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КРАЯЗНАЎЧЫЯ ЧЫТАННІ Ў ВІЦЕБСКУ* ЗНАХОДКА З МІНУЛАЙ ВАЙНЫ* КОНКУРС УРОКАЎ* ПЕРШАЕ 

МЕСЦА Ў ВОБЛАСЦІ* НАБЫТКІ КІРАЎНІКА МУЗЕЯ* ПАДАРУНКІ АД АНДРЭЯ ТРУСАВА* ПАДАРУНАК 

АД МІХАІЛА ЗАКРЭЎСКАГА* ПАДАРУНАК АД АЛЕГА СУХАМЕРЫ* ДА 75- ГОДДЗЯ ВЫЗВАЛЕННЯ 

БЕЛАРУСІ* МАНЕТЫ І БОНЫ АД МІКОЛЫ ПАЎЛОВІЧА* ДЗІСЕНСКІ ПАВЕТ У СКЛАДЗЕ ВІЦЕБСКАЙ 

ГУБЕРНІ* СЯРГЕЙ ПАНІЗЬНІК. ВІШНІ ЦВІТУЦЬ 
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  НАШЫ НАВІНЫ 

ЭКСКУРСІІ 

ЭКСКУРСІІ ДЛЯ ГАСЦЕЙ З МІНСКА 

Андрэй Трусаў з жонкай Каралевіч 

Таццянай і іх сябры – сям’я Арсобаў з Мёраў – 

наведалі гістарычны і этнаграфічны музей 

“Сялянскую хату”. Госці азнаёміліся з 

экспазіцыямі, увачавідкі пабачылі найбольш 

цікавыя экспанаты, аб якіх раней маглі 

даведацца толькі з Інтэрнэту. Супрацоўніка 

музея “Лінія Сталіна” Андрэя Трусава асабліва 

зацікавілі рэчы, звязаныя з ваеннай тэматыкай, 

ён дапамог кіраўніку музеяў Вітаўту 

Ермалёнку вызначыць некаторыя экспанаты 

часоў вайны. Андрэй падараваў для фондаў 

музея рэпліку значка “Ворошиловский 

стрелок” 30-х гадоў ХХ ст., а таксама шмат 

экспанатаў для музея кнігі і друку. 

ФЭСТ ЭКСКУРСАВОДАЎ 

У юбілейны дзясяты год фэста 

экскурсаводаў Беларусі традыцыйна экскурсіі 

па Мёршчыне праводзіў краязнавец Вітаўт 

Ермалёнак. У першы дзень ён правёз 

экскурсантаў па распрацаваным ім яшчэ 

дзесяць год таму маршруце “Сярэбраны 

пярсцёнак Мёршчыны”. Шлях пралягаў праз 

Каменполле, Пераброддзе, Забалоцце, 

Дзедзіна, Крычава, Мілашова, Ідолта, 

Станулёва. Як заўсёды ўдзельнікі экскурсіі 

маглі пабачыць не толькі сучасны выгляд 

помнікаў, але дзякуючы сабраным краязнаўцам 

старым фотаздымкам і малюнкам даведацца, 

як гэтыя помнікі выглядалі раней.  На жаль, па-

ранейшаму самыя знакамітыя помнікі 

архітэктуры – стайня ў Каменполлі і палац у 

Дзедзіне – працягваюць разбурацца. 

Усцешыла, што цікавы прыродны аб’ект – 

крыніца “Святая вада” ў Дзедзіне – 

рэканструюецца і будзе выглядаць яшчэ 
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шыкоўней, чым раней. У экскурсіі прымалі 

ўдзел супрацоўніца аддзела спорту і турызму 

райвыканкама Алена Лаўрыновіч, сябры 

гуртка “Юны турыст” на чале з Вольгай 

Ясінскай, жыхары з Мёраў, госці з Расіі. 

На другі дзень быў працяг Фэсту 

экскурсаводаў, таму Вітаўт Ермалёнак правёў 

экскурсію ў гістарычным музеі па тэме 

“Рарытэты музея”. Экскурсанты з Мёраў, 

Мінска і Расіі разгледзелі найбольш 

каштоўныя экспанаты музея: турэцкую літаўру 

з бітвы пад Венай, фальшывы арабскі дырхем – 

бракцэат Х ст., пярсцёнак з жабраў шчупака 

1884 года, археалагічныя знаходкі з Кітая і 

Грэцыі, манеты і скарбы, знойдзеныя на 

Мёршчыне, люстэрка Эміліі Плятэр ды шмат 

іншага. Кіраўнік музея распавёў цікавыя 

гісторыі аб пошуках гэтых рэчаў. 

Наступную экскурсію ў гэты дзень 

Вітаўт Ермалёнак правёў ля Мёрскага касцёла 

ў імя Ўнебаўзяцця Найсвяцейшай Панны 

Марыі. Тэма экскурсіі – “Мінулае і сучаснае 

Мёрскай святыні”. Экскурсанты даведаліся ад 

краязнаўца гісторыю цудоўнага помніка 

неагатычнай архітэктуры горада Мёры, яго 

будаўніцтве, ініцыятарам якога стаў 

няўрымслівы змагар за каталіцкую веру і 

будаўнік святыняў ксёндз Юзэф Бародзіч. 

Удзельнікаў экскурсіі ўразілі помнікі ля 

святыні, асабліва іх усхвалявала гісторыя 

Людвікі Радзівіл (Святаполк-Мірскай), якая 

памерла, але засталася вернай веры бацькоў. 

У МУЗЕЯХ ПРАДСТАЎНІЦЫ АСАМБЛЕІ 

НДА 

У красавіку наша музейнае аб’яднанне 

наведалі прадстаўніцы Асамблеі недзяржаўных 

дэмакратычных арганізацый з Мінска і 

Віцебска. Кіраўнік музейнага аб’яднання 

правёў экскурсію ў этнаграфічным музеі, дзе 

госці пабачылі адметнасці экспазіцыі і 

найбольш цікавыя экспанаты. У музеі кнігі і 

друку краязнавец звярнуў увагу 

наведвальнікаў на разнастайнасць раздзелаў 

экспазіцыі, шматлікія выданні з розных краін 

свету. У гістарычным музеі Вітаўт Ермалёнак 

засяродзіў позірк экскурсантаў на рарытэтах 

музея, якія нельга пабачыць у іншых музеях 

Беларусі. На развітанне краязнавец падараваў 

сваю кнігу “Паляўнічыя за таямніцамі” аб 

пошукавай дзейнасці клуба “Арганаўты 

мінулага” па захаванні гістарычнай спадчыны 

Мёршчыны.  

ЭКСКУРСІЯ ДЛЯ ПЕРШАКЛАСНІКАЎ 

Вучні 1-в класа на чале з настаўніцай 

Валянцінай Станевіч наведалі музей кнігі і 

друку. Кіраўнік музея Вітаўт Ермалёнак правёў 

для дзетак самага малодшага школьнага 

ўзросту пазнавальную экскурсію па ўсіх 

раздзелах экспазіцыі музея. Дзеці даведаліся 

пра пачатак пісьменнасці, прылады пісьма і 

матэрыялы, на якіх пісалі ў мінулым. 

Школьнікам было цікава разглядаць 

рукапісныя кнігі, паштоўкі, этыкеткі ад 

запалак ды іншыя віды друкаванай прадукцыі. 

У першым класе вучні толькі знаёмяцца з 

беларускай мовай, таму кіраўнік музея шмат 

увагі надаваў знаёмству дзяцей з незнаёмымі 

беларускімі словамі. 

КАНФЕРЭНЦЫЯ Ў ВІЦЕБСКУ 

25 – 27 красавіка ў Віцебску адбылася 5-

я Міжнародная навукова-практычная 

канферэнцыя “Актуальныя праблемы 

крыніцазнаўства”. Яе арганізатарамі былі 
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Міністэрства Адукацыі Рэспублікі Беларусь, 

УА “Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. 

Машэрава”, ДНУ “Інстытут гісторыі 

Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі”, 

Белдзяржуніверсітэт, ДУА “Рэспубліканскі 

інстытут вышэйшай школы”, Дзяржаўны архіў 

Віцебскай вобласці, Віцебскі абласны 

краязнаўчы музей, пры ўдзеле навукова-

педагагічнай школы крыніцазнаўства (сайт 

Источниковедение.ru). Усяго на канферэнцыю 

было даслана 143 даклады навукоўцаў з 

розных краін: Беларусі, Расіі, Украіны, Латвіі, 

Польшчы. 

Праца 

была 

арганізава

на ў сямі 

секцыях. 

Пасля 

прывіталь

ных слоў 

адбылося 

плянарнае 

паседжанн

е, на якім 

выступілі 

з 

дакладамі 

прафесар 

БДУ 

Сяргей 

Ходзін з 

дакладам “Источниковедение Беларуси: 21 

век”, прафесар з Масквы Сяргей Малявічка – 

“Позиционирование видов исторических 

источников в современных учебных книгах по 

национальной истории”, гісторыка БДУ Васіля 

Вароніна – “Уласнае летапісанне як прыкмета і 

фактар дзяржаўнага суверэнітэту (прыклад 

Вялікага княства Літоўскага)”, доктара 

гістарычных навук з Санкт-Пецярбурга 

Варвары Вовінай-Лебедзевай – “К вопросу о 

летописных штампах (по материалам позднего 

летописания)”, прафесара з Польшчы 

Дарыюша Дамброўскага – “По поводу 

происхождения Глеба, тестя Данилы 

Романовича”, доктара гістарычных навук 

Сукінай Людмілы – “Иконы русских святых и 

рецепции феномена святости в культуре 16-17 

веков”. Акрамя таго адбыліся прэзентацыі 

новых кніг. Потым адбылася праца секцый. На 

секцыі ”Крыніцы па гісторыі новага часу” 

выступіў кіраўнік музейнага аб’яднання СШ 

№3 г.Мёры Вітаўт Ермалёнак з дакладам: 

“Новыя крыніцы аб маёмасным становішчы 

заможных сялян Дзісеншчыны ў пачатку ХХ 

ст.” 

НАШЫ ПОСПЕХІ 

КРАЯЗНАЎЧЫЯ ЧЫТАННІ Ў ВІЦЕБСКУ 

20 красавіка ў Віцебску адбыліся 

абласныя краязнаўчыя чытанні, 

прымеркаваныя да Году малой радзімы і 75-

годдзю вызвалення Беларусі ад нямецкіх 

захопнікаў. Адказнасць за іх правядзенне была 

ўскладзена на Дзяржаўную ўстанову 

дадатковай адукацыі “Віцебскі абласны палац 

дзяцей і моладзі”. Краязнаўчыя чытанні 

праводзіліся ў два этапы. На першы, завочны, 

прымаліся тэзісы даследчых прац вучняў. На 

другім этапе ўдзельнікі лепшых па зместу 

Выступ Грыгор’евай Юліі ў Віцебску 
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тэзісаў непасрэдна прымалі ўдзел у 

краязнаўчых чытаннях. Вучаніца 11-а класа, у 

малодшых класах удзельніца гуртка 

“Арганаўты мінулага”, Грыгор’ева Юлія 

падрыхтавала даследчую працу “Гераізм 

ураджэнцаў Дзісеншчыны ў баявых дзеяннях 

на Заходнім фронце 1939 – 1945 гг.” Яе 

даследаванне прайшло ў другі тур. Юля 

паспяхова выступіла на секцыі, дзе было 

заяўлена 19 дакладаў. Журы адзначала яе 

даклад дыпломам першай ступені. Поспеху 

садзейнічала карпатлівая праца вучаніцы разам 

з кіраўніком Вітольдам Антонавічам 

Ермалёнкам над матэрыяламі, змешчанымі ў 

фондах гістарычнага музея па абранай тэме. 

Для больш грунтоўнага вывучэння тэмы Юля 

сустракалася з сынам загінулага воіна арміі 

Андэрса Сцяпана Матэленка – Уладзімірам 

Матэленкам. 

КОНКУРС УРОКАЎ 

Настаўнік гісторыі Вітаўт Ермалёнак 

прыняў удзел у абласным конкурсе ўрокаў па 

грамадзянска-патрыятычным выхаванні, якія 

былі праведзены ў школьных музеях. 

Краязнавец абраў тэму “Вялікая Айчынная і 

Другая сусветная вайна”. Падрыхтаваны і 

праведзены ўрок быў у 10-м класе па тэме 

“Наш край у гады Другой сусветнай вайны”. 

Змест яго будзе надрукаваны ў зборніку 

лепшых урокаў, які падрыхтавала да друку 

Грыгарэнка Любоў Васільеўна. 

ПЕРШАЕ МЕСЦА Ў ВОБЛАСЦІ 

У сувязі з правядзеннем Года малой 

радзімы былі арганізаваныя раённы і абласны 

конкурсы абагульнення вопыту працы па 

краязнаўчай тэматыцы. У конкурсах прыняў 

удзел і краязнавец Вітольд Ермалёнак. Ён 

паказаў свой вопыт працы з вучнямі на 

прыкладзе дзейнасці гуртка “Арганаўты 

мінулага”. Яго праца прыняла ўдзел у двух 

этапах конкурса і была адзначана дыпломамі 

першай ступені як у раёне, так і вобласці. 

 

 

НОВЫЯ ЗНАХОДКІ 

ЗНАХОДКА З МІНУЛАЙ ВАЙНЫ 

Вучань 1-в класа Мілашэвіч Уладзімір 

нядаўна пабыў на экскурсіі ў школьным музеі і 

вырашыў сам знайсці які-небудзь экспанат. 

Наведаўшы свайго дзядулю ў Павяцці 

Рышарда Мутара, ён убачыў нейкія гільзы і з 

дазволу дзядулі прывёз іх у музей.  Краязнавец 

Вітаўт Ермалёнак вызначыў, што гэта лента ад 

нямецкага зенітнага кулямёта. Знойдзена лента 

была ля вёскі Лупаўшчына за Павяццем, таму 

яна можа быць з зянітнага кулямёта Готліба 

Бідэрмана, аўтара кнігі “У смяротным баі”, 

урыўкі з якой мы друкавалі ў папярэдніх 

нумарах нашай газеты. Менавіта ў той 

мясцовасці адбываўся прарыў яго групы. Ля 

вёскі Лупаўшчына знаходзіцца і магіла з 

загінулымі воінамі Савецкай Арміі. 

НАБЫТКІ КІРАЎНІКА МУЗЕЯ 

Вітаўт Ермалёнак набыў ад мясцовага 

калекцыянера чарговыя экспанаты для музея. 

Найбольш цікавы з іх – рымская манета, 

знойдзеная ў наваколлі Новага Пагосту. 

Экспанат дастаткова добрай захаванасці. На 

аверсе манеты выява імператара Максіміна І 

Фракійца з профілем, павернутым управа. Ён 

быў першым імператарам, якога абвясцілі 

салдаты. Паўплываў на іх выбар яго выключна 

вялікі рост –  пад 2,5 метры, фізічная сіла і 

храбрасць. Максімін быў першым з так званых 

варварскіх імператараў, яго маці і бацька 

паходзілі з готаў, а не з рымлян. На рэверсе 

манеты змешчана выява багіні Салюс, якая ў 
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Рыме была апякункай здароў’я, дабрабыту, 

шчасця, а таксама імператарскай сям’і.  

Манету можна датаваць 236 – 238 гадамі 

нашай эры. Чаканена яна з бронзы высокай 

якасці, вага складае 16,1 грама, дыяметр 26 мм, 

таўшчыня 3 мм. Назва манеты – сестэрцый. 

Чарговая знаходка рымскай манеты на 

Мёршчыне пацвярджае гіпотэзу пра дастаткова 

шырокае распаўсюджанне гандлёвых сувязяў 

нашага краю са старажытным Рымам. 

Для музея кнігі і друкуі кіраўнік музея 

купіў старыя выданні. Сярод іх –  першы том 

збору твораў знакамітага рускага пісьменніка 

М.Салтыкова-Шчадрына. У ім змешчаны 

раман “Господа Головлёвы” і апавяданні. Збор 

твораў быў надрукаваны ў 1900 годзе. 

Найбольш цікавай адмецінай на кнізе 

з’яўляецца пячатка, якая сведчыць, што кніга 

знаходзілася ў бібліятэцы Ігнація 

Аляксандравіча Галембіёўскага. Асобу гэтага 

ўладальніка патрэбна яшчэ высветліць. Для 

музея кнігі і друку намі было набыта і выданне 

на польскай мове па тэалогіі – “Лекцыі па 

асновах і паўнаце каталіцкай веры, або яе 

гістарычным, дагматычным, маральным, 

літургічным, апалагетычным, філасофскім і 

сацыяльным змесце, том 4”. Напісаў гэтую 

кнігу вядомы французскі тэолаг К.Я.Гаўмэ, 

пераклаў на польскую мову дэкан і пробашч 

касцёла Святога Станіслава ў Пецярбургу 

ксёндз Чэчат. Выданне пабачыла свет у 1906 

годзе ў Пецярбургу, у друкарні Эдмунда 

Навіцкага. Кніга мае адзнаку аб дазволе на 

друк не толькі касцёла, але і свецкі, бо да 1905 

года ў Расійскай імперыі на ўсе выданні 

існавала цэнзура. 

У жыхара Мёраў Вітаўт Ермалёнак 

купіў для этнаграфічнага музея “Сялянская 

хата” каталіцкі абраз-літаграфію “Крыжовы 

шлях Езус Хрыста”. Памеры літаграфіі 25 на 

20 см. Абраз быў надрукаваны ў Германіі ў 80-

я гады ХІХ стагоддзя. Аб гэтым сведчыць 

надпіс на нямецкай мове ўнізе літаграфіі. 

Падобныя абразы з Германіі былі шырока 

распаўсюджаны ў мінулым на Мёршчыне. 

ПАДАРУНКІ АД АНДРЭЯ ТРУСАВА 

Супрацоўнік музея “Лінія Сталіна” 

Андрэй Трусаў не аднойчы наведваў нашы 

музеі і кожны раз прывозіў у падарунак 

экспанаты. Вось і на гэты раз для музея кнігі і 

друку ён падараваў шмат знаходак, якія ён 

асабіста адшукаў на Гродзеншчыне. 

Найбольшая колькасць знаходак – гэта 

асобнікі польскага штотыднёвага 

ілюстраванага рэлігійнага часопіса для 

каталіцкіх сем’яў “Пуцяводнік Каталіцкі” за 

1932 – 1933 гады.  

У ім змешчаны 

ўрыўкі 

евангельскіх 

тэкстаў на кожны 

тыдзень, хроніка 

рэлігійнага жыцця 

як у Рэчы 

Паспалітай, так і 

за яе межамі, 

вершы і 

апавяданні павучальнага зместу. Шмат увагі 

надаецца і падарожжам у розныя, асабліва 

экзатычныя, краіны свету. Штотыднёвік мае 

багата ілюстрацый. Сустракаюцца і звесткі з 

нашага краю. У адным з нумароў мы знаходзім 

артыкул аб будаўніцтве касцёла ў Падсвіллі, 

урачыстасці яго адкрыцця 2 лютага 1932 года, 

а таксама яго здымак. Шмат змяшчалася 

рэкламы, што значна паніжала кошт часопіса. 

Друкаваўся штотыднёвік у друкарні святога 

Трусаў Андрэй 
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Войцеха ў Познані. Як дадатак пры гэтай 

газеце кожны тыдзень выходзіў таксама для 

дзяцей на васьмі старонках “Малы 

пуцяводнік”. У ім змяшчаліся апавяданні для 

дзяцей, разнастайныя загадкі, шарады. Цікавы 

для нас і часопіс для жанчын “Практычная 

пані” (№ 2 1939 года). Да гэтага часу ў нашым 

музеі не было ніводнага яго асобніка. У 

часопісе друкаваліся практычныя парады па 

падрыхтоўцы розных страваў, шыцці адзення, 

цікавосткі з розных краін свету, шмат 

мастацкіх апавяданняў. У падарунак мы 

атрымалі некалькі асобнікаў часопіса для 

дзяцей на польскай мове “Агеньчык” за 1937 

год. Андрэй перадаў нам і асобнік часопіса  

тэалагічнага зместу на польскай мове пад 

назвай “Госць ружанцовы” за лістапад 1934 

года. Яго выдаўцом быў ксёндз-доктар 

Станіслаў Вішнеўскі, друкаваўся часопіс у 

польскім горадзе Кельцэ. Акрамя часопісаў 

наш дабрадзей перадаў для музея кнігі і друку 

некалькі кніжак на польскай мове. Кніга 

“Балесная мука” апавядае пра апошнія дні 

жыцця Езуса Хрыста і яго смерць, запісаныя 

паводле Кацярыны Эмерых, якая ўсё гэта 

бачыла ў сваіх мроях. У раздзеле музея 

“Старыя падручнікі” будзе змешчана кніжка 

для дзяцей малодшага школьнага ўзросту пад 

назвай “Чытанкі”, а таксама кніга маленькіх 

апавяданняў пад назвай “Вёска”, якія былі 

надрукаваны ў 30-я гады ХХ ст. Цікавай 

з’яўляецца і кніжачка на беларускай мове, 

надрукаваная ў часы нямецкай акупацыі, у 

якой змешчаны забаўляльныя гаданкі для 

маладых людзей. Для радзела музея 

“Календары” мы атрымалі ў падарунак два 

польскія насценныя адрыўныя календары за 

1931, 1933 гады. Для музея “Адукацыя 

Мёршчыны” Андрэй перадаў сшытак 1945 

года з надпісам на вокладцы “Смерць нямецкім 

акупантам”, у якім змешчаны лісты ў Польшчу 

1946 года. Цікавым з’яўляецца і сшытак, дзе 

вяліся запісы канспектаў па прадмету 

“Матэрыялазнаўства” Арэшка Людвікі, 

вучаніцы 5-га класа жаночай школы 

прафесійнага навучання ў Слоніме. Акрамя 

таго наш руплівец з Мінска перадаў шмат 

фотаздымкаў 50-х – 60-х гадоў ХХ стагоддзя. 

Найбольш цікавы з іх – фотаздымак вучняў 6-в 

класа СШ № 14 г.Мінска 1952 года. 

ПАДАРУНАК АД МІХАІЛА 

ЗАКРЭЎСКАГА 

Былы дырэктар школы і настаўнік 

гісторыі Міхаіл Францавіч Закрэўскі зараз на 

пенсіі, але працягвае займацца пошукам 

гістарычных рэчаў. Знайшоўшы старыя 

савецкія падручнікі, ён вырашыў два з іх 

падараваць нашаму музею кнігі і друку. У 

навукова-дапаможныя фонды музея мы 

атрымалі хрэстаматыю па “Роднай літаратуры” 

для 6-га класа.  Хрэстаматыя, названая названа 

“роднай” прызначалася для беларускіх школ, 

але гэта была кніга не па беларускай, а па 

рускай літаратуры, што сведчыла аб тым, каб 

беларускія дзеткі з маленства прывыкалі 

называць рускаю літаратуру роднай, што было 

адным з чыннікаў русіфікацыі беларускіх 

школ. Надрукавана хрэстаматыя была ў 

дзяржаўным выдавецтве Міністэрства асветы 

СССР у Маскве. У 60-я – 80-я гады ў 

Новапагосцкай бальніцы працаваў доктарам 

Урублеўскі. З яго бібліятэкі Міхаіл Францавіч 

падараваў нам “Медицинский справочник для 

фельдшеров”, падрыхтаваны для друку 

прафесарам А.Шабанавым. Даведнік пабачыў 

свет у выдавецтве “Медицина” ў 1964 годзе. 

ПАДАРУНАК АД АЛЕГА СУХАМЕРЫ 

Падчас нашага наведвання антыкварнай 

крамы “Рарытэт” у Віцебску сябра гуртка 

“Арганаўты мінулага” 80-гадоў ХХ стагоддзя 

Сухамера Алег зрабіў для нашага гістарычнага 

музея чарговы падарунак. На гэты раз ён 

перадаў план зямельнага надзела жыхара 

мястэчка Капыль Слуцкага павета Мінскай 
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губерні Данілы Шкадрэвіча. Памеры плана 43 

см на 39 см. Усяго зямельны надзел складаў 8 

дзесяцін зямлі. З іх пад раллёй было тры 

дзесяціны, сенажаці тры дзесяціны, няўдобіцай 

было занята 2 дзесяціны. Але зямля належала 

Віленскаму зямельнаму банку, Шкадрэвіч 

Даніла быў толькі яе карыстальнікам. Згодна 

надзелу ён межаваў з землямі жыхароў Капыля 

К.Кляйнборта, С.Ясінскага, Х.Шункевіча, 

З.Шункевіча, С.Шункевіча. Я.Якубоўскага, 

Ж.Янкелевіча, М.Жухавіцкага, Байрашэўскай, 

царкоўнага храма. Побач знаходзілася Замкавя 

гара, таму зараз лёгка лакалізаваць гэтыя землі. 

Як заўсёды ў тыя часы план для большай 

трываласці выкананы на парафінаванай 

тканіне ў 1909 годзе. 

Да 75- годдзя вызвалення Беларусі 

У мінулых нумарах “Мёрскай даўніны” 

мы друкавалі ўспаміны афіцэра 132-й пяхотнай 

дывізіі вермахта 

Готліба Бідэрмана 

пра баі на 

Мёршчыне і 

Браслаўшчыне. У 

фондах нашага 

музея захоўваюцца 

ўспаміны воінаў 9-й 

гвардзейскай 

стралковай дывізіі, 

якія вызвалялі наш 

край у ліпені 1944 

года. Трэба сказаць, што воіны гэтай дывізіі 

таксама былі вопытнымі салдатамі, дывізія 

ваявала пад Масквой у 1941 годзе, пад 

Ленінградам, прайшла пекла Сталінградскай 

бітвы, і таму баі на Мёршчыне не зрабілі на яе 

салдат вялікага ўражання, і ў сваіх успамінах 

яны не надаюць вялікага значэння баям за 

вызваленне нашага мястэчка. Камандзір дывізіі 

Вербаў у сваім данясенні наогул падае лічбу – 

19 загінулых воінаў у баях за наш райцэнтр. У 

параўнанні з Сталінградам баі не былі 

маштабныя, але сённяшнія лічбы з дадзеных 

Мемарыяла зусім іншыя. Так, толькі ў вёсцы 

Масеўцы пахаваны 51 воін і партызан, якія 

штурмавалі нямецкія ўмацаванні 4 ліпеня 1944 

года. На плошчы ў Мёрах пахаваны яшчэ 227 

воінаў Чырвонай Арміі. Большасць з іх 

загінула менавіта там, дзе прарываўся са сваімі 

салдатамі Готліб Бідэрман. Супадае яго 

апісанне бою ля вёсак Дварчаны, Дзедзіна і 

наваколля. Менавіта там былі найбольш 

вялікія страты нашых войск у параўнанні з 

іншымі месцамі нашага раёна. Здзіўляе вялікая 

колькасць загінулых афіцэрскага складу – каля 

30 працэнтаў ад усіх стратаў асабовага складу. 

Але асабліва жорсткія баі былі на 

Браслаўшчыне. Пра іх узгадвае ў сваіх лістах 

ветэран 22-га стралковага палка 9-й гв. дывізіі 

Якаў Падкарытаў. Па яго сведчанні падчас 

баёў паміж Слабодкай і Плюсамі ля возера 

Струста полк быў акружаны, і прарвацца 

змаглі толькі 40 чалавек. Сам ён быў паранены 

і страціў руку. Так што ў асноўным змест 

успамінаў нямецкага афіцэра адпавядае 

рэчаіснасці. 

МАНЕТЫ І БОНЫ АД МІКОЛЫ 

ПАЎЛОВІЧА  

Чарговыя знаходкі для музеяў нам 

падараваў калекцыянер і краязнавец з 

Даўгаўпілса Мікола Паўловіч. У гэтым нумары 

мы распавядзём аб яго падарунках манет і 

бонаў для гістарычнага музея. Так, у калекцыю 

мы атрымалі дзве дзесяцірублёвыя манеты 

Расійскай Федэрацыі. Яны цікавыя тым, што 

прысвечаны тэме “Гарады воінскай славы” 

чаканкі 2014 – 2015 гадоў, на іх зваротным 

баку мы бачым гербы гарадоў Колпіна і 

Ламаносаў. Манета вартасцю 10 рублёў 2012 

года прысвечана 1150-годдзю нараджэння 

Падкарытаў Якаў 
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расійскай дзяржаўнасці і чаканена ў 2012 

годзе. На яе рэверсе – выява помніка 1000-

годдзя Расіі ў Ноўгарадзе скульптара 

Мікешына. Наш руплівец падараваў і некалькі 

манет са Швецыі.  Самы вялікі іх намінал – 5 

крон 2002 года, а таксама манета 1998 года 

коштам 1 крона з партрэтам на аверсе 

шведскага караля Карла 16-га Густава. На 

дацкай манеце вартасцю 10 крон 2002 года мы 

бачым партрэт каралевы Маргрэт ІІ. На 

канадскіх манетах коштам 25 цэнтаў 2015 года 

і аднаго канадскага долара 2013 года 

змешчаны партрэты англійскай каралевы 

Елізаветы ІІ. У нашу калекцыю трапілі і 

манеты 

вартасцю 10 

бані 2016 года 

з Румыніі і 2 

злотых 2009 

года з 

Польшчы. 

Акрамя манет 

наш дабрадзей 

з Латвіі 

падараваў 

некалькі бонаў 

для раздзела 

“Баністыка” 

гістарычнага музея. Найбольш старыя з іх –  

1000 крон Аўстрыйскай імперыі 1902 года і 

100 крон Аўстрыі 1922 года. Выдатнай 

захаванасці і купюра коштам 5 крон 1976 года 

са Швецыі з выявай караля Густава Вазы 1523 

– 1560 гг. У гэты раздзел мы атрымалі купюру 

вартасцю 1 фінская марка 1953 года з 

Фінляндыі і шмат іншых экспанатаў. 

 

Малады аспірант Інстытута гісторыі 

НАН БЕЛАРУСІ, нараджэнец горада Сянно 

Аляксандр Бараноўскі з’яўляецца актыўным 

удзельнікам разнастайных канферэнцый, дзе 

выступае з дакладамі па сваёй галоўнай тэме, 

звязанай з фарміраваннем межаў раёнаў 

Віцебскай вобласці. Наколькі гэта складаная 

тэма –  мы бачым з яго артыкула па гісторыі 

межаў Дзісенскага павета ў 1918 – 1920 гг. 

Падчас канферэнцыі ў Віцебску ён ахвотна 

пагадзіўся даслаць свой даклад для “Мёрскай 

даўніны”. 

ДЗІСЕНСКІ ПАВЕТ У СКЛАДЗЕ 

ВІЦЕБСКАЙ ГУБЕРНІ 

Энцыклапедыі і зборнікі дакументаў 

сцісла адзначаюць, што Дзісенскі павет з 29 

жніўня 1919 г. па 31 ліпеня 1920 г. знаходзіўся 

ў складзе Віцебскай губерні. Праліць святло на 

адміністрацыйна-тэрытарыяльную 

прыналежнасць дадзенага павета ў канцы 1918 

г. – сярэдзіне 1920-х гг. дапамаглі архіўныя 

дакументы з фондаў Дзяржаўнага архіва 

Віцебскай вобласці і Дзяржаўнага архіва 

Расійскай Федэрацыі. 

У канцы лістапада 1918 г. тэрыторыя 

Дзісенскага павета была вызвалена ад нямецкіх 

войскаў. У Дзісне ў пачатку снежня 1918 г. 

быў утвораны павятовы камітэт РКП(б) пад 

старшынствам У.А. Маняка, які адразу ж 

звярнуўся ў Віцебскі губкам РКП(б) з просьбай 

аб аказанні дапамогі кадрамі і літаратурай, а 

таксама быў заказаны штэмпель і круглая 

пячатка, якая пацвярджала дакументы ўжо ў 

студзені 1919 г. [3, арк. 7]. 

Перад савецкімі і партыйнымі органамі 

стаяла задача ўстанаўлення на вызваленых 

тэрыторыях савецкай улады, ліквідацыя 

наступстваў акупацыі, наладжванне 

гаспадарчага і культурнага будаўніцтва. Яшчэ 

ў лістападзе 1918 г. у Дзісенскі павет для 

арганізацыі савецкай улады быў накіраваны 

член Невельскага камітэта РКП(б) Я.Я. 

Новікаў. Пры яго непасрэдным удзеле прайшлі 

выбары ў Саветы, былі арганізаваны 

камуністычныя ячэйкі [3, арк. 9].  

Пасля ўтварэння ССРБ у студзені 1919 

г. Дзісенскі павет, як і ў цэлым Віцебская 

губерня, увайшоў у склад Беларускай 

рэспублікі.Але ўжо 16 студзеня 1919 г. 

Віцебская губерня па рашэнні з Масквы 

адыйшла да РСФСР, бо кіраўніцтва Віцебскай 

губерні прынцыпова выступала супраць 

стварэння ССРБ і ўваходжання ў яе склад. 27 

студзеня ЦБ КП(б)Б накіравала Віцебскаму 

губкаму і губвыканкаму тэлеграму, у якой 

адмаўлялася “як у савецкіх, так і ў партыйных 

адносінах ад Віцебскай губерні”, даўшы 

апошняй поўную свабоду звязвацца 

непасрэдна з Цэнтрам ці ўваходзіць у іншае 
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абласное аб’яднанне. Дзісенскі павет 

заставаўся ў складзе ССРБ.  

Кіраўніцтва Віцебскай губерні 

спрабавала адстаяць Дзісенскі павет. У канцы 

студзеня 1919 г. член прэзідыума Віцебскага 

губкама РКП(б) А.А. Шыфрэс наведаў 

Дзісенскі павет. Аб выніках сваёй паездкі ён 

распавёў 2 лютага на пасяджэнні губкама 

РКП(б). Аляксандр Шыфрэс лічыў 

неабходным высветліць, каму павет належыць: 

Віцебскай губерні ці ССРБ. Ён прапаноўваў у 

сувязі з аддаленасцю Дзісенскага павета ад 

Мінска і блізкасці да Віцебска звярнуцца ў ЦК 

і ЦБ з просьбай далучыць Дзісну да Віцебскай 

губерні. У выніку з прычыны яснасці пытання 

прэзідыум Віцебскага губкама РКП(б) 

пастанавіў: “Узбудзіць перад ЦК і ЦБ 

хадайніцтва аб далучэнні Дзісенскага павета да 

Віцебскай губерні” [2, арк. 4аб]. 

2–3 лютага 1919 г. у Мінску адбыўся 

Першы Ўсебеларускі з’езд Саветаў, які 

канчаткова замацаваў вяртанне Віцебскай 

губерні ў склад РСФСР, а таксама прыняў 

рашэнне аб аб’яднанні ССРБ і Літоўскай ССР у 

адну дзяржаву. У выніку Дзісенскі павет 

увайшоў у склад Мінскага павета Літоўска-

Беларускай ССР [3, арк. 56]. Стварэнне ЛітБел 

дыктавалася неабходнасцю аб’яднання сіл у 

прыгранічных раёнах ва ўмовах пагрозы 

інтэрвенцыі і ўзмацнення ўнутранай 

контррэвалюцыі. 

Мінск як губернскі цэнтр кіраўніцтва 

Дзісенскага павета не задавальняў. Дзісенская 

павятовая канферэнцыя камуністаў і з’езд 

Саветаў прынцыпова выказаліся супраць 

гвалтоўнага адлучэння павета ад Вільні і 

хадайнічалі аб уключэнні Дзісенскага павета ў 

склад Віленскай губерні. У гэтай сувязі 

павятовы партыйны камітэт некалькі разоў 

дасылаў тэлеграмы ў ЦК КП(б) ЛіБ з 

хадайніцтвам аб далучэнні павета да Віленскай 

губерні. 23 красавіка 1919 г. Дзісенскі 

партыйны камітэт накіраваў у ЦК КП(б) ЛіБ 

тэлеграму даволі эмацыйнага зместу, у якой 

прасіў паведаміць, ці далучаны павет да 

Віленскай губерні. Далей адзначалася, што да 

гэтага часу не атрыманы адказ, “Мінск пасылае 

нас у Вільна, а Вільна ў Віцебск, а Віцебск сам 

мае патрэбу ў няньках, і мы без сродкаў і без 

прамой сувязі з пэўным цэнтрам вымушаныя 

прасоўвацца чарапашымі крокамі”. У гэтай 

сувязі павятовы партыйны камітэт прасіў ЦК 

КП(б) ЛіБ даць згоду на далучэнне павета да 

Віленскай губерні [3, арк. 162].  

На наступны дзень хадайніцтва 

павятовага партыйнага камітэта было 

задаволена. Адміністрацыйна-тэрытарыяльная 

прыналежнасць Дзісенскага павета 

абмяркоўвалася падчас міжведамаснай нарады 

пры эканамічна-прававым аддзеле Наркамата 

па замежных справах РСФСР. У выніку было 

вырашана павет далучыць да Віленскай 

губерні Літоўска-Беларускай ССР [1, арк. 11]. 

У сувязі з наступам польскіх войскаў і 

акупацыяй Вільні падчас польска-савецкай 

вайны 1919 – 1921 гг. Віцебскі губвыканкам 22 

мая 1919 г. прыняў пастанову аб далучэнні да 

губерні Дзісенскага павета [1, арк. 18]. Пасля 

прыняцця дадзенай пастановы губвыканкам 

звярнуўся ў Цэнтр з хадайніцтвам аб 

уключэнні Дзісенскага павета ў склад 

Віцебскай губерні.  

31 мая 1919 г. Наркамат унутраных 

спраў Літоўска-Беларускай ССР накіраваў ў 

Віцебскі губвыканкам тэлеграму, у якой 

паведаміў, што Дзісенскі павет з 24 красавіка 

1919 г. далучаны да Віленскай губерні, а 

значыць уваходзіць у склад Літоўска-

Беларускай ССР [1, арк. 11].  

Аднак нягледзячы на гэта, Наркамат 

унутраных спраў РСФСР 5 чэрвеня 1919 г. з 

прычыны адарванасці Дзісенскага павета ад 

Віленскай губерні часова далучыў павет да 

Віцебскай губерні. Старшыня УЦВК М.І. 

Калінін, які ў гэты час праездам знаходзіўся ў 

Віцебскай губерні, дадзенае рашэнне 

падтрымаў, аднак адмовіўся прызнаць 

далучэнне без згоды на гэта кіраўніцтва 

Літоўска-Беларускай ССР [1, арк. 13]. 

Праз некаторы час Віцебскі 

губвыканкам атрымаў тэлеграму ад аддзела 

мясцовай гаспадаркі Наркамата унутраных 

спраў, у якой прадпісвалася строга выконваць 

пастанову міжведамаснай камісіі пры 

Накамаце па замежных справах ад 24 красавіка 

1919 г. Згодна з ёй Дзісенскі павет уключаны ў 

склад Літоўска-Беларускай ССР [1, арк. 17]. 
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Адразу ж у Наркамат унутраных спраў 

была накіравана тэлеграма, у якой 

губвыканкам прасіў растлумачыць, чыйму 

рашэнню падпарадкоўвацца: аддзела мясцовай 

гаспадаркі НКУС і міжведамаснай камісіі пры 

НКЗС аб далучэнні павета да Віленскай 

губерні або аддзела мясцовага кіравання 

НКУС і самаго НКУС аб часовым далучэнні 

павета да Віцебскай губерні [1, арк. 18]. 

Што адказаў наркамат унутраных спраў, 

не вядома (телеграма не захавалася ці пакуль 

не выяўлена). Па ўскосных дадзеных, на 

падставе тэлеграмы старшыні Мінскага Савета 

абароны ад 3 ліпеня 1919 г. Дзісенскі павет 

тэлеграфным распараджэннем з Цэнтра быў 

пакінуты ў складзе Літоўска-Беларускай ССР 

[1, арк. 21].  

Канчаткова адміністрацыйна-

тэрытарыяльная прыналежнасць Дзісенскага 

павета была вызначана 29 жніўня 1919 г. На 

падставе пастановы Наркамата унутраных 

спраў Дзісенскі павета часова далучаўся да 

Віцебскай губерні [4, арк. 1]. Павет знаходзіўся 

ў складзе Віцебскай губерні да другога 

абвяшчэння ССРБ (БССР), якое адбылося 31 

ліпеня 1920 г. Пасля гэтага Дзісенскі павет 

увайшоў у склад Мінскага павета БССР. 

Такім чынам, са снежня 1918 г. па 

студзень 1919 г. партыйныя і савецкія органы 

Дзісенскага павета падпарадкоўваліся 

Віцебскаму губкаму і губвыканкаму, хоць 

знаходзіліся ў складзе Віленскай губерні. 

Пачынаючы са студзеня 1919 г. кіраўніцтва 

Віцебскай губерні ставіла пытанне перад 

цэнтральнымі органамі РСФСР аб далучэнні 

Дзісенскага павета да губерні. У выніку, з 29 

жніўня 1919 г. па 31 ліпеня 1920 г. дадзены 

павет часова знаходзіўся ў складзе Віцебскай 

губерні. 

КРЫНІЦЫ 

Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласці 

(ДАВВ). – Ф. 56. Воп. 5. Спр. 4. 

ДАВВ. – Ф. 10050-п. Воп. 1. Спр. 26. 

ДАВВ. – Ф. 10069-п. Воп. 1. Спр. 2. 

Дзяржаўны архіў Расійскай Федэрацыі. 

Ф. 5677. Воп. 1. Спр. 34  

СЯРГЕЙ ПАНІЗЬНІК. ВІШНІ ЦВІТУЦЬ 

Творчасць нашага земляка ўсё больш 

распаўсюджваецца па свеце. Нядаўна ў 

перакладзе Даяны Лазарэвіч выйшаў зборнік 

вершаў нашага паэта на сербскай мове пад 

назвай “Вішні цвітуць”. Сяргей Сцяпанавіч 

прысвяціў гэтай падзеі свой верш пад такой жа 

назвай. 

          ВІШНІ  ЦВІТУЦЬ ! 

Перакладчыцы-ластавачцы Даяне 

         Лазарэвіч  –  вялікая падзяка за паэтычнае  

            спарадненне сербска-беларускага 

мацерыка 

Расквітнелі вішні! 

   Я цяпер не лішні 

      ў садзе маладым. 

Бог – Стваральнік Весні  – 

   ластавачцы ў песні 

      перадаў уздым. 

А Даяна з высі 

   свае думкі-мыслі 

      мне перадала: 

– Вось фінал супрацы! 

– Буду й я старацца… 

      Выдаўцам – хвала! 

Радуйся, Скарына, 

   Сербіі гасціннай: 

      зборнік – гэта кліч. 

З вішняй у Бялградзе 

   ля Даяны ў садзе – 

      беларус-крывіч. 
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