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НАШЫ НАВІНЫ 

ЭКСКУРСІІ Ў «СЯЛЯНСКУЮ ХАТУ» 

Напярэдадні свята 8-га сакавіка наш 

этнаграфічны музей наведала звыш 40 

жанчын-супрацоўніц розных аддзелаў 

Мёрскага райвыканкама. Экскурсію для іх 

праводзіў кіраўнік музейнага аб’яднання 

Вітаўт Ермалёнак.  Асноўны склад 

экскурсантаў былі маладыя жанчыны, для іх 

нават самыя простыя рэчы нядаўняга мінулага 

былі не знаёмыя. Таму экскурсавод перш за ўсё 

звяртаў увагу на прадметы з паўсядзённага 

жыцця, без якіх не магла абысціся гаспадыня ў 

мінулым. Госці з захапленнем і здзіўленнем 

слухалі аповед пра жыццё і працу жанчын у 

мінулым. 

У МУЗЕІ–ГОСЦІ З МІНСКА 

Гістарычны музей наведалі 

прадпрымальнік са сталіцы Стацэвіч Вадзім і 

яго нявеста Рыта. Кіраўнік музея правёў 

азнаямляльную экскурсію па ўсіх раздзелах 

экспазіцыі музея. Гасцям асабліва спадабаліся 

прадметы з раздзелаў “Старажытная гісторыя 

Мёршчыны”, “Нумізматыка – крыніца 

краязнаўства”, “Падзеі першай і другой 

сусветных войнаў у гісторыі экспанатаў”. 

Шмат новага даведаліся маладыя людзі і аб 

славутых людзях Мёршчыны.  

У МУЗЕІ – ГУРТКОЎЦЫ 

На канікулах гістарычны музей наведалі 

сябры гурткоў ДУДА “Мёрскі Раённы дом 

дзяцей і моладзі ”Вольная хвілінка”-кіраўнік 

Сушко Алена і “Гуляем разам” кіраўнік 

Ясінская Вольга. Так як дзеці былі малодшага 

школьнага ўзросту, то кіраўнік музея Вітаўт 

  МЁРСКАЯ ДАЎНІНА 
   Выданне рады музеяў ДУА “Міёрская СШ №3” 

гуртка “Арганаўты мінулага”                № 3 (87) 2018   

У НУМАРЫ:  ЭКСКУРСІІ * УДЗЕЛ У КОНКУРСАХ* РЭСПУБЛІКАНСКІ 

КРАЯЗНАЎЧЫ ФОРУМ* ПЕРШАЕ МЕСЦА Ў ВОБЛАСЦІ* НАША 

ДАПАМОГА* ПАДАРУНКІ АД ІВАШКЕВІЧА ЯЎГЕНА* НАБЫТКІ 

КІРАЎНІКА МУЗЕЯ* 25 САКАВІКА – 100 ГОДДЗЕ БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАЙ 

РЭСПУБЛІКІ 



 
Мёрская даўніна  сакавік, 2018 

 2 

Ермалёнак імкнуўся ў даходлівай форме 

распавесці аб гісторыі Мёршчыны, 

абапіраючыся толькі на вядомыя дзецям 

звесткі па гісторыі і канкрэтызуючы іх 

экспанатамі музея. Як заўсёды, для лепшай 

увагі задаваліся пытанні. Найбольш кемлівыя і 

дапытлівыя атрымалі ў канцы экскурсіі ад 

экскурсавода выданне “Мёрскі раён”, адным з 

аўтараў яго з’яўляецца і Вітаўт Ермалёнак. 

ЭКСКУРСІІ ДЛЯ ВУЧНЯЎ Мёрскай СШ 

№3 

Па праграме ўрокаў музейнай педагогікі 

захавальніца фондаў Марыя Ермалёнак 

правяла экскурсію для 6-в класа па тэме 

“Добры дзень, музей”. Школьнікі наведалі 

гістарычны музей першы раз, таму экскурсавод 

паведаміла ім толькі самыя цікавыя звесткі з 

гісторыі рэчаў, якія знаходзяцца ў экспазіцыі 

музеяў, імкнулася захапіць вучняў мінулай 

гісторыяй нашага краю,  пра якую можна 

даведацца з экспанатаў, змешчаных у музеі. 

Ермалёнак Вітаўт для 11-б класа правёў 

экскурсію па тэме выставы “Новыя знаходкі”. 

Кіраўнік музея зацікавіў старшакласнікаў 

гісторыямі экспанатаў, якія паступілі ў 

экспазіцыю выставы ў апошні час: банкнотамі 

замежных краін, у тым ліку такіх далёкіх ад нас 

экзатычных краін, як “Папуа-Новая Гвінея”, 

Барбадос, Фіджы, Гамбія, і іншымі знаходкамі. 

ЭКСКУРСІЯ ДЛЯ ЎДЗЕЛЬНІКАЎ 

МЕТАДЫЧНАГА АБ’ЯДНАННЯ 

У сакавіку ў нашай школе адбылося 

паседжанне метадычнага аб’яднання педагогаў 

дадатковай адукацыі, якія працуюць у Мёрскім 

раённым цэнтры дзяцей і моладзі. На сустрэчы 

абмяркоўвалася пытанне “Грамадзянска-

патрыятычнае выхаванне вучняў ва ўмовах 

дадатковай адукацыі”. Метадыст цэнтра 

Вольга Валер’еўна Ясінская азнаёміла 

педагогаў з новымі інтэрактыўнымі метадамі 

працы настаўнікаў па грамадзянска-

патрыятычным выхаванні: “Кола знаёмства”, 

“Тузін пытанняў”, “Алфавіт”, “Ключавое 

слова”. Кожны ўдзельнік паседжання атрымаў 

буклет па грамадзянска-патрыятычным 

выхаванні. З вопытам работы па гэтай тэме 

падзялілася настаўніца гісторыі Мёрскай СШ 

№3 Наталля Будзько. Напрыканцы адбылася 

экскурсія ў гістарычны музей, дзе кіраўнік 

музея і гуртка “Арганаўты мінулага” Вітаўт 

Ермалёнак распавёў аб ролі пошукавай 

дзейнасці гурткоўцаў па грамадзянска-

патрыятычным выхаванню. 

УДЗЕЛ У КОНКУРСАХ 

Кіраўнік музейнага аб’яднання Вітаўт 

Ермалёнак і загадчыца школьнай бібліятэкі 

Дзіяна Варона прынялі ўдзел у 13-м 

Рэспубліканскім конкурсе “Камп’ютар. 

Адукацыя. Інтэрнэт”.  Яны падрыхтавалі і 

паслалі на конкурс працу “Сайт музейнага 

аб’яднання і яго роля ў адукацыйным працэсе 

школы”. Для падрыхтоўкі працы былі 

выкарыстаны шматлікія матэрыялы сайта і 

відэазапісы аб дзейнасці музеяў з інтэрнэт-

рэсурсаў. Даследаванне было выканана ў 

намінацыі “Сецевае ўзаемадзеянне ў 

адукацыйным працэсе”. Па ўмовах конкурсу 

відэаролік працы працягласцю 5 хвілін быў 
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загружаны на відэахостынг і суправаджаўся 

хэштэгамі. 

Выкладчык гісторыі Вітаўт Ермалёнак 

разам з сябрам гуртка “Арганаўты мінулага”, 

вучнем 10-б класа Грэцкім Мікітам 

падрыхтаваў працу для ўдзелу ў абласных 

краязнаўчых чытаннях “Невядомыя вядомыя 

або гісторыя ў асобах”, прысвечаных 80-

годдзю ўтварэння Віцебскай вобласці. Тэма іх 

даследавання: “Грашовае абарачэнне на 

Дзісеншчыне ў свеце знаходак манет і 

скарбаў”. Праца была выканана і даслана ў 

вобласць у намінацыі “Віцебшчына: ад 

вытокаў да сучаснасці” і ўжо прайшла 

адборачны тур. 

Загадчыца бібліятэкі Дзіяна Варона 

прыняла ўдзел у абласным конкурсе 

буктрэйлераў. Для конкурсу яна падрыхтавала 

буктрэйлер па кнізе Вітаўта Ермалёнка 

“Цярністы шлях паўстанца-скульптара”. У 

сваёй працы яны выкарыстала не толькі 

матэрыялы кнігі, але і інтэрв'ю з аўтарам 

выдання, сябрам гуртка “Арганаўты мінулага" 

Кандратовічам Ігарам, а таксама матэрыялы аб 

славутым сыне Мёрскай зямлі з інтэрнэт-

рэсурсаў. 

ПЕРШАЕ МЕСЦА Ў ВОБЛАСЦІ 

Сябра рады выдання газеты “Мёрская даўніна” 

бібліятэкар Дзіяна Варона прыняла ўдзел у 

абласным конкурсе буктрэйлераў “Да 

духоўнасці праз кнігу”. Конкурс праходзіў з 1 

па 30 сакавіка. Ён павінен быў садзейнічаць 

папулярызацыі кнігі і чытання як крыніц 

важнейшых духоўных, маральных і 

сацыяльных каштоўнасцяў. Конкурс быў 

арганізаваны упраўленнем адукацыі 

Віцебскага аблвыканкама, аддзелам рэлігійнай 

адукацыі Віцебскай епархіі, дзяржаўнай 

установай “Віцебскі абласны інстытут развіцця 

адукацыі”. На конкурс было даслана 135 

буктрэйлераў з сярэдніх навучальных устаноў 

вобласці. Праца Дзіяны Варона па кнізе 

Вітаўта Ермалёнка “Паляўнічыя за таямніцамі” 

была адзначана дыпломам 1-й ступені. 

Выкананы Дзіянай Альбертаўнай буктрэйлер 

адпавядаў усім патрабаванням конкурсу, а 

менавіта арыгінальнасцю афармлення, 

крэатыўнасцю, эстэтыкай афармлення. 

Выдатна былі выкарыстаны відэазапісы 

актыўных гурткоўцаў Паўлюконец Юліі з 

Лондана, Кандратовіч Ігара з Мінска. 

РЭСПУБЛІКАНСКІ КРАЯЗНАЎЧЫ 

ФОРУМ 

Напрыканцы сакавіка ў Мінску адбыўся 

рэспубліканскі краязнаўчы форум 

педагагічных работнікаў “Адукацыйны 

патэнцыял школьнага краязнаўства: 

спалучэнне тэорыі і практыкі”. На форум былі 

запрошаны звыш пяцідзесяці лепшых 

краязнаўцаў з усёй краіны. Напачатку адбыліся 

прэзентацыі вынікаў краязнаўчай дзейнасці 

навучэнцаў адукацыі горада Мінска “Вытокі 

малой радзімы”.  “Я і мой род” – з такой 

інтэрактыўнай прэзентацыяй выступілі 

навучэнцы ДУА “СШ № 12 г Мінска, якія 

распавялі аб гісторыі роду Паражнюкоў, які 

мае гісторыю амаль у паўтысячагоддзя. “У 

акенца тваё” – па такой тэме выступіў савет 
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літаратурнага музея імя П.Панчанкі СШ №199 

г.Мінска. З прэзентацыяй тапанімічнага 

даследавання малой радзімы выступілі 

навучэнцы СШ № 60 сталічнай школы. На 

ўрачыстым адкрыцці форуму выступілі 

А.І.Сягоднік – намеснік Старшыні Пастаяннай 

камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты 

прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу 

Рэспублікі Беларусь, Емельянчык Л.В. – 

кансультант упраўлення сацыяльнай, 

выхаваўчай і ідэалагічнай работы Міністэрства 

адукацыі Рэспублікі Беларусь, уладыка 

Веніямін – епіскап Барысаўскі і Мар’інагорскі, 

Гілеп У. – галоўны рэдактар “Краязнаўчай 

газеты. Затым адбылося плянарнае 

паседжанне, дзе з асноўным дакладам “Сістэма 

краязнаўчай работы ва ўстановах адукацыі 

Рэспублікі Беларусь” выступіла Кравец А.Я., 

загадчыца аддзела краязнаўства і 

патрыятычнага выхавання  Рэспубліканскага 

цэнтра экалогіі і краязнаўства. Усяго на 

форуме было прачытана 25 дакладаў, у якіх 

краязнаўцы з усёй краіны падзяліліся сваімі 

набыткамі па правядзенні краязнаўчай работы 

ў школах. За апошнія гады ў аматараў 

даследавання роднай зямлі з’явілася шмат 

новых інтэрактыўных формаў працы з вучнямі. 

Прыняў удзел і выступіў з дакладам 

“Сайт школьнага музея як “складнік” адкрытай 

адукацыйнай прасторы” кіраўнік музейнага 

аб’яднання СШ№ 3 г.Мёры Вітаўт Ермалёнак. 

Ён таксама падараваў свае кнігі ”Чароўных 

вандровак пярсцёнкі” і “Паляўнічыя за 

таямніцамі” аддзелу краязнаўства і 

патрыятычнай работы Рэспубліканскага 

цэнтра экалогіі і краязнаўства. Прадстаўнічы 

форум надасць новы штуршок усёй 

краязнаўчай дзейнасці настаўнікаў і вучняў у 

Беларусі. 

НАША ДАПАМОГА 

У чарговы раз да нас звярнуўся аматар 

гісторыі свайго радаводу Булах Павел 

Вацлававіч з Полацка. Ён папрасіў у 

краязнаўца Вітаўта Ермалёнка адшукаць 

прозвішчы ўладальнікаў маёнткаў і звесткі аб 

колькасці жыхароў у фальварках Млынарова, 

Чорная гара, Чаронка, Бароўка, Аляксандрава, 

Міхалі і інш. былой Мікалаёўскай і Язненскай 

валасцей. Асабліва яго цікавіла гісторыя 

Булахава, якое было заснавана яго продкамі. 

Просьба была выканана. У знак падзякі для 

гістарычнага музея Павел Вацлававіч 

падараваў цікавы дакумент 1926 года на 

польскай мове. Гэта пасведчанне, якое 

пацвярджае магчымасць пражывання ў 

пагранічнай зоне. Дакумент дазваляў сялянам 

вёскі Дарожкавічы Сацэвічу Вінцэнтаму 

Леанардавічу і яго жонцы Марыі пражываць у 

пагранічнай зоне. Але ўнізе маецца прыпіска, 

што ноччу ад заходу да ўсходу сонца ім не 
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дазваляецца пакідаць сваё жытло далей чым на 

100 крокаў і набліжацца да пагранічнай паласы 

бліжэй чым на 50 метраў. 

ПАДАРУНКІ АД ІВАШКЕВІЧА ЯЎГЕНА 

Івашкевіч Яўген займаецца ў археолага-

краязнаўчым гуртку першы год. Але аб нашай 

дзейнасці ён добра ведае ад свайго старэйшага 

брата Дзяніса, які быў актыўным гурткоўцам у 

2006 – 2012 гадах і неаднойчы ўдзельнічаў у 

паходах і разведках. На рахунку Дзяніса было 

шмат знаходак для нашых музеяў. Зараз Яўген 

вырашыў не адставаць ад свайго брата. 

Дзякуючы дапамозе свайго дзядзькі, 

падпалкоўніка МУС у адстаўцы Аляксандра 

Чапулёнка, наш малодшы “арганаўт” перадаў 

шмат экспанатаў другой паловы ХХ – пачатку 

ХХІ стст. для гістарычнага і этнаграфічнага 

музеяў. Так дзякуючы рупліўцу да нас у музей 

патрапіла некалькі наручных гадзіннікаў 70-х – 

80-х гадоў ХХ стагоддзя Мінскага 

гадзіннікавага завода “Луч” і маркі “Победа” 

Куйбышаўскага механічнага завода імя 

Масленнікава. З савецкай эпохі ад Яўгена да 

нас патрапіў і вымпел  “Победителю 

соцсоревнования”, якім узнагароджваліся 

брыгады камуністычнай працы ў СССР у 60-я 

– 70-я гады ХХ стагоддзя. Да гэтага часу 

адносіцца і плёначны фотаапарат маркі 

“Вілія”. З далёкіх да нас 40-х гадоў ХХ ст. 

Жэня знайшоў для музея прас на вугалях. Для 

сучасных дзяцей падобная рэч з’яўляецца 

сапраўдным рарытэтам. Яўген падараваў 

таксама вялікую колькасць вайсковых і 

міліцэйскіх знакаў. А перададзеная бесказырка 

марака Балтыйскага флоту 1980 года сведчыць 

аб тым, што ў тыя часы ў Мёрах быў запасны 

аэрадром для самалётаў марской 

дальнебамбардзіровачнай авіяцыі Балтыйскага 

флоту і знаходзіўся гарнізон маракоў. Жэня 

перадаў і вялікую колькасць пагонаў, якія 

засталіся ад службы ў міліцыі яго дзядзькі, а 

таксама гузікаў, у тым ліку вельмі рэдкіх, 

напрыклад, з гербам “Пагоня” незалежнай 

Рэспублікі Беларусь 1991 – 1995 гадоў. Трапіла 

да нас і разнастайная калекцыя нарукаўных 

знакаў з надпісамі Міністэрства ўнутраных 

спраў, дзяржаўтаінспекцыі Беларусі, міліцыі 

Беларусі, Узброенных сіл Беларусі. З гэтага 

часу трапілі да нас і кукарды з фуражак міліцыі 

і беларускага войска. Мы атрымалі ад нашага 

“арганаўта” у падарунак і сувеніры з гарадоў 

Адэсы, Калінінграда. З ленінградскага 

Эрмітажа Жэня перадаў сувенірную 

скульптурку Кановы “Амур і Псіхея”.  

НАБЫТКІ КІРАЎНІКА МУЗЕЯ 

Шмат таямніц хаваюць яшчэ гарышчы 

старых хат. Аб гэтым пераканаўча сведчыць 

набытая намі апошняя падобная знаходка. 

Аляксандр Алегавіч Даргель, рабочы Мёрскага 

дзіцячага садка № 3, разбіраў са сваімі сябрамі 

старую хату на хутары ля вёскі Якубоўшчына. 

На гарышчы ён заўважыў бляшаны цыліндр, у 

якім знаходзіліся старыя карты і дакументы, і 

вырашыў, што лепшае месца ім знаходзіцца ў 

гістарычным музеі СШ №3. Кіраўнік музея 

Вітаўт Ермалёнак набыў гэтыя экспанаты і 

адразу прыняўся за іх першапачатковае 

даследаванне. Самай вялікай каштоўнасцю для 

беларускага селяніна была зямля, таму ў 

жалезны цыліндр і былі схаваны планы 

зямельных надзелаў. Найстарэйшы з планаў 
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адносіцца да 1884 года. Выкананы ён, як і ўсе 
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планы ў тыя часы, на парафінаванай тканіне, 

тушшу, каб на выпадак дажджу дакумент не 

быў сапсаваны. З надпісу мы даведваемся, што 

зямля належала селяніну Адаму Пугаўку, які 

жыў у засценку Падрэчкі Дзісенскага павета 

(пазней знаходзіўся ў сучасным 

Шаркаўшчынскім раёне). Усяго Адам меў 80 

дзесяцін зямлі, што сведчыла аб яго 

заможнасці. Звычайна сяляне мелі ад 8 да 15 

дзесяцін. З гэтай зямлі 33,05 дзесяціны было 

лесу, 16,75 раллі, сенакосу 10,82 дзес., 

высечанага лесу 15,04 дзес. Акрамя таго на 

сядзібныя і гаспадарчыя пабудовы было 

адведзена 2 дзесяціны, хмызняку і балота 1,25 

дзес., пад дарогу і рэчку 1,03 дзес. Зямельныя 

ўгоддзі Адама Пугаўкі межавалі з сенакосам і 

лесам маёнтка Юндзілова, з урочышчам 

Барсучына, з землямі маёнтка Мікалаёва 

памешчыка Клёта, з землямі дзяржаўнай вёскі 

Рэчкі. На плане мы бачым на поўдні ўскраек 

возера Глухога, у якое ўпадае рэчка Маціца, 

адсюль і назва засценка Падрэчкі. Дарога, якая 

пралягала па зямлі Пугаўкі, вяла ў Стары 

Пагост. Гэтыя землі раней хутчэй за ўсё 

належалі Францішку Канаплянскаму, які за 

ўдзел у паўстанні 1863 года быў арыштаваны, 

прыгавораны да катаржных прац у Сібіры і 

памёр на шляху да катаргі. Яго ўладанні былі 

канфіскаваныя і прададзеныя на публічных 

таргах у Вільні ў 1876 годзе. Для павелічэння 

рускага ўплыву землі прадавалі ў першую 

чаргу расійскім ваенным. Таму і набыў амаль 

тысячу дзесяцін зямлі і лесу адстаўны штабс-

капітан рускай арміі Пётр Маслаў. Высекшы і 

распрадаўшы рыжскім яўрэям лес, ён усю 

зямлю ў 1881 годзе кавалкамі пачаў 

распрадаваць сялянам. Па 55 дзесяцін купілі 

тры браты Шэўчыкі і Аляксандр Ляскоўскі, 65 

дзесяцін купіў Франц Рынкевіч. Адам Пугаўка, 

якому належаў план, як мы бачым, набыў 

найвялікшую колькасць зямлі – 80 дзесяцін. Па 

тых часах кошт яе складаў каля 3000 рублёў 

срэбрам. Гэта буйная на той час сума, бо карова 

каштавала ўсяго 10 – 15 рублёў. Адкуль у 

селяніна ўсяго праз 20 год пасля адмены 

прыгоннага права з’явілася такая сума грошай, 

мы пакуль не ведаем. Напэўна, частка іх была 

пазычана ў банку. Бо наступны з набытых намі 

дакументаў адносіцца да 1909 года. Гэта квіток 

Віленскага пазямельнага банка, які сведчыць 

аб тым, што пазычальнік Пугаўка разлічыўся з 

пазыкай, заплаціўшы банку 298 рублёў 65 

капеек. Падчас Першай сусветнай вайны, калі 

руская армія ў 1915 годзе паспешліва 

адступала, складаліся спісы маёмасці 

патэнцыяльных уцекачоў, якія маглі страціць 

сваю маёмасць падчас ваенных дзеянняў і 

бежанства. Таму і сям’я Пугаўкі склала такі 

спіс маёмасці і яе кошту. Для нас гэты 

дакумент цікавы тым, што мы можам 

даведацца, якой маёмасцю валодалі заможныя 

беларускія сяляне ў пачатку ХХ стагоддзя. 

Вось змест дакумента пад назвай: “Спіс 

рухомай і нерухомай маёмасці ўладальнікаў 

фальварка Рэчкі Адольфа, Купрыяна і Усціна 

Пугаўкі”, які таксама быў схаваны ў бляшанцы. 

Напісаны ён на рускай мове. У дакуменце 

пералічаны ўладальнікі – сыны Адама Пугаўкі. 

Прыкладзены і спіс маёмасці: дзве жылыя хаты 

коштам 120 і 100 рублёў, 10 хлявоў – 400руб., 

два свірны – 400 руб., адна асець і пяць хлявоў 

– 600 руб. Для захавання панарадаў і фурманак 

мелася вазоўня коштам 50 рублёў, лазня 

каштавала 40 руб. Далей ідзе пералік 

сельскагаспадарчых раслін: зжатага жыта 400 

коп (капа – 60 снапоў), пасеянага жыта 180 

пудоў (пуд – 16 кг) сена 100 беркаўцаў 

(беркавец – 200 кг), аўса 600 пудоў, гароху 4 

пуды, ячменю 450 пудоў, бульбы 800 пудоў, 

лёну 600 пудоў, канопляў 50 пудоў, буракоў 90 

пудоў. У пераліку мы знаходзім яшчэ капусту і 

канюшыну. Такім чынам, аналізуючы спіс 

вырашчанай сялянамі Пугаўкамі прадукцыі, 

мы можам зрабіць вывад аб тым, што, як і 

большасць сялянскіх гаспадарак у тыя часы, 

яны спецыялізаваліся перш за ўсё на 

вытворчасці і продажы лёну. Далей ідзе 

пералік “жывой” прадукцыі. Першымі ў спісе 

названы пчолы – 18 вулляў коштам 329 рублёў, 

сем коней коштам 980 руб, 36 кароў – 380 руб, 

52 авечкі – 260 руб, 30 свіней – 100 руб., 51 гусь 

– 15 руб, курэй 13 – за ўсіх 13 руб. Такім чынам, 

другі напрамак спецыялізацыі гаспадаркі, як 

бачым з пералічанага, – мяса-малочны. Аб 
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гэтым сведчыць вялікая колькасць кароў і 

свіней, што задужа для патрэбаў нават трох 

сем’яў. Далей у спісе пералічваецца 

сельгасінвентар, якім валодалі Пугаўкі. 

Першай у пераліку названа самая дарагая 

машына – малатарня коштам 420 рублёў і 

конны прывод для яе – 130 руб. Наступная 

названая рэч – сячкарня для рэзкі саломы 

коштам 30 рублёў. У пераліку інвентару 

названы дзве веялкі, або арфы, кошт іх за 

кожную 20 рублёў, пушарка за 20 руб, льняная 

машына (хутчэй за ўсё механічная мялка лёну) 

– 30 руб, пяць ручных ільномялак – за ўсе 5 

руб. Гаспадары мелі шмат зямлі, таму трэба 

было ім шмат розных фурманак. Першымі 

названы калёсы з жалезнай воссю, коштам 40 

руб, тры панарады з драўлянымі восямі, трое 

караў для перавозкі сена або саломы – ацэнены 

кожныя па 20 руб. Асобна ў спісе названы колы 

для фурманак – тры пад драўляную і адно пад 

жалезную вось. Для парадных выездаў у 

Пугавак была лінейка за 30 руб і брычка за 80 

руб. У спісе названы лёгкія зімовыя санкі за 15 

руб, трое саней для перавозкі грузаў за 9 

рублёў. Пералічана і ўся неабходная вупраж: 

12 хамутоў, каб запрагаць калёсы, – за ўсе 82 

руб, сем аромых хамутоў коштам 80 руб, сем 

падсядзёлкаў за 16 руб., шэсць дугаў за 6 руб. 

У спіс уключаны і чатыры пары раменных 

гужоў для аромых хамутоў, дзве пары 

раменных лейцаў, чатыры аброці за 2 руб, адны 

цуглі для аброці коштам 1 руб. У пераліку 

названы і сем плугоў коштам за ўсе 60 руб., 

пяць баронаў за10 руб. У вупражы названа 

было адно сядло і адна гунька, каб накрываць 

падчас прыпынку каня зімою. У пералічаную 

маёмасць уключаны і разнастайныя 

інструменты: пяць сякер па 1 руб., тры 

аднаручныя пілкі і адна двухручная па 1 руб. 

кожная, два свёрдлы па 1 руб., корба (тып 

бурава) за 120 руб., тры далаты па 1 руб., шэсць 

гэбляў па 1 руб., чатыры крывыя сякеры за тры 

руб., тры малаткі за два рублі. У гаспадарцы 

ўлічана адна матыка за 1 руб., адны вілы для 

гною, двое вілаў для сена за два рублі, пяць 

сярпоў коштам 3 руб., чатыры касы па1 руб., 

адзін разак для ворыва пусташы, адзін вох  за 1 

руб., тры нажы для апрацоўкі лёну, адзін 

жалезны шуфаль. У гаспадарцы было шмат 

жывёлы, таму ў маёмасці пералічаны 

разнастайныя віды скуры: скура сыра-мятая за 

10 руб., скура мяккая за 20 руб., скура ласіная 

за 20 руб., дзве сырых скуры па 10 руб., тры 

аўчыны па тры руб. У пералік маёмасці 

ўключана і мэбля: два сталы за тры руб., тры 

шафы па 10 руб., пяць куфраў па 20 руб., дзве 

канапы за 6 руб., пяць крэслаў за 10 руб., 

чатыры ложкі за 10 руб. У сям’і знаходзілася 

нават “панская” рэч – грамафон коштам  80 

руб. З хатніх рэчаў пералічаны 9 карабоў за 18 

руб., сем дзежак з дошак за 21 руб., тры 

самавары за 27 руб., два гадзіннікі за 25 руб., 

чатыры абразы за 5 руб., дзве лямпы за 5 руб. 

Вельмі дорага ацэнены чамусьці хатні посуд: 

тры міскі за 80 руб., два чайнікі за 60 руб., сем 

катлоў па 1 руб., малочнік за 60 руб. Хутчэй за 
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ўсё гэта былі фірмовыя вырабы з парцаляны. 

Бо пазней пералічаны іншыя рэчы для ежы без 

пазначэння іх кошту: 12 талерак, 8 відэльцаў, 8 

сталовых нажоў, адна цукарніца. Запісаны 

таксама два вядры для вады і дзве даёнкі. Для 

ложкаў было 13 падушак па 10 руб. кожная, 

адна пярына і дзевяць коўдраў за 40 руб. У 

спісе мы знаходзім і пералік верхняга адзення: 

чатыры футры за 200 руб., чатыры паўшубкі за 

40 руб., два асенніх паліто за два 45 руб., два 

армякі за 10 руб., адзін пінжак за 6 руб., тры 

касцюмы за 75 руб., два летніх паліто за 30 

руб., адно футра жаночае за 36 руб.; столькі ж 

каштавалі два летнія жаночыя паліто, сакі 

жаночыя тры за 15 руб. У гардэробе знаходзім 

12 жаночых сукенак за 106 руб. З абутку 

пералічаны трое жаночых ботаў за 15 руб., тры 

пары галёш за 12 руб., тры пары мужчынскіх 

ботаў за 20 руб. Ёсць у пераліку гіра і бязмен 

коштам за дзве рэчы тры руб. У гаспадароў 

былі яшчэ і дзве стрэльбы (вось адкуль у іх і 

ласіныя скуры), два браднікі для лоўлі рыбы. У 

пералік маёмасці ўключаны і 105 дошак, 

скрыня для мукі і жалезная штаба для 

закрывання дзвярэй. Як маёмасць упісаны і 25 

дзесяцін лесу коштам 1000 руб., а таксама 

садовыя дрэвы: шэсць груш, 46 яблынь, 50 

вішняў і сліў. Як бачым, за трыццаць год 

колькасць лесу скарацілася на 8 дзесяцін. У 

бляшанцы-схованцы знайшліся і тры планы з 

міжваеннага часу. Усе яны адносяцца да 1935 

года, калі фальварак быў падзелены на 

парцэлы (асобныя ўчасткі), бо сям’я Пугавак 

павялічылася і трэба было надзяліць зямлёю 

нашчадкаў. Самы вялікі надзел быў 22, 6 

гектары, з іх раллі 12,24 га, лесу 6,5 га, 

сенажацяў 2,3 га. Гэты надзел, напэўна, 

дастаўся старэйшаму сыну Адольфа – 

Ювеналію. Два другія планы складзены на 

зямлю плошчай першы 3,8 га, другі 4 га. 

Выканаў чарцяжы інжынер-землямер Казімер 

Блажэвіч. На жаль, на планах няма прозвішча, 

каму былі выдзелены парцэлы. Але прайшло 

ўсяго 15 год – і пачалася калектывізацыя; лёс 

падобных гаспадарак быў вырашаны без 

удзелу саміх гаспадароў. У пастанове ваеннага 

трыбунала войскаў МУС па Полацкай вобласці 

мы знаходзім асуджаных уладальнікаў 

кулацкіх гаспадарак; паміж імі і прозвішча 

Пугаўкі Ювеналія Адольфавіча, гэта значыць 

сына Адольфа, імя якога мы знаходзім у нашых 

дакументах. Яшчэ адзін нашчадак з гэтай сям’і 

– Пугаўка Аркадзь Купрыянавіч – ваяваў 

супраць фашыстаў на фронце, стаў 

настаўнікам гісторыі, працаваў на Мёршчыне. 

Лёс іншых нашчадкаў Адама Пугаўкі патрабуе 

далейшага даследавання. 

25 сакавіка – 100 годдзе Беларускай 

Народнай Рэспублікі 
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25 сакавіка 2018 года споўнілася 100 год 

з прыняцця Трэцяй Устаноўнай граматы, у 

якой абвяшчалася незалежнасць Беларускай 

Народнай Рэспублікі. Шмат нашых землякоў 

спрычыніліся да гэтай падзеі. Найбольш 

выбітную ролю адыграў славуты Вацлаў 

Ластоўскі. Дзякуючы ахвярнай працы 

носьбітаў нацыянальнай ідэі развіццё 

беларускай дзяржаўнасці мела працяг і 

праявілася ў стварэнні БССР, а ў 1991 годзе – 

абвяшчэнні Рэспублікі Беларусь. У фондах 

нашага музея знаходзіцца шмат артэфактаў, 

якія сведчаць аб гэтай падзеі: газеты, кнігі, 

маркі, паштоўкі.  Наш знакаміты паэт Сяргей 

Панізьнік прысвяціў свой верш бел-чырвона-

беламу сцягу, які быў дзяржаўным сімвалам 

БНР і Рэспублікі Беларусь у 1991 – 1995 гадах. 

 

Сяргей Панізьнік 

СЬЦЯГ 

Сьветлым полем я нясу 

агнявую паласу: 

як маланка, нада мной 

зіхаціць над галавой 

Сьцяг мой вольны, 

Сьцяг мой сьмелы, 

Сьцяг мой бел-чырвона-белы. 

Быў адважны продак мой 

у пагоні баявой. 

Той Пагоні чую звон: 

хай нясецца наўздагон 

Сьцяг мой вольны, 

Сьцяг мой сьмелы, 

Сьцяг мой бел-чырвона-белы. 

Залунай на ўвесь прасьцяг, 

агнявых вякоў працяг: 

ёсьць Дзяржава, ёсьць Народ! 

Развінайся – і ў палёт, 

Сьцяг мой вольны, 

Сьцяг мой сьмелы, 

Сьцяг мой бел-чырвона-белы! 

16.06.1994 г. 

------------------------------------------ 

Першым аўтарам у гісторыі зьяўлення песьні 

“Сьцяг” быў кампазітар 

Алег Чыркун. 

Наступная адзнака: музыка і выкананне – 

Мікола Яцкоў. 

У 1998 г. песьню выконваў камерны хор 

“Унія”. 

У 1998 г. выдадзена ўнікальная праграма 

“Беларускія маршы і песьні. 

Лірыка змагання”, прысьвечаная 80-годзьдзю 

БНР.  

 

 

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

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

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

Кандратовіч І., Бубала А. Ф.  

Наклад100 асобнікаў, выдаецца на ахвяраванні.  
e-mail ermalenok-museums.esy.es, ermaljonak@gmail.com 

 

 

 


