў у заняпад. У 1929 годзе Віленскі 

сялянскі банк выставіў на аўкцыён у кошт 

павышэння пазык Чэраскі маёнтак Уладзіміра 

Харчанкі. Большасць сялян была пераведзена на 

хутары, частка выехала на заробкі ў Латвію, 

Францыю, Канаду і г. д. 

Існавала пачатковая школа, а паўшэхная 

школа месцілася ў Вялікай Глінаўцы. У 1939 

годзе Чэрасы ўваходзяць у склад Міёрскага раёна. 

Тут у 1940 годзе ўтварыўся адзін з першых 

калгасаў «Баявы партызан» на чале з Іосіфам 

Шчасным, які пазней загінуў пад Берлінам. У 

Вялікую Айчынную вайну ў наваколлях Чэрасаў 

дзейнічала  падпольная група ў складзе А. 

Манцэвіч, Д. Барка, I.Лакоткі і іншых. Пазней яны 

ўвайшлі ў атрад «Масква» брыгады «Кастрычнік». 

Пасляваеннае жыццё Чэрасаў звязана з дзейнасцю 

калгаса «Баявы партызан». Былі вялікія набыткі і 

страты. Напрыклад, на месцы вёскі вырас сучасны 

пасёлак, але перастала існаваць амаль стогадовая 

чэраская школа, разбураны многія цікавыя 

гаспадарчыя пабудовы XIX і XX стагоддзяў. 

 А дзявятай вечара мы былі ўжо ў Мёрах, 

пераадолеўшы шлях ад Дзісны за тры гадзіны. 

Вандроўка прайшла паспяхова. Ніякіх значных 

паломак ровараў не было. Толькі ўжо непадалёку 

ад Мёраў, пад час руху на вялікай хуткасці, 

зваліўся ланцуг з веласіпеда ў Ермалёнка Антона, 

адразу было паламана восем спіц. Але 

рамантаваць не сталі. Перагрузілі рыштунак на 

іншыя ровары і здолелі даехаць да дому. Такім 

чынам, чацвёрты маршрут па родным краі 

“Арганаўты мінулага” быў паспяхова завершаны. 

 

                        В.Ермалёнак. 

 

Дарагія чытачы! Віншуем вас са святамі 

Раства Хрыстова і Новым Годам! 

 

“Мёрская даўніна” Выданне Рады музеяў УА “Міёрская ДАСШ №3” 

 гуртка “Арганаўты мінулага” ДУДА “Міёрскі раёны Цэнтр дзяцей і моладзі”  

Над нумарам працавалі: Ермалёнак В., Ермалёнак А, Варона Д. А.,  

Кандратовіч І.,Бубала А.  

Наклад100 асобнікаў, выдаецца на ахвяраванні.  
e-mail ssch3_mior@vitebsk.by, ermaljonak@gmail.com 

 

 

 

mailto:ssch3_mior@vitebsk.by

