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У нумары:  Нашы навіны: Экскурсіі  *  Рупліўцы музея * КНІГА М. Б. ЧЭРКАСА* 
ЮБІЛЕЙ РАЁНА* УСПАМІНЫ ЭДМАНДА КУЗІНОВІЧА. Дзісна ў 1930 – 1940-я гады 
(працяг) * Краязнаўчы веласіпедны паход ”Браслаўска - Друйскі пярсцёнак “ 

 
АД РЭДАКЦЫІ 

“Skripta manent!” — “напісанае 
застанецца” — так казалі ў старажытнасці. 
Гэта выслоў’е мы адносім і да нашага выдання. 
Чатыры гады наша газета з нумара ў нумар 
адлюстроўвае як мінулае нашага краю, так і 
сучасную дзейнасць музея і гуртка. За гэты час мы 
прызвычаіліся пераадольваць фінансавыя 
цяжкасці, знаходзіць час, каб газета выходзіла 
штомесяц. А гэта было зрабіць вельмі складана. 
Увесь час не спынялася дзейнасць існуючых 
музеяў. Арганізоўваліся выставы, праводзіліся 
шматлікія экскурсіі (за 2014 год іх было 
праведзена 140 для больш чым 2000 
наведвальнікаў). 
 Адначасова ішло будаўніцтва 
этнаграфічнага музея “Вясковая хата”. Увесь 
цяжар яго ўзвядзення практычна вытрымалі 
Ермалёнак В.А. і Ермалёнак А.В. Зараз поўным 
ходам ідзе афармленне экспазіцыі новага музея, і 
гэта праца таксама выконваецца рукамі 
рупліўцаў-заснавальнікаў. 
 На працягу мінулага года пашыралася кола 
чытачоў нашай газеты, шырэйшай стала і 
геаграфія распаўсюджання выдання. “Мёрская 
даўніна” набывае вядомасць не толькі на Беларусі, 
але і за яе межамі. Па шматлікіх водгуках мы 
ведаем, што газета цікавая не толькі аматарам 
гісторыі, краязнаўцам, але і навукоўцам. “Мёрская 
даўніна”, як і ў мінулыя гады, асвятляла 
пошукавую дзейнасць гурткоўцаў; была 
сапраўдным люстрадзёнам дзейнасці музеяў 

нашай школы, апавядала аб цікавых знаходках і 
адкрыццях. Амаль у кожным нумары мы пісалі аб 
цікавых экспанатах, падараваных музею 
Кандратовічам Ігарам, Паўловічам Міколам, 
Панізьнікам Сяргеем і іншымі рупліўцамі. 
Шчырае ім дзякуй. Вось чаму і ў 2014 годзе 
фонды нашых музеях павялічыліся больш чым на 
600 экспанатаў. Асабліва шмат знаходак паступіла 
ў раздзелы “Нумізматыка”, “Баністыка”, “Этн  

аграфія”, “Філатэлія”, “Філакарція” і інш. 
Сёлета мы плануем надрукаваць у газеце 

шэраг матэрыялаў, прысвечаных юбілейным 
датам: 75-годдзю ўтварэння Мёрскага раёна, 95-
годдзю савецка-польскай вайны, 70-годдзю 
заканчэння Вялікай Айчыннай і Другой сусветнай 
вайны і іншым важным падзеям. Будзьце з намі. 

 

НАШЫ НАВІНЫ 
 
ЭКСКУРСІЯ 
 Пад час зімовых канікул у школе працаваў 
лагер адпачынку. Як заўсёды, у праграму 
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ўваходзіла і наведванне музея. На гэты раз дзеці 
пажадалі пазнаёміцца з этнаграфічным раздзелам. 
Экскурсію па тэме “Рэчы нашых продкаў” 
праводзіў для іх кіраўнік музея Ермалёнак В.А. 
Дзеці з цікавасцю не толькі слухалі, але і 
спрабавалі самі адгадаць назву і прызначэнне 
шматлікіх прадметаў мінуўшчыны. Найбольшых 
поспехаў дасягнула ў гэтым Насця Смерцева, якая 
наведвала гурток “Арганаўты мінулага”. Пасля 
экскурсіі была праведзена віктарына, і ўсе яе 
ўдзельнікі атрымалі ў падарунак прызы ад музея. 

 

У музеі—УРОКІ ГІСТОРЫІ 

 У нашых музеях праводзяцца не толькі 
экскурсіі, але і ўрокі па літаратуры, прадметах 
“Чалавек і свет”, “Мая Радзіма – Беларусь”. Але 
найбольшая колькасць урокаў праводзіцца па 
гісторыі. Вось і ў студзені пад час вывучэння 
тэмы па новай гісторыі “Першая сусветная вайна” 
настаўнік гісторыі Ермалёнак В.А. і Ермалёнак 
А.В. правялі для трох дзевятых класаў нашай 
школы ўрокі па гэтай тэме. 
 У гэтым навучальным годзе яны былі 
значна цікавейшыя, бо акрамя раздзела музея, 
прысвечанага Першай сусветнай вайне, вучні 
маглі пазнаёміцца і з выставай, прысвечанай 
стогадоваму юбілею вайны. Настаўнікі з 

дапамогай тэматычнай экспазіцыі змаглі больш 
эмацыянальна і яскрава данесці сутнасць 
трагічных падзей таго часу, азнаёміць школьнікаў 
з лёсам нашых землякоў—удзельнікаў вайны. Але 
45 хвілін урока вельмі мала, каб дэталёва 
пазнаёміцца з экспазіцыяй нашага музея, таму ў 
бліжэйшы час класныя кіраўнікі на выхаваўчых 
гадзінах змогуць прывесці яшчэ раз свае класы ў 

музей і больш падрабязна пазнаёміцца з 
экспанатамі па гісторыі Першай сусветнай вайны.  
 
ЮБІЛЕЙНЫЯ ДАТЫ 2015 ГОДА 
1475 г.—першае пісьмовае ўпамінанне пра в.Язна 
1505 г.—510 год першага ўспаміна аб в.Чэрасы 
1515 г.—500 год першай пісьмовай згадкі пра 
замак у Вяце 
1690 г—325 год назад праваслаўны манастыр і 
царква ў Мёрах сталі ўніяцкімі 
1700 г.—315 год вялікаму пажару ў Дзісне 
1715 г.—300 год таму нарадзіўся Мікалай 
Лапацінскі, брэсцкі ваявода, будаўнік палаца і 
царквы ў Лявонпалі 
1775 г.—240 год першай згадкі аб школе ў Дзісне 
1810 г.—295 год з дня нараджэння Генрыха 
Дмахоўскага, паўстанца і скульптара з Забалоцця 
1810 г.—205 год з пачатку будаўніцтва палаца 
паноў Рудніцкіх у Дзедзіне 
1835 г.—180-я гадавіна смерці Тэклі 
Ўрублеўскай, паэткі-драматурга з Дзісны 
1849 г.—175 год з часу пабудовы царквы ў імя 
Іаана Багаслова ў в.Галомысла 
1850г.—нарадзіўся Вайніслаў Савіч Заблоцкі 
паэт, фалькларыст, адзін з пачынальнікаў 
беларускай літаратуры 
1870 г.—узвядзенне мураванай Уваскрасенскай 
царквы ў Дзісне 
1875 г.—140-годдзе Паўла Валынцэвіча—святара 
і фатографа з Узмёнскай царквы. 
1885 г.—130 год з дня заснавання Язненскай 
царкоўна-прыходскай школы 
1890 г.—125-годдзе Пётры Простага (І.Бобіча), 
святара і беларускага пісьменніка з в. Дзедзінка  
1890 г.—125-годдзе Флора Манцэвіча, дзеяча 
нацыянальна-вызваленчага руху, дэпутата на 
Народны сход у Беластоку 
1895 г.—120-годдзе Маісея Смірына, вучонага, 
гісторыка, медыявіста Дзісны, удзельніка 
паўстання на Дзісеншчыне, паэта, фалькларыста 
1900 г.—115 год таму памёр Аляксандр Рыпінскі, 
удзельнік паўстання на Дзісеншчыне, паэт, 
фалькларыст 
1900 г.—115 год з пачатку пабудовы царквы ў 
імя Мікалая Цудатворца ў Блошніках (Калінавая) 
1900 г.—115 год асвячэння царквы Ператварэння 
Гасподняга ў в.Язна 
1905 г.—пачатак правядзення вечарын 
беларускай нацыянальнай культуры ў Дзісне 
1905 г.—110 год арганізацыі першамайскай 
дэманстрацыі ў Дзісне 
1905 г.—пачатак будаўніцтва Ўспенскага касцёла 

Урок гісторыі на выставе, 9 А кл. 
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ў Мёрах 
1910 г.,31.03.—105 год з дня нараджэння Юзэфа 
Буйноўскага, выпускніка Дзісенскай гімназіі, 
паэта, прафесара-літаратуразнаўцы, заснавальніка 
польскага ПЭН-клуба ў Лондане 
1910 г., 25.07.—105 год з дня нараджэння 
Генадзя Цітовіча—кампазітара, дырыжора, 
этнамузыказнаўцы 
1920 г.—95 год савецка-польскай вайне 
1920 г.—95-годдзе Героя Сацыялістычнай Працы 
Анісімава Івана Ерамеевіча 
1920 г., 20.10.—95 год з дня нараджэння 
беларускага спевака, Заслужанага артыста БССР 
Міхаіла Шуманскага з Пераброддзя 
1920 г.—95 годдзе Вярховіч (Каўчынскай) 
Вацлавы. Закончыла Дзісенскую гімназію і 
школу. Вучоны, прафесар філалогіі Гданьскага і 
Люблінскага ўніверсітэтаў 
1920 г.—95-годдзе Забэлы Эўгеніюша, 
выпускніка Дзісенскай гімназіі, доктара 
медыцыны, краязнаўцы, аўтара кніг пра Дзісну і 
Беразвечча 
1930 г.—пачатак выдання часопіса “Наш глос” 
навучэнцаў Дзісенскай гімназіі  
1930 г.—завяршэнне будаўніцтва чыгункі праз 
Мёры 
1930г.—наведанне Браслаўшчыны і Дзісеншчыны 
прэзідэнтам Польшчы І.Масціцкім 
1935 г.—80-годдзе Шымуковіча Ф. Л.—педагога і 
краязнаўцы 
1935 г.—80-годдзе Томкі Ягора Андрэевіча—
Героя Савецкага Саюза 
1940 г. 15 студзеня—75 год утварэння Мёрскага 
раёна 
1940 г., вясна—стварэнне першых калгасаў у 
раёне 
1945 г.—70-годдзе Рышарда Курыльчыка з 
Дзедзінкі, польскага пісьменніка гістарычнага 
жанру 
1945 г., 9 мая, 2 верасня—70 год заканчэння 
Вялікай Айчыннай і Другой Сусветнай вайны 
1950 г.—завяршэнне ў асноўным ліквідацыі 
непісьменнасці сярод дарослага насельніцтва ў 
Мёрскім раёне 
1955 г.—60-годзе Галіны Тычкі—вучонага 
філолага 
1960 г., 10 студзеня—Мёрскі раён ў выніку 
ліквідацыі Маладзечанскай вобласці ўвайшоў у 
склад Віцебскай вобласці 
1965 г.—завяршэнне будаўніцтва і ўвядзенне ў 
строй Мёрскага мясакамбіната 
1965 г., лістапад—50 год з дня ўтварэння ў Мёрах 

камбіната бытавога абслугоўвання 
1975 г.—40 год з адкрыцця ў парку г. Міёры 
стэлы ў гонар вызвалення раёна ад фашысцкіх 
захопнікаў. 

 

РУПЛІЎЦЫ МУЗЕЯ  

ПАДАРУНКІ АД С. С. ПАНІЗНІКА 

 Знакаміты наш зямляк, паэт, пісьменнік і 
краязнаўца Сяргей Сцяпанавіч Панізьнік 
з’яўляецца сталым рупліўцам нашых музеяў, 
шчыра дзеліцца з намі сваімі багатымі зборамі. У 
чарговы раз такі падарунак ён зрабіў перад Новым 

годам. Для Музея кнігі і друку ён перадаў шэраг 
выданняў беларускіх пісьменнікаў у эміграцыі. 
Паміж іх—цікавыя ўспаміны беларускага дзеяча 
Яўхіма Кіпеля “Эпізоды”, надрукаваныя ў Нью-
Ёрку ў 1998 годзе; тамсама выдадзены ў 1967 
годзе паэмы Я. Юхнаўца “Калюмбы”, М. Сяднёва 
“Вершы” 1955 г., Анатоля Бярозкі “Адзінаццаць 
вершаў”, надрукаваных у 1989 годзе таксама ў 
ЗША, успаміны старшыні Рады БНР Івонкі 
Сурвілы. Багата ілюстраваная і з аўтографам 
нашай зямлячкі Вольгі Грыцук кніга Янкі 
Запрудніка “Беларускія фестывалі і выстаўкі ў 
Нью Джэрсі”, якая пабачыла свет у Нью-Ёрку 
зусім нядаўна, у 2013 годзе. Надрукаваныя ў 
Беларусі, але таксама пісьменнікаў-эмігрантаў, 
кнігі Аўгена Калубовіча “На крыжовай дарозе”, 
“Творы” Лявона Савёнка. Падараваў Сяргей 
Сцяпанавіч і шэраг кніг беларускіх аўтараў з іх 
аўтографамі нашаму земляку, у тым ліку 
Аляксандра Лукашука “Зкімбы-зымбы”, А. 
Карлюкевіча “Рэкі і азёры ў паэзіі Барадуліна”, А. 
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Вярцінскага “Нью-Йоркская сірэна” . У экспазіцыі 
раздзела “Літаратурная Мёршчына” зойме сваё 
месца і выданне нашай зямлячкі Ганны Матусевіч 
“Сучасны арыгінальны Ліцьвінскі слоўнічак”, у 
якім змешчана шмат цікавых слоў і выразаў з 
мінулых гадоў нашай мясцовасці. 
 Але найбольш папоўніліся экспанатамі ад 
нашага славутага земляка фонды раздзела 
“Паштоўкі і канверты”. Гэта чэшскія паштоўкі з 
выявамі горада Ліберэц 1924 г., нямецкія 
паштоўкі 20-х – 30-х гадоў з краявідам скалы 
Лорэляй на Рэйне, “Сардэчныя віншаванні з Днём 
нараджэння”, фінская—1909 года з выявай горада 
Гельсінгфорс, шведская—з выявай будынка 
парламента ў Стакгольме, расійскія 
дарэвалюцыйныя—з разлівам ракі Камы, 
італьянская—з выявай горада Венецыі, а таксама 
першыя савецкія паштоўкі 1926 года горада 
Кіславодска і наваколляў Ялты.  
 Хоць і сучасныя, але не менш цікавыя па 
зместу і дастаткова рэдкія беларускія мастацкія 
паштоўкі, прысвечаныя Міхасю Лынькову, 
Палуце Бадуновай, Якубу Коласу, Вялікаму князю 
Вітаўту, Канстанціну Астрожскаму з выявамі 
карцін М. Купавы, з рэпрадукцыямі карцін А. 

Марачкіна “За свабоду”, “Сляза Міндоўга” з 
аўтографамі мастака. Арыгінальныя паштоўкі, 
прысвечаныя славутым людзям Слонімшчыны. 
Добра было б выдаць падобныя паштоўкі, 
прысвечаныя славутым асобам Мёршчыны.  
 Але найбольшая колькасць паштовак—гэта 
віншавальныя, пераважна са святамі Новага года і 
Калядамі, а таксама Велікодныя – колькасцю 
больш за 80 асобнікаў. Яны ўяўляюць сабой 
віншаванні Сяргею Сцяпанавічу ад знаёмых і 

сяброў не толькі з Беларусі, але і Чэхіі, Канады, 
Латвіі, Украіны, Расіі і г. д.   
 Акрамя паштовак Сяргей Сцяпанавіч 
падараваў нам шмат канвертаў з маркамі з розных 
краін свету, у тым ліку з ЗША і Канады. 
Беларускія канверты былі прысвечаны краязнаўцу 
А.Сапунову з Віцебска, 200-годдзю вызвольнага 
паўстання Тадэвуша Касцюшкі, 125–годдзю з дня 
нараджэння Янкі Купалы, касцёлам Сымона і 
Алены, савецкі канверт, прысвечаны сталіцы 
Эстонскай ССР—гораду Таліну. Але найбольшая 
колькасць беларускіх канвертаў прысвечана 
Новаму году і Калядам. Наш зямляк даслаў у 
музеі і вялікую колькасць запрашэнняў на 
шматлікія імпрэзы, святы, вечарыны, творчыя 
сустрэчы, якія сведчаць аб разнастайных творчых 
сувязях нашага знакамітага паэта. Сярод 
падарункаў – цікавая ўпакоўка ад іголак 30-х 
гадоў 20-га стагоддзя, з надпісам на англійскай 
мове, але вырабленая ў Германіі, што сведчыць аб 
экспарце гэтай прадукцыі ў розныя краіны.  
 Перадаў Сяргей Сцяпанавіч і копію кнігі на 
польскай мове вядомага краязнаўцы Антона 
Гедэмана “Гісторыя Браслаўскага павета”, 
арыгінал яе быў надрукаваны ў Вільні ў 1930 
годзе. Нягледзячы на тое, што ў нашым музеі ёсць 
арыгінальнае выданне, копія лепш прыдасца для 
непасрэднай працы. Удзячныя мы і за дасланы 
дыск “Пад ясну зарыцу”, які быў створаны на 
аснове фальклорных запісаў Сяргея Сцяпанавіча ў 
70-я гады 20-га стагоддзя. 
 

ПАДАРУНАК АД С. ЖДАНОВІЧ 
  

У мінулым нумары “Мёрскай даўніны” мы пісалі 
аб наведванні нашых 
музеяў госцяй з ЗША 
Святланай Ждановіч. 
Экспазіцыі нашых 
музеяў так уразілі 
наведвальніцу, што 
яна, пакідаючы сваю 
былую радзіму, 
вырашыла падараваць 
гістарычнаму музею 
абраз са сваёй былой 
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кватэры ў Мёрах. Мы з удзячнасцю прынялі 
падарунак. Абраз намаляваны на дошцы памерамі 
11 на 13 см. Ён упрыгожаны бронзавым акладам, 
які выкананы шляхам чаканкі. Назва абраза –  
“Казанская  Божая маці”. Па тыпалогіі гэта выява 
адносіцца да Багародзіцы Адзігітрыя, у 
перакладзе з грэчаскай—“Тая, што паказвае шлях 
да Госпада”. Па нашым меркаванні, ён створаны 
на пачатку 20-га стагоддзя.  

 
ПАДАРУНКІ АД І. КАНДРАТОВІЧА 

Чарговыя каштоўныя рэчы падараваў для 
гістарычнага музея студэнт 2-га курса гістфака 

БДУ Кандратовіч Ігар. На гэты раз для раздзела 
“Баністыка” ён перадаў некалькі банкнот 
экзатычных краін. Больш за ўсё купюр Інданэзіі—
1, 5, 10, 50 сенэмісій 1964 года.  Ігар адшукаў 5 
к’ят былой краіны Бірма, якая зараз называецца 
М’янма, купюру пад назвай “кіп” вартасцю 10 кітз 
краіны Лаос. Дзякуючы нашаму гурткоўцу ў 
нашым музеі з’явілася купюра ў 1000 інці Лаціна-
Амерыканскай краіны Перу. 
 

ПАДАРУНКІ АД А.П.СМЕРЦЕВАЙ 

 Ала Пятроўна Смерцева, у мінулым 
камсамольскі і партыйны работнік, зараз 
знаходзіцца на заслужаным адпачынку. Не 
аднойчы яна наведвала музеі нашай школы і 
цікавілася іх дзейнасцю, абяцала падараваць 
рарытэты для іх экспазіцый і зараз  сваё абяцанне 
выканала. Для музея кнігі і друку Ала Пятроўна 
падаравала два старыя выданні.  
 Першая кніга— цікавае даследаванне па 
псіхалогіі нямецкага вучонага-філосафа, 
прафесара Гейфельдскага ўніверсітэта Іагана 
Рэмкэ. Гэта навукова-папулярнае выданне, якое 
было надрукавана ў “Бібліятэцы самаадукацыі” 

вядомых выдаўцоў Бракгаўза і Эфрона пад назвай 
“Душа чалавека”. Пераклад на рускую мову 
выканаў А. Давыдаў. Кніга пабачыла свет у 
Санкт-Пецярбургу ў 1906 годзе. Аўтар у кнізе 
сцвярджае, што душа не матэрыяльная, а 
з’яўляецца часткай свядомасці. 
 Другая 
кніга 
называецца 
“Вялікі 
раскол”. І хоць 
выданне не  
мае тытульнай 
старонкі і 
прозвішча 
аўтара, але нам 
удалося 
высветліць 
наступнае. 
Напісаў яе знакаміты рускі і ўкраінскі пісьменнік 
Данііл Мардоўцаў (1830 – 1905 гг.). Ён з’яўляецца 
аўтарам шматлікіх гістарычных раманаў па 
гісторыі Расіі 17 – 18 стст. Па нашым меркаванні 
кніга, якую падаравала нам Ала Пятроўна, была 
надрукавана ў знакамітым кнігавыдавецтве П. П. 
Сойкіна ў серыі кніжак бібліятэкі “Знание для 
всех” у 1901 годзе. Падараваныя кнігі зоймуць 
годнае месца ў фондах музея кнігі і друку. 
 

ПАДАРУНКІ АД РАДЗІШЭВІЧ НАСЦІ 

Вучаніца 7-б класа Радзішэвіч Насця 
займаецца ў нашым гуртку ўжо трэці год. Увесь 
гэты час яна займаецца актыўным пошукам 
экспанатаў для музея. У нашай газеце летась мы 
пісалі аб яе знаходках. У пачатку 2015 года яна 
зноў перадала ў гістарычны музей новыя знаходкі. 
Маці Насці 
дазволіла перадаць 
у музей узнагароды 
дзеда, Пахіркі 
Платона 
Міхайлавіча. Гэта 
юбілейныя медалі: 
“60 год Перамогі ў 
Вялікай Айчыннай 
вайне”,  “50 год 
Савецкай Арміі” і 
інш.. Платон 
Міхайлавіч 
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нарадзіўся ў 1921 г. у вёсцы Малая 
Кавалеўшчына, ваяваў 
у складзе брыгады 
“Кастрычнік”, у 1944 
годзе, пасля 
вызвалення Беларусі, 
прымаў удзел у 
партызанскім парадзе 
ў Мінску. Пасля былы 
партызан ваяваў з 
фашыстамі на фронце, 
быў цяжка паранены 
пад Рыгай. Пасля 
вайны П.М.Пахірка 
працаваў на радзіме ў 

калгасе. Памёр Насцін дзядуля ў 2006 годзе. 
Музейная экспазіцыя—годнае месца для 
захавання памяці пра ветэрана. Цікавымі 
экспанатамі, перададзенымі ў музей Насцяй, 
з’яўляюцца і старыя завушніцы прабабулі з сінім і 
чырвоным шклянымі вочкамі 30-х – 50-х гадоў 20-
га стагоддзя.  
 

КНІГА М. Б. ЧЭРКАСА 

У № 4 нашай газеты за мінулы год мы 
пісалі аб выданні кнігі вершаў ветэрана Вялікай 
Айчыннай вайны, Заслужанага настаўніка БССР 
Міхаіла Баляслававіча Чэркаса. Зараз ён 
падараваў нам другое выданне гэтай кнігі, якая 
выйшла пад назвай “И снова будни нашей 
деревушки”.  У новым, перапрацаваным і 
дапоўненым, выданні аўтар дадаў свае новыя 

творы, напісаныя ў 
апошні час. Для 
чытачоў будзе 
цікава пазнаёміцца з 

вершаваным 
перакладам 

легендаў, якія 
існавалі ў наваколлі 
Слабодкі. Гэта 
паэмы на рускай 
мове “Легенда аб 
чортавай яме” і 
“Легенда аб 

зачараваным 
вяселлі”. У зборнік 

вершаў увайшлі і творы, напісаныя ў апошнія 

гады ў Мёрах, дзе ветэран жыве ў сваёй дачкі 
Пацеенак Таццяны Міхайлаўны. Новае выданне 
ўпрыгожана і новымі цікавымі здымкамі з жыцця 
Міхаіла Баляслававіча. 

 
 

ЮБІЛЕЙ РАЁНА 

15 студзеня 2005 года ў Мёрскім раённым 
цэнтры тэрытарыяльнага абслугоўвання 
насельніцтва адбылася сустрэча ветэранаў 
працы і моладзі, прысвечаная 75-годдзю 
ўтварэння Мёрскага раёна. 

 У сустрэчы прынялі ўдзел старшыня 
райвыканкама Кузняцоў І. В., яго намеснік 
Стальмачонак Т. А. , старшыня Мёрскага раённага 
Савета дэпутатаў Баніфатава М. М., кіраўнік 
раённай арганізацыі БРСМ Кашкур Марына. 
Арганізатарам сустрэчы стала раённая 
ветэранская арганізацыя на чале з Кашкурам Ч. С.. 
У пачатку сустрэчы выступіў Ермалёнак В. А., які 
расказаў прысутным аб узнікненні горада Мёры, 
развіцці мястэчка і паступовым яго ператварэнні ў 
адміністрацыйны цэнтр –  спачатку воласці, 
потым гміны і раёна. Аповед суправаджаўся 
дэманстрацыяй цікавых знаходак, якія 
адлюстроўвалі гісторыю паселішча. Далей 
выступілі ветэраны працы. Матэленак Л.А., які 
працаваў рэдактарам раённай газеты на працягу 
37 год, распавёў аб гісторыі газеты; былы 
начальнік Мёрскага РАУС Фурс Р. Б. у сваіх 
успамінах падзяліўся аб барацьбе са злачыннасцю 
на Мёршчыне ў 60-я – 70-я гады 20-га ст.. Перад 
прысутнымі выступілі былы начальнік раённага 
вузла сувязі Хілько П.М., былы камсамольскі і 
партыйны работнік Смерцева А. П., ветэран 
працы ў органах ЗАГСа Гушча І. Л.. Выступоўцы 
апавядалі аб сваёй працы, аб поспехах раёна ў 
мінулым, заклікалі моладзь падтрымліваць 
традыцыі бацькоў, садзейнічаць сучаснаму 
развіццю раёна. У нязмушанай гутарцы моладзь, 
якая прымала ўдзел у сустрэчы, выказала свае 
меркаванні аб сучасным і мінулым і запэўніла, 
што яна гатова пераняць эстафету працоўных 
здзяйсненняў старэйшага пакалення.  
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УСПАМІНЫ АБ ВАЙНЕ (дадатак да выставы) 

У экспазіцыі гістарычнага музея на 
выставе, прысвечанай 100-годдзю Першай 
сусветнай вайны, знаходзіцца здымак нашага 
земляка, зроблены ў Рызе ў 1917 годзе. Успаміны 
аб ім былі запісаны чатырнаццацігадовым 
Іванам Сцепулёнкам, пачутыя ім ад дзеда, які 
жыў у вёсцы Падгайцы, якраз праз 50 год пасля 
вайны, у 1964 годзе. 
 Яго дзед, Фёдар Андрэевіч Сцепулёнак, 
нарадзіўся ў 1894 годзе. Калі пачалася Першая 
сусветная вайна, ён адразу быў прызваны ў 
царскае войска і пасля кароткага навучання быў 
накіраваны на паўднёвы фронт, дзе ваяваў з 
аўстрыйцамі. Спачатку ён быў дзеншчыком пры 
афіцэры, а потым стаў унтэр-афіцэрам. Пад час 
аднаго з баёў Іван Сцепулёнак быў паранены ў 
галаву, куля прайшла па чэрапе, але не прабіла 
яго, а толькі аглушыла салдата. Пазней наш 

зямляк быў 
накіраваны на 
Паўночны фронт і 
неўзабаве зноў 
быў паранены. На 
гэты раз пад час 

артылерыйскага 
абстрэлу 

шрапнельны 
шарык трапіў у 
рэчмяшок, дзе 
была металічная 
біклажка, якая 

выратавала 
салдату жыццё. 
Шрапнель не 
прабіла цела 

салдата, а засталася ў спіне. Таму, пасля шпіталя 
ён трапіў ізноў на фронт, дзе яго чакала новае 
выпрабаванне – на гэты раз атрутнымі газамі. 
Толькі зноў Фёдару пашчасціла. Да яго акопа газы 
не дайшлі, змяніўся вецер. У суседніх жа акопах 
усе салдаты загінулі, бо процівагазаў яшчэ не 
было. Але салдат запомніў на ўсё жыццё, што 
атрутныя рэчывы пахлі цукеркамі. Трупаў было 
такое мноства, што некалькі дзён не маглі іх 
пахаваць,  ад гарачыні пачаўся страшны смурод. 

 На гэтым выпрабаванні не скончыліся. 
Пачалася халера. Спачатку салдаты не ведалі, 
чаму так страшна рэжа ў жываце, толькі калі яны 
пачалі паміраць адзін за адным, лекары 
здагадаліся даставіць нейкую вакцыну, ад якой 
людзі рвалі на сабе валасы, амаль што вар’яцелі, 
лезлі на дрэвы, але выжылі. Напрыканцы 1917 
года пачаўся голад і ў нямецкім войску. 
Прыходзілі галодныя нямецкія салдаты і прасілі 
кавалак хлеба, які выменьвалі на боты, гадзіннікі 
ці яшчэ на якія-небудзь рэчы.  
 Пасля заканчэння вайны Фёдар Андрэевіч 
Сцепулёнак паехаў да свайго сябра салдата ў 
Петраград. Калі папрасіў што-небудзь паесці, той 
адчыніў скрынку камода, поўнага грошай і сказаў: 
“Вось наша ежа”. Вярнуўшыся на радзіму, Фёдар 
Сцепулёнак пры Польшчы займаўся сельскай 
гаспадаркай, а пасля вайны быў старшынёй 
калгаса. Але і праз шмат гадоў памяць аб вайне і 
загінулых сябрах не пакідала ветэрана Першай 
сусветнай вайны. 
 

ВЕЛАСІПЕДНЫ ПАХОД ПА МАРШРУТУ 
“БРАСЛАЎСКА –ДРУЙСКІ ПЯРСЦЁНАК”. 

ІКАЗНЬ 

Пасля знаёмства з гісторыяй замка мы 
пачынаем вывучаць будынак млына, 
пабудаванага ў 30-я гады 20-га стагоддзя. Па 
ўспамінах майго бацькі, Ермалёнка Антона 
Міхайлавіча, калі гаспадар пабудаваў млын, то 
нідзе не мог знайсці патрэбны для жорнаў вялікі 
камень. Неабходны камень быў знойдзены на полі 
яго сястры—Марыі Міхайлаўны Цішкі, якая жыла 
ў вёсцы Заполеўшчына, непадалёку ад Іказні. За 
тое, што гаспадары згадзіліся аддаць патрэбны 
для жорнаў камень, ім было дазволена малоць 
сваё зерне бясплатна і без чаргі. Але пасля 
карпатлівага пошуку нам не давялося натрапіць на 
тыя каменныя жорны. Захаваліся толькі 
пасляваенныя, не каменныя, а бетонныя, з 
маркіроўкай 50-60-х гадоў 20-га стагоддзя.  

Пасля вывучэння млына накіроўваемся ў 
саму вёску, размешчаную на ўзвышшы, якое 
дамінуе над усёй мясцовасцю. Каб лепш 
палюбавацца краявідамі ды і размяцца пасля руху 
на роварах, на пагорак уздымаемся пехатою. 

Сцепулёнак І. (злева) 
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Першы прыпынак у вёсцы Іказнь зладзілі ля 
царквы. Тут я спачатку апавядаю аб гісторыі 
мястэчка і маёнтка Іказнь. 

Калі Іван Сапега атрымаў у сваё валоданне 
тутэйшыя мясціны, ён не толькі заснаваў замак, 
але і пажадаў, каб тут паспяхова развівалася і 
паселішча. У грамаце Аляксандра ўжо згадваецца 
цэнтральная плошча мястэчка, гандлёвы рынак. 
Але для развіцця тут гарадскога паселішча не 
было спрыяльных умоў. Па-першае, гандлёвыя 
шляхі, якія праз Іказнь ішлі на Полацк, Рыгу і 

Вільню, не 
адыгрывалі ў 
гандлі вялікай 
ролі. Па-другое, 
даволі далёка ад 
Іказні былі і 
водныя шляхі, 
якія ў 

сярэднявеччы 
адыгрывалі 

важную ролю ў 
гандлі. Галоўнай 
жа перашкодай 
для развіцця, як і 
ў Пераброддзі, 

былі шматлікія войны, якія надта часта непакоілі, 
а то і спусташалі гэты кут. Так, ужо ў 1515 годзе, 
як піша Пскоўскі летапіс, рускія ваяводы пад час 
вайны спалілі толькі што пабудаваныя дамы 
мястэчка. Але, нягледзячы на неспрыяльныя 
ўмовы, паселішча развівалася. 

 У граматах славутага Льва Сапегі 1593, 
1596 гг. называюцца ў Іказні вуліцы і корчмы. 
Дакумент аб падаткаабкладанні 1628 года называе 
ўжо 5 рынкавых дамоў і 80 вулічных. Усяго было 
15 дамоў рамеснікаў: млынары, кравец, купец. 
Агульная колькасць жыхароў магла ў тыя часы 
дасягаць 600 чалавек; Іказнь па колькасці 
насельніцтва саступала толькі Браславу, Відзам і 
Друі. Вайна з Маскоўскай дзяржавай 1654 – 1667 
гадоў прынесла мястэчку чарговае спусташэнне. 
У 1659 годзе рускі дыпламат Афанасій Ардын-
Нашчокін пісаў: “Рэйтары мучаць людзей у Іказні, 
лепш тут не жыць і не бачыць такіх злых бедаў. У 
1661 годзе знаходзіўся ў мястэчку камандзір 
войскаў Рэчы Паспалітай, аўтар знакамітых 

успамінаў Ян Пачобут-Адляніцкі. З 1792 года 
Іказнь, як і Мёры, уваходзіць у склад Расіі і 
знаходзіцца ў Дзісенскім павеце. У гэты час тут у 
50 хатах жывуць 132 жанчыны і 131 мужчына.  

У1812 годзе праз Іказнь адступала 1-ая 
руская армія на чале з Барклаем дэ Толі. 25 
чэрвеня тут спыняўся рускі імператар Аляксандр 
І. Пасля адступлення рускіх войск у Іказнь 
увайшлі французскія войскі. Пагоркі ля Іказні 
французскім маршалам Мюратам былі прызнаны 
зручнымі для абароны на выпадак наступлення 
рускіх войск. Але яны не спатрэбіліся, бо руская 
армія хутка адступала.  

У вайну мястэчка зноў было спалена 
ўшчэнт, і таму нават праз паўвека тут жыло менш 
насельніцтва, чым да вайны. Але пасля адмены 
прыгоннага права насельніцтва мястэчка імкліва 
вырасла і ў 1879 годзе налічвала 541 жыхара. У 
1904 годзе тут жыло 267 мужчын і 306 жанчын. 
Знакаміты Пакроўскі кірмаш доўжыўся тут тры 
дні. Меліся тры гандлёвыя лаўкі. Іказнь па-
ранейшаму заставалася мястэчкам, дзе маглі 
сяліцца яўрэі. 

Іказнь была цэнтрам антыбальшавіцкага 
паўстання ў 1919 годзе, аб чым мы пісалі ў 
“Мёрскай даўніне” (№5 за 2014 г.). У міжваенны 
час Іказнь была мястэчкам Перабродскай гміны. У 
1931 годзе тут налічвалася 96 двароў і 480 
жыхароў, працавалі прыватныя крамы В. 
Монскага, Д. Самавара, К. Шнайдара, Ш. Генса, 
дзейнічала кааператыўная каса. У мястэчку 
працавалі два кавалі, два шаўцы, была і піўная, 
якую ўтрымліваў Н. Самавар. У гэты час існавала 
і калонія Іказнь, дзе пражываў 141 жыхар у 20 
хатах. Іказнь славілася сваім гуртком Інстытута 
беларускай гаспадаркі і культуры і мясцовай 
пажарнай камандай.  

У 1940 годзе Іказнь стала цэнтрам 
сельсавета, у які ўваходзіла 37 вёсак. У самім 
мястэчку перад вайной было 584 жыхары. У вайну 
яўрэйскае насельніцтва было знішчана—частка ў 
мястэчку, частка—у Браслаўскім гета. Пад час 
наступлення Савецкай Арміі ў ліпені 1944 года 
мястэчка было спалена фашыстамі. Пасля вайны 
Іказнь стала цэнтрам калгаса імя Чарняхоўскага, 
але з 1970-х гадоў пачаўся заняпад паселішча. 
Зараз колькасць жыхароў зменшылася. 

“Арганаўты” ля млына 
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Цікавую гісторыю мае не толькі мястэчка, 
але і маёнтак Іказнь, які вядомы з 1499 года як 
уладанне Сапегаў. У 1500 годзе каралём 
Аляксандрам, а ў 1509 годзе вялікай княгіняй 
Аленай уладанні былі значна павялічаны. Але ўжо 
ў сярэдзіне 16-га стагоддзя іказенскі маёнтак 
Сапегаў трапляе да новых уладальнікаў: князёў 
Пронскіх, ваяводы Мікалая Сіняўскага, а таксама 
Страбоўскага. Найбольшай часткай маёнтка 
валодаў Сіняўскі, які з Іказні, Пагоста і Вяты 
выстаўляў у 1567 годзе 50 вершнікаў і 25 пешых 
воінаў. 

 У 70-я гады 16-га стагоддзя Іказнь зноў 
пераходзіць да сына Івана Сапегі Паўла. Але яго 
сыны Мікалай, Андрэй і Багдан прадаюць свае 
часткі Іказненскага маёнтка знакамітаму канцлеру 
Льву Сапегу. Апошні далучыў да яго Друю і 
іншыя ўладанні ў Браслаўскім павеце. У 1620 
годзе ён падзяляе свой маёнтак паміж сынамі 
Янам, Крыштафам і Казімірам. Пасля заснавання 
Сапежына друйскія ўладанні сталі асобным 
маёнткам. У 1690 годзе Іказненскі маёнтак 
віленскага ваяводы Казіміра Сапегі налічваў 240 
дымоў. 

 У 1703 годзе маёнтак Сапегаў моцна 
пацярпеў ад нападу войска падскарбія ВКЛ 
Рыгора Агінскага. Асабліва лютавалі татары, якія 
служылі ў яго войску. Па рашэнні трыбунала ВКЛ 
Сапегі мусілі за гэты рабунак атрымаць 
кампенсацыю ў 50 тысяч фларынаў. Сапегі самі ў 
Іказні не жылі, а здавалі маёнтак у арэнду. На 
працягу першай паловы 18-га стагоддзя 
арандатарамі былі барон Атон Мантойфель, 
Мікалай Рудаміна-Дусяцкі, кашталянка 
смаленская Петранэлія Шчыт. У 1753 годзе 
Аляксандр Сапега прадае іказненскія ўладанні 
Мікалаю Лапацінскаму, у сваю чаргу апошні 
прадае маёнтак у Іказні Станіславу Прушынскаму. 
Але ўжо ў 1758 годзе маёнтак набываюць 
Бужынскія. Пры старасце Браслаўскім Ігнаце 
Бужынскім іказненскія ўладанні налічвалі 237 
дымоў і па велічыні былі чацвёртымі ў 
Браслаўскім павеце. Аб багаццях Бужынскіх 
сведчыць яго тэстамэнт на 72 старонкі. Тым 
багаццем можна было б запоўніць некалькі 
музейных залаў. Пры двары быў вялікі аркестр. 
Дачка Бужынскіх Тэрэза, якая была замужам за 
Францішкам Юндзілам, пакінула маёнтак у 
спадчыну свайму сыну – графу Віктару Юндзілу. 
Захавалася апісанне яго іказненскага маёнтка і 
сядзібы.  

Панскі двор быў драўляны, дах пакрыты 
гонтам, пры ім былі два флігелі, гаспадарчыя 
пабудовы, стайня, лядоўня, вяндлярня, вазоўня, 

хлеў, гумно, абора, млын, бровар. За даўгі маёнтак 
быў прададзены рыжскаму купцу Клейну, які ў 
1820 годзе адразу прадае яго маршалку Рэжыцкага 
павету Яну Ромеру. Яго нашчадкі дрэнна 
гаспадарылі, гэтым карысталіся сяляне, якія 
захоплівалі панскую зямлю. Калі Мечыслаў Ромер 
выйграў у сялян судовую справу, то яго стараверы 
забілі. 

 У пачатку 20-га стагоддзя ўладальнікам 
Іказненскага маёнтка стаў стацкі дарадца Сямён 
Шчаглавітаў, які пачаў распрадаваць сялянскія 
землі. У 1912 годзе Іказненскае возера набылі 
Міхаіл Бабылёў і Фёдар Лявікін. У 20-я – 30-я 
гады 20-га ст. Шчаглавітавы ўвесь маёнтак здавалі 
сялянам у арэнду. Пасля вайны ўсе будынкі былі 
разабраны. Пасля майго аповеду аб маёнтку 
гурткоўцы пачалі пошук і хутка лакалізавалі 
месца, дзе была панская сядзіба. 

В. А. Ермалёнак 
 
УСПАМІНЫ ЭДМАНДА КУЗІНОВІЧА. Дзісна 

ў 1930 – 1940-я гады (працяг)  
 

На паўночным беразе Дзвіны было 
прадмесце, званае Мікалаеўскай Слабадой, 
пераназванае Саветамі на Луначарск. У гэтым 
мястэчку была царква з двума пазалочанымі 
купаламі рознай вышыні. Яны ўзвышаліся над 
прысадзістымі белымі мурамі царквы. Відаць 
было, як за ракой працавалі людзі ў полі малымі 
групамі. Тыя, што завіхаліся бліжэй да Дзвіны, 
заўсёды стаялі да ракі задам, а тыя, што працавалі 
паводдаль, адчувалі сябе вальней. Трактароў на 
полі яшчэ не было відаць. Перыядычна па 
берагавым схіле праходзілі салдаты памежнай 
савецкай варты, апранутыя ў шэрыя шынялі да 
пят. За плячыма яны мелі доўгія вінтоўкі са 
штыкамі. На галаве ў іх былі суконныя шапкі са 
шпілем наверсе, званыя будзёнаўкамі. Пасля 1935 
года ўжо не было відаць працуючых на полі. 
Салдаты перасталі хадзіць па беразе, пільнавалі з 
месцаў, што не былі бачнымі з нашага боку. 
Царква пачала памяншацца: спачатку знікла адна 
вежа, потым другая, а хутка знікла і ўся царква. 
Потым зніклі вакол яе і ўсе жылыя дамы. Яны 
былі перанесеныя за выспу Баторага, адкуль не 
былі бачныя з нашага берага. За два – тры 
кіламетры ад Луначарска стаяў аднапавярховы 
палац, што выдзяляўся сярод зелені сваім сіне-
белым колерам. 

 Старыя людзі, што памяталі 
дарэвалюцыйныя часы, расказвалі, што пры 
палацы трымалі навучанага мядзведзя, які насіў 
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дровы да печы. Валодала ж палацам і маёнткам 
Каменка петраградская спявачка Анастасія 
Вяльцава. Пасля знікнення царквы знік і палац. Ён 
перастаў цешыць нас сваім прывабным выглядам, 
перастаў ажыўляць расказы пра мядзведзя. 
   

АРГАНІЗАЦЫЯ ЖЫЦЦЯ Ў ГОРАДЗЕ 

 Жыццём мястэчка кіраваў магістрат, 
карыстаючыся пячаткай, наданай яму яшчэ 
каралём Зыгмунтам Аўгустам: лодка з паднятым 
ветразем. Магістрат цяпер называўся гарадской 
управай. Месціўся ён у мураваным будынку пры 
вуліцы Пірамовіча, рог Пілсудскага, па дыяганалі 
да стражніцы КОП, што месцілася на першым 
паверсе Белага Дому. Абодва будынкі стаялі на 
краі біржы. Аколічныя вуліцы былі брукаваныя. 
На бруку, дзе быў малы рух, паяўлялася трава, яна 
моцна вырастала к сярэдзіне лета. Тады 
прыстаўленыя жанчыны седзячы палолі траву з 
дапамогай кароткіх нажоў. На чале магістрату 
стаяў бурмістр, які заўсёды быў палякам. 
Першым, якога памятаю, быў Браніслаў Пуцята, 
потым–Стэфан Кухарскі. Намеснікам быў Дзітрых 
Арэм, асіміляваны яўрэй, шанаваны жыхар 
гораду, былы настаўнік гісторыі, а перад тым 
вучыў і нямецкай мове. Прадстаўляў узорнага 
джэнтэльмена, любімца моладзі – другім пасля 
дырэктара Тадэвуша Станеўскага. Гарадская Рада 
выбіралася на пэўны час. Большасць складалі 
яўрэі. Заўсёды ў склад Рады ўваходзіў Бімбад. Ён 
выступаў з трыбуны на кожным свяце. Служачыя 
магістрату вышэйшага рангу пераважна мелі 
рускую адукацыю, лічыліся кампетэнтнымі і 
лаяльнымі работнікамі. Многія з іх былі па 
нацыянальнасці рускімі. Хтосьці быў царскім 
афіцэрам, або дарэвалюцыйным чыноўнікам. 
Было там і некалькіх беларусаў. Некаторыя з іх 
ваявалі з бальшавікамі на польскім баку. Мелі 
свой клуб, дзе ладна спявалі пад гітару. 

Цэнтральнае месца горада на скрыжаванні вуліц 
Пілсудскага і Гандлёвай неафіцыйна называлі 
Біржай. Тут было многа крамаў. На першым 
паверсе магістрату, з боку падворка, была 
арыштанцкая, дзе сядзелі за дробную правіннасць. 
Найчасцей пад арыштам бываў Ванька Аднавокі 
за п’янае хуліганства. Па працверазенні ён кляўся, 
што гэтага не паўторыцца, але не трымаў 
абяцання. Аднойчы затрымалі чалавека за нейкі 
ўчынак праз пару месяцаў пасля адбыцця 
шматгадовага зняволення ў Лукішках. Прозвішча 
не памятаю, памятаю толькі яго выгляд: чалавек 
гадоў 30 – 40, сярэдняга росту, з масіўным целам. 
На акруглым твары ў яго былі рэдкія сляды 
воспы. Меў ясныя вочы, якія заахвочвалі 
сустрэчнага да размовы. Не мінула і пары 
месяцаў, як горад абляцела сенсацыйная вестка: 
той лагерны чалавек застрэліў чалавека, з якім 
меў старыя рахункі, выкарыстаўшы абрэз. Праз 
некалькі дзён арышту яго адвезлі ў Вільню. Была 
то для мяне псіхалагічная лекцыя: зразумеў, што 
лагодны выгляд твару не заўсёды сведчыць аб 
лагодным характары. 

На краі дзядзінца магістрату была заезня 
Дабравольнай Пажарнай Стражы, каля якой стаяў 
воз з ручной помпай з двума рукаяткамі па 
абодвух баках. Побач стаяў воз з вялізнай 
драўлянай бочкай, заўсёды напоўненай вадой. У 
выпадку трывогі кожны воз запрагаўся ў пару 
коней. Пажарных дабравольна набіралі з гараджан 
без уліку рэлігійнасці і нацыянальнасці. Надзявалі 
блішчастыя меддзю накідкі, металічныя каскі і 
бралі сякеру, падвешваючы на шырокім парцяным 
пасе. Гэта адзенне захоўвалася дома. У 
дзяржаўныя святы пажарнікі выходзілі ў 
парадных уборах. Толькі аднойчы бачыў іх на 
гашэнні пажару. Затое добра памятаю іх духавы 
аркестр. У час святаў яны выступалі ў гарадскім 
парку. 
   


