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НАШЫ НАВІНЫ 

ВІДЭАЗДЫМКІ Ў МУЗЕІ 

Нашы музеі сапраўды з’яўляюцца 

адметнай з’явай Мёрскага краю. Матэрыялы аб 

іх часта з’яўляюцца брэндам раёна і 

выкарыстоўваюцца ў розных патрэбах. У 

чэрвені на адпачынак у Польшчу паедзе група 

старшакласнікаў з нашай школы. Для 

азнаямлення польскай моладзі, з якой будуць 

сустракацца нашы школьнікі, яны вырашылі 

стварыць відэафільм аб Мёршчыне і яе 

найбольш цікавых мясцінах. Вось чаму вучні 

не маглі абмінуць і наш этнаграфічны музей 

“Сялянскую хату”, дзе і зрабілі відэасюжэт аб 

побыце нашых продкаў у мінулым. Наша 

моладзь пазнаёміць польскіх равеснікаў са 

старажытнымі прыладамі працы беларусаў. 

У МУЗЕІ ГОСЦЬ З ГОМЕЛЯ  

Ведаючы з Інтэрнэт-сайта пра нашы 

музеі, многія аматары гісторыі імкнуцца 

пабачыць унікальныя экспанаты музеяў 

увачавідкі. Так, у маі пабываў у гістарычным 

музеі разам з навуковым супрацоўнікам 

раённага музея Аляксандрам Рынкевічам 

інжынер-праграміст з Гомеля Стас Рыжанкоў. 

Кіраўнік музея Вітаўт Ермалёнак правёў 

азнаямляльную экскурсію па гістарычным 

музеі. Падчас знаёмства з экспазіцыяй 

асаблівая ўвага была звернута на самыя 

цікавыя і адзінкавыя ў краіне экспанаты музея: 

манеты, банкноты,  археалагічныя знаходкі, 

фотаздымкі, дакументы і іншыя цікавосткі. 

УРОКІ Ў МУЗЕІ  

Адукацыйныя праграмы па гісторыі 

Беларусі ў розных класах прадугледжваюць 

напрыканцы года вывучэнне тэмы “Наш край”. 

Найлепш іх правесці, наведаўшы гістарычны 

музей нашай школы. Першымі пабылі ў музей 

на ўроку гісторыі па тэме “Наш край у XVI – 

XVIII стагоддзях”  вучні 8-а класа. Настаўнік 

гісторыі і кіраўнік музея Вітольд Ермалёнак 

распавёў вучням аб гаспадарчым жыцці 

Мёршчыны ў гэты час праз гісторыю славутых 

шляхецкіх родаў Мёршчыны: Лапацінскіх, 
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Святаполк-Мірскіх, Клётаў, Сапегаў, 

Радзівілаў і іншых. Не прамінуў настаўнік 

распавесці і аб трагічных старонках гісторыі: 

Лівонскай вайне, дзякуючы якой паўстаў замак 

і горад Дзісна, вайне з Маскоўскай дзяржавай 

1654 – 1667 гг., Паўночнай вайне, падчас якіх 

загінула шмат насельніцтва і былі спалены або 

разбураны цэрквы і касцёлы, сядзібы. Вучняў 

асабліва зацікавілі арыгінальныя экспанаты: 

пячатка Лапацінскіх, кнігі і абразы XVII – 

XVIII cтст., старыя дакументы і планы і шмат 

іншага. 

Настаўніца гісторыі Будзько Наталля 

прывяла на ўрокі гісторыі ў гістарычны музей 

вучняў 9-б і 9-в класаў.  Тэма іх урокаў-

экскурсій: “Наш край у ХІХ – пачатку ХХ 

стст.”. Кіраўнік музея Вітаўт Ермалёнак 

азнаёміў школьнікаў з асноўнымі падзеямі 

гэтага часу на Дзісеншчыне, найбольш 

спыніўся на гісторыі Дрысенскага ўмацаванага 

лагера, падзеях вайны 1812 года і Першай 

сусветнай вайны, адмене прыгоннага права, 

нацыянальна-вызваленчых паўстаннях 1831, 

1863 гадоў. Экспанаты музея выдатна 

дазваляюць прасачыць гэтыя падзеі. Малюнкі і 

фотаздымкі помнікаў архітэктуры –  палаца ў 

Дзедзіне, сядзібы ў Каменполлі, Ідолце, 

касцёла ў Мёрах, цэркваў у Язне, Чэрасах, 

Дзісне, Цвеціне і іншых месцах – наглядна 

адлюстроўваюць архітэктурныя стылі : 

класіцызм, псеўдавізантыйскі, неагатычны і 

інш. Не прамінуў нагадаць кіраўнік музея аб 

славутых асобах з нашай мясцовасці гэтага 

часу: Г.Дмахоўскім, В.Савіч-Заблоцкім, 

В.Ластоўскім, П.Простым і інш. 

Вучні 10-а і 10-б класаў вывучалі 

гісторыю Беларусі 20-х – 40-х гадоў ХХ 

стагоддзя. Таму гэтыя класы таксама прыйшлі 

ў музей разам з настаўніцай Наталляй Будзько 

з мэтай азнаямлення з гісторыяй краю ў гэты 

перыяд. Краязнаўца Вітаўт Ермалёнак правёў 

для дзесяцікласнікаў экскурсіі па наступных 

раздзелах: "У складзе Рэчы Паспалітай 1921 – 

1939 гг., “У гады другой сусветнай вайны”, 

"Вызваленне Мёраў”.  Школьнікі пачулі ад 

экскурсавода новыя факты па гісторыі нашага 

краю ў гэтыя бурлівыя гістарычныя гады. 

Вучні пазнаёміліся з яго гісторыяйу 1921 – 

1939 гг. праз шматлікія экспанаты і дакументы 

таго часу, сярод якіх маюцца запісы з  гісторыі 

горада Мёры, планы на зямлю, якія сведчылі аб 

правядзенні аграрнай рэфомы-камасацыі, 

шыльда з чыгуначнага вакзала ў Мёрах і інш. У 

міжваенны перыяд дзяцей уразіў аповед 

экскурсавода аб жыцці і дзейнасці дзеячаў 

нацыянальна-вызваленчага руху: Флора 

Манцэвіча, Пятра Мятлы, Кузьмы Крука, 

Язэпа Драздовіча. Зусім незнаёмай 

дзесяцікласнікам была і гісторыя ваенных 

маракоў – знакамітага капітана Мамерта 

Станкевіча і яго братоў, якія паходзяць па 

кудзелі з маёнтка Якубова, што знаходзіўся 

непадалёку ад вёскі Сіцькова.  Зацікавіў вучняў 

і аповед Вітаўта Ермалёнка аб подзвігах нашых 

землякоў, якія змагаліся на ўсіх ваенных 

франтах другой сусветнай вайны. У 

адрозненне ад звычайных экскурсі, урокі ў 

музеі дазваляюць лепш сістэматызаваць веды 

па гісторыі Беларусі і спалучыць іх з нашай 

мясцовай гісторыяй. 

Вучні 6-а класа ўпершыню пачалі 

сістэматызавана вывучаць гісторыю Беларусі. 

Настаўнік гісторыі Вітольд Ермалёнак на 
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кожны ўрок прыносіў шматлікія артэфакты па 

роднай гісторыі: каменныя прылады працы, 

вырабы з бронзы і жалеза, аскепкі глінянага 

посуду розных перыядаў і шмат іншых 

гістарычных прадметаў. На апошнім уроку, каб 

абагульніць веды вучняў і лепш спалучыць іх з 

гісторыяй Мёршчыны, гісторык прывёў іх у 

музей.  Дзякуючы археалагічнай карце, 

змешчанай у раздзеле, дзеці пазнаёміліся з 

асноўнымі археалагічнымі помнікамі раёна – 

паселішчамі старажытных людзей ля Мёраў, 

Чэрасаў, Пераброддзя, Лінкаўшчыны і іншымі. 

Дзеці змаглі пабачыць шматлікія прылады 

працы першабытнага чалавека – ад нуклеуса да 

адшліфаванай сякеры з адтулінай. Школьнікі 

даведаліся аб наяўнасці гарадзішчаў жалезнага 

веку ў нашым краі ля вёсак Язна, Субачава, 

Федарцы, Гарані. Асабліва іх зацікавіў аповед 

пра раскопкі гарадзішча Пруднікі і шматлікія 

знаходкі, гуртка “Арганаўты мінулага” падчас 

шматлікіх разведак. Разгледзеўшы знаходкі з 

курганоў ля вёсак Махіроўка, Леснае, дзеці 

падчас экскурсіі больш даведаліся аб 

вераваннях нашых продкаў. Здзіўлены 

сучасныя шасцікласнікі былі і макетам 

гарадзішча ля в. Чурылава, які больш як 20 год 

таму вырабіў з гліны і дрэва “арганаўт” Антон 

Ермалёнак, а таксама жалезнай кальчугай, 

створанай карпатлівай працай Пляшкова 

Сяргея ў 2005 годзе. 

ЭКСКУРСІІ Ў ЭТНАГРАФІЧНЫ МУЗЕЙ  

Не зарастае сцяжынка і ў этнаграфічны 

музей “Сялянская хата”. У маі яго гасцямі былі 

вучні малодшых класаў. Спачатку Хату 

наведалі вучні 2-а класа на чале з настаўніцай 

Алай Пятровай, затым дзеці 2-б класа разам з 

настаўніцай Дзінай Пліско. Кіраўнік музея 

Вітаўт Ермалёнак распавёў дзецям пра побыт 

іх прадзядуляў і прабабуляў у мінулым, аб 

найбольш цікавых прадметах хаты-музея, 

асаблівасцях жыцця ў ХІХ – ХХ стагоддзях. Як 

заўсёды,  экскурсія праводзілася на беларускай 

мове, і таму дзеці адначасова  вучыліся назвам 

прадметаў на мове сваіх продкаў. 

АБЕД У “СЯЛЯНСКАЙ ХАЦЕ”  

Як і ў кожнай хаце, так і ў нашай 

“Сялянская хаце” любяць частаваць гасцей. 

Стала традыцыяй, што ў апошні дзень 

навучальнага года настаўнікі нашай школы 

святочны абед ладзяць у музеі-хаце. Дзякуючы 

старшыні прафсаюзнай арганізацыі школы 

Раісе Казловай, гаспадару хаты Вітаўту 

Ермалёнку і настаўніцы Таццяне Крук былі 

падрыхтаваны стравы, вытаплена печ, 

накрыты стол. Наведаўшы ў хату, настаўнікі 

былі ў захапленні ад тушанай бульбы з печы ды 

і яечні прама з патэльні – як гэта было ў нашых 

дзядуляў і бабуляў. 

ВЫСТАВА Ў ДЗЕНЬ ПЕРАМОГІ  

Традыцыйна 9 мая ў Мёрах падчас 

урачыстасцяў раённы і гістарычны музей 

нашай школы праводзяць выставы ваенных 

рэліквій. Не выключэннем стала і сёлетняе 

свята Перамогі На плошчы, ля раённага Дома 

культуры, дзе яно адбывалася, супрацоўнік 

раённага  гісторыка-этнаграфічнага музея 

Аляксандр Рынкевіч прадставіў рэчы, 
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дакументы і здымкі з часоў вайны сваіх 

прадзедаў, якія ваявалі на розных франтах, у 

тым ліку і ў Арміі Андэрса ў Італіі. Кіраўнік 

музея Вітаўт Ермалёнак на сваёй выставе 

размесціў рэліквіі воінаў, удзельнікаў 

вызвалення Мёршчыны ў 1944 годзе: біклажкі, 

салдацкія кацялкі, каскі, табакеркі, запальнічкі, 

узнагароды і іншыя прадметы часоў вайны. 

Жыхары Мёршчыны, асабліва дзеці, былі ў 

захапленні ад выставы. 

ФЕСТЫВАЛЬ-СЕМІНАР У ПОЛАЦКУ  

Кіраўнік музея кнігі і друку прыняў 

удзел у рэспубліканскім семінары-фестывалі 

“Сучасная бібліятэка як цэнтр развіцця асобы 

навучэнца”, які прайшоў у горадзе Полацку 17 

– 18 мая. Для семінара Вітаўт Ермалёнак 

падрыхтаваў выставу пад назвай “Скарбы з 

гарышчаў”,  на якой былі змешчаны 

рарытэтныя выданні музея кнігі і друку. 

Краязнаўца з Мёраў адабраў для выставы 

найбольш характэрныя выданні, якія 

знаходзяцца ў навукова-дапаможных фондах 

музея. Гэта “Біблія”, напісаная яшчэ Марцінам 

Лютэрам на старай нямецкай гатычнай мове, 

ілюстраваная Біблія вялікіх памераў на 

польскай мове, рукапісныя кнігі на 

стараславянскай мове XVIII – XIX  стагоддзяў. 

Для паказу багацця фондаў музея на выставе 

былі змешчаны старадаўнія кнігі на польскай, 

нямецкай, французскай, лацінскай, шведскай, 

нарвежскай і іншых мовах. Удзельнікі 

семінара-фестывалю – бібліятэкары, для якіх 

кнігі з’яўляюцца справай паўсядзённай працы, 

–  былі па-сапраўднаму ўражаны і здзіўлены не 

толькі старадрукамі, але і рэдкімі выданнямі 

беларускіх кніг і часопісаў. Акрамя выставы 

Вітаўт Ермалёнак зрабіў і прэзентацыю сваіх 

кніг “Паляўнічыя за таямніцамі”, “Чароўных 

вандровак пярсцёнкі”, “Цярністы шлях 

паўстанца-скульптара” 

КАНФЕРЭНЦЫЯ Ў ВІЦЕБСКУ  

19 мая ў ДУА “СШ№ №21 г.Віцебск” 

адбылася 3-я адкрытая агульнагарадская 

навукова-практычная краязнаўчая 

канферэнцыя вучняў і студэнтаў “Задзвінскія 

чытанні”.  Яе арганізатарамі выступілі 

загадчык кафедры гісторыі Беларусі  

Віцебскага Дзяржаўнага ўніверсітэта імя 

П.М.Машэрава  А. М. Дулаў і настаўніца 

гісторыі 21-й школы, кіраўнік клуба ЮНЭСКА 

“Прайд” Алена Кутоўская. У канферэнцыі 

прынялі ўдзел навучэнцы школ Віцебска і 

студэнты гістфака ўніверсітэта. У журы 

канферэнцыі былі запрошаны метадыст 

аддзела па падтрымцы і развіццю педагагічных 

ініцыятыў у працы з адоранымі дзецьмі 

Віцебскага ІРА Ганчарэнка Любоў Васільеўна, 

кандыдат гістарычных навук, дацэнт Дулаў 

Анатоль Мікалаевіч, журналіст, пісьменнік, 

краязнаўца Падліпскі Аркадзь Міхайлавіч і 

ваш карэспандэнт –  настаўнік гісторыі, 

краязнаўца, кіраўнік музейнага аб’яднання 

Мёрскай СШ № 3 Ермалёнак Вітольд 

Антонавіч.  Старшынёй журы быў абраны 
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Юрчак Дзяніс Валер’евіч – кандыдат 

гістарычных навук, галоўны спецыяліст 

Галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, па 

культуры і па справах моладзі Віцебскага 

аблвыканкама. Пасля прывітальных прамоў 

адбылася праца ў двух секцыях, падчас якіх 

школьнікі і студэнты выступілі з дакладамі, у 

якіх распавялі аб сваіх даследаваннях па 

выбраных тэмах. Пасля працы па секцыях 

адбыўся майстар-клас “Таварышы па зброі” 

сяброў клуба гістарычнай рэканструкцыі, у 

якой яго ўдзельнікі распавялі аб сваёй 

дзейнасці. Краязнаўца з Мёраў Вітольд 

Ермалёнак правёў майстар-клас па тэме 

“Вынікі пошукавай дзейнасці 

гуртка”Арганаўты мінулага”, а таксама зрабіў 

прэзентацыю сваіх кніг. Затым адбылося 

падвядзенне вынікаў канферэнцыі і 

ўзнагароджанне лепшых даследчыкаў 

дыпломамі; пераможцы атрымалі ў падарунак і 

кнігі Вітольда Ермалёнка з яго аўтографам. 

КАНФЕРЭНЦЫЯ “ЭЎРЫКА”  

У маі адбылася ў нашай школе чарговая, 

ужо 7-я навукова-практычная канферэнцыя 

школьнікаў “Эўрыка”. Усяго ў ёй прыняло 

ўдзел 11 вучняў малодшых і старэйшых класаў. 

Сябра гуртка  “Арганаўты мінулага”, вучань 

10-а класа Грэцкі Мікіта таксама прыняў у ёй 

удзел. Ён выступіў з дакладам “Нумізматыка 

Мёршчыны ў святле знаходак манет і скарбаў”. 

Разам са сваім навуковым кіраўніком 

Вітольдам Ермалёнкам Мікіта шмат 

папрацаваў па вывучэнні тэмы манет і скарбаў 

у нашым краі. Журы ацаніла яго выступленне 

на канферэнцыі дыпломам 2-й ступені. 

ПАДАРУНКІ АД “АРГАНАЎТАЎ”  

Івашкевіч Дзяніс актыўна займаўся ў 

нашым гуртку больш як дзесяць год таму, але 

да гэтай пары не парывае сувязь з нашымі 

музеямі, перадае для іх свае новыя знаходкі. 

Вось і зараз ён перадаў новыя экспанаты, якія 

адносяцца да працы савецкай міліцыі. Гэта 

вымпелы, якімі ўзнагароджваліся лепшыя 

работнікі ўнутраных спраў. Усе яны адносяцца 

да 60-х – 70-х гадоў ХХ стагоддзя. На кожным 

з іх фабрычныя надпісы на рускай мове, 

зробленыя жоўтымі фарбамі: “Мы придём к 

победе коммунистического труда”, партрэт 

Леніна і выява Маскоўскага Крамля.  На 

зваротным баку – выява помніка скульптара 

В.Мухінай “Рабочы і сялянка”. Белай фарбай 

зроблены на кожным з іх надпісы на рускай 

мове: “Лепшаму ўчастковаму інспектару 



 
Мёрская даўніна  май, 2018 

 6 

міліцыі”, “Пераможцу сац.спаборніцтва”, “За 

высокія паказчыкі ў сац. спаборніцтве”, 

“Лепшаму інспектару дарожна-патрульнай 

службы”, “Лепшаму аператыўнаму 

супрацоўніку міліцыі”, “Выдатнік МУС 

міліцыі”, “Лепшая дзяржурная частка” і іншыя. 

Бурцава Юля зараз працуе медсястрой 

на ФАПе ва Ўзмёнах. Але як былая актыўная 

ўдзельніца вандровак і пошукавай дзейнасці ў 

складзе гуртка яна і зараз не парывае з намі 

сувязі. У сваёй бабулі за абразом яна знайшла 

частку газеты на нямецкай мове. Пры яе 

падрабязным вывучэнні мы даведаліся, што 

гэта частка “Мінскай газеты” 1943 года. Яна 

выходзіла ва ўмовах фашысцкай акупацыі ў 

Беларусі з 1942 года спачатку на нямецкай, а 

потым мела рубрыку пад назвай “Мінскі 

кур’ер” па-беларуску. Для немцаў асвятляліся 

на нямецкай мове падзеі на франтах другой 

сусветнай вайны, жыццё ў Трэцім Рэйху. На 

беларускай мове асвятлялася жыццё 

беларускіх арганізацый у Мінску, друкаваліся 

творы нашых паэтаў і пісьменнікаў. Апошні 

нумар “Мінскай газеты” выйшаў 28 чэрвеня 

1944 года. 

Магістрант БДУ Кандратовіч Ігар 

штораз, прыязджаючы ў Мёры, наведвае 

музей, цікавіцца новымі знаходкамі ды і сам 

ніколі не прыходзіць з пустымі рукамі. Вось і 

на гэты раз ён прынёс для музея кнігі і друку 

кнігі з аўтографамі, якія знайшоў у завалах 

макулатуры. Так, манаграфія 

“Радиологические аспекты животноводства. 

Последствия и контрмеры после катастрофы на 

Чернобыльской АЭС” пад агульнай рэдакцыяй 

доктара біялагічных навук прафесара 

Р.Г.Ільязава была створана калектывам 

беларускіх вучоных да 10-годдзя аварыі на 

атамнай электрастанцыі. На экземпляры, які 

прывёз для нас у музей Ігар, змешчаны і яго 

аўтограф. Зборнік вершаў на рускай мове “Я 

дороге сказал “Да!”, надрукаваны ў 2003 годзе 

ў Мінскай тыпаграфіі “Рыфтур”,– таксама з 

аўтографам аўтара паэта-вандроўніка Алега 

Вараб'ёва. Для раздзела музея “Паштоўкі” наш 

руплівец перадаў звыш 20 савецкіх паштовак, 

пераважна віншаванні “З Новым годам” 1985 – 

1986 гг. Для раздзела “Канверты” ад Ігара мы 

атрымалі “трохкутнікі” – віншавальныя лісты 

ветэранам апошняй вайны ад штаба студэнцкіх 

атрадаў Магілёўскай вобласці ў сувязі з 40-

годдзем Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. 

Экспазіцыю раздзела “Календары” папоўніў 

настольны каляндар-рэклама на 2018 год 

Беларускага нацыянальна-тэхнічнага 

ўніверсітэта. 

Талочка Ягор займаецца ў гуртку 

першы год, але, як і калісьці яго бацька, 

актыўна вядзе пошук экспанатаў для музея. Як 

толькі ён пачаў займацца, то адразу пачаў 

прыносіць для гістарычнага музея манеты. 

Нядаўна на гарышчы дома сваёй бабулі ён 

адшукаў невялікія механічныя вагі 70-х гадоў 

ХХ стагоддзя. На іх можна было ўзважыць 

прадметы ад 50 грамаў да 5 кг. У тыя часы імі 

маглі карыстацца як у краме, так і на рынку. 

Граковіч Вікторыя таксама займаецца ў 

гуртку першы год. Дзяўчынка   з нецярпеннем 

чакала вясны, каб заняцца пошукам на агародзе 

сваёй бабулі Тамары Бабышка ў вёсцы 

Александрова. Нарэшце мара яе здзейснілася. 

Вікторыі пашчасціла, што агарод бабулі 

знаходзіцца побач з былым маёнткам 

Выганоўскіх. Таму акрамя звычайнай вясковай 

керамікі яна адшукала кавалак талеркі з 

парцаляны XVIII стагоддзя, якой магла 

карыстацца ў тыя часы толькі багатая шляхта. 

НАБЫТКІ КІРАЎНІКА МУЗЕЯЎ  

У маі кіраўнік музейнага аб’яднання 

Вітаўт Ермалёнак набыў для гістарычнага 

музея за свае ўласныя сродкі чарговыя 

экспанаты.  Для фондаў раздзела 

“Старажытная гісторыя краю” былі прыдбаны 

фрагмент вітога бранзалета Х – ХІ стагоддзя, 

кавалак пласціністага бранзалета з арнаментам 

VIII – IX стcт., лірападобныя спражкі ХІ – ХІІ 

стст., жалезная баявая сякера XIV – XV стст. З 

больш позніх знаходак мы набылі 

разнастайныя бронзавыя спражкі для конскай 

вупражы, фрагменты званкоў, часам 
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пашкоджаныя сталовыя і чайныя лыж ХІХ – 

пач.ХХ стст.  Асабліва цікавымі набыткамі 

сталі страдаўнія гузікі XVIII стагоддзя – 

маленькі гузік з вайсковага мундзіра жаўнера 

Рэчы Паспалітай і другі – з шляхецкага жупана 

з гербам. Да XVIІ – XVІІІ стагодзяў адносіцца 

і бронзавае ўніяцкае распяцце, знойдзенае ля 

вёскі Мікалаёва нашага раёна. У зямлі быў 

знойдзены і каталіцкі медалік з выявай святога 

Кшыштафа, апекуна вандроўнікаў і 

падарожнікаў. Да пачатку ХХ стагоддзя 

адносяцца алюмініевыя медалікі з выявамі 

пакутаў Хрыста і назвамі стацый. Цікавы 

алюмініевы медалік з выявай святой Тэклі і 

надпісам “Апякунка наша – маліся за нас”. На 

адваротным баку гэтага медаліка – надпіс у 

гонар юбілея Святой (1765 – 1925 гг.). Да ХІХ 

стагоддзя адносіцца набыты намі фрагмент 

нацельнага старавескага крыжыка з волава. 

Цікавым набыткам з’яўляецца і дынамік трубкі 

тэлефона “Эрыксан” з надпісам, што ён быў 

выраблены на заводзе не ў Швецыі, а ў 

Петраградзе. 

Верасень 1939 г. у лёсе заходніх беларусаў 

Зямля! Якую магічную моц ты мела 

калісьці! І якой ты была шчодрай, калі да цябе 

ставіліся з павагай. Кожны гаспадар стараўся 

нават найменшы яе кавалачак упарадкаваць і 

штосьці з яго атрымаць. Памятаю, мая хросная 

Маляронак Марыя Сямёнаўна са сваім мужам 

купілі невялікі кавалак зямлі-няўдобіцы на 1,5 

га, побач з балотам Ельня ў Сарочыне, ад немца 

Выграба. Было тое ў 1937 г. Тры браты 

Выграбы: Марцін, Арвін і Аляксандр – 

адчувалі, відаць, што стан мірнага жыцця 

нетрывалы і патрохі прадавалі сваю маёмасць. 

Мая хросная з мужам адразу ж узяліся за 

ўпарадкаванне набытай няўдобіцы. Выкапалі 

канаву для адводу вады ў спадавік, другую 

больш глыбокую канаву, такім чынам 

пераўтварыўшы гэты надзел у сенажаць. 

Маладыя сасонкі падцерабілі, каб хутчэй раслі. 

Карысталіся гэтым кавалачкам зямлі ажно да 

1950 года як сваім, пакуль не арганізавалі 

калгас. У калгасе той надзел ніхто не даглядаў, 

хапала працы з ужо засвоенай зямлёй. Прырода 

даволі хутка зрабіла яго такім, якім ён быў да 

прыкладання мазалёвай працы людзей. 

Напотым гэтая зямля адыйшла пад дзяржаўны 

лясны фонд. 

Не толькі жыхары Мёршчыны, але 

кожны селянін марыў прыдбаць зямлю, і чым 

большы кавалак – тым лепш. Зямля была для 

яго адзіным сродкам для жыцця, дабрабыту. 

Зямлю шанавалі, песцілі, бы малое дзіця. 

У Бадзянках Мікалаёўскай гміны жыў 

адзін з сямёх братоў, нехта пан Якавіцкі. 

Парабкам у яго быў нехта Казлоўскі. Дык гэты 

Казлоўскі дамовіўся з панам Якавіцкім узяць у 

яго 5 га зямлі пад заворванне (запашку). 

Заворванне – гэта такі від эканамічнага саюза, 

калі гаспадар, у дадзеным выпадку пан 

Якавіцкі, вылучаў на кароткае карыстанне, 

тэрмінам у 1 год, надзел зямлі, цяглую сілу – 

каня, увесь неабходны сельскагаспадарчы 

інвентар, насенне. Заворнік (запашнік) укладаў 

толькі сваю працу. Пасля ўборкі ўраджаю ў 

першую чаргу пану кампенсавалася насенне. 

Потым з рэшты ўраджаю выплочваўся кошт 

выкарыстання цяглай сілы і 

сельскагаспадарчых прылад. І толькі пасля 

гэтага тое, што заставалася ад ураджаю ў 

скутку, дзялілася паміж заворнікам і 

памешчыкам у той прапорцыі, якая была 

прапісаная ў дамове. Вядома, найвыгаднай для 

заворніка прапорцыяй была 1:1. У залежнасці 

ад якасці зямлі пан мог патрабаваць і большую 

частку. Як бачна, падобная форма – цяжкое 

батрацтва. 

Казлоўскі падкапіў грошай і перайшоў 

са стану заворніка ў стан арандатара. Арэнда 

выяўлялася такой формай дамовы, калі 

арандатар плаціў за кожны гектар узгодненую 

суму грошай і сам быў фактычным уласнікам 

усяго атрыманага ўраджаю. Гэтае становішча 

было значна больш выгадным. Казлоўскі 

вырошчваў не толькі зерневыя, але і лён, 

продаж якога прыносіў большы прыбытак. 

Як Казлоўскі займеў паболей грошаў – 

то выкупіў у Якавіцкага вялікі надзел зямлі, 

штосьці каля 30 га няўдобіцы, якая ляжала 

побач з балотам Ельня. Заключыў дамову з 

арцеллю капачоў, якія спецыялізаваліся на 

ўладкаванні паверхневага дрэнажу, пасродкам 

канаў для сцёку вады ў рачулку Яленку. 

Казлоўскі, у параўнанні з ранейшымі 

прыкладамі, менш увагі прыдзяляў 

жывёлагадоўлі, а надаваў перавагу 

вырошчванню лёну, таму што сам быў 

адмыслоўцам-практыкам у гэтай галіне. 

Справа гэтая з’яўлялася няпростай, бо, каб 
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атрымаць з ільнотрасты валокно, трасту перад 

тым як мяць, трэба было добра высушыць. Для 

гэтага выкарыстоўвалі спецыяльныя 

памяшканні – асеці, якія часта гарэлі. Агонь 

знішчаў многа трасты. Старэйшага сына 

Генрыха Казлоўскі адправіў на два гады ў 

Францыю: вучыцца будаўнічай справе. 

Калі Генрых павярнуўся з Францыі, то 

наладзіў выпуск блокаў для сцен з сумесі 

кастры і гліны. Такое збудаванне не гарэла. 

Вырошчванне лёну, асабліва яго 

пераапрацоўка ў якаснае валакно, – справа, 

якая патрабуе працоўных рук. Сяляне былі 

значна задаволеныя тым, што Казлоўскі 

прапаноўваў ім працу, плаціў за яе добрыя 

грошы. Аднак іншыя заможныя 

прадпрымальнікі, якія займаліся лёнам, былі 

незадаволеныя канкурэнцыяй з боку гэтага 

гаспадара. 

Як у 1939 г. прыйшла Савецкая ўлада, 

Казлоўскага прылічылі да “эксплуататараў” і 

разам з сям’ёю вывезлі ў Архангельскую 

вобласць. Няўдобіца, пераўтвораная ўвішнымі 

рукамі ў ворыва, якое раней давала добры 

прыбытак свайму гаспадару, стала прыходзіць 

у занядбанне. Сістэма дрэнажу была 

парушаная, канавы заплылі глеем, а цяпер там 

атабарыліся бабры. Значную частку зямлі 

забрала ў чалавека балота, некаторая ж частка, 

у лепшым выпадку, выкарыстоўваецца пад 

пашу. 

Канечне, з прыходам Саветаў 

адбывалася нямала кепскіх рэчаў, калі за 

“кулацтва” караліся невінаватыя, 

пераследваліся дзеячы нацыянальнай эліты, 

аднак нельга не адзначыць і станоўчае: 

беларускі народ быў ізноў аб’яднаны ў адной 

дзяржаве, ненатуральны падзел на “ўсходніх” і 

“заходніх” рэчаісна перапыніў існаваць, а 

захаваўся толькі ў памяці людзей і гісторыі. 

Краязнаўца Фадзей Шымуковіч, г. Дзісна. 

Падрыхтаваў для друку Кандратовіч І.

 

ВЯЛІЧЫНЯ ЗЯМЕЛЬНАЙ УЛАСНАСЦІ ЖЫХАРОЎ МЯСТЭЧКА НОВЫПАГОСТ 

БРАСЛАЎСКАГА ПАВЕТА 

 

У нашай газеце мы часта друкуем дакументы для таго, каб сучасныя жыхары нашага раёна 

маглі атрымаць дакладную інфармацыю аб мінулым сваіх продкаў. Дзякуючы краязнаўцу Кастусю 

Шыталю мы змяшчаем звесткі аб зямельнай уласнасці жыхароў мястэчка Новы Пагост. Інфармацыя 

ўзята з Віленскага Ваяводскага дзённіка № 2  

№ Імя і прозвішча ўладальніка гаспадаркі №№ 
надзелаў 

Плошча 
зямлі ў 
гектарах 

1. Карловіч Зофія з правам на 1\2 надзела №8 

і №150 

167 14, 04 

2. Салак Уладзімір з правам на 1\2 надзела №8 
і №150 

176 12, 78 

 Супольная ўласнасць гаспадароў №1, №2 8 0, 072 

  150 1, 134 

3. Монскі Ігнацый з правам на 4\8 надзела 
№154 

180 6, 606 

  170 3, 445 
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4. Монскія: Анастасія, Мікалай, Ян і Вольга з 
правам 3\8 дзялкі №154 

179 8, 464 

  171 2,520 

5. Монскі Пётр з правам 1\8 надзела №154 178 1,728 

 Супольная ўласнасць гаспадароў №3, №4, 
№5 

154 9, 500 

6. Монскі Чэслаў 123 16, 172 

  153 0, 451 

7. Мацук Эльжбета 120 8, 878 

  172 3, 520 

  175 0, 394 

8. Васюцёнкі: Юзэф, Казімір і Агнешка з 

правам 1\2 надзела №156 

119 11, 099 

  174 3, 206 

9. Васюцёнак Аўгустын з правам 1\2 надзела 
№156 

175 5, 989 

 Супольная ўласнасць гаспадароў №8 і №9 156 0, 603 

10. Цітовічы: Юльян, Захарыюш, Антон, Казімір 
і Анатоль 

63 7, 752 

  47 0, 371 

  108 0, 234 

11. Цітовіч Шымон з правам 1\2 надзела №18 4 5, 875 

12. Цітовіч Ігнат з правам 1\2 надзела №18 28 5, 502 

 Супольная ўласнасць гаспадароў №11 і №12 18 0, 541 

13. Спадкаемцы Антанёнка Яна: жонка Марыя і 

дзеці Аляксандр, Мікалай, Лідзія 

139 5, 916 

  84 0, 275 

  107 0, 225 

14. Вайніловіч Гіляры 183 12, 956 

  84 0, 470, 

  104 0, 225 

15. Мураўская Зузанна 5 12, 386 
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  83 0, 237 

16. Капыл Ірэна і Бараноўскі Юзэф 122 8, 697 

  87 0, 385 

17. Капыл Пётр 117 4, 373 

  88 0, 364 

18. Багрын-Камінскі Адольф 133 6, 058 

  95 0, 314 

19. Вайніловіч Аляксандр з правам 2\3 надзелаў 
№№ 161, 91 

184 6,555 

20. Вайніловіч Павел з правам 1\3 надзелаў №№ 

161, 91 

94 3, 055 

 Супольная ўласнасць гаспадароў №19 і №20 161 0, 118 

  91 0, 669 

21. Кунцэвіч Гіпаліт 168 20,460 

22. Манкевіч Антаніна з правам 1\6 надзела № 
86 і 

116 1,66 

23. Лабаноўскія: Антон і Анастасія, Монская 

Марыя, Лапкоўская Эльжбета з правам 5\6 
надзелаў № 86 і 2\10 надзелаў №№ 81, 106 

131 8,397 

24 Лабаноўскі Максім з правам 2\10 надзелаў № 
81 і № 105 

126 3, 6472 

  130 1,421 

25. Лабаноўскі Пётр з правам 2\10 надзелаў № 

81 і №105 

30 4,712 

26. Спадчыннікі Лабаноўскага Даната: Жонка 

Алена і дзеці: Уладзіслаў, Мікалай, Аркадзій, Лявон, 
Вера з правам 2\10 надзелаў № 81 і №105 

125 4, 203 

  129 1, 609 

27. Лабаноўскі Андрэй з правам 1\10 надзелаў 
№ 81  

177 4, 029 

28. Лабаноўскі Юзэф з правам 1\10 надзелаў № 

81 і 2\10 надзела №105 

182 3,414 

 Супольная ўласнасць гаспадароў №22 і 23 86 0, 775 

 Супольная ўласнасць гаспадароў №№ 23,24, 

25, 26,27, 28 

81 0, 6065 
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  105 0,477 

29. Лакотка Зянон 118 0,109 

  173 3, 396 

30. Жукоўская Ганна 132 7, 298 

  85 0,209 

31. Касцюкевіч Усевалад: уласны надзел № 66, 

сумесна з сястрой Ганнай надзелы №№ 65,79 і з 
правам на 5\6 надзела №102 

66 

65 

3, 317 

6, 711 

  79 0, 308 

32. Касцюкевіч Антаніна з правам на 1\6 
надзела №102 

98 2, 328 

 Супольная ўласнасць гаспадароў пад №31 і 
32 

102 0, 663 

33. Шышка Юзэфа 124 7, 350 

  134 1, 968 

  80 0, 545 

34. Цітовіч Ян з правам на 1/2 надзела №77 58 10, 463 

  105 0, 208 

35. Цітовіч Антон з правам на 1\6 надзела №77 124 10, 838 

36. Цітовіч Кузьма з првам на 2\3 надзела № 77 128 5, 301 

37. Спадчыннікі Цітовіча Мікалая: жонка 

Кацярына і дзеці: Аркадзій, Мікалай, Ганна, 
Алімпія, Надзея з правам на 1\6 надзела №77. 

127 4, 117 

 Супольная ўласнасць гаспадароў №№34, 
35,36,37. 

77 4,117 

38. Чорны Максім 21 5, 761 

39. Чарняўскі Шымон з правам 3\6 надзела №76 145 5, 744 

  141 2,094 

40 Чарняўскі Бенедыкт з правам 1\6 надзела 
№76 

144 3, 117 
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ВЕРШ-ПЕСНЯ СТАНІСЛАВА ВАЛОДЗЬКІ  

Наш паэт-беларус, які жыве ў Даўгаўпілсе, часта радуе нас сваімі творамі. Вось і нядаўна мы 

атрымалі ад яго чарговы твор, які не можа пакінуць нас раўнадушнымі 

 

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

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

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

Кандратовіч І., Бубала А. Ф.  

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

 

 

 


