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НАШЫ НАВІНЫ 

ЭКСКУРСІЯ ДЛЯ ЗЕМЛЯКОЎ 

У красавіку наш музей “Сялянская хата” 

наведала настаўніца французскай мовы з вёскі 

Слабодка Браслаўскага раёна Святлана 

Ракіцкая і яе сяброўка, былы дырэктар нашай 

школы, актыўная прыхільніца нашых музеяў 

Валянціна Атрошка.  Дырэктар музея распавёў 

сваім зямлячкам аб гісторыі стварэння 

сялянскай хаты, многія экспанаты для якой 

былі прывезены краязнаўцам са сваёй хаты на 

Браслаўшчыне. Потым госці наведалі выставу 

ў гістарычным музеі, дзе пазнаёміліся з новымі 

рарытэтамі музея. На ўспамін Вітаўт 

Ермалёнак для будучага музея Слабодкаўскай 

школы-сада падараваў свае кнігі. 

ЭКСКУРСІІ Ў “СЯЛЯНСКУЮ ХАТУ”  

У красавіку этнаграфічны музей 

наведалі вучні 8-га класа Мёрскай СШ №2 на 

чале з класным кіраўніком Святланай 

Закрэўскай. Экскурсію па тэме “Добры дзень, 

музей” праводзіла Марыя Ермалёнак. 

Школьнікі падчас яе аповеду даведаліся аб 

жыцці продкаў у мінулым, зацікавіліся рэчамі, 

якія былі ў паўсядзённым ужытку ў ХІХ – ХХ  

стагоддзях: гліняных збанах, лучыне, жорнах, 

рэчах хатняй гаспадыні і інш. Асабліва былі 

захоплены дзеці разнастайным 

сельскагаспадарчым інвентаром: сячкарнямі, 

малатарняй, арфай, ды нават звычайная саха 

ўжо сучасным школьнікам невядома. 

УРОКІ Ў МУЗЕІ 

У нашых музеях часта праводзяцца 

разнастайныя ўрокі: па гісторыі, рускай і 

беларускай літаратуры, па прадметах “Чалавек 

і свет”, “Мая Радзіма-Беларусь” і іншыя. У 

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

гуртка “Арганаўты мінулага”                № 4 (88) 2018   

У НУМАРЫ:  ЭКСКУРСІІ * КІРМАШ* ПРЭЗЕНТАЦЫЯ КНІГ* 

КРАЯЗНАЎЧЫЯ ЧЫТАННІ* ПАДАРУНАК АД “АРГАНАЎТА” *НАША 

ДАПАМОГА* НЕ ЗГАСНЕ ПАМЯЦЬ АБ ВОІНАХ-ЗЕМЛЯКАХ* НАБЫТКІ 

КІРАЎНІКА МУЗЕЯ* ЗБОРНІК З ПОЛЬШЧЫ* МЯСЦІНЫ НА ДЗІСЕНШЧЫНЕ, ДЗЕ 

БУДЗЕ ЎШАНАВАНА ПАМЯЦЬ МАРШАЛКА* ЗАНЯПАД ДЗІСНЫ* ВЕРАСЕНЬ 
1939 Г. У ЛЁСЕ ЗАХОДНІХ БЕЛАРУСАЎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І 



 
Мёрская даўніна  красавік, 2018 

 2 

красавіку на ўрок па беларускай літаратуры ў 

музей “Сялянская хата” прывяла сямікласнікаў 

настаўніца Наталля Гагалінская. Па праграме 

яна якраз праходзіць тэму па творах Уладзіміра 

Караткевіча “Добры дзень, госцейкі ў хату”. 

Урок у этнаграфічным музеі правяла Марыя 

Ермалёнак. Яна азнаёміла дзяцей з прадметамі 

побыту сялянскай хаты, асабліва засяродзіла 

ўвагу на рэчах, якія былі ў карыстанні 

гаспадыні. Урок па гэтай жа тэме для вучняў 7-

б класа настаўніцы Алена Панізнік правёў 

кіраўнік музея Вітаўт Ермалёнак. Музейныя 

ўрокі дазволяць вучням лепш зразумець 

мінулае, аб якім яны прачыталі ў падручніку. 

КІРМАШ 

Па выніках інавацыйнага праекта 

“Адраджэнне”, што дзейнічаў у нашай школе 

на працягу пяці год быў, праведзены кірмаш, 

дзе былі паказаны вынікі дзейнасці 

настаўнікаў і вучняў, якія працавалі па розных 

накірунках інавацыйных праектаў.  Былі 

выстаўлены на продаж выцінанкі, прадметы 

разьбы па дрэве, малюнкі, цацкі з саломкі і 

іншыя вырабы. Настаўнікі Антон Ермалёнак і 

Святлана Яцкоўская правялі этнаграфічную 

віктарыну, падчас якой вучні павінны былі, 

выцягнуўшы паперку з надпісам 

этнаграфічнага прадмета, знайсці яго паміж 

раскладзеных рэчаў. За кожную правільна 

адгаданую рэч дзеці атрымлівалі прыз. У 

конкурсе не было роўных сябрам гуртка 

“Арганаўты мінулага”, якія на занятках гуртка 

выдатна вывучалі этнаграфічныя прылады. 

ПРЭЗЕНТАЦЫЯ КНІГ 

У красавіку ў Мёрскай раённай 

бібліятэцы адбылася прэзентацыя кніг 

краязнаўца Вітаўта Ермалёнка пад назвай 

“Родны край: вядомы і невядомы”. На імпрэзу 

сабраліся зацікаўленыя краязнаўствам жыхары 

райцэнтра, школьнікі гарадскіх школ. Вядучая 

прэзентацыі супрацоўніца бібліятэкі Святлана 

Матэленак прадставіла прысутным аўтара кніг, 

імя якога добра вядома не толькі жыхарам 

раёна, але і ў вобласці, краіне, ды і за яе 

межамі. Вітаўт Ермалёнак распавёў аб сваёй 

краязнаўчай дзейнасці, шляху да напісання 

кніг. Ён адзначыў, што краязнаўчая дзейнасць 

проста вымушае дзяліцца сваімі адкрыццямі з 

іншымі.Таму акрамя пошукавай дзейнасці і 

стварэння музеяў амаль адразу пачаў дзяліцца 

сваімі набыткамі з іншымі, перш за ўсё, праз 

напісанне газетных артыкулаў. Першы з іх 

надрукаваў у раённай газеце ў 1977 годзе. За 

сорак гадоў было напісана іх звыш 450 – і не 

толькі для мясцовага друку, але і для абласных, 

рэспубліканскіх газет і часопісаў. Многія 

даследаванні пабачылі свет у зборніках 

шматлікіх канферэнцый, у якіх удзельнічаў 

мёрскі краязнаўца. Памяншэнне аб’ёму 

вучэбнай і выхаваўчай працы дазволіла 

Вітаўту Ермалёнку перайсці на іншы ўзровень, 

засяродзіць увагу на напісанні грунтоўных 

прац па гісторыі роднага краю. Дзякуючы 

фінансавай падтрымцы мецэната і на ўласныя 

сродкі былі надрукаваны ў 2017 годзе дзве 

кніжкі. Далей краязнаўца пазнаёміў 

прысутных з гісторыяй стварэння сваёй 

брашуры пра славутага паўстанца і скульптару 

Генрыху Дмахоўскага. Першы артыкул аб ім 

быў напісаны Вітаўтам Ермалёнкам для 

раённай газеты яшчэ ў 1982 годзе. Удзельнікі 

прэзентацыі паглядзелі буктрэйлер па гэтым 

выданні, падрыхтаваны бібліятэкарам СШ № 3 

Дзіянай Варона. Распавёў краязнаўца і аб 

каштоўных рэліквіях з сядзібы Дмахоўскіх, 

якія знаходзяцца ў гістарычным музеі школы і 

ўнікальныя здымкі якіх былі змешчаны ў 

выданні. Далей Вітаўт Ермалёнак пазнаёміў 

удзельнікаў сустрэчы з фотаальбомам па кнізе 

“Чароўных вандровак пярсцёнкі” і выказаў 
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сваю задуму напісаць працяг яшчэ ў трох 

кніжках. Выступоўца падкрэсліў, што менавіта 

веласіпедныя вандроўкі – найбольш 

спрыяльны від краязнаўчай дзейнасці, бо 

спалучае знаёмства з гісторыяй і культурай 

краю, мабільнасць, магчымасць праводзіць 

даследаванні на мясцовасці. Вітаўт Ермалёнак 

зазначыў, што яшчэ адна прычына напісання 

такіх кніг – выправіць шматлікія памылкі, якія 

“гуляюць” у інтэрнэтаўскіх артыкулах. Мэта 

напісання кнігі “Паляўнічыя за таямніцамі” –  

падсумаваць вынікі саракагадовай дзейнасці 

гуртка “Арганаўты мінулага”. У кароткім 

летапісу, адзначыў Вітаўт Ермалёнак, цяжка 

прасачыць усю пошукавую і даследчую 

спадчыну, якую пакінулі для нашчадкаў 

“арганаўты”, але нават кароткі агляд 

дасягненняў гурткоўцаў сведчыць аб вялікім іх 

укладзе ў даследаванне гісторыі не толькі 

Мёршчыны, але і суседніх раёнаў. Па гэтай 

кнізе быў таксама падрыхтаваны і паказаны 

падчас прэзентацыі буктрэйлер. У час 

сустрэчы падзяліліся сваімі думкамі і 

прысутныя. 

Так, пісьменнік з вёскі Беляўцы 

Міледзій Кукуць адзначыў, што Вітаўт 

Ермалёнак сапраўды энтузіяст сваёй справы, 

такіх апантаных краязнаўцаў у краіне адзінкі, і 

таму Мёршчыне ў гэтым па-сапраўднаму 

пашанцавала. Дырэктар раённага гісторыка-

этнаграфічнага музея Аксана Лагунёнак 

распавяла, што Вітольд Антонавіч аказваў 

дапамогу ў стварэнні раённага музея, да яго 

заўсёды можна звярнуцца за дапамогай, ён 

ахвотна дзеліцца сваімі багатымі ведамі па 

гісторыі краю, з’яўляецца актыўным 

удзельнікам мерапрыемстваў раённага музеея. 

Супрацоўнікі раённага музея вучыліся ў 

знакамітага краязнаўца ўменню праводзіць 

экскурсіі. Старэйшы сябра гуртка “Арганаўты 

мінулага” Вячаслаў Адзінец падзяліўся 

ўспамінамі аб сваім удзеле ў вандроўках і 

раскопках. Гэта было цяжка, але цікава і 

захапляльна. Сучасны гуртковец васьмікласнік 

Юра Сямёнаў удзельнічаў ужо ў трох паходах, 

яму запомніліся не толькі цікавыя знаходкі, але 

і займальныя аповеды кіраўніка гуртка пры 

начным вогнішчы. Усе яго сябры-

васьмікласнікі ганарыліся, што сталі таксама 

героямі новай кнігі. Былы дырэктар школы 

Валянціна Атрошка адзначыла, каб у чалавека 

не згасаў творчы агеньчык, трэба, каб кіраўнік 

установы не перашкаджаў дзейнасці 

энтузіяста, а аказваў яму добрую падтрымку. 

Зямлячка Вітольда Антонавіча – настаўніца 

французскай мовы са Слабодкі Святлана 

Ракіцкая – засведчыла, што на радзіме 

ганарацца сваім земляком, які гарыць сам і 

запальвае іншых. Супрацоўнік рэдакцыі 

Леанід Матэленак распавёў, што заўсёды 

прыводзіць у прыклад ахвярную дзейнасць 

краязнаўцы Вітольда Ермалёнка, які не мае ў 

музеях афіцыйнага штату супрацоўнікаў, 

выдзеленага дзяржавай бюджэту, загружаны 

службовымі і сямейнымі абавязкамі не менш за 

іншых, – ле гэта не перашкаджае яму займацца 

краязнаўствам, ствараць музеі, праводзіць 

шматлікія экскурсіі, арганізоўваць працу 

гуртка, удзельнічаць і выступаць на шматлікіх 

канферэнцыях, а цяпер і пісаць кнігі. Усе 

выступоўцы пажадалі выдатнаму мёрскаму 

краязнаўцу новых здзяйсненняў у стварэнні 

музеяў і напісанні новых кніг аб родным краі. 

У завяршэнні прэзентацыі шмат яе ўдзельнікаў 

пажадалі набыць кнігі Вітаўта Ермалёнка з яго 

аўтографам. 

КРАЯЗНАЎЧЫЯ ЧЫТАННІ 

Як мы ўжо пісалі ў папярэднім нумары 

“Мёрскай даўніны”, даследчая праца сябра 
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гуртка “Арганаўты мінулага” Грэцкага Мікіты 

“Нумізматыка Дзісеншчыны ў святле знаходак 

манет і скарбаў” прайшла папярэдні адборачны 

тур і трапіла ў лік 35 прац з 80 дасланых у 

наступны тур, які праводзіўся ў Віцебскім 

абласным палацы дзяцей і школьнікаў 14 

сакавіка 2018 года. Праца была арганізавана па 

секцыях. Наш “арганаўт” выступаў з дакладам 

у другой секцыі. Выступленне вельмі 

зацікавіла журы і ўдзельнікаў чытанняў. Але 

Мікіта значна перавысіў рэгламент свайго 

выступу, ды і дыкцыя дакладчыка павінна 

быць лепшай, як гэтага патрабавалі ўмовы 

чытанняў. Таму наш выступоўца атрымаў 

дыплом толькі трэцяй ступені. 

ПАДАРУНАК АД “АРГАНАЎТА”  

Славамір Адзінец актыўна займаўся ў 

гуртку яшчэ ў канцы 80-х гадоў ХХ стагоддзя. 

Прайшло шмат год, але ён не разрывае сувязі з 

нашым музеем. Вось і ў гэтым месяцы ён 

парадаваў нас, перадаўшы для музея 

старадаўні барометр, які захоўваўся ў яго 

бабулі ў вёсцы Барсучына Шаркаўшчынскага 

раёна. Барсучына была ўладаннем роду 

Шыранаў, так што і барометр трапіў магчыма з 

яго сядзібы. Прыбор быў створаны ў Расійскай 

імперыі яшчэ ў ХІХ стагоддзі, але да гэтай 

пары дакладна паказвае змены надвор’я. 

НАША ДАПАМОГА 

Як заўсёды ў наша музейнае аб’яднанне 

звяртаецца шмат даследчыкаў з рознымі 

пытаннямі. Нядаўна кіраўнік абласнога 

аб’ядання Пілсудчыкаў Дзяніс Краўчанка з 

Віцебска звярнуўся з просьбай дапамагчы 

знайсці матэрыялы па ўшанаванні памяці 

Маршалка Юзэфа Пілсудзкага ў нашай 

мясцовасці. Просьба была задаволена. Вітаўт 

Ермалёнак даслаў артыкулы з нашай газеты 

№12 за 2015 год і №12 за 2016 год, дзе 

апавядаецца аб стварэнні помніка Маршалку ў 

Лявонпалі і гісторыі звана “Пілсудзкі” з 

касцёла ў Вяце. Таксама, дзякуючы краязнаўцу 

Кастусю Шыталю, быў дасланы і артыкул аб 

праекце ўшанавання памяці Юзэфа 

Пілсудзкага на Дзісеншчыне з газеты “Кур’ер 

Віленьскі” 

НЕ ЗГАСНЕ ПАМЯЦЬ АБ ВОІНАХ-

ЗЕМЛЯКАХ 

Драба Марыя, выпускніца нашай школы 

2003 года, пры сустрэчы з кіраўніком музея 

распавяла аб сваім прадзеду, які загінуў пры 

фарсіраванні Одэра і магілу якога яна наведала 

летась. Вітаўт Ермалёнак папрасіў Марыю 

даслаць фотаздымкі аб сваіх продках, 

удзельніках вайны. Неўзабаве мы атрымалі 
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неабходныя матэрыялы. Вось інфармацыя, 

якую мы атрымалі ад Марыі Драба. Першы 

муж яе бабулі Валеўка Іосіф з вёскі Забор’е 

Новапагосцкага сельсавета, 1917 года 

нараджэння, загінуў 26 красавіка 1944 года 

падчас Берлінскай аперацыі, пахаваны на 

могілках у Нісе-Лужыцкай у асобнай магіле. 

Надпіс на крыжы сведчыць, што ён быў 

сапёрам. На змешчаных на могілках 

мемарыяльных плітах тэкст выкананы на 

польскай, рускай, нямецкай, французскай і 

ангельскай мовах. Надпіс на іх сведчыць 

наступнае: “2-ая Армія Войска Польскага была 

арганізавана восенню 1944 года. 16 красавіка 

ўступіла ў бой на лініі Нісы-Лужыцкай і ў 

цяжкіх баях пераадолела супраціў ворага”. На 

могілках, дзе знайшоў вечны спачын наш 

зямляк, пахаваны 3420 герояў воінаў і афіцэраў 

2-й Арміі Войска Польскага. Усяго гэтая армія 

налічвала 90 тысяч салдат і афіцэраў, была 

вялікая колькасць паміж імі нашых землякоў, 

многія з іх таксама загінулі і пахаваны на гэтых 

могілках. На першай агульнай дошцы надпіс на 

польскай мове сведчыць, што на гэтых 

могілках пахаваны салдаты Войска Польскага, 

загінулыя і памерлыя ад ран у красавіку і маі 

1945 года падчас фарсіравання Одэра і Нісы, а 

таксама Лужыцкай аперацыі, бітвы пад 

Будзічынам і вызвалення Прагі. На агульных 

шыльдах дадзены спіс у алфавітным парадку 

ўсіх загінулых воінаў. А на асобных магілах на 

крыжах таксама ўказаны прозвішчы кожнага 

пахаванага. 

Пасля вайны бабуля Драба Марыны 

другі раз выйшла замуж таксама за ўдзельніка 

вайны з вёскі Клібаўшчына Навапагосцкага 

сельсавета Гірына Вітольда Альбінавіча, 1924 

года нараджэння. Ён, як толькі вызвалілі вёску, 

адразу праз некалькі дзён трапіў на фронт. 22 

жніўня 1944 года пад Клайпедай быў цяжка 

паранены. Разрыўная куля прабіла грудзі, 

другая – бядро. У бездапаможным стане салдат 

трапіў у нямецкі палон. У фашысцкім лагеры 
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быў на мяжы смерці, але малады арганізм 

вытрымаў. Дзякуючы дактарам з палонных 

Вітольд Альбінавіч акрыяў, пачаў сам хадзіць. 

Саслужыўцы лічылі яго загінулым, сябар нават 

напісаў пісьмо родным аб яго гібелі. Бацька не 

паверыў, напісаў ліст у Маскву, адкуль праз 

ваенкамат даслалі звестку, што наш зямляк 

прапаў без вестак. Але ён выжыў. 5 мая 1945 

года вязняў вызваліла амерыканская армія пад 

Гамбургам. Праз месяц ваеннапалонных 

перадалі прадстаўнікам савецкай арміі. 

Сур’ёзнае раненне меў Вітольд Альбінавіч, 

таму быў камісаваны з войска і ўжо восенню 

пехатой вярнуўся дахаты. Пасля вайны 

ажаніўся і доўгі час працаваў лесніком у 

Новапагосцкім лясніцтве. 

НАБЫТКІ КІРАЎНІКА МУЗЕЯ 

У красавіку кіраўнік музея Вітаўт 

Ермалёнак ад жыхароў Мёршчыны купіў 

чарговыя экспанаты для музея ”Сялянская 

хата”. 

Для чырвонага кута хаты міжваеннага часу, дзе 

размешчаны праваслаўныя абразы, дырэктар 

музея набыў ікону Прасвятой Багародзіцы са 

святымі Феадосіем Пячэрскім і святым 

Антоніем.  Літаграфія абраза выканана ў канцы 

ХІХ стагоддзя. Да гэтага ж перыяду адносіцца 

і абраз “Прасвятая Багародзіца Неабпальная 

купіна”. Гэта ікона была вельмі шанаваная 

сялянамі, бо засцерагала хату ад пажару. Для 

ўпрыгожання пакоя 40-х – 60 гадоў ХХ ст. 

была набыта вышыванка гэтага часу вялікіх 

памераў з сюжэтам па карціне Івана Шышкіна 

“Раніца ў сасновым лесе”. Для гэтага ж пакоя 

была куплена і “керасінка”, на якой у 50-я 

гады-60-я гады ХХ стагоддзя гаспадыні 

гатавалі ежу. 

ЗБОРНІК З ПОЛЬШЧЫ 

Чарговы падарунак для музея кнігі і 

друку даслаў з Польшчы наш зямляк доктар 

філалогіі Уладзімір Скукоўскі з горада 

Ольштын. Назва дасланага на польскай мове 

зборніка “Крэсовыя таварыствы на Варміі і 
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Мазурах 1989 – 2017 гг.” У выданні змешчаны 

13 артыкулаў аб дзейнасці сяброў крэсовых 

таварыстваў у розных гарадах Польшчы: 

Ольштыне, Шчэціне, Элку, Шчытне, 

Эльблёнгу, Гіжыцку і іншых. Для нас пэўную 

цікавасць мае артыкул Адама Беліновіча з 

Ольштына “Дзейнасць Краёвага Таварыства 

Браслаўчан на карысць культурнай 

разнастайнасці і разнароднасці ў лакальным 

грамадстве”. Выданне зборніка было 

прафінансавана Самакіраваннем Варміньска-

Мазурскага ваяводства і Таварыствам Сяброў 

Вільна і Віленскай Зямлі. 

МЯСЦІНЫ НА ДЗІСЕНШЧЫНЕ, ДЗЕ 

БУДЗЕ ЎШАНАВАНА ПАМЯЦЬ 

МАРШАЛКА 

Пад такой назвай быў надрукаваны 

артыкул на польскай мове ў ваяводскай газеце 

“Кур’ер Віленьскі” за 8 красавіка1936 года. У 

ім змешчаны назвы населеных пунктаў 

Дзісенскага павета, дзе павінны быць 

устаноўлены памятныя знакі ў гонар Юзэфа 

Пілсудзкага, аднаўленца польскай дзяржавы. 

Рашэнне аб ушанаванні было прынята на 

паседжанні Камітэта ўвекавечання памяці 

Маршалка Польшчы Юзэфа Пілсудзкага 6 

красавіка 1936 года ў Глыбокім. Згодна з яго 

пастановай былі выбраны месцы, звязаныя з 

жыццём і дзейнасцю Маршалка на 

Дзісеншчыне. 

Вёска Дрыгучы.У памяць бітвы, якая 

адбылася з бальшавіцкай арміяй 4 ліпеня 1920 

года 33, 155 пяхотных палкоў і 2 эскадрона 13 

палка ўланаў. 

Вёска Язна. У гонар бітвы 4 ліпеня 1920 

года 29 пяхотнага палка супраць бальшавікоў, 

падчас якой загінула каля 300 польскіх салдат. 

Вёска Навасёлкі. У гонар баёў 4 ліпеня 

1920 года 19 польскай брыгады супраць 15 

савецкай арміі. 

Вёска Задарожжа. У гонар баёў 39 

пяхотнага палка 5 ліпеня 1920 года, салдаты 

якога стрымалі націск бальшавіцкіх войск і 

тым самым польскія злучэнні, якія адступалі з 

рубяжа ракі Мнюты, змаглі адступіць і 

пазбегнуць акружэння і разгрому. Загінуў 

амаль цалкам трэці батальён гэтага палка. 

Вёска Забор’е. Ля гэтай вёскі агонь 

польскай артылерыі ў ліпені 1920 года 

садзейнічаў паспяховаму адступленню іншых 

польскіх вайсковых злучэнняў. 

Вёска Чарняўцы. Ля гэтай вёскі 23 – 25 

чэрвеня 1920 года 1-я Літоўска-беларуская 

дывізія стрымала наступленне 3-й савецкай 

арміі. 

Горад Глыбокае. Помнік 

Ю.Пілсудзкаму будзе ўстаноўлены на старых 

польскіх акопах. На будынку староства павінна 

быць устаноўлена шыльда ў гонар наведвання 

града Маршалкам у 1922 годзе. 

Горад Дзісна. Помнік будзе ўзведзены 

на ўспамін аб заняцці горада польскімі 

войскамі. 

Маёнтак Барыскавічы. Памятная 

шыльда ў гонар знаходжання там 

Ю.Пілсудзкага пасля тэрарыстычнага акту пад 

Безданамі ў 1904 годзе. 

Такім чынам, усяго за тры гады да 

верасня 1939 года патрыятычная польская 

грамадскасць шырока ўшанавала ў нашым краі 

памяць аб першым кіраўніку адноўленай 

польскай дзяржавы не толькі ў помніках і 

шыльдах, але і назвах вуліц і школ, грамадскіх 

арганізацый. 

ЗАНЯПАД ДЗІСНЫ 

Многія жыхары самага маленькага 

горада Беларусі Дзісны сёння сцвярджаюць, 

што заняпад горада пачаўся толькі пасля 

ліквідацыі Дзісненскага раёна ў 1959 годзе. 

Але гэта не так. Аб заняпадзе Дзісны пісалі 

шмат яшчэ ў міжваенны перыяд (1921 – 1939 

гг.). Аб праблемах гэтага горада было шмат 

артыкулаў у польскай даваеннай прэсе. У сваёй 

публікацыі мы выкарысталі артыкулы з газеты 

“Ілюстраваны штотыднёвы кур’ер” пад назвай 

“Разарваная Дзісна” і з газеты “Кур’ер 

Віленскі” нашага пісьменніка і патрыёта гэтага 

горада Яна Гушчы “Дзісна –“рай пенсіянераў”. 

Абедзве публікацыі былі надрукаваны ў 1935 

годзе. Прайшло больш 80 год, а гэтыя 

карэспандэнцыі вельмі нагадваюць артыкулы ў 

сучасных газетах аб стане Дзісны і магчымых 

напрамках развіцця горада. Так, у першым 

артыкуле сцвярджаецца, што перадумовы 
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працэса заняпаду з’явілася яшчэ ў ХІХ 

стагоддзі, калі пачалі будавацца чыгункі, якія 

значна пацяснілі ролю гандлёвых шляхоў па 

рэках. Таму без чыгункі развіццё Дзісны было 

значна замаруджана. Кароткі ўздым горада 

адбыўся толькі падчас Першай сусветнай 

вайны ў сувязі з эвакуацыяй губернскіх 

устаноў у Дзісну з Вільні ды блізкасцю фронту, 

які патрабаваў шмат высілкаў для 

забеспячэння вайскоўцаў, наяўнасцю 

шпіталяў, тылавых вайсковых частак і г.д. 

Пасля грамадзянскай вайны, нягледзячы на тое 

што Дзісненскі павет захаваўся, усе 

адміністрацыйныя ўстановы ўжо былі 

пераведзены ў Глыбокае. У першым артыкуле 

спачатку аўтар канстатуе заняпад Дзісны ў 

параўнанні з мінулымі часамі. “Старая Дзісна 

памаленьку памірае, пазбаўленая чыгункі і 

павятовай адміністрацыі. У той час, як 

Глыбокае хутка развіваецца, то Дзісна, дзе 

было больш 10 тысяч насельніцтва, зараз 

засталося з іх ледзь 5 тысяч. У Глыбокім 

выдатна развіваецца гандаль і колькасць 

насельніцтва дасягнула 8, 5 тысяч і працягвае 

хутка павялічвацца.” Далей аўтар піша, што 

гісторыя Дзісны нагадвае гісторыю 

амерыканскіх гарадоў на Алясцы, якія квітнелі 

і развіваліся, пакуль быў бум здабычы золата. 

Як толькі “залатая ліхаманка” прайшла, усё 

знікла.Так і Дзісна, быццам які тайфун 

праляцеў: ёсць сляды горада, але самога горада 

ўжо няма. Многія дамы закінуты, без 

гаспадароў, многія напалову разбураныя, горад 

уяўляе сабою могільнік руінаў і ўспамінаў. 

Вокны на першых паверхах забіты дошкамі, у 

іх даўно ўжо ніхто не жыве. У Дзісне можна 

здымаць жыллё задарма, абы толькі 

захоўвалася памяшканне. Вялікі будынак 

можна зняць за 15 злотых у месяц. Асабліва 

танныя прадукты харчавання: напрыклад, пуд 

мукі каштуе ўсяго 1,30 злотых – у два разы 

меней, чым у вялікіх гарадах. Нядорага каштуе 

летам садавіна і агародніна. Такім чынам, 

умовы жыцця добрыя. Слушна хтосьці назваў 

Дзісну “раем для пенсіянераў”. Сапраўды, у 

горад перабралася некалькі старых пенсіянераў 

з сем’ямі. Хваляць жыццё ў гэтым ціхім 

гарадку.Так, сапраўды добра пенсіянерам, 

чыноўнікам, вайскоўцам і ўсім, хто мае 

пастаянны прыбытак. Але якая карысць 

беспрацоўнаму, што ён можна пражыць за 1 

злоты ў дзень, калі нават такую дробязь ён не 

можа зарабіць. Адсутнасць якіх-небудзь 

значных прадпрыемстваў і працаў стварае 

ўсеагульны застой, які толькі крыху 

перарываецца сезонавымі работамі і то за 

мізэрную цану, не больш 70 грошаў у дзень, у 

той час, як у іншых месцах такая праца 

ацэньваецца ў 2 – 3 злотых. Далей аўтары 

артыкулаў зыходзяццца ў думцы, што імпульс 

для развіцця горада можа даць турызм. Ян 

Гушча пералічвае магчымыя аб’екты турызму: 

востраў-замак, які звязаны з імем славутага 

караля Рэчы Паспалітай Стэфана Баторага, 

капцы, што засталіся пасля войнаў з 

Напалеонам, сама рака Дзісна з шматлікімі 

астравамі мае маляўнічы выгляд. Некалькі год 

назад сюды прыбылі першыя турысты на 

байдарках, і з гэтага часу шлях па Дзісне і 

Заходняй Дзвіне становіцца ўсё больш 

папулярным. Некаторыя турысты даплываюць 

нават да Гдыні. Наваколлі Дзісны могуць 

здзівіць гасцей сваёй маляўнічасцю: пагоркамі 

і нізінамі, густымі лясамі, пераважна 

сасновымі, але ёсць і бярозы, асіны, рабіны, 

ліпы, зараслі дзікіх яблынь у былых закінутых 

паселішчах. Ажыўляюць краявіды бурлівыя 

рэчкі і рачулкі, якія праразаюць пагоркі і нізіны 

і ствараюць непараўнальны вобраз, які можа 

задаволіць нават самага прыдзірлівага турыста. 

Далей Ян Гушча паказвае і значэнне для 

развіцця турызму Яльнянскіх балот, якія 

прывабліваюць незлічонымі азёрамі і багаццем 

флоры і фаўны. Наш зямляк апавядае аб 

прафесары гімназіі ў Дзісне Эдвардзе Ральскім, 

які ў 1930 годзе за даследаванне балота Ельня 

атрымаў прэстыжную прэмію імя Федаровіча 

ад польскай акадэміі. Але, па-сапраўднаму 

пішуць польскія аўтары, імпульс развіццю 

горада надало б будаўніцтва чыгункі, якая 

зараз праходзіць за 35 км ад Дзісны. Чыгунка 

садзейнічала б як развіццю гандлю, асабліва 

лёнам і садавінай, так і разнастайнай 

Хата  у Дзісне. 30-я гады 20 стагоддзя 
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вытворчасці, зрабіла б больш зручным і 

турызм. 

Падрыхтаваў для друку В. А. 

Ермалёнак 

Верасень 1939 г. у лёсе заходніх беларусаў 

Працяглы час пасля вайны мы, 

беларусы, самі сябе называлі “заходнімі” і 

“ўсходнімі”. Гэтая традыцыя трохі жыве і ў 

цяперашні час, але многія маладыя людзі пра яе 

не ведаюць, і яна, трэба думаць, пакрысе будзе 

згасаць. Але чаму мы падзялілі сябе такім 

чынам? Чаму, скажам, не адрозніваем 

паўночных і паўднёвых жыхароў краіны? Ды 

таму, што вызначэнні “заходніх” і “ўсходніх” 

не геаграфічныя, а хутчэй палітычныя 

тэрміны, рэха тых далёкіх гадоў, калі жылі мы 

ў розных дзяржавах: СССР і Польскай Рэчы 

Паспалітай. Падзеі таго часу яшчэ 

памятаюць прадстаўнікі старэйшага 

пакалення, а маладзейшым, спадзяюся, будзе 

цікава пра іх прачытаць. 

У 1918 г. Польшча здабыла 

незалежнасць, якую страціла пасля драпежных 

падзелаў Рэчы Паспалітай з боку Расіі, Аўстрыі 

і Прусіі. Здавалася, самы час заняцца 

ўладкаваннем адроджанай дзяржавы, але 

Польшча раптам адчула сябе маладым і 

галодным ваўком і ўжо сама пачала кідаць 

прагныя позіркі на памежныя тэрыторыі, 

пачала ўзбройвацца. У сакавіку 1919 г. 

польскія войскі ўварваліся ў Заходнюю 

Беларусь. Для патрэб польскай арміі ў сялян і 

мяшчан адбіралі доўгія кажухі, авёс, сена, 

жыта, ячмень, сала, мяса. Рэквізіцыі набягалі 

хвалямі, адна змяняла іншую. 

На працягу некалькіх гадоў вайны на 

тэрыторыі Беларусі насельніцтва было 

даведзена да стану галечы. 18 сакавіка 1921 г. 

без удзелу беларускай дэлегацыі была 

падпісаная Рыжская мірная дамова. Новая 

дзяржаўная мяжа “распарола” нашу краіну па 

Заходняй Дзвіне, да горада Дзісны, на захад ад 

Ветрына, на поўдзень ад Ушачаў, на ўсход ад 

Падсвілля да Докшыцаў і далей каля 

Радашковіч, Нясвіжа. 

Эканамічнае становішча далучаных да 

Польшчы зямель было жахлівае. Яно і не 

дзіўна. Першая сусветная вайна, а фронт тут 

стаяў больш як два гады, дзве рэвалюцыі, 

развал фронту, нямецкая акупацыя, кароткі 

перыяд савецкай улады, польская інтэрвенцыя, 

зноў Саветы, затым – пераход пад Польшчу. 

У 1923 г. заходнебеларуская газета 

“Родны край” пісала: “У сялян Дзісенскага 

павета няма ні хлеба, ні бульбы, ні крупы. 

Людзі пухнуць з голаду”. 

Многія былі вымушаныя ездзіць у 

іншыя краіны на заробкі. Асабліва актыўна 

скіроўваліся ў ЗША і Паўднёвую Амерыку. 

Адтуль павярталіся з добрымі грашыма, 

куплялі зямельныя надзелы, заводзілі ўласную 

гаспадарку па ўзоры заморскай. 

Нехта Шантар у канцы 1920-х гг. 

вярнуўся на Радзіму з Аргентыны пры добрых 

грошах. Ён купіў у сіцькоўскага пана 

Гурунеўскага 50 га зямлі на Мядзельскім полі. 

Гэта на беразе ракі Дзісны, насупраць 

Бандарцоў. Збудаваў дом, гаспадарчыя 

пабудовы, малочна-таварную ферму. Завёў 

дойны статак з 30 кароў высокаўдойнай 

пароды, як на тыя часы. З працоўнай сілай 

праблем не было. Мужчыны і жанчыны, 

маладыя хлопцы і дзяўчаты ахвотна пайшлі да 

Шантара на працу. Плаціў ён крыху больш за 

пана Гурунеўскага, выплаты рабіў у тэрмін. 

Часовыя работнікі ў час сяўбы, нарыхтоўкі 

кармоў і ўборкі ўраджая атрымлівалі разлік за 

працу ўвечары кожнага адробленага дня. 

Гаспадарка квітнела і набірала моцы. У 

Сіцькове была супольная млячарня, куды 

Шантар здаваў малако. Землі ў пойме р. Дзісны 

пры глінцы, урадлівыя, на іх добра расце лён і 

канюшына. Шантар жа аддаў перавагу 

вытворчасці малака і багата выйграў на гэтай 

справе. Гаспадарка давала значна большы 

прыбытак з гектара, чымся ў Гурунеўскага. 

Спачатку Шантар укладаў капітал у 

вытворчасць, не цікавіўся раскошай. Калі ж 

з’явілася дастатковая сума “свабодных 

грошаў” – то ён набыў выязнога каня, стаў 

апранацца адпаведна свайму становішчу ў 

грамадстве, нават займеў уласны рэвальвер. 

У пана Гурунеўскага эканом быў яшчэ 

тым махляром, патрохі, але часта прысабечваў 
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панскія грошы. Ды і сам пан не звяртаў увагі на 

тое, што гаспадарка патрабуе капітальных 

укладанняў, а ездзіў у Вільню гуляць у карты, 

дзе картачныя шулеры пустошылі яго кішэні. 

А таму пан часта браў у Шантара грошы ў 

пазыку на вексель і быў вялікім яго 

запазычнікам. Калі б даўжэй пратрымалася 

польская ўлада, то Шантар паступова перайняў 

бы ўвесь яго маёнтак, а самога б пусціў з 

торбай па свеце. 

Але галоўная лінія ў тым, што Шантар 

прывёз капітал з замежжа, уклаў яго ў 

вытворчасць, даў працоўныя месцы 

малазямельнаму сялянству, плаціў няблага і 

своечасова. Старажыхары распавядалі, што 

польскія ўлады паноў і заможных уласнікаў 

абкладалі вялікімі падаткамі. Значыць Шантар 

не толькі багацеў сам, але і прымаў удзел ува 

ўзбагачэнні дзяржавы. А што мы бачым у 

цяперашні час? Нашы алігархі і багацеі ўсіма 

праўдамі і няпраўдамі збываюць тавары за 

мяжу, а грошы ў краіну не вязуць, а трымаюць 

іх у замежжы, якому дапамагаюць багацець. 

Але ж навошта багацець і без таго заможным 

краінам? 

Другі наш грамадзянін з вёскі Жданава 

Шаркоўшчынскай гміны паехаў на заробкі ў 

ЗША. Там узяў шлюб з заможнай габрэйкай. 

Напрыканцы 1920-х гг. павярнуўся дахаты і 

адкупіў фальварак у Александроўскага пана 

Стэфанпольскай гміны, на беразі р. Дзісны, 

насупраць Стэфанполля. Пасадзіў разлеглы 

сад, які здаваў у арэнду дзісенскім габрэям, за 

што меў добрыя грошы. Завёў малочна-

таварную ферму на 30 высокаўдойных кароў. 

Як ужо раней згадвалася, у пойме р. Дзісны 

добра расце канюшына, якая ёсць добрым 

кормам для статка. Гэты гаспадар 

арыентаваўся на вытворчасць і перапрацоўку 

малака. Усталяваў сепаратар і пераганяў 

малако. Смятану прадаваў Дзісенскаму 

маслазаводу. Збудаваў цагляную сыраварню, 

дзе пачаў варыць сыры, якія карысталіся 

попытам не толькі па ўсёй Польшчы, але і ў 

іншых краінах Еўропы. 

Гаспадар гэты засяваў канюшынай 

вялікія плошчы, каб удосталь было кармоў для 

кароў. Рэшткі канюшыны пастаўляў у 

Гарадзец, дзе граф Плятар павінен быў 

утрымліваць эскадрон польскай кавалерыі, на 

корм коням. Гэты кемлівы дзядзька не толькі 

зарабіў грошы за мяжой, але і добра засвоіў там 

рынкавыя адносіны. Ён хутка багацеў і мог 

дазволіць сабе фінансавае апякунства над 

Стэфанпольскай праваслаўнай царквой, якой 

падараваў дубовыя брусы для раблення 

падваконняў. Таксама ён замовіў для царквы 

вынасны абраз Серафіма Сароўскага, у гонар 

якога была асвечаная царква. 

Як бачым, і гэты спраўны гаспадар, што 

паходзіў з простых людзей, таксама дбаў не 

толькі пра здабытак багацця для сябе, сваёй 

сям’і, але і пра памнажэнне багацця краіны, у 

якой ён жыў. Заробленыя за мяжой грошы і 

грошы сваёй жонкі ён не паклаў у замежны 

банк пад адсоткі, а пусціў іх у справу, з чаго 

атрымаў добры прыбытак, а акрамя таго – 

стварыў працоўныя месцы для сялян. 

Да падзей 1939 г. гаспадар гэты не 

дажыў, не пабачыў, як сядзіба яго, статак кароў 

і ўся іншая маёмасць была разрабаваная 

чальцамі камітэта беднаты. Памёр ён сваёй 

смерцю ў 1938 г., а таму захаваўся ад высылкі 

на Поўнач ці ў Сібір. Жонку яго прынялі да 

сябе родзічы, чым уратавалі ад дэпартацыі. Па 

некаторых звестках памерла яна на 102-м годзе 

жыцця. Сад жа, згаданы вышэй, і сёння 

прыносіць плён, але няма каму за ім даглядаць. 
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