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Нашы навіны 

Экскурсіі 

Гістарычны музей  

Гістарычны музей наведалі вучні 4-а 

класа на чале з настаўніцай Алай Пятровай. 

Кіраўнік музея правёў экскурсію па тэме 

“Цікавосткі музея”. Дзеці пазнаёміліся з усімі 

раздзела музея і пабачылі шмат экспанатаў, якія 

выклікалі ў іх цікавасць: каменныя прылады 

працы, якія яны маглі патрымаць у руках, 

манеты і папяровыя грошы.  Асабліва 

наведвальнікаў зацікавіў раздзел, прысвечаны 

падзеям апошняй вайны, дзе выствўлены 

рэшткі савецкай і нямецкай зброі і амуніцыі. 

Напрыканцы экскурсіі найбольш дапытлівыя 

вучні атрымалі прызы. 

Вучні 4-б класа са сваёй настаўніцай 

Дзінай Пліско наведалі гістарычны музей па 

тэме: “Добры дзень, музей!”.  Экскурсавод 

Вітаўт Ермалёнак правёў азнаямляльную 

экскурсію па ўсіх раздзелах музея, таму дзеці 

маглі пабачыць, як змяняўся наш край на 

працягу не толькі стагоддзяў, але і 

тысячагоддзяў. Наведвальнікаў зацікавіла ўсё: 

каменныя прылады працы, манеты і банкноты, 

ваенныя рэліквіі, сла ўныя гістарычныя падзеі 

нашага краю. Пасля праведзенай віктарыны 

актыўныя вучні атрымалі падарункі. 

Падчас школьных веснавых канікулаў у 

гістарычным музеі на экскурсіі пабывалі першы 

і другі атрады лагера адпачынку “Зорная 

краіна”. Вітаўт Ермалёнак правёў для іх 

экскурсіі па тэме “Папяровыя грошы розных 
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часоў і народаў”. Дзеці пабачылі самыя старыя 

банкноты Францыі, Расіі, Германіі, Польшчы і 

банкноты сучасных краін свету, многія з якіх 

утварыліся пасля Другой сусветнай вайны.  

Школьнікам цікава было разглядаць выявы 

славутых асобаў, змешчаных на купюрах, а 

таксама помнікі гісторыі, культуры і прыроды, 

якімі славяцца краіны і што робіць іх больш 

адметнымі ў свеце. 

Урокі ў музеі 

Вучні 9-б класа пасля вывучэння тэмы 

“Беларусь пасля Другой сусветнай вайны” 

згодна каляндарна-тэматычнага плана наведалі 

на ўроку гісторыі Беларусі гістарычны музей. 

Настаўнік гісторыі Вітольд Ермалёнак правёў 

экскурсію па тэме “Мёршчына ў 1945 – 2020 

гг.”. Школьнікі на аснове шматлікіх экспанатаў 

экспазіцыі даведаліся аб развіцці горада Мёры, 

будаўніцтве ў ім шматлікіх прадпрыемстваў і 

ўстаноў. Старыя фотаздымкі нашага райцэнтра 

здзівілі вучняў выглядам мястэчка Мёры ў 50-я 

– 60-я гады ХХ ст. Дзевяцікласнікі даведаліся 

пра прычыны хуткага развіцця нашага горада, а 

разнастайныя артэфакты пацвердзілі аповед 

настаўніка-краязнаўцы.  

На ўрок гісторыі ў музей прыйшлі і вучні 

11-а класа на чале з настаўнікам гісторыі 

Алегам Лапкоўскім. Кіраўнік музея Вітаўт 

Ермалёнак правёў экскурсію па тэме “Наш край 

пасля Другой сусветнай вайны”. 

Адзінаццацікласнікі пачулі новыя для сябе 

факты па гісторыі Міёрскага раёна, прасачылі 

этапы яго развіцця. Экспанаты музея перадалі 

атмасферу часоў перыяду аднаўлення 

пасляваеннай гаспадаркі, сталінскіх рэпрэсій, 

эканамічнага і палітычнага жыцця ў 60-я – 70-я 

гады ХХ ст. Асабліва зацікавілі школьнікаў 

медалі, значкі, памятныя адзнакі разнастайных 

арганізацый і ўстаноў таго часу. 

Этнаграфічны музей 

Этнаграфічны музей “Сялянская хата” 

наведалі вучні 5-а класа на чале з класным 
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кіраўніком Святланай Яцкоўскай. Кіраўнік 

музея Вітаўт Ермалёнак правёў экскурсію па 

тэме “Зёлкі маёй прабабулі”. Дзеці шмат 

даведаліся аб тым, як і чым лячыліся нашы 

продкі, калі не было бальніц, дактароў, аптэк, 

уколаў ды таблетак. Вучні ўважліва слухалі аб 

лекавых уласцівасцях палыну, святаянніка, 

чарніц, брусніц, каліны і шмат якіх іншых 

раслін. Акрамя таго, наведнікі даведаліся аб 

розных замовах, якія выкарыстоўвалі ў 

мінулым вясковыя шаптуны ды знахары. 

Напрыканцы дзеці самі распавялі, якімі травамі 

карыстаюцца нават у сённяшні час іх бацькі і 

бабулі. 

Музей кнігі і друку 

У сакавіку музей кнігі і друку наведала 

вялікая група жанчын з Мёрскага 

райвыканкама. Менавіта такі падарунак зрабіў 

ім да Міжнароднага жаночага дня намеснік 

старшыні райвыканкама Валерый Драба. 

Экскурсію на тэму “Добры дзень, музей” 

правёў Вітаўт Ермалёнак. Падчас яе кіраўнік 

музея распавёў наведніцам аб гісторыі 

стварэння музея, пазнаёміў з асноўнымі 

раздзеламі.  Асабліва захапіў экскурсавод 

аповедамі пра паходжанне шматлікіх цікавых 

экспанатаў музея: рукапісную кніжыцу 

Я.Лучановіча, старадрукі, кнігі паэтаў і 

пісьменнікаў Мёршчыны, альбомы паштовак 

Васіля Коршуна, падараваныя Міколам 

Паўловічам, і іншых знаходках. 

Эксурсавод Марыя Ермалёнак правяла 

экскурсію ў музеі кнігі і друку для вучняў 5-б 

класа па тэме “Вытокі пісьма”. З яе аповеду 

дзеці даведаліся пра ўзнікненне пісьменнасці, 

прылады і матэрыялы для пісьма. Дзеці змаглі 

ўбачыць сапраўдныя пергаменты, папірусы, 

берасцяныя граматы, муляжы пісалаў і 

гліняных дошчачак. Захапіў вучняў і аповед 

экскурсавода аб “Барысавых камянях” ХІІ 

стагоддзя, якія знаходзіліся ў рэчышчы 

Заходняй Дзвіны на тэрыторыі сучаснага 

Мёрскага раёна. 

Экскурсія па маршруту “Сярэбраны 

пярсцёнак Мёршчыны”  

Па запрашэнні старшыні Мёрскага 

раённага савета дэпутатаў Марыі Баніфатавай 

краязнаўца Вітаўт Ермалёнак правёў экскурсію 

для моладзі-актывістаў раёна па распрацаваным 

ім маршруту “Сярэбраны пярсцёнак 

Мёршчыны”. Адметнасцю яго на гэты раз было 

тое, што пачаўся маршрут не са знаёмства са 

старажытнымі помнікамі, а з наведвання самага 

сучаснага збудавання – Мёрскага 

металапракатнага завода, будаўніцтва якога ў 

бліжэйшы час будзе завершана. Па вытворчых 

памяшканнях экскурсію праводзіў наш зямляк, 
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генеральны дырэктар завода Пётр Шымуковіч. 

Удзельнікі экскурсіі былі ўражаны маштабамі 

будоўлі і яе значэннем для эканамічнага 

развіцця раёна. Затым як звычайна Вітаўт 

Ермалёнак на шляху падарожжа распавядаў пра 

асноўныя гістарычныя помнікі: пра сядзібу 

Святаполк-Мірскіх у Каменполлі, крыніцу 

“Святая вада” ў Янове, пра гісторыю вёскі 

Пераброддзе і яе помнікі. Экскурсанты наведалі 

санаторый “Расінка”, сядзібу Дмахоўскіх у 

Забалоцці, дзе дзякуючы руплівасці загадчыцы 

клуба Людмілы Белай створаны музей 

народнага побыту. Гаспадыня клуба 

пачаставала экскурсантаў кавай і гарбатай і 

нацыянальнай стравай старавераў – сканцамі-

піражкамі з тварагом. Вітаўт Ермалёнак 

распавёў пра цярністы шлях паўстанца і 

скульптара Генрыка Дмахоўскага. Далей шлях 

экскурсіі праходзіў праз Крычава, Дзедзіна, дзе 

краязнаўца распавёў пра былыя помнікі і 

славутых землякоў, легенды і паданні гэтых 

мясцін. Асабліва зацікавілі экскурсантаў 

помнікі архітэктуры ў Мілашове і Ідолце – 

сядзіба Мілашаў-Свідэрскіх 1870 года 

пабудовы, капліца 1862 года, касцёл Маці 

Божай Шкаплернай 1938 – 1943 гг. Засмуціла, 

што на распрацаваным маршруце быў знішчаны 

помнік стылю мадэрн  – стайня ў Каменполлі 

1907 г. пабудовы, працягвае разбурацца палац у 

Дзедзіне, не мае сталага гаспадара сядзіба ў 

Каменполлі. Але ёсць і станоўчыя моманты: 

выдатна рэканструявана крыніца ў Дзедзіне, 

ідзе добраўпрадкаванне тэрыторыі вакол 

сядзібы ў Ідолце. Моладзь была ўражана 

ўбачаным і пачутым. У экскурсіі прымалі ўдзел 

намеснік старшыні райвыканкама па ідэалогіі 

Валерый Драба, старшыня Мёрскага раённага 

савета дэпутатаў Марыя Баніфатава, Ірына 

Чарняўская. 

Наша дапамога 

У сакавіку да нас звярнулася студэнтка 

першага курса філфака Віцебскага ўніверсітэта 

імя П.М.Машэрава, былая выпускніца нашай 

школы Паліна Стома. У яе пачалася практыка 

па вывучэнні беларускага фальклору. Вітаўт 

Ермалёнак акрэсліў асноўныя накірункі яе 

працы, дапамог у зборы інфармацыі. Асабліва 

карыснай было для студэнткі знаёмства з 

фальклорнымі запісамі нашага славутага паэта, 

пісьменніка і фалькларыста Сяргея Панізьніка.  

Сабраны ім матэрыял быў пераведзены на 

сучасныя носьбіты інфармацыі, а таксама 

выйшаў у зборніку “Беларускі фальклор”. 

Дзякуючы нашай дапамозе студэнтка атрымала 

выдатную адзнаку за выкананне практыкі па 

вывучэнні фальклору Мёршчыны. 

Новае выданне 

Наш зямляк, паэт і пісьменнік Мікалай 

Даргель, які зараз жыве ў Маладзечне, даслаў 

нам у музей кнігі і друку сваё новае выданне, 

падрыхтаванае да 

75-годдзя перамогі 

над фашысцкай 

Германіяй. 

Зборнічак яго 

вершаў выйшаў пад 

назвай “Абаронцам 

Айчыны паклон 

наш нізкі шлём”. 

Кніжачка толькі 

што пабачыла свет у 

горадзе Маладзечна 

на замову ветэранскай арганізацыі да 75-годдзя 

Перамогі. У зборнічку на трыццаці старонках 

змешчаны вершы на беларускай і рускай мовах, 

прысвечаныя падзеям той страшнай вайны, 

воінам - пераможцам, памяці загінулых герояў. 

Асабліва вылучаецца сваёй лірычнасцю і 
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аўтабіяграфічнасцю паэма “У той далёкі год 

ваенны” пра маленькага хлопчыка, які 

вымушаны замяніць бацьку ў цяжкай сялянскай 

працы, бо той быў на фронце. Высокі пафас 

грамадзянскай лірыкі гучыць у вершы “О, 

Беларусь”, а ў вершы на рускай мове “Храни ты 

нас везде и всюду” гучыць малітва да Госпада, 

аб ратаванні людзей ад усяго злога. 

Супрацоўніцтва 

Да нас звярнулася Іяланта Іскра з 

польскага горада Ольштын з просьбай 

высветліць лёс яе сваяка Юзэфа Пажарскага, які 

пасля вайны актыўна змагаўся з бальшавіцкай 

уладай у нашай мясцовасці і загінуў. У нас ёсць 

розная інфармацыя аб яго смерці, з якой мы і 

падзяліліся з Іялантай. У сваю чаргу яна 

дасылае нам артыкулы з польскіх газет 20-х – 30 

гадоў, у якіх ёсць узгадкі пра нашу мясцовасць. 

Цікавую інфармацыю мы будзем змяшчаць у 

нашым выданні, пачынаючы з гэтага нумара. 

Пераброддзе 

У гэтым нумары нашай газеты мы 

друкуем дасланы нам Іялантай Іскра, 

перакладзены і перапрацаваны намі артыкул 

“Пераброддзе” аўтара Ратальскага, які быў 

змешчаны на польскай мове ў газеце “Глос 

Віленьскі” ў №38 за 1930 год. Напачатку аўтар 

дае кароткую гісторыю мястэчка, але адразу 

дапускае памылку, сцвярджаючы, што 

прывілей на Магдэбургскае права даў яму 

кароль Стэфан Баторы. Насамрэч гэты 

дакумент ад 25 чэрвеня 1571 года падпісаны 

каралём Жыгімонтам ІІ Аўгустам. Далей 

згадваецца аб будаўніцтве на сродкі генерала 

Антонія Касакоўскага ў 1792 годзе ўніяцкага 

касцёла святога Юрыя, які пазней гвалтоўна 

быў перароблены на праваслаўную царкву. У 

1930 годзе мястэчка было цэнтрам 

Перабродскай гміны. Перад прыездам 

прэзідэнта Масціцкага польскія ўлады 

выдзелілі бацюшку Перабродскай царквы 

Ракіцкаму некалькі тысяч злотых для афарбоўкі 

праваслаўнага храма. З 1927 года католікі 

Пераброддзя пачынаюць дбаць аб пабудове 

каталіцкай святыні. У кааператыўнай касе імі 

было сабрана некалькі соцень злотых на 

пабудову. Падчас сустрэчы з віленскім 

біскупам Яблжыкоўскім быў атрыманы дазвол 

на пабудову каталіцкай святыні. 2 верасня 1930 

года адбыўся агульны сход католікаў 

Пераброддзя і наваколля і адбыліся выбары 

камітэта па распачатку будаўніцтва каталіцкага 

храма ў мястэчку. На чале камітэта быў абраны 

ксёндз-канонік Юзэф Бародзіч, намеснікам – 

войт Перабродскай гміны Станіслаў Навіцкі, 

сакратаром – Уладзімір Пяткун, скарбнікам – 

Ян Чапулёнак. Як мы ведаем, праз тры гады 

пабудова была завершана, і касцёл у імя 

Найсвяцейшага Сэрца Езуса ў Пераброддзі 

захаваўся да нашага часу. У гэтым жа нумары 

змешчаны цікавы фотаздымак з Дзісны  – 

“Пастаноўка трагедыі Шэкспіра “Марыя 

Сцюарт” на сцэне Народнага Дома ў Дзісне”. 

ЮБІЛЕІ 

Вінцук Адважны – 130 год з дня нараджэння 

Язэп, сын Станіслава Гэрмановіча, 

нарадзіўся 4 сакавіка 1890 года ў мястэчку 

Гальшаны Ашмянскага павету Віленскай 

губерні ў каталіцкай сям’і. Навучаўся ў 

Гальшанскай пачатковай і Ашмянскай 
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гарадской школах. У 1913 годзе скончыў 

Віленскую духоўную каталіцкую семінарыю. 

29 чэрвеня 1913 года высвечаны на святара. У 

першыя гады свайго святарскага служэння 

працаваў у розных парафіях Беластоцкага 

дэканату. 

У 1921 годзе ўступіў у Таварыства 

беларускай школы; арганізаваў адну з 

беларускіх школ, у касцёле прамаўляў па-

беларуску. Гэта выклікала незадаволенасць 

іерархаў, і Язэп Гэрмановіч вымушаны быў 

пераехаць у 

Друю, дзе ў 

1924 годзе 

ўступіў у Ордэн 

марыянаў. У 

Друі быў 

пробашчам 

рымска-

каталіцкай 

парафіі, 

адначасова 

выкладаў Закон 

Божы і 

лацінскую мову 

ў мясцовай 

гімназіі. Менавіта тут ён шмат зрабіў для 

выхавання нацыянальнай свядомасці ў 

навучэнцаў гімназіі і клерыкаў Друйскга 

кляштару. Назавём толькі некалькі імёнаў: 

Часлаў Сіповіч, Язэп Малецкі, Антон Пупін і 

іншыя. 

Празаічныя і паэтычныя творы Вінцука 

Адважнага (творчы псеўданім святара Язэпа 

Гэрмановіча) рэгулярна з'яўляліся на старонках 

перыядычнага друку («Krynica», 

«Chryścijanskaja Dumka»), “Зьніч”, “Божым 

Шляхам”. З 1932 году ён на місіянерскай працы 

ў Харбіне (Кітай), дзе таксама быў дырэктарам 

гімназіі. У 1936 годзе вярнуўся ў Вільню, 

кіраваў Беларускім марыянскім домам 

студэнтаў. У 1938 годзе дэпартаваны разам з 

іншымі беларускімі марыянамі ў Цэнтральную 

Польшчу, пасля чаго ён зноў выехаў у Харбін. 

У 1948 годзе арыштаваны кітайскай паліцыяй і 

перададзены савецкім органам бяспекі. Быў 

прысуджаны да 25 гадоў прымусовых работ у 

лагерах. Знаходзіўся ў зняволенні ў Сібіры. 

Пасля смерці Сталіна вызвалены. Выехаў у 

Польшчу, а ў 1959 годзе ў Італію, затым у 

Вялікабрытанію. Пра сваё знаходжанне ў 

лагерах напісаў успаміны «Кітай — Сібір — 

Масква», якія былі 

апублікаваныя на 

беларускай, 

італьянскай, 

польскай і 

летувіскай мовах. 

У эміграцыі 

рэдагаваў часопіс 

«Божым шляхам». 

Памёр у 1978 годзе 

ў Лондане. 

Пахаваны на 

могілках святога 

Панкрата разам з іншымі манахамі з ордэна 

марыянаў. Увесь час будучы на чужыне ён 

сумаваў аб роднай Беларусі, а менавіта аб Друі. 

Змяшчаем адзін з яго вершаў. 

ЛІСТ З ЧУЖЫНЫ 

Ой. бядую я, шкадую, 

Што пакінуў родну Друю! 

Сам жыву тут, як на лёдзе – 

На Далёкім, на Усходзе... 

Тут і сонца не такое: 

Ваша – ясна, залатое; 

Гэта – ярка і зірката, 

Свеціць востра, зызавата; 

Нейка – проста недарэчы – 

На згрызоты чалавечы. 

Там прыгожа, там вясёла! 

Пяюць птушкі навакола; 

Шум дубровы, водар кветак; 

Смех і радасць нашых дзетак. 
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Удзень ясна і прасторна, 

А увечар – ціш кляшторна; 

У касцёле Божа служба, 

А у хаце – брацка дружба... 

А Дзвіна як разальецца, 

Як на сонцы засмяецца, – 

Аж мне сніцца – так прыгожа! 

А тут сумна, Божа, Божа! 

Між чужымі, адзінокі – 

На Усходзе, на Далёкім... 

70 год мастаку Міхаілу Ляўковічу 

ЛЯЎКОВІЧ МІХАІЛ ВАСІЛЬЕВІЧ – 

яркі прадстаўнік Віцебскай мастацкай школы, 

вядомы беларускі мастак. Нарадзіўся Міхаіл 

Васільевіч Ляўковіч у 9 сакавіка 1950 годзе ў 

вёсцы Язна Мёрскага р-на. Скончыў Язненскую 

сярэднюю школу, Віцебскі педагагічны 

інстытут (мастацка-графічны факультэт; 1976 

г.), вучыўся ў мастакоў Л. Анцімонава, А. 

Арлова. У 1983 і 1989 гадах вучыўся ў Маскве 

ў народнага мастака СССР Максімава К.М. 

Удзельнік мастацкіх выставак з 1980 года. 

Творы знаходзяцца ў Віцебскім мастацкім 

музеі, Элькес-галерэі (г. Эрынгхаўзен, 

Германія), галерэі г. Ветулара (Германія), 

Маскоўскім Крамлі. Сябар Беларускага саюза 

мастакоў з 1995 года. Старшыня суполкі 

мастакоў “Віцебская акварэль” з 1995 года. 

Старшы выкладчык жывапісу, малюнка і 

кампазіцыі кафедры выяўленчага мастацтва 

ВДУ імя П.М. Машэрава з 1976 г. 

Узнагароджаны медалём “За заслугі ў 

выяўленчым мастацтве”. 

Новыя знаходкі 

Кіраўнік музея купіў у калекцыянера з 

Новага Пагоста Міхаіла Закрэўскага дакументы 

з ужо не існуючай вёскі Змітракі. Як мы ведаем, 

першыя ўзгадкі аб гэтай вёсцы адносяцца да 17-

га стагоддзя. У 18-м стагоддзі сяляне з яе 

належалі да прыгонных пагосцкага касцёла. 

Інвентар касцёла 1782 г. называе наступныя 

прозвішчы сялян з в. Змітракі: Даніла Кот, Янка 

Кот, Даніла Атрошка. У набытым намі 

дакуменце 1897 года пералічваюцца наступныя 

імёны і прозвішчы сялян з гэтай вёскі: Вікенцій 

Адамавіч Апалька, Адам Апалька, Вікенцій 

Дзмітравіч Апалька, Карл Катовіч, Франц 

Дзехцяронак, Вікенцій Зінкевіч, Данат 

Васюцёнак, Нікіфар Васюцёнак, Павел Хахель, 

Мікалай Туронак, Карл Туронак. З купленых 

Вітаўтам Ермалёнкам дакументаў асабліва 

вылучаюцца запісы рускіх народных лірычных 

песень на паперы з надпісам “Обязательство о 

круговой поруке” другой паловы 19-га 

стагоддзя.  На дакуменце напісана прозвішча 

Мікалай Туронак, хутчэй за ўсё ён па памяці і 

запісаў гэтыя песні, калі вярнуўся са службы 

дахаты. У набытых намі паперах змешчаны і 

квіток аб аплаце ў Новапагосцкі валасны суд у 

кастрычніку 1911 года Адамам і Вікенціем 

Апалькамі 6 руб. 30 кап.за скаргу супраць Івана 

Малецкага і Восіпа Лапкоўскага. Асабліва 
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шмат дакументаў часоў міжваеннай Польшчы 

аб уплаце падаткаў за зямлю Андрэем 

Лаўрыновічам з засценка Лаўрыновічы. Самы 

ранні з іх адносіцца да 1921 года, калі толькі 

наш край толькі што ўвайшоў у склад Рэчы 

Паспалітай і трэба было ўсім жыхарам вёскі 

Змітракі заплаціць падатак за наяўнасць 

жывёлы. З яго мы даведваемся, што ў жыхароў 

гэтай вёскі было 12 коней, за якіх плацілі 

падатак 2400 марак, 15 кароў – 3000 марак, 22 

авечкі – 660 марак, за 6 свіней – 600 марак, усяго 

6660 марак. Тады была вялікая інфляцыя, таму 

гэта зусім нязначны падатак. Паміж 

дакументамі вылучаецца і падатак шарваркавы 

1937 года для аплаты 15 злотых 79 грошаў на 

карысць Новапагосцкай гміны. А за 11 пешых 

выхадаў на працу на карысць гміны не трэба 

яшчэ было плаціць дадаткова 16,50 злотых. Да 

яго (?) адносіцца і копія рашэння прымірэнчага 

суда ў Глыбокім ад 2 Мая 1928 года. З яго мы 

даведвамся, што Андрэй Лаўрыновіч набыў у 

Яна Шырына 20 дзесяцін зямлі паміж вёскамі 

Пугаўкі, Юндзілова і Горнава. На яе меў намер 

і Урбановіч. Але суд пакінуў зямлю за 

Лаўрыновічам. Паміж набытымі дакументамі 

знаходзілася і даведка галоўнага ўрача 

Браслаўскага павета Станіслава Печула аб 

выкліку на прызыўную камісію 23 ліпеня 1936 

года БаляславаТуронка, 1913 года нараджэння, 

у прыёмны пакой Новапагосцкай бальніцы. 

Паміж папераў былі квіткі на падаткі савецкіх 

уладаў. Ужо ў 1940 годзе Мікалай Туронак 

павінен быў здаць на Мёрскі нарыхтоўчы пункт 

толькі ў верасні 14 кілаграмаў ільновалакна і 15 

кг ільносемя. Паміж набытых дакументаў 

захавалася напісаная на беларускай мове 

“Падаткавая павестка 1943 года”. У ёй запісана, 

што Туронак Мікалай меў 11 гектараў раллі і 

сенажацяў і да 1.12.1943 года павінен быў 

заплаціць падатак 21 рэйхсмарку, акрамя таго 

было яшчэ і самаабкладанне велічынёй 48 

марак на карысць Перабродскай гміны. 

Захаваліся паміж купленых дакументаў і 

абавязацельствы пасляваеннага часу. Калі 

сяляне ўжо сталі калгаснікамі, усё роўна яны 

мусілі плаціць падаткі. Так, у 1951 – 1953 гг. 

сын Андрэя Лаўрыновіча Канстанцін, калгаснік 

калгаса “Чырвоны пагранічнік”, павінен быў 

здаваць са свайго прысядзібнага ўчастка 

памерам 70 сотак збожжа, мяса, малако, воўну. 

Напрыканцы 50-х гадоў 20-га ст. у Новым 

Пагосце знаходзілася вучэльня па навучанні 

кройкі і шыццю вясковых жанчын і дзяўчат. 

Таму, напэўна, захаваўся вучэбны план па 

курсу кройкі і шыцця 1958 года Мінскага 

Акружнога Дома афіцэраў імя Маршала 

Савецкага Саюза К.Варашылава. Пагосцкая 

вучэльня ўзяла гэты план за ўзор. 

Успаміны Танкавід (Гіржда) Рэгіны 

Казіміраўны 

Мой бацька, Гіржда Казімір Іванавіч, з 

хутара Жукі Перабродскага сельсавета, 1905 

года нараджэння, з багатага роду, ажаніўся на 

Шнітко Ганне з небагатага роду. У іх 

нарадзілася 3 дачкі: Рэгіна 1936г., Вільгельміны 

1939г., Ганна 1941г. 

Але неўзабаве пачалася вайна. Гіржда 

Казімір у гады вайны дапамагаў партызанам – 

вазіў прадукты харчавання ў вёску Крукі, у 

балоты і лясы. Калі прыйшла Чырвоная Армія ў 

ліпені 1944 года, быў 

мабілізаваны і 

накіраваны на фронт. 

Ваяваў ён пад 

Браславам. Але праз 

некаторы час 

прыйшоў ліст ад 

франтавога сябра. У 

лісце было сказана, 

што Гіржда Казімір 

быў забіты, калі ўставаў з акопа ў атаку. Маці 

Ганна засталася адна з 3 дзецьмі. 

Згодна з кнігі "Памяць" Міёрскага раёна, 

ён загінуў ва Ўсходняй Прусіі 19 красавіка 1945 

года. Па апавяданні маёй бабулі Рэгіны, да іх у 

дом прыходзілі немцы і не адзін раз. Ганна 

сыходзіла даіць кароў і рыхтавала ім ежу. 

Падчас вайны жылі яны ў вёсцы Загор'е. 

Запісаў са слоў бабулі Тонковид Рэгіны 

Тонковид Раман, 9-б клас 
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Запісы ўспамінаў вучняў Істаўскай 

васьмігодкі 1990 г.  

Запіс Дубоўскага Анатоля са слоў бабулі 

Дзімітровіч Марыі Вікенцьеўны 

Мая бабуля нарадзілася ў 1918 годзе. 

Калі ёй споўнілася тры гады, то ў сям’і не было 

малака. Тады пані Красніцкая згадзілася насіць 

ім малако. Калі бабулі было сем год, яна ганяла 

у Красніцкіх на пашу свіней. Вось так малыя 

дзеці зараблялі сабе на хлеб, таму што была 

вялікая сям’я. Хата была вельмі маленькая. 

Бабуля падрасла і пачала пасвіць кароў. Пасвіла 

восем гадоў. Потым пайшла да паноў жаць 

жыта. 

Мая прабабуля нарадзілася ў 1901 годзе. 

Яна таксама працавала ў паноў. Яе звалі 

Тарасёнак Таццяна Фёдараўна. Яна жыла ў 

прыёмнай маці. 

Маю другую прабабулю звалі Марыя. 

Яна вельмі шкадавала маю бабулю. Служыла 

яна ў Яноўскіх (маці Яноўскай Фэлі). 

Маёй бабулі прабабуля жыла ў часы 

прыгону. Яе звалі Цыцыля. Выхоўвала яе пані, 

пасля таго, як яе бацькі памерлі. Яна бачыла, у 

якім становішчы жылі прыгонныя сяляне. 

Даўней сяляне сушылі конскае шчаўе, малолі 

яго, абмешвалі мукой, пяклі і елі. Калі спячэцца 

такі піражок, то ён станавіўся жоўценькі. 

Аднойчы яна ўбачыла, як сяляне елі гэтыя 

піражкі. І ёй вельмі захацелася такіх. Яна 

пабегла да пані і папрасіла ў яе вялікую лусту 

хлеба. Пані ёй сказала, што яна не будзе есці 

гэтыя піражкі. Але яна пабегла да сялян і 

абмяняла хлеб на піражок. Яна толькі ўзяла яго 

ў рот і адразу выплюнула, ён быў вельмі горкі. 

А сяляне іх елі. Вось як жылі прыгонныя сяляне. 

У кожнай мясцовасці было шмат паноў. На Істу 

жыў пан Гаеўскі. У Катовічах пан Патрукоўскі. 

У Краснаполлі пан Мілашэвіч. У Семяжне пан 

Ружніцкі. Даўней сяляне жылі бедна, сем’і былі 

вялікія. У сям’і маей бабулі было дзевяць 

чалавек, а хата была вельмі маленькая. 

Успаміны запісала Рыбацкая Лена. 

Зямля, на якой размешчаны наш саўгас, 

раней належала памешчыкам і дробным 

сялянскім гаспадаркам. У вёсцы жылі браты, 

паны Гаеўскія. Яны мелі 360 га зямлі. 

Апрацоўвалі яе дваццаць чалавек. На Істу жыло 

восем сямей. Другі маёнтак знаходзіўся ў вёсцы 

Праселкавічы, ён належаў Дубашынскаму, а 

Краснаполле – Мілашэвічу. 

Селянін зарабляў адзін – два злоты ў 

дзень. У вёсцы Іст было ўсяго тры жылыя дамы, 

у вёсцы Чаркасова – адзін, у вёсцы Парадні – 

сем. У вёсцы Парадні меў свой магазін 

Шкулецкі. Бальніца знаходзілася толькі ў 

горадзе Дзісна, дзе за вялікую плату маглі 

аказаць слабую медыцынскую дапамогу. 17 

верасня 1939 г. тэрыторыя Дзісненскага раёна 

была вызвалена Чырвонай Арміяй.  

МАРТЫРАЛОГ ДЗІСЕНШЧЫНЫ 

З самага пачатку свайго існавання 

бальшавіцкая ўлада абапіралася на рэпрэсіі і 

забойствы ні ў чым не павінных людзей. 

Яскравы прыклад таму – падзеі ў Дзісне 1919 

года. Дзякуючы даследчыку з Віцебска, які 

шмат папрацаваў у архівах абласнога цэнтра, 

з'явіліся новыя факты аб забойствах 

бальшавікамі жыхароў Дзісеншчыны, у тым 

ліку і вялікамучаніка протаірэя Канстанціна 

Жданава. Шмат прыведзеных фактаў 

разыходзяцца з раней друкаванымі 

матэрыяламі. Наклад брашуркі невялікі, таму 

мы вырашылі ў нашай газеце змясціць яе 

скарочаны варыянт. 

Иванов В.А. Большевистский расстрел в 

гор. Дисна 29 апреля 1919 года.—Витебск, 

2019.—39 с., ил. Компьютерный набор автора. 

Тираж 20 экз. 

Автор увлекается историей Беларуси, 

краеведением, а на протяжении последних лет 

также и темой массовых репрессий. Если 

массовые репрессии 1930-х – 50-х гг. на 

Витебщине освещаются в книгах «Память», то 
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репрессии и «перегибы» советской власти 1918 

– 20-х гг. изложены совершенно недостаточно. 

Настоящая книга на основе архивного 

материала проливает свет на эпизоды 

большевистского террора в 1919 году в 

Дисненском уезде. 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Весной 2017г., занимаясь в Витебском 

областном архиве поиском материалов о 

предвоенных большевистких репрессиях на 

Витебщине, я обнаружил объёмистое архивное 

дело 303 фонда 200 опись1на 365 листах. Дело 

было возбуждено Судебно-следственной 

комиссией Виленского губернского военкомата 

12 июня 1919г. 

В описи дел фонда 200 перечислены дела 

Витгубревтрибунала за 1918 – 1923 гг. Среди 

них имеется множество технических дел: 

наряды на отопление, книга телефонограмм, 

выписки из журналов, переписки, списки судей, 

ежемесячные сведения о движении дел в судах, 

журнал совещаний и т.д. 

Из примерно 1800 дел фонда 200 за 1918 

– 1919, 1920 – 1922гг. – а всего не менее 600 дел 

о контрреволюции передано в 1956 году в архив 

Витебского УКГБ, где и осели. 

Основанием для возбуждения 

уцелевшего в облархиве дела 303 послужила 

телеграмма и постановление Дисненского 

уездисполкома об отзыве с фронта в полном 

составе первого Дисненского 

коммунистического отряда «для спешных 

работ в уезде по агитации и закреплению 

советской власти в уезде и ввиду того, что был 

кустарный характер формирования отряда».  

   Документ из первичных материалов 

дела:  

«П о с т а н о в л е н и е от 12 июня 1919г. 

лист д. 12 

Принимая во внимание, что Дисненский 

уездисполком превысил свою власть, незаконно 

отзывая с фронта отряд, чем открывал дорогу 

неприятелю, что такие действия членов 

исполкома являются по своему характеру 

изменой советской власти и вторжение в 

пределы власти военной на фронте, почему 

П о с т а н о в и л:  приступить по 

настоящему делу к предварительному 

следствию 

Председатель Судебно-следственной 

комиссии Белик». 

После того члены Дисненского 

уездисполкома Лесковский Николай 

(председатель), Горбатёнок Осип (председатель 

следственного политотдела, прибывший из 

парторганизации г. Петрограда), Неменёнок  

Михаил (зав.отделом, прибывший из 

Уральской парторганизации), Карницкий Пётр 

(председатель земотдела), Александрович 

Михаил (член Дисненской ЧК), Сенкевич Осип, 

Харевич Франц (начальник Дисненской 

милиции и чекист), Бобровский Антон (зам. 

начальникаДисненской милиции и чекист), 

Свирко Осип (дисненский милиционер), были 

арестованы и помешены в Дисненскую тюрьму. 

Дополнительно были арестованы некоторые 

шарковщинские коммунисты, обвиняемые в 

дезертирстве с фронта в составе дисненского 

отряда: Латышёнок Василий, Пастушков 

Михаил, Буйко  Николай, Маковский 

Владимир, Ботвинёнок Фома, Татыржа Антон. 

Когда в конце ноября 1918 года 

Дисненский уезд покинули немецкие войска, то 

уже в начале декабря того же года был создан 

уездный комитет Российской 

коммунистической партии (большевиков), 

который сразу же установил связь с Витебским 

губернским комитетом РКП(б), хотя и 

находился на территории Виленской губернии. 

Перед партийными организациями ставилась 

задача установления советской власти на 

освобождённой территории. В январе 1919 года 

была образована Белорусская ССР, и 

территория уезда вошла в состав Минской 

губернии, а уездная партийная организация 

была переименована в Дисненский уездный 
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комитет коммунистической партии 

(большевиков) Белоруссии. В феврале 1919 

года была создана Литовско-Белорусская 

республика. Это диктовалось необходимостью 

объединения сил в приграничных районах в 

условиях угрозы интервенции и усиления 

внутренней контрреволюции. Параллельно с 

введением нового административно-

территориального деления шёл процесс 

создания коммунистической партии Литвы и 

Белоруссии, что и произошло в марте 1919 года, 

после чего был создан Дисненский уездный 

комитет коммунистической партии 

(большевиков) Литвы и Белоруссии, который 

существовал до сентября 1924 года, пережив на 

5 лет породившую его Литовско-Белорусскую 

республику. 

Важным для того времени являлся 

вопрос о революционным насилии  и терроре. 

Причины его введения обосновывались 

необходимостью защиты завоеваний 

революции. 31 января 1918 года советское 

правительство предписало «принять меры к 

увеличению числа мест заключения», а  позже 

было признано необходимым обезопасить 

советскую республику от классовых врагов 

путём изолирования их в концентрационных 

лагерях, создаваемых в каждой губернии. Для 

этого не требовалось судебного 

разбирательства – достаточно было 

административного решения. С введением 

массового террора опасность оказаться под 

подозрением многократно возрастала. В этой 

атмосфере менялось и само понимание 

законности. 

«Война не на жизнь, а на смерть 

богатым и прихлебателям, буржуазным 

интеллигентам… с ними надо расправляться, 

при малейшем нарушении… В одном месте 

посадят в тюрьму… В другом — поставят их 

чистить сортиры. В третьем — снабдят их, 

по отбытии карцера, жёлтыми билетами… В 

четвёртом — расстреляют на месте… Чем 

разнообразнее, тем лучше, тем богаче будет 

общий опыт…» 24 – 27 декабря 1917 г. (Ленин 

В.И. Полн. собр. соч. Т. 35. С. 200, 201, 204.  

Аресты только по подозрению в 

сочувствии контрреволюции, расстрелы 

заложников производились с глубочайшей 

уверенностью в своей «классовой» правоте, с 

верой в то, что иначе нельзя принести людям 

счастье. Особенно опасными и тяжёлыми по 

своим последствиям были террористические 

акции по отношению к целым социальным 

группам – бывшим помещикам, офицерам, 

жандармам, представителям власти и 

духовенству. В хаосе административно-

политических преобразований основным 

направлением деятельности Дисненского 

уездного комитета КП(б) стала организация 

боевых дружин из числа коммунистов для 

выполнения задач по обороне страны. 

По распоряжению Витебского 

губревкома Дисненский уездный исполком в 

начале апреля 1919 г. сформировал из 

коммунистов и силовиков уезда отряд 

численностью около 100 человек, который был 

послан на близкий фронт. 

Многие из членов отряда оказались 

приспособленцами, поступившими на службу 

советской власти и формально примкнувшими 

к КП(б) ради получения пайков и 

злоупотреблений. Малограмотные, не зная 

устава и программы партии, они (особенно в 

этом проявили себя шарковщинские 

«коммунисты») постоянно занимались 

террором и имущественным вымогательством – 

конфискациями, грабежами и штрафами 

местного мирного населения. 

Попав на фронт, дисненский 

«коммунистический» отряд сразу понял, что 

это война не с безоружным местным 

населением, а с регулярной армией и его слабый 

боевой дух улетучился. Отряд уклонялся от 

занятия выделенного участка фронта и 

столкновений с противником, возмущался 

задержкой обеда и вскоре направил ходоков в 

Дисну, чтобы убедить председателя 

уездисполкома в необходимости отзыва отряда 

с фронта. Председатель уездисполкома 

Лесковский отправил на фронт телеграмму об 

отзыве отряда, чем превысил свою власть. 
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Оставление Дисненским отрядом фронта 

следственной комиссией затем было 

приравнено к дезертирству в военное время.      

 Материалы из дела 303 излагаются с 

некоторыми сокращениями, но с сохранением 

языка того времени. Важные места выделяются 

и сопровождаются комментариями автора. 

Лист дела 62 – 64. 19.06.1919г. На 

допросе зам.начальника Дисненской уездной 

милиции чекист БобровскийАнтон, 

выкручиваясь по поводу оставления отрядом 

фронта, обвиняя других, пояснил: «Маняк 

(председатель Дисненской ЧК) часто говорил: 

зачем, их чёрт побери, записался в коммунисты, 

теперь придется погибать. Маняк с Павловским 

внесли дезорганизацию не только в наш отряд, 

но и в соседние части. Одним словом эти два 

типа были не коммунисты, а хулиганы». 

Л. д. 127 – 131 26.06.1919г. Из допроса 

свидетеля военного руководителя Виленского 

губвоенкомата по Дисне Драверта Леонида 

Павловича: 

«…меня арестовали 25 апреля 1919, 

когда я служил военруком в Дисненском 

уездвоенкомате под руководством Малявко. 

Дисненский исполком неоднократно 

вмешивался в дела уездвоенкома, и 

гражданская власть пыталась командовать 

военной: отдавать приказы караульной роте, 

давать поручения уездвоенкомату, который 

подчиняется напрямую только губернской 

военной власти – из-за этого были трения. 

25 апреля явился в военкомат для 

защиты своих интересов у военкома Малявко, 

того на месте не оказалось, и я узнал, что он 

издал 25 апреля приказ о роспуске Дисненского 

уездисполкома и образовании вместо него 

ревкома, к которому переходит вся полнота 

власти в уезде. Я не согласился с редакцией 

приказа, нашёл Малявко и высказал ему 

замечание, что, передав всю власть ревкому, он 

лишает власти себя, за что может ответить. Я 

посоветовал Малявко издать дополнительный 

приказ, так как это ошибка передавать ревкому 

всю власть и перед словом власть нужно 

вставить слово «гражданскую». Малявко 

обещал переговорить на эту тему с исполкомом, 

но приказ так и не исправил. Когда я вечером 

пошёл на квартиру к Малявко, чтобы узнать о 

решении им вопросов, то по дороге меня 

арестовали двое милиционеров, предъявив 

ордер, подписанный Лесковским. Я заявил, что 

этот арест незаконный и меня, как 

военнослужащего, могут арестовать только с 

ведома моего военного начальства. Малявко 

дома не было, пошёл его разыскивать брат 

Малявко, а когда вернулся, то сообщил, что 

Малявко знает о моем аресте и не может его 

приостановить. 

Полагаю, что причиной моего ареста 

явилось то, что я предлагал Малявко исправить 

приказ о переходе «всей власти» к ревкому на « 

гражданской», так как после исправления 

приказа власть ревкома, а в особенности его 

председателя Лесковского, была бы умалена, а 

она ему была необходима в его тёмных делах». 

Наверное, под термином «тёмные дела» 

председателя уездисполкома Лесковского 

Драверт понимал  процветавшие в уезде 

незаконные грабежи, конфискации, штрафы, 

аресты и расстрелы, которые затем вскрылись 

во время следствия и вызвали серьёзное 

возмущение местного населения. 
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