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                  ПА  ДАРОЗЕ  НА ДЗІСНУ 

 

 

 

 

 

 

НАШЫ НАВІНЫ 

ЭКСКУРСІІ 

Аднымі з першых пабачыць выставу, 

прысвечаную стагоддзю пачатку Першай 

сусветнай вайны, прыйшлі вучні 5-б класа з 

класным кіраўніком Ермалѐнкам А.В.  Кіраўнік 

музея і арганізатар выставы ў даходлівай форме 

апавядаў школьнікам аб прычынах вайны і ўдзеле 

нашых землякоў у баявых дзеяннях на франтах 

вайны. Дзеці з цікавасцю разглядалі змешчаныя 

на выставе экспанаты, фотаздымкі і дакументы, 

якія дапамагаюць ім зразумець трагічны характар 

сусветнай вайны.  

Госця з ЗША 

 Святлана Ждановіч нарадзілася ў 

Наваполацку, там закончыла школу. Выйшла 

замуж за грамадзяніна Ізраіля, працавала шмат 

гадоў у турагенцтве, суправаджала турыстычныя 

групы ў розныя краіны свету ад Еўропы да Азіі і, 

нават, у Аўстралію і Новую Зеландыю. Звыш 10 

год сп. Святлана жыве ў ЗША ў штаце 

Вашынгтон, мае уласны бізнес. Яе сын закончыў 

кітайскі ўніверсітэ і зараз працуе ў навуковым 

цэнтры кітайскай кампаніі па вытворчасці 

ўгнаенняў новага пакалення.  Пад час побыту ў 

Мѐрах па прапанове настаўніцы англійскай мовы 

Урбановіч Галіны госця з ЗША наведала нашы 

музеі і не была расчаравана экскурсіяй па музеях. 

Хоць яна пабывала ў розных музеях свету, але і ў 

нашых скарбніцах даўніны яна зацікавілася 

шматлікімі ўнікальнымі знаходкамі з археалогіі, 

этнаграфіі, антыкварнымі рэчамі. Спадабаўся ѐй і 

музей кнігі і друку. Асаблівую ўвагу 

наведвальніцы прыцягнулі артэфакты яўрэйскай 

культуры. 

ЭКСКУРСІЯ ДЛЯ КЛУБА БАЦЬКОЎ 

―СУСТРЭЧА ПА ПЯТНІЦАХ‖  

 Музеі нашай школы карыстаюцца ўвагай 

не толькі дзяцей нашай школы, але і іх бацькоў. 

Так, нядаўна гасцямі музея сталі ўдзельнікі 

бацькоўскага клуба “Сустрэчы па пятніцах”, 

дзейнасць якога арганізоўвае Федуковіч Вольга 

Мікалаеўна. Госці наведалі гістарычны музей. 

Кіраўнік музея Ермалѐнак В.А. падрабязна 

апавядаў аб гісторыі музея і гісторыі асобных 

   МЁРСКАЯ ДАЎНІНА 
   Выданне рады музеяў ДУА ―Міёрская СШ №3‖ 

гуртка ―Арганаўты мінулага‖                              № 12 (48) 2014    



 
Мёрская даўніна, снежань, 2014 

 2 

 

 

знаходак. І хоць экскурсія доўжылася больш чым 

паўтары гадзіны, толькі яны праляцелі 

непрыкметна, бо ўдзельнікі клуба вельмі 

зацікаўлена слухалі экскурсавода, задавалі 

шматлікія пытанні. Напрыканцы экскурсіі госці 

аднадушна выказалі жаданне наведаць музей яшчэ 

неаднойчы.  

 

У музеі—супрацоўнік НАН.  

Бункевіч Наталля, малодшы навуковы Дну “Цэнтр 

дасследаванній беларускай культуры мовы і 

літаратуры Нацыянальнай Акадэміі навук 

Рэспублікі Беларусь”, наведала наш гістарычны 

музей з мэтай пазнаѐміцца з артэфактамі Першай 

сусветнай вайны.  І ѐй пашанцавала. Дзякуючы 

выставе, прысвечанай юбілею гэтай падзеі, 

ваенныя рэліквіі, здымкі і ўзнагароды не трэба 

было шукаць у навукова-дапаможных фондах. 

Навуковы супрацоўнік праслухала аповед 

кіраўніка музея аб асаблівасцях нашага краю пад 

час Першай сусветнай вайны і найбольш цікавых 

экспанатах выставы. Наталля Бункевіч таксама 

азнаѐмілася з асноўнай музейнай экспазіцыяй і 

дала высокую адзнаку дзейнасці кіраўніка музея і 

яго гурткоўцаў, разнастайнасці напрамкаў іх 

працы. У наступны дзень Наталля Бункевіч 

працавала па тэме “Ежа нашых продкаў”.  

Пад час працы над гэтай тэмай яна сустрэлася са 

старажыхарамі нашага горада, у тым ліку з 

Ермалѐнак Барбарай Адамаўнай 1925 г. 

нараджэння і Брыцікавым Уладзімірам 

Васільевічам 1926 года нараджэння. 

 

 

НОВЫЯ ЗНАХОДКІ 

 Цікавыя экспанаты набыў для гістарычнага 

музея яго кіраўнік Ермалѐнак В.А. ад жыхара г. 

Мѐры Канюшэўскага, які знайшоў іх на гарышчы 

старога дома ў Мѐрах. Сярод дакументаў – 

пашпарт на імя Паўла Мікітавіча Міхайлава, 

мешчаніна г. Друі, які нарадзіўся ў 1871 годзе. 

Пашпарт быў выдадзены Друйскім гарадскім 

старастам у 1917 годзе. Акрамя пашпарта была і 

квітанцыя на  прозвішча Міхайлава аб аплаце 

пазыкі 1898 года ў дзяржаўным дваранскім 

пазямельным банку.  

 Але самым цікавым для нас быў нататнік, у 

якім знаходзіліся старыя дакументы.  На 

тытульным аркушы запісаў паведамлялася, што  

памінанне за памерлых запісана для мешчаніна 

Друі, які пражывае ў засценку Ляндарня 

Новапагосцкай воласці, пеўчым Кублішчынскай 

царквы, жыхаром вѐскі Моцеўкі Пятром 

Грыгор’евічам Бабічам. Далей ідзе памінальны 

спіс агулам на 145 імѐнаў. Таксама ў нататніку 

зроблены малюнкі і апісанне лестаўкі – ружанца ў 

старавераў.  

 Не менш цікавыя запісы пачынаюцца 

далей, ужо на іншай паперы. Гэта запіскі 

яфрэйтара 21-га Усходне-Сібірскага палка 

Ізыдора Іванавіча Кузняцова з вѐскі Стары Пагост. 

Гэта сапраўды ўнікальны дзѐннік. Пачынаецца ѐн 

запісамі 1 жніўня 1900 года, калі нашага земляка 

вызначаюць у ліку лепшых салдат і афіцэраў 28 

пяхотнай дывізіі (усяго 235 чалавек) для адпраўкі 

на Далѐкі Усход на падаўленне паўстання 

іхэцюаняў у Кітаі. Аўтар запісак пачынае свой 

аповед з горада Коўна, дзе адбыліся ўрачыстыя 

провады вайскоўцаў. Перад імі выступалі 

камандзір корпуса генерал-лейтэнант Чайкоўскі, 
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потым камандзір дывізіі генерал Кіслінскі. Далей 

Кузняцоў апісвае ўвесь шлях на Далѐкі Усход, 

спачатку цягніком 

праз Вільню, 

Баранавічы, Роўна, 

Адэсу, затым 

морам. Пры гэтым 

наш зямляк 

падрабязна апісвае 

гарады, дзе салдат 

урачыста 

сустракалі і 

праводзілі. 

Асабліва 

спадабалася 

нашаму салдату 

Адэса. З 

захапленнем 

апавядае ѐн пра плаванне па Чорным моры, 

апісвае яго прыгажосць і цяжкасці марскога 

шляху, парты, у якія заходзіў параход, і мясцовых 

жыхароў Канстанцінопаля, Александрыі, праход 

па толькі што пабудаваным Суэцкім канале. Чым 

бліжэй карабель плыў на поўдзень, тым больш 

дакучала рускім салдатам спякота, якая даходзіла 

да 48 градусаў, а пазней нават да 56 і вышэй. 

Вайскоўцы пакутавалі ад каросты, падобнай на 

воспу, пачаліся абапрэласці скуры. Падрабязна 

апісана і плаванне па Індыйскім акіяне да 

вострава Цэйлон і яго сталіцы Каломба, дзе рускія 

салдаты сышлі на бераг, каб адпачыць пасля 

доўгага марскога шляху і для загрузкі вугалем, які 

служыў палівам для парахода. Салдат Кузняцоў і 

тут дакладна апавядае аб жыхарах вострава, іх 

вопратцы і харчаванні. Пасля Цэйлона  параход 

трапіў у марскую буру, якую шчасліва 

пераадолелі, далей быў горад Сінгапур. Тут 

салдат здзівілі танныя цэны на птушак і жывѐлу. 

Таму для весялосці яны купілі 50 малпаў па 20 

кап. за асобіну і 20 папугаяў па 10 кап за птушку. 

3 кастрычніка параход увайшоў ва Ўсходне-

Кітайскае мора. На палубах пачалося баявое 

дзяжурства, бо асцерагаліся нападу кітайцаў. 

Пятага кастрычніка карабель трапіў у чарговы 

шторм, хвалі перакідваліся праз палубу, і 

здавалася, што параход вось-вось патоне. Толькі 

дзявятага бура сціхла, і карабель увайшоў у 

Карэйскі заліў, дзе спыніўся ў горадзе Кайтоне. 

Тут Ізыдор Кузняцоў апісвае знешні выгляд 

будучых ворагаў  – кітайцаў, іх дамы, вуліцы 

горада. Спякота скончылася, і далей шлях 

палягчэў, стала нават сцюдзѐна, і салдаты 

выходзілі на палубу ў шынялях. Марскі шлях 

закончыўся ва Ўладзівастоку. Далей ехалі 

чыгункай да горада Нікольск-Усурыйскі, дзе 

салдат пасялілі ў казармах Усходне-Сібірскага 

палка. Запіскі Кузняцова заканчваюцца якраз 3 

снежня, калі рускае войска адправілася на 

барацьбу з кітайскімі паўстанцамі. У нататніку 

змешчана нямала народных песень, звязаных з 

вайной з кітайцамі, а таксама іншых рускіх песень 

пачатку 20-га ст.. Запісана і  самая папулярная 

тады казка “Салдат у пекле”. З распіскі, 

змешчанай у нататніку, мы даведваемся, што наш 

зямляк быў звольнены ў запас 14 красавіка 1902 

года, пра што паведамляе пасведчанне аб 

прыняцці яго на працу ў лаўку Пятра Кузняцова ў 

г.Благавешчанску. Калі Ізыдор вярнуўся на 

радзіму і як склаўся яго далейшы лѐс, з запісной 

кніжкі мы не даведваемся. 

 

 РУПЛІЎЦЫ МУЗЕЯ 

ЗНАХОДКІ СЯБРОЎ ГУРТКА ―АРГАНАЎТЫ 

МІНУЛАГА‖ 

 БОГУШ ДЗІМА вучыцца ў 5-б класе. З 

першых урокаў па новым прадмеце хлопец пачаў 

праяўляць цікавасць да гісторыі. Яго бацька 

з’яўляецца шафѐрам, перавозіць грузы ў розныя 

краіны, адкуль прывозіць разнастайныя манеты.  

Вось чаму Дзіма вырашыў падараваць іх у 

гістарычны музей. Калекцыя ўтрымлівала 

шматлікія манеты 

сучасных краін. 

Асабліва вялікая 

колькасць манет 

была з Літвы. Гэта 

краіна з наступнага 

года пераходзіць на 

еўра. Акрамя літоўскіх грошай, Дзіма перадаў у 

музей 1 і 25 курушаў Турцыі, форынты Венгрыі, 

кроны і гелеры Чэхіі, пенсы Вялікабрытаніі, 

польскія грошы і злотыя, капейкі Расіі, манеты 

іншых краін. 
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 ГРЭЦКАЯ НАСЦЯ – вучаніца 5-б класа, з 

гэтага года яна 

з’яўляецца сябрам 

гуртка “Арганаўты 

мінулага” і з першых 

заняткаў захапілася 

пошукам экспанатаў. 

Найбольш цікавая яе 

знаходка – жалезная 

сякера цесляра з 18-га 

стагоддзя, якая была 

знойдзена ў зямлі ля 

вѐскі Старыя Крукі. 

Наступнай знаходкай 

стаў прас на вуголлі 40-х гадоў 20-га стагоддзя. 

Насця адшукала і папяровыя грошы В’етнама 200 

донгаў; акрамя таго, дзяўчынка знаходзіла  

скамянеласці і манеты. 

 БАРОК ІВАН  –  вучань 6-а класа. Ён 

таксама з’яўляецца сябрам археолага-

краязнаўчага гуртка і цікавіцца гісторыяй. Хлопец 

знайшоў у бабулі Барок Марыі кнігі прабабулі – 

Адэлі Барок з вѐскі 

Пціцкія. Гэта 

малітоўнікі на 

польскай мове. Паміж 

перададзеных у музей 

кнігі і друку кніжак 

найбольш цікавы 

“Жывы ружанец”. 

Кніжка сведчыць, што 

бабуля Івана належала 

з 1937 года да сяброў 

гэтага аб’яднання пры 

Мѐрскім касцѐле. У 

ліку падараваных ѐсць 

і малітоўнікі на польскай мове: “Голас да Бога”, 

“Спатканне з Богам”, “Будзем любіць”. 

Некаторых выданняў не было ў нашым музеі. 

 Сѐлета нямала  вучняў 5-х – 6-х класаў 

упершыню прыйшлі ў гурток і адразу пачалі 

займацца пошукам экспанатаў для нашых музеяў. 

За некалькі месяцаў з’явілася шмат новых 

знаходак – манеты, маркі, крамянѐвыя адшчэпы, 

скамянеласці, дакументы і шмат іншых 

разнастайных знаходак. Найбольшую актыўнасць 

у пошуку праявілі Кухаронак Дзіма, Гагалінскі 

Дзіма, Грэцкая Юля з 6-б, Шаўлюга Яна з 6-а, 

Іванова Карына з 6-б, Сямѐнаў Юра, Нікіцін 

Аляксей з 5-б класаў. 

 

Новыя артэфакты ад Ігара 

Кандратовіча.  

 Кожны месяц у нашай газеце мы змяшчаем 

інфармацыю аб новых знаходках нашага 

гурткоўца. Вось і ў лістападзе, прыехаўшы ў 

Мѐры, Ігар завітаў у музей і перадаў некалькі 

сваіх новых знаходак. 

 Гэтым разам ѐн падараваў у раздзел 

гістарычнага музея грошы Германіі часоў вялікай 

інфляцыі пасля Першай сусветнай вайны: гэта 1 

мільѐн рэйхсмарак 1922 года, 500 марак, боны 

лацінаамерыканскай краіны Гандурас  – 1 і 2 

лемпірасы.  

 Для раздзела “Паштоўкі” цікавай аказалася 

нямецкая паштоўка “У барацьбе і нястачы будзь 

верным да смерці”, надрукаваная адразу пасля 

Першай сусветнай вайны.  Рэдкая знаходк – 

французская паштоўка пачатку 20-га ст. з выявай 

святога Луі ў касцѐле ў Шартры. Каштоўнасць 

паштоўкі і ў тым, што на адваротным баку яе 

змешчана пячатка гэтага храма. Ігар перадаў і 
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нямецкую паштоўку гэтага ж часу з выявай вілы 

“Ля мора” ў курортным горадзе Зіновітц, які 

размешчаны на востраве Ўзэдом у Балтыйскім 

моры. Вядома, што пасля вайны гэты будынак не 

захаваўся. Перадаў для музея наш руплівец і 

беларускі канверт, першы дзень гашэння якога 

адбыўся ў Гародні ў 2013   годзе. 

Абраз у падарунак 

Рабочы школы Кук’ян Раман Тадэвушавіч 

падараваў для будучага этнаграфічнага музея 

каталіцкі абраз. Ён раней належаў бабулі  жонкі 

Рамана Паплаўскай Гунэфе Іванаўне, якая жыла 

на хутары Харлапаўшчына, што непадалѐку ад  

Новага Пагоста. Яшчэ раней у гістарычны музей 

была 

перададзена 

абвестка, 

што муж 

Гунэфы 

Іванаўны – 

Паплаўскі 

Дунат 

Дунатавіч, 

1914 года 

нараджэння, 

яфрэйтар 23-

га 

стралковага 

палка  5-й 

стралковай 

дывізіі – геройскі загінуў пад г. Дзена Баўскага 

раѐна ў Латвіі 19 верасня 1944 года. На абразе, 

падараваным Раманам, выява Езуса Хрыста, які 

нясе крыж, і Святой Веранікі, што выцірае заліты 

крывавым потам твар Госпада. Літаграфія 

створана, на наша меркаванне, ў 20-я гады 20-га 

стагоддзя. Вывешваць абразы падобнага зместу ў 

хаце ў католікаў не прынята. Хутчэй за ўсѐ абраз 

размяшчаўся ў Перабродскім касцѐле ў імя 

Найсвяцейшага Сэрца Езуса. Пасля  закрыцця 

храма вернікі ратавалі абразы ад знішчэння і 

пераносілі іх у свае хаты. Магчыма, падораны сп. 

Кук’янам абраз – шостая станцыя Крыжовага 

шляху, які праходзіць у каталіцкіх храмах пад час 

велікоднага посту,–  быў узяты і з касцѐла ў 

Навалацы. Пра гэта мы пакуль што не можам 

дакладна даведацца. У любым выпадку, дзякуючы 

нашаму рупліўцу, мы захаваем адну са старонак 

гісторыі нашага краю. 

 

УСПАМІНЫ ЭДМАНДА КУЗІНОВІЧА. Дзісна 

ў 1930 – 1940-я гады (працяг)  

У нашай гаспадарцы цікавыя падзеі адбываліся і ў 

асенне-зімовы час. Тут ладзілася забіццѐ свіней з 

дапамогай нанятага майстра гэтай справы Юзафа. 

Гэты чалавек меў за 50 гадоў, з добра захаванай 

сілай. Ён забіваў адкормніка адным ударам 

трохграннага рускага штыка пад левую лапатку. 

Аднойчы Юзафу не ўдалося гэта ад першага разу. 

Вяпрук моцна пішчаў, спрабуючы падняцца на 

пярэднія ногі. Спецыяліст прыціснуў яго каленам 

і спакойна прамовіў: “Ай, мілы, не любіш ты 

мяне” – і паўторна пхнуў штыком. Хоць не 

ўдалося сабраць крыві на кілбасу, але можна было 

прыступіць да вырывання шчаціны з карка для 

вырабу пэндзляў (квачаў) рознай формы, у тым 

ліку і на памазкі для галення мужчын. Потым 

укладалі кабана на бруха з выцягнутымі ўперад 

нагамі. Малодшая частка сям’і пад кіраўніцтвам 

маткі наглядала за смаленнем кабана кулявой 

саломай, такой самай, якой пакрывалі стрэхі 

сялянскіх хат. Была гэта пераважна жытняя 

салома, зжатая сярпом ці скошаная касой. Гэтая 

доўгая салома была зручная для палення кабана, 

бо агонь не даходзіў да рук. Абпаленая скура была 

прыгодная для ядзення сырой, а ракавіны вушэй 

елі адразу пасля асмалення. Асмаленая саланіна 

каштавала даражэй за абвараную кіпнем. 

Абвараная скура прыніжала цвѐрдасць падэшвы 

бота і не мякчэла ні пры гатаванні ежы, ні пры 

смажанні. Для вырабу мясных кілбас і печанѐўкі 

нас, малодшых, не дапускалі. Гэта рабілася ў хаце 

з дапамогай Гэлі, як старэйшай з нас. Парэзанае 

мяса ўкладалі пластамі ў дзежку, пасыпаючы 

соллю. Наступнай гатавалі запяканую  кілбасу. 

Гэта была не крывянка. Гэта быў мясцовы 

рарытэт, распаўсюджаны толькі там, дзе забівалі 

свіней. Рыхтавалі яе наступным чынам: драную 

бульбу, з невялікім дамешкам ячных круп, 

прыпраўлялі соллю, перцам і іншымі пахучымі 

зборамі і абавязкова маяранкам, укладвалі ў 

тоўстую кішку, папярэдне добра ачысціўшы і 

прамыўшы яе. Завязаную кішку клалі на бляху і 

ўсоўвалі ў дужа нагрэтую печ, у якой пякуць хлеб, 

або ў духоўку. У печы кішка набывала моцны 

румянец, які свяціўся тлушчам. Смак быў 

непаўторны! Ён завабліваў не толькі блізкіх 

суседзяў, але і тых, хто чуў пра забой свінні, каб 

паспець на час смакавання рарытэту. Кілбасы 

вэндзілі (капцілі) дымам, толькі сучкамі ядлоўца ў 

бочцы без дна, прыкрытай густым палатном. 

Шынкі, цэлымі з косткамі, мама прыпраўляла 

самастойна паводле ўзораў літоўскай кухні. 
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Скарыстоўвала яна разнастайныя вадкасці і зѐлкі. 

Калі ж шынка набывала колер бронзава-чырвоны, 

маці вешала іх на добра праветраным гарышчы 

(паддашку), запакаваўшы  ў марлю. Смак 

пласцінкі, зрэзанай з шынкі, быў непаўторным. 

Доўга не даводзілася есці нешта падобнае. Вось 

толькі ў 70-х гадах швагерка мая, Клара Кміта, 

вяртаючыся з Барселоны па заканчэнні кантракту 

кіраўніка класічнага балету, прывязла з сабой 

цэлую свіную шынку, падобную да смакаванай у 

дзяцінстве. 

 Уваход у дом быў з боку агароду, сцежка 

была абсаджана зялѐным божым дрэўцам, якое не 

мае кветак, а расце вышынѐй да метра. Пад ім 

пышна раслі кветкі “львіны зеў”. Рэшту лапіка 

займала непераборлівая настурцыя наперамешку з 

мацейкамі. Вечарамі кветкі пахлі так моцна, што 

вулічныя прахожыя звальнялі  хаду, а то і 

спыняліся, каб удыхаць прыемныя пахі. Шкляная 

веранда папярэднічала ўваходу ў дом. У веранду 

на ноч выстаўлялася спецыяльная ѐмістасць, якая 

слугавала людскім начным фізіялагічным 

патрэбам зімой, бо прыбіральня была аддалена ад 

хаты на дзясяткі метраў і да яе было б непрыемна 

дайсці босым ды ў адной кашулі. З веранды ў 

кухню вялі шырокія аднастворкавыя дзверы з 

высокім парогам. Зімой на ўнутраным баку 

дзвярэй асядаў іней, калі на знешнім баку было  

мінус 10 па Цэльсію. У кухні стаяла вялізная 

руская печ. За печчу была ляжанка для трох 

хлопцаў. Да печы была прыбудавана пліта на 4 

кругі. Кожны тыдзень мама выпякала 7 вялікіх, 

паўтаракілаграмовых круглых боханаў жытняга 

хлеба з выціснутым на паверхні крыжам. Да хлеба 

ставіліся з набожным шанаваннем. У выпадку, 

калі ягоная крошка падала на падлогу, належала 

яе падняць і пацалаваць. З пашанай адносіліся да 

бацькоў, звяртаючыся ў трэцяй асобе: “Куды мама 

ідзе?”, “Што тата робіць?”, “Няхай тата мне не 

адмовіць" і да т.п.. У цэнтры вялікага пакоя хаты 

стаяла высокая –  да столі  – круглая печ, абабітая 

бляхай, памаляваная чорным лакам,. Палілі 

бярозавымі дровамі, а пад канец 30-х гадоў – 

каменным вугалем. Печ адначасова абагравала ўсе 

чатыры пакоі, раздзеленыя між сабой дашчатымі 

перагародкамі. Праходы між пакоямі не мелі 

дзвярэй, засланяліся занавескамі. Сталовы пакой, 

прылеглы да кухні, быў вялікі, змяшчаў стол для 

абеду і сем гнутых крэслаў, званых венскімі. Было 

адно вакно, каля якога за тры гады да вайны 

з’явіўся радыѐпрыймач. У гэтым пакоі вечарамі 

мы выконвалі пісьмовыя заданні. А вусныя 

заданні, што часам вымагалі галоснага чытання, 

адрабляліся ў іншых пакоях. Пасля заканчэння 

заняткаў і вячэры ў гэтым пакоі Лѐля раскладала 

свой ложак і клалася спаць. У перадсвяточны 

вечар, на куццю, у гэтым пакоі адбывалася 

ўрачыстая вячэра. Перад яе пачаткам усе кленчылі 

і маліліся. Бацька чытаў малітвы ў адпаведнай 

кніжцы. Помню, што гэтае чытанне цягнулася 

доўга. Прыгатаваны стол маніў пахамі. Пустая 

талерка на ім чакала неспадзяванага госця. Па 

заканчэнні малітвы бацька браў аблаткі з талеркі і 

кожнаму, па старшынстве пачынаючы з мамы, 

уручаў з добрымі пажаданнямі. Потым пачыналіся 

ўзаемныя віншаванні, мы дзяліліся гэтымі 

аблаткамі. Па знаку бацькі ўсе сядалі за стол з 

поснымі стравамі. Найбольш прывабнымі былі 

смажаная рыба з цыбуляй ды сьліжыкі (камы з 

мукі і з макам). Пасля вячэры пачыналася 

супольнае спяванне калядак каля ѐлкі, 

упрыгожанай рознымі цацкамі, прыдуманымі 

Гэляй, а вырабленымі супольнымі намаганнямі. 

Яшчэ ад пачатку снежня пачыналася праца па 

вырабу папяровых ланцужкоў, ператыканых 

кароценькімі саломінкамі, і па вырабу анѐлкаў з 

ваты. Вяршыню ѐлкі ўпрыгожвала кардонная 

зорка, абклееная срэбраным цэлафанам (фальгой). 

Пасля адпявання калядак вярталіся да стала, дзе 

чакала куцця з мѐдам. На стале сьліжыкі 

заставаліся ад Каляд да Новага года. У 

цэнтральнай Польшчы не ведаюць сьліжыкаў, але, 

дзякуючы маѐй жонцы, мы іх рыхтуем да гэтых 

дзѐн. 

Два праходы злучалі сталовую з суседнімі 

пакоямі. У адным з іх, без вакон, спалі бацькі на 

асобных ложках. Любіў хвіліны, калі мама 

прытуляла мяне на сваім ложку. Паўсонны, я 

ўяўляў, што застаўся адзін, і пачынаў плакаць. 

Матка здзіўлялася майму плачу і пыталася 

прычыны. Я адказваў: “Што я буду рабіць, калі 

мама памрэ?”. Мама заспакойвала, што гэта будзе 
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няскора, можаш спаць спакойна. Ужо будучы 

харцэрам, я  садзіўся маме на калені, і яна не 

праганяла. Старэйшыя назвалі мяне прылепкам. 

Апошні пакой выконваў функцыю салона. Ён быў 

ярка асветлены трыма вокнамі, застаўленымі 

хатнімі кветкамі, якія клапатліва даглядала мама, 

гаварыла з імі ласкавым голасам у час палівання. 

У час перасадкі кветак прасіла ў іх прабачэння за 

часовыя невыгоды. У куце панавала кітайская 

ружа, засланяючы сляды вільгаці на мураванай 

сцяне. На падваконніку стаяла літровая бутэлька з 

разведзеным спіртам і запраўленымі ў ім лістамі 

агавы. Калі мне балелі ногі, мама   націрала іх 

растворам з бутэлькі, і боль мінала. Раз на год 

пасярэдзіне салону ставілі навагодні стол, 

накрыты белым абрусам, застаўлены 

капчонасцямі і хатнімі выпечкамі. Часткі абрусу, 

якія звісалі, былі ўпрыгожаныя каранямі плавуна, 

які размнажаецца флянцамі, гэта нешта між 

сямействамі мхоў і папарацяў. Тут ѐн вялікая 

рэдкасць, ахоўваецца забаронай зрываць. Аднаго 

разу, было тое ў часе, калі я толькі пачаў хадзіць у 

школу, на стале між дрожджавымі бабкамі стаяла 

непачатая бутэлька віна хатняга вырабу і пры ѐй – 

невялікі кілішак. Я напоўніў кілішак і выпіў да 

палавіны, калі ўвайшла Лѐля і адразу 

паскардзілася маме. Матка з недаверам 

запыталася, ці то праўда? Прызнаўся, не бачачы ў 

тым нічога заганнага, бо дарослыя робяць тое 

самае. Мама спакойным голасам, без пагроз, 

прысцерагла: болей гэтага не рабі, бо для цябе 

гэта зарана. Інцыдэнт скончыўся без вымовы. 

Напярэдадні Зялѐных Свѐнтак з асаблівым 

стараннем шаравалі драўляную падлогу, каб 

пакрыць яе аерам, парэзаным на дробныя кавалкі, 

які даваў спецыфічны запах. Даставалі аер з 

загарадных сажалак цэлымі ахопкамі. Між 

вокнамі даўжэйшай сцяны змяшчаўся стары 

пісьмовы стол. На адлегласці ад стала мела сваѐ 

месца крэсла-качалка на бегунках, зробленае з 

лазовых пруточкаў старэйшым братам. У 

сярэдняй шуфлядзе стала ляжаў альбом досыць 

вялікіх памераў. На першай яго старонцы быў 

партрэт Мікалая 2-га ў форме каранацыі. Подпісы 

былі на кірыліцы, і я іх не разумеў. Затое разумеў 

і часта заглядваў у кніжку “Rok 1812” з многімі 

гравюрамі, што ляжала побач. Тамсама ў 

кардоннай каробцы ляжалі здымкі бацькоў у 

маладым узросце. Гэлі ўдалося іх захаваць і 

перавезці ў Польшчу. Цяпер яны, павялічаныя, 

вісяць у маім кабінеце   на ганаровым месцы. У 

шуфлядзе стала ляжаў рулон карцін Войцеха 

Косака на тэмы баталій. Запомніўся мне вобраз 

аднаногага, з сівізною, генерала Юзафа 

Савінскага, што бараніў рэдуты на Волі. Тут жа 

перад смерцю ѐн стаў каля дула, абпѐршыся 

плячом аб лафет гарматы, чакаючы ўдара штыком 

ад развесялѐных ад беспакаранасці забойцаў. Гэты 

момант, рэалістычна схоплены мастаком, паказваў 

радасць забойства і годнасць перад смерцю, 

уражваў дзяцей. У бакавой шуфлядзе, якая была 

пастаянна замкнутай, ляжаў прыржавелы 

рэвальвер тыпу наган з пустым магазінам. Аднаго 

разу брат Зыга дзесьці знайшоў тры набоі і, без 

ведама таты, з сябрам Юркам Васілеўскім 

выпрабаваў наган у справе. Спрацаваў добра. Віна 

Зыгі перад бацькам злагодзілася тым, што 

рэвальвер пасля выстралаў быў змазаны алівай. 

Аднак, замок у шуфлядзе быў заменены. Над 

столікам вісела каплічка, зманціраваная Зыгам. 

Майстраваў ѐн яе з фанеры спецыяльнай стальной 

пілачкай таўшчынѐй з волас, званай лобзікам. У 

каплічцы стаяла фігурка гіпсавай Маткі Боскай. 

На фоне каплічкі ў 1937 годзе выкананы здымак 

сям’і перад адыходам Зыгі ахвотнікам у войска. З 

салону быў уваход у пакой Гэлі, у якім панаваў 

узорны парадак. Там праседжвалі закаханыя Гэля 

з Фэрдэкам, абасноўваючы планы на будучыню. 

Фэрдэк не адмаўляўся згуляць са мной у шахматы 

і даваў мат у тры хады. Выходзіў я ад іх 

пакрыўджаны. А калі крыўда адыходзіла, зноў 

ішоў гуляць, спадзеючыся на перамогу. Пры 

сцяне стаяла этажэрка, выкананая з тонкіх галінак 

вярбы. На яе паліцах стаялі кніжкі. Сярод 

гімназічных падручнікаў  на адной з полак стаяла 

кніга “Кароль Маціюш Першы” Януша Корчака. 

Тады я не ведаў, што Корчак – гэта псеўданім 

пісьменніка Генрыка Гольдшміта (1879 – 1942), 

вывучанага на лекара, які з ахвотай быў 

педагогам, прафесарам педагогікі, у сваіх 

публікацыях дамагаўся прызнання дзяцей за 

паўнапраўных грамадзян. Гэты лозунг ѐн 

ажыццяўляў, будучы кіраўніком дома сірот, перш 

для жыдоўскіх дзяцей, а потым і для польскіх. 
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Працуючы ў геце, Корчак не пакінуў сваіх 

выхаванцаў і загінуў у Трэблінцы, загазаваны 

разам з сваімі падапечнымі. Мне запомнілася і 

другая кніжка з этажэркі –  “Цярпенне маладога 

Вертэра” І.В. Гѐтэ. Спроба прачытаць яе, будучы 

вучнем пятага класа, была няўдачнай, бо мала што 

зразумеў. Тады не меў паняцця, што літаратары 

лічаць гэту кніжку пачаткам эры рамантызму. 

Пакой Гэлі перайшоў мне з выпадку пераезду 

маладажонаў у Стэфанполь. Але цешыўся ім 

нядоўга – да часу пераезду на жыццѐ ў цэнтр 

горада. Пад домам быў падвал з каменнымі 

сценамі, без падлогі, высланы жоўтым мяккім 

пяском. Ён быў супольным для абедзвюх сямей. 

Увосень тут захоўвалі вялізныя бочкі капусты і 

бочкі агуркоў. Для карыстання бочкамі належала 

іх адпарыць. Для гэтага налівалі ў іх вады на адну 

чвэрць вышыні, закідвалі туды нагрэтыя 

дачырвона камяні, якія даводзілі ваду да кіпення. 

Пасля двух-трох выпарванняў бочка была гатова 

для выкарыстання. Капусту шыткавалі на 

дробныя кавалачкі, салілі і туга набівалі ў бочку, 

дадаючы прыправы. Да таго ж укладвалі некалькі 

цэлых галовак капусты і некалькі яблыкаў-

антонавак. А летам у падвале захоўваўся хлебны 

квас, прыгатаваны мамай, ухваляны суседзямі. У 

доме з боку рынка было восем памяшканняў пад 

крамы, кожнае з асобным уваходам. Аднак яны не 

былі задзейнічаныя. Толькі  ў канцы 30-х гадоў 

гандаль ажывіўся. Адчынілася многа крамаў з 

рознымі таварамі. На вуліцах з’явіліся ездакі на 

роварах. Часцей стала сустракацца моладзь у 

гранатавых мундзірах: падвоілася колькасць 

гімназістаў. Каля 1935 года з’явіліся малыя 

кніжачкі кішэннага фармату, прысыланыя з 

Польшчы. Іх нельга было прыносіць у школу, 

настаўнікі іх рэквізавалі. Змяшчалі яны 

карыкатуры на постаці і твары жыдоў з подпісамі: 

“Не купляй у жыда". Ад гэтага нічога ў нас не 

мянялася, бо на Пясках была толькі адна крама ў 

Рохліна. Аднак пад гэтым уплывам у час вячэрніх 

малітваў у сінагозе падлеткі сталі закідваць у яе 

праз вокны жывых кавак (галак). Спайманаму на 

гарачым учынку маладыя жыды давалі мятку. І ѐн 

не мог нікому паскардзіцца, бо атрымаў бы і ад 

бацькі. 

Абразкі пад і за Дзвіной. 

 Дзісна ўжо каторы раз у гісторыі стала 

памежным горадам. Водная мяжа пачыналася за 3 

км на ўсход ад горада і, кіруючыся вострым 

паваротам ракі на поўдзень, даходзіла да 

Залешчыкаў. Гэта вызывала частыя здарэнні. 

Адно з іх было сярод дня у нядзелю недалѐка ад 

касцѐлу. Мы стаялі з таварышамі на беразе 

Дзвіны. Зацікавіў нас афіцэр з дзвюмя зоркамі на 

нараменніку і круглай шапцы КОПы, у якой край 

казыра быў бліскучы металічны. 

Суправаджаючыя яго салдаты мелі карабіны за 

плячамі і палявыя фуражкі на галовах. Стаялі на 

незабудаваным беразе ракі па вуліцы 3 Мая. 

Адкрываўся від на раку і процілеглы бераг, а 

таксама на вяршыню выспы Баторага. Размаўлялі 

між сабой прыцішаным голасам, гледзячы ў бок 

мяжы. Афіцэр глянуў на гадзіннік, спусціўся да 

паловы рачнога берагу, выняў пісталет і выстраліў 

уверх тры разы. Выпадковыя прахожыя засланялі 

нам від. Наша група падалася бліжэй да салдатаў. 

Тыя ўглядаліся ў раку, на якой паявілася лодка з 

двума салдатамі на вѐслах і трэці за рулѐм. 

Салдаты не звярталі ўвагі ні на нас, ні на 

павялічваючуюся колькасць гледачоў. На перадзе 

лодкі стаяў малады мужчына, добра ўбраны ў 

вайсковы мундзір, у якім кашуля была выпушчана 

наверх. З кабуры на поясе выступала ручка 

нагана. Высокія халявы ботаў блішчэлі чорным 

глянцам. Калі нос вялікай лодкі зарыўся ў пясок, 

мужчына завагаўся, але зграбна выскачыў на 

бераг. Тады мы заўважылі, што мундзір прыбыша 

не меў пагонаў. На каўняры гімнасцѐркі былі 

прычэпленыя па два бронзавыя кубікі, а на левай 

руцэ – два трохвугольнікі таго ж колеру. 

Збліжаючыся, афіцэры салютавалі да казырка 

шапак. Наш – двумя пальцамі, прыбыш – усѐй 

далонню. Пасля кароткай размовы, абмяняліся, 

абмяняліся вялікімі белымі канвертамі, панову 

адсалютавалі. Савецкі афіцэр вярнуўся ў лодку, 

якая шыбка адплыла, падганяная хуткім 

цячэннем. Позняй вясной, перад канікуламі 1935 

года быў сведкам іншага здарэння. Нягледзячы на 

апаўшый узровень вады ў рацэ, савецкія 

сплаўшчыкі лесу праводзілі запознены сплаў 

плытоў на Дзвіне. Цячэнне вады знесла доўгую 

звязку на 5 плытоў на польскі бераг, за які 

зачапілася першая звязка. Канец звязкі загнула на 

сярэдзіну цячэння, якое ўзмацніла напор на бераг. 

Гэта было якраз насупраць школы. Падзея 

забавіла са школы ўсіх вучняў, страцілі цэлую 

лекцыю. Усе намаганні людзей адпіхнуць плыт ад 

берага не давалі выніку. Беларускія дзеці 

спрабавалі завязаць размову з людзьмі на плыту. З 

сціснутых вуснаў тых людзей не вырвалася ні 

аднаго слова. Стараліся адварочвацца тылам да 

дзяцей. Ніхто з іх не вымавіў ні слова і тады, калі 

старэйшыя вучні, з дапамогай шастоў, адпіхнулі 
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плыты ад берага. У тых сплаўшчыкаў былі 

напружаныя нервы ад страху мець кантакт з 

чужынцамі. Ужо тады да нас даходзіла 

інфармацыя з газет аб усеагульным тэроры за 

ўсходняй мяжой, ды толькі ня ўсе гэтаму верылі. 

Пераклад з польскай мовы У. Ляскоўскага 

ТУРЫСЦКА-КРАЯЗНАЎЧЫ МАРШРУТ 

―БРАСЛАЎСКА-ДРУЙСКІ ПЯРСЦЁНАК‖. 

ІКАЗНЕНСКІ ЗАМАК. 

Пасля вѐскі Калеснікі адразу адкрываецца 

прыгожая панарама на мястэчка Іказнь з касцѐлам 

і царквою і на маляўнічае люстэрка Іказненскага 

возера. З узгорка дарога ідзе да вѐскі Самуйлы і да 

самога берага возера ўніз, і таму мы хутка 

спыняемся ля ўжо замкнутага калгаснага млына. 

Менавіта адсюль зусім блізка да славутага 

іказненскага вострава Замак. Турысты-краязнаўцы 

спыняюцца, і мы пачынаем аповед аб гісторыі 

іказненскай фартэцыі.  Сама назва Іказнь хутчэй 

за ўсѐ балцкага паходжання і хутчэй за ўсѐ 

азначае месца, дзе каралі злачынцаў. У 

пацвярджэнне гэтай гіпотэзы побач з мястэчкам 

высокую гару называлі па-беларуску “Шыбеніца”. 

Ды і мясцовая легенда згадвае пра жорсткага 

тутэйшага пана, уладальніка замка, які загадваў на 

беразе возера мучыць і караць сваіх падданых. У 

гэтых мясцінах жылі спачатку фіна-вугры, таму не 

выключана паходжанне назвы і назва з фіна-

угорскай – “вакно”. Але ѐсць і яшчэ адна назва 

возера – Дунай, славянскага паходжання. У 1499 

годзе паселішча купляе за 200 коп грошаў 

шырокіх браслаўскі стараста Ян Сапега гербу 

“Ліс”, а ўжо  ў 1504 на падставе прывілею Караля 

польскага і Вялікага князя літоўскага Аляксандра 

Ягелончыка Сапегам быў заснаваны на востраве 

замак і места на беразе. Але ўжо ў 1515 годзе 

маскоўскія войскі аблажылі замак і спалілі 

мястэчка. Польскі гісторык А. Гваньіні ў 2-й 

палове 16 ст. адзначаў, што «Іказнь – замак 

мураваны і места драўлянае… ад Браслава ў 2 

мілях ляжыць». У Інфлянцкую вайну (1558 – 83 

гг.) Сапегі размясцілі ў 1561 у замку 300 

вершнікаў, якія павінны былі прымаць удзел у 

абароне ад маскоўскіх войскаў. У пачатку 17 

стагоддзя ў замку жыў Ян Станіслаў Сапега (1589 

– 1635), сын знакамітага канцлера Льва Сапегі. 

Адукацыю ѐн атрымаў у Віленскай акадэміі, 

Варцбургскім, Падуанскім і Балонскім 

універсітэтах, быў паслом на соймы Рэчы 

Паспалітай, займаў пасады маршалка надворнага, 

а потым і вялікага маршалка  ВКЛ. Пасля Яна 

Сапегі мястэчкам і замкам па частках валодалі 

князі Пронскія, Страбоўскія, Сіняўскія і 

Езлавецкія. Апошнія ў 1589 прадалі замак разам 

«з арматамі і стрэльбамі» Яну Сапегу за 15 тыс. 

злотых. У 1654 г. замак быў узяты войскам 

рускага ваяводы Шарамецьева, а мястэчка 

разрабавана маскоўскімі войскамі. Падчашага 

браслаўскага Яна Драздоўскага потым 

абвінавацілі ў здрадзе за тое, што не здолеў 

абараніць замак, але той апраўдаўся. Як апавядае 

мясцовая легенда, дапамагла ўзяць замак карова, 

якая перайшла з замка на бераг па затопленым 

мосце. Паводле іншага падання, камендант 

крэпасці ўвесь рыштунак, зброю і каштоўнасці 

затапіў у возеры, каб яны не дасталіся маскоўцам. 

У ліпені 1655 года фартэцыю на востраве на 

некаторы час занялі шведы. Разбурэнне замка 

прыпадае на перыяд Паўночнай вайны 1700 – 

1721гг., у якой Сапегі прынялі бок С. 

Ляшчынскага і шведскага караля Карла XII. У 

1703 годзе замак і мястэчка рабаваў вораг Сапегаў 

гетман ВКЛ Рыгор Агінскі. У 18 – 19 стагоддзях 

руіны замка разбіраліся мясцовымі жыхарамі як 

будаўнічы матэрыял. 

Арганаўты на фоне вострава Замак 
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Аснову абароны складаў замак, пабудаваны на 

востраве ў паўднѐва-ўсходняй частцы возера. 

Паказваю на валы замчышча і прашу краязнаўцаў 

назваць слабыя месцы замка. Адказы амаль 

аднадушныя: па-першае, востраў блізка 

размешчаны ад берага, па-другое, само мястэчка 

размешчана значна вышэй вострава, і з дапамогай 

артылерыі замак было лѐгка разбурыць. Земляныя 

валы замка ўзвышаліся ўсяго на 5 метраў над 

паверхняй возера. Узвышаная частка пагорка 

(55х30 м) з поўначы і ўсходу была абведзена 

мурам таўшчынѐй 2 м, складзеным з валуноў і 

цэглы ў тэхніцы паласатай муроўкі. Заходні бок 

ахоўваўся гліняным валам, на якім былі 

драўляныя сцены. На паўднѐвым краі замкавага 

пагорка стаяла мураванае збудаванне (20х18 м, 

таўшчыня сцен 2 м) з цэглы і валуноў, зробленае ў 

адной тэхніцы з мурам. У паўднѐвым куце пагорка 

на курганападобным насыпе стаяла драўляная 

вежа. На ўсходнім рагу замка ўзвялі 

пяцівугольную вежу-рандэль з валунна-цаглянымі 

сценамі таўшчынѐй 2 м. Схілы замкавага пагорка 

амаль да самай вады былі забрукаваны. Уезд у 

замак размяшчаўся па цэнтры заходняй сцяны. 

Падыходы да замка і ўсю астатнюю тэрыторыю 

вострава займаў падзамак. З поўдня і паўднѐвага 

захаду ѐн быў абнесены земляным валам 

вышынѐй каля 2 м з драўлянымі канструкцыямі на 

ім. Пад замкам, у паўночным-заходнім баку, 

знаходзілася сажалка (47 х 17 м) для рыбы, 

злучаная спецыяльнай пратокай з возерам. Дно і 

бераг яе былі абкладзены камянямі і тоўстымі 

дошкамі. Цераз сажалку да замкавай брамы вѐў 

драўляны мост. З берагам замак быў злучаны 

сканструяваным на чаўнах драўляным мостам, які 

ў выпадку ваеннай небяспекі лѐгка і хутка 

разбіраўся. У час археалагічных даследаванняў 

замка і падзамка (1971 і 1989 гг., М. А. Ткачоў) 

знойдзена кераміка 16 – 17 ст., паліваны і 

непаліваны посуд, размаляваныя талеркі, 

гаршкападобная і багата аздобленая каробчатая 

(тэракотавая і паліваная) кафля, двухзубы відэлец, 

нажы з драўлянымі накладнымі тронкамі, гліняны 

тыгель са слядамі свінцу і інш. У ходзе падводных 

археалагічных даследаванняў пад сценамі замка 

выяўлены абломкі керамікі 16 – 17 ст., паліваная 

кафля 17 ст., баявая сякера 16 ст.. Драўляныя 

чаўны-даўбѐнкі наплаўнога моста, затопленыя на 

дне праліва паміж берагам і замкам, верагодна, у 

17 ст., пацвярджаюць існаванне наплаўнога моста. 

Ермалёнак В.А. 

 

Закружыцца ў нябеснай сіні  

Сняжынак незлічоны рой.  

Жадаю я сваѐй краіне,  

Каб панаваў у ѐй спакой.  

У навагоднім карагодзе  

Ля ѐлкі кожная сям’я.  

Паміж сабой жывіце ў згодзе  

Суседзі, блізкія, радня.  

Жадаю ўрадлівай нівы  

Вам, дарагія землякі,  

І долі светлай і шчаслівай  

І на наступныя вякі.  

Святочнай ноччу навагодняй  

Сваю павагу і любоў  

Да Беларусі мілай, роднай  

Спяшаю выказаць ізноў. 

Уладзімір Асокін 
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