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Нашы навіны 

Экскурсіі 

У музеі – Александровіч Ганна 

У ліпені ў этнаграфічны музей завітала 

са сваёй дачушкай былая вучаніца нашай 

школы Александровіч Ганна, якая зараз жыве ў 

Мінску. Нягледзячы на тое, што яе дача 

знаходзіцца ў вясковай хаце, этнаграфічны 

музей для яе быў сапраўдным адкрыццём. 

Асабліва ўразілі госцю інтэр’еры хаты, 

вышыўкі ды прадметы ткацтва. Кіраўнік музея 

звярнуў асаблівую ўвагу на рарытэты 

экспазіцыі. На ўспамін Ганна набыла кнігі 

Вітаўта Ермалёнка. 

У музеях – госці з Мінска 

Цікаўныя да мінулага жыхары гарадоў, 

якія адпачываюць у Мёрскім раёне, не 

прамінаюць нашы музеі. Так, у ліпені наведалі 

гістарычны і этнаграфічны музеі сем’і з Мінска: 

архівістаў Урублеўскага Вадзіма і яго жонкі 

Ірыны, будаўніка Шпілеўскага Арцёма і яго 

жонкі паліграфісткі Веранікі. Нягледзячы на 

тое, што на руках у іх былі хлопчыкі-

немаўляткі, яны з цікавасцю слухалі аповед 

кіраўніка музеяў аб гісторыі краю, пошуках і 

знаходках найбольш цікавых экспанатаў. На 

развітанне госці набылі кнігу Вітаўта 

Ермалёнка аб яго пошукавай дзейнасці. 

Наведала наша музейнае аб’яднанне і 

сям’я адпачыванцаў Гарбачовых з дзецьмі, 

таксама з Мінска. Кіраўнік музея правёў 
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экскурсію па ўсіх трох музеях. Госці не 

з’яўляюцца гісторыкамі. Аляксей – кіроўца, 

Алеся – эканаміст, малодшаму сыну 

Ўладзіславу 6 год, старэйшы Раман перайшоў у 

7 клас. Усе былі зацікаўлены больш падрабязна 

даведацца аб гісторыі нашага краю. На 

развітанне наведвальнікі атрымалі чарговы 

нумар нашай газеты. 

У музеях – школьніцы 

Вельмі цешыць, што наша моладзь 

праяўляе цікавасць да мінулага, да 

беларускасці. Наведванне нашых музеяў 

дзяўчатамі з Полацка, Наваполацка, Віцебска 

самастойна, без бацькоў – яскравае сведчанне 

патрыятызму сучаснай моладзі. Так, у ліпені 

Кабяк Яўгення, вучаніца 10 класа з 

Наваполацка, яе сяброўкі-равесніцы 

Цвяцінская Насця з Полацка, 

адзінаццацікласніца з Віцебска Прусакова Жана 

самастойна прыехалі ў Мёры, каб наведаць 

наша музейнае аб’яднанне, пазнаёміцца з 

гісторыяй Мёршчыны. Асаблівую цікавасць 

праявіла Кабяк Насця, таму што яе бацькі 

паходзяць з нашых мясцін. Сама дзяўчынка 

замілавана роднай мовай, у 8-х, 9-х класах 

займала першыя месцы на рэспубліканскай 

алімпіядзе па беларускай мове. Кіраўнік 

музейнага аб’яднання на працягу некалькіх 

гадзін праводзіў экскурсіі па музеях, знаёміў з 

пошукавай дзейнасцю археолага-краязнаўчага 

гуртка “Арганаўты мінулага”. Школьніцы 

зацікаўлена слухалі аповед экскурсавода, 

задавалі пытанні. Кабяк Насцю асабліва 

цікавіла гісторыя Лапацінскіх і Лявонпаля, таму 

Вітаўт Ермалёнак больш падрабязна распавёў 

аб гісторыі славутага роду. На ўспамін 

вучаніцы атрымалі кнігі з аўтографам мёрскага 

краязнаўцы. 

У музеі – дырэктар “Мастак-сэрвіса”  

У сувязі з атрыманнем гранта Еўрасаюза 

ў рамках праекта “Разам для грамады і 

прыроды: узмацненне працэсу развіцця ў 

Міёрскім раёне праз супрацоўніцтва мясцовай 

улады і грамадзянскай супольнасці” плануецца 

пераафармленне гістарычнага музея. Гэтай 

справай будзе займацца прадпрыемства 

“Мастак-сэрвіс” з Наваполацка. Для 

азнаямлення са старой экспазіцыяй наведалі 

наш музей дырэктар прадпрыемства Ігар 

Рудэня, супрацоўнікі мастак-дызайнер 

Уладзімір Гавазюк, Сяргей Паршута. Кіраўнік 

музея Вітаўт Ермалёнак азнаёміў гасцей з 

існуючай экспазіцыяй, распавёў аб меркаваных 

раздзелах будучага музея, які плануецца 

размесціць у значна большым памяшканні. 



Мёрская даўніна, ліпень, 2020 

3 

 

Акрамя таго, будзе створана інтэрактыўная 

пляцоўка і выставачная зала. У сваю чаргу, 

госці азнаёмілі кіраўніка музея з вялікімі 

магчымасцямі іх прадпрыемства па стварэнні 

патрэбнай нам экспазіцыі. 

СКЛАДАННЕ ТЭМАТЫКА-

ЭКСПАЗІЦЫЙНАГА ПЛАНА 

Сёлета плануецца кардынальная 

рэканструкцыя нашага гістарычнага музея за 

сродкі гранта Еўрапейскага Саюза ў рамках 

праекта “Разам для грамады і прыроды: 

узмацненне працэсу развіцця ў Міёрскім раёне 

праз супрацоўніцтва мясцовай улады і 

грамадзянскай супольнасці”. Для стварэння 

новай экспазіцыі настаўнік гісторыі Максім 

Філіповіч і кіраўнік музейнага аб’яднання 

Вітаўт Ермалёнак, нягледзячы на адпачынак, 

шчыруюць над стварэннем навуковай 

дакументацыі па стварэнні новай канцэпцыі 

гістарычнага музея, распрацоўцы новых 

раздзелаў з улікам экспанатаў не толькі 

асноўных, але і навукова-дапаможных фондаў 

музея. На працягу двух месяцаў занатаваны 

экспанаты пяці раздзелаў. 

Ушанаванне памяці жаўнераў 1920 года.  

У гэтым годзе спаўняецца стагоддзе з 

часу завяршэння савецка-польскай вайны. На 

Мёршчыне адбыліся найбольш жорсткія баі ў 

пачатку ліпеня 1920 года. Шмат польскіх воінаў 

загінула, стрымліваючы наступленне Чырвонай 

Арміі на захад. Мэтай савецкага ўрада была 

сусветная рэвалюцыя, і таму барацьба толькі 

што адноўленай дзяржавы Рэчы Паспалітай 

выратавала Еўропу ад бальшавіцкага нашэсця. 

У нашым раёне найбольш значныя пахаванні 

польскіх жаўнераў знаходзяцца ў вёсках Язна, 

Драгуны і ў горадзе Мёры. 16 ліпеня польская 

дэлегацыя пад кіраўніцтвам дарадцы 

пасольства Рэспублікі Польшча ў Беларусі 

Аркадзіюша Клембека, намесніка ваеннага 

аташэ польскага пасольства маёра Томаша 

Бурды, іншых гасцей з Польшчы наведалі 

старыя гарадскія могілкі ў Мёрах, каб 

ушанававаць памяць жаўнераў той далёкай 

вайны. На пачатку пробашч мёрскага касцёла 

ксёндз-дэкан Андрэй Кулік разам з іншымі 

святарамі прамовіў малітву за душы загінулых 

жаўнераў. Потым у кароткай прамове 

Аркадзіюш Клембек адзначыў, як важна 

захаваць памяць аб тых воінах, якія загінулі, 

абараняючы сваю дзяржаву, падзякаваў 

мясцовым жыхарам і раённым уладам за догляд 

салдацкіх могілак. Намеснік старшыні 

Мёрскага райвыканкама Валерый Драба 

запэўніў, што шанаваць памяць аб загінулых – 

абавязак кожнага чалавека. У завяршэнне 

цырымоніі на магілы былі ўскладзены вянкі ад 

пасольства Рэспублікі Польшча і ад Мёрскага 

райвыканкама. Ва ўшанаванні памяці загінулых 

воінаў прынялі ўдзел загадчык аддзела 

культуры райвыканкама Аляксандр Тронькін, 

карэспандэнты Леанід Матэленак, Зміцер 

Лупач і Леанід Юрык, кіраўнік музейнага 

аб’яднання Вітаўт Ермалёнак, жыхары 

райцэнтра. 

КРАЯЗНАЎЦА Ў АЛБАНІІ 

У ліпені Вітаўт Ермалёнак здзейсніў 

сваю чарговую вандроўку ў замежжа. На гэты 

раз ім была абрана для падарожжа адна з самых 

таямнічых краін Еўропы – Албанія. Падчас 

дыктатуры Энвэра Ходжы з 1945 па 1985 год 

дзяржава фактычна была ізалявана ад усяго 

свету, толькі ў апошнія 10 год краіна пачала 

актыўна развіваць турызм. Мэтай падарожжа 

было не толькі знаёмства са славутасцямі 

краіны і яе гісторыяй, але і пошук экспанатаў 

для музеяў. Месца пражывання было абрана ў 
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горадзе Влёра, які размешчаны на поўдні 

краіны, за 152 км ад сталіцы Тыраны. Менавіта 

тут сыходзяцца два моры – Іанічнае і 

Адрыятычнае. Для знаёмства з цікавосткамі 

краіны былі абраны дзве найбольш значныя 

экскурсіі – у горад Пермет і яго наваколлі і ў 

славуты сваімі помнікамі горад Гіракастру, або 

як яго называюць у Албаніі “Сярэбраны горад”. 

Па дарозе ў Пермет, якая праходзіць у гарах, 

захапляла прыгажосць прыроды і горных 

краявідаў, гэтаму спрыяў і серпанцін 

пракладзенай у гарах дарогі. У яе аснове ў часы 

Рымскай імперыі была знакамітая рымская 

дарога “via Ignacio”, якая злучала Рым з 

Канстанцінопалем. Дарога праходзіць па 

ўскрайку каньёна ракі Ленгарыца. У Пермеце 

мы наведалі царкву ХІІ стагоддзя ў імя 

св.Параскевы. Здаецца нічым знешне не 

падобны на храм будынак уражвае сваім 

інтэр’ерам са старажытнымі фрэскамі. На жаль, 

храм знаходзіцца не ў лепшым стане. У часы 

дыктатуры Энвэра Ходжы барацьба з рэлігіяй 

праводзілася рашучымі мерамі. Усе святары 

былі арыштаваны, а культавыя будынкі 

знішчаны або прыстасаваны пад гаспадарчыя 

патрэбы. Зараз у краіне не хапае сродкаў на 

рэстаўрацыю. У горадзе шануецца і памяць пра 

жорсткага правіцеля-тырана Алі Паша 

Цепеленскага, які цягам некалькіх дзясяткаў 

год змог самастойна ад Асманскай імперыі 

кіраваць тэрыторыяй паўднёвай Албаніі і 

часткай Грэцыі. Для албанцаў ён перш за ўсё – 

змагар за незалежнасць. У Пермеце яму 

пастаўлены велічны помнік. Захавалася ў гэтым 

горадзе і крэпасць часоў Асманскай імперыі. 

Кожны турыст імкнецца наведаць і тэрмальныя 

крыніцы Бенья, якія знаходзяцца непадалёку ад 

горада. Мы наведалі іх чатыры ў каньёне ракі 

Ленгарыца, вада з іх з’яўляецца гаючай, 

дапамагае ад розных хваробаў. Ля крыніц 

знаходзіцца цікавая пабудова – арачны мост, 

якому звыш пяцьсот год. Прайшоўшы некалькі 

кіламетраў па рэчышчу ракі, мёрскі краязнаўца 

знайшоў цікавы камень – закамянеласць з 

ракавінамі. Наведалі мы бетоннае ўмацаванне, 

якіх па ўсёй Албаніі было пабудавана на 

выпадак вайны больш як 700 тысяч. Зараз там 

знаходзіцца крама для продажу турыстам 

экзатычнай албанскай прадукцыі. Тут 

прапануецца дэгустацыя сыроў і мясцовай 

самагонкі – ракіі, ад чаго ніхто не адмовіўся, 

гарбата і інш. Другая вандроўка Вітаўта 

Ермалёнка была ў горад Гіракастру. Яго 
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адметнасць у тым, што захаваліся тыповыя 

турэцкія дамкі ХVІІ  –  ХІХ стст., 378 з іх 

з’яўляюцца помнікамі сусветнага значэння і 

ўнесены ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЭСКА. 

Стрэхі ў іх зладжаны не з керамічнай чарапіцы, 

а з плітак каменя сланца. Галоўным аб’ектам 

для наведвання была абрана крэпасць. Падчас 

яе абследавання краязнаўца адшукаў паліваную 

кераміку ХVІІ  –  ХVІІІ стст. з узорам. Уражвае 

размешчаны ў крэпасці музей артылерыі часоў 

Першай і Другой сусветных войнаў. Але 

асноўны час Вітаўт Ермалёнак выдзеліў для 

вывучэння старажытнасцяў горада Влёры і яго 

наваколля. Заснавалі паселішча на месцы 

сучаснага горада грэкі ў VІ ст. да н.э. пад назвай 

Авалон. Падчас наведвання старой часткі 

горада я пабачыў мячэць Мурадзі знакамітага 

архітэктара Сінана 1542 года пабудовы, пабыў 

у гістарычным музеі, дзе ўпершыню у кнізе 

водгукаў і прапаноў мёрскі музейшчык пакінуў 

запіс на беларускай мове. Пабыў Вітаўт 

Ермалёнак і ля маўзалея бекташыстаў, дзе 

пахаваны прадстаўнікі гэтай рэлігійнай плыні ў 

ісламе. Самымі цікавымі былі вывучэнне руінаў 

старажытнай крэпасці Канінэ. Яна была 

пабудавана на самай высокай гары ў наваколлях 

Влёры яшчэ старажытнымі грэкамі, яшчэ 

больш умацавана ў VІ ст. н.э. візантыйскім 

імператарам Юстыніянам. У ХІV стагоддзі 

замак стаў цэнтрам самастойнага княства 

Валона, пазней быў дабудаваны туркамі-

асманамі. Падчас даследавання былі знойдзены 

старажытнагрэчаскае грузіла ІІІ ст. да н.э., 

кавалкі грэчаскай амфары V ст. да н.э. Пра баі 

ХХ ст. тут сведчаць знойдзеныя мёрскім 

краязнаўцам рэшткі італьянскай зброі. Аб 

старажытным паселішчы каменнага веку 

сведчаць знойдзеныя Вітаўтам Ермалёнкам 

апрацаваныя крамянёвыя прылады працы часоў 

неаліту. Акрамя рэчавых знаходак з Албаніі 

мёрскі краязнаўца прывёз у гістарычны музей 

сучасныя албанскія грошы –  лекі розных 

наміналаў.

 

Новы падарунак Мёршчыне ад В.А. 

Ермалёнка – кніга “Святыня над возерам” 

Гэта першае за ўсе часы грунтоўна 

сістэматызаванае духоўна-асветнае выданне, 

прысвечанае Мёрскаму касцёлу, названаму ў 

імя Ўнебаўзяцця Найсвяцейшай Дзевы Марыі і 

св. біскупа-мучаніка Язафата Кунцэвіча.  

Дадзеная кніга ўвабрала ў сябе звесткі не толькі 

пра мураваны касцёл пачатку ХХ ст. з чырвонай 

цэглы, да якога мы так звыклі і лічым яго 

здабыткам супольнай гісторыі і духоўнасці, але 

і пра яго папярэдніка – драўляны касцёл, 

пабудаваны яшчэ ў XVII ст. Пра старадаўні 

храм, які, на жаль, не захаваўся да нашага часу, 

маюцца вельмі сціплыя звесткі, але і яны, 

рупліва сабраныя з розных архіўных крыніц, 

маюць для нас вялікае значэнне, як і рэчавыя 

памяткі з яго інтэр’ераў, сярод якіх – турэцкая 

літаўра XVII ст., якая нагадвае пра слаўную 

перамогу нашых продкаў у бітве пад Венай, дзе 

хрысціянскі свет быў уратаваны ад турэцкай 

навалы. Асноўная частка кнігі прысвечана 
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гісторыі сучаснай святыні, збудаванай у 

неагатычным стылі, асвятленню біяграфій яе 

святароў, жыцця парафіі. Хоць аўтар і не 

прэтэндуе на поўную завершанасць тэмы і 

ўсеахопнасць, але, пры гэтым, ім зроблены 

неацэнны ўнёсак у супольную скарбонку ведаў 

пра Мёрскі касцёл, яго святароў і парафію, якія 

надалей будуць пашырацца і папаўняцца 

новымі матэрыяламі і рэчавымі сведчаннямі – 

архіўнымі дадзенымі, прадметамі, якія 

належалі касцёлу ў розныя часы, і могуць быць 

выпадкова знойдзеныя, фотаздымкамі і іншым. 

Выданне мае мяккую вокладку. На 

галоўным яе баку змешчаны сучасны 

фотаздымак Мёрскага касцёла. Непаўторны 

каларыт гэтага фотаздымка ў тым, што вежы 

касцёла адбіваюцца ў люстры возера, над якім 

ён стаіць – нездарма ж кніга мае назву “Святыня 

над возерам”. Фонам вокладкі з’яўляецца выява 

азёрнай паверхні, над якою плывуць 

прасвечаныя сонейкам аблокі. Гэты фон цалкам 

запаўняе адваротны бок вокладкі і 

паядноўваецца з выявай на галоўным яе баку. 

Кніга – сапраўдны новадрук: сёлета яна выйшла 

з мінскай друкарні ТАА (ООО) “Капітал 

Прынт” у колькасці 200 асобнікаў. Выданне 

налічвае 262 старонкі і вельмі багата 

ілюстраванае. Сярод ілюстрацый – выявы 

Мёрскага касцёла, яго інтэр’ераў, арыгінальных 

літургічных прадметаў, дакументаў і кніг, 

фотаздымкі святароў і парафіян і інш. Сярод 

выяў сустракаецца і згаданая вышэй турэцкая 

літаўра, якая была набыта на ўласныя сродкі 

В.А. Ермалёнкам у прыватнай асобы і цяпер 

захоўваецца ў музейным аб’яднанні Мёрскай 

СШ №3. Змест кнігі ўключае ў сябе 34 

складовыя элементы, знітаваныя адзінай ідэяй 

аўтара. Сярод усяго чытач можа даведацца пра 

гісторыю будаўніцтва мураванага храма, 

гісторыю яго званоў і аргана – галасоў святыні, 

што непарыўна суправаджаюць усе важныя 

падзеі ў жыцці парафіі, ды пра багата якія яшчэ 

акалічнасці. Біяграфіі ксяндзоў, змешчаныя тут, 

складаюць вельмі важную частку кнігі. Па-

першае, праз іх адкрываецца жыццё касцёла, а 

па-другое, прыклад служэння і працы святароў 

выступае прыкладам для кожнага хрысціяніна, 

камусьці можа стаць натхненнем на 

душпастарскае служэнне, адкрыць Божае 

пакліканне. 

Гэтае выданне будзе карысным для 

вернікаў Мёрскага касцёла, каталікоў іншых 

парафій, навукоўцаў, краязнаўцаў і ўсіх, хто 

цікавіцца мінуўшчынай Мёршчыны, яе 

духоўным жыццём і набыткамі, пакінутымі нам 

Божай Воляй і гісторыяй. Парафія – гэта не 

проста супольнасць вернікаў касцёла, але 

адзінства духа і малітвы, адзінства жыцця і 

лёсу, дзе кожны мае прыкласці намаганні да 

агульнага дабрабыту і дасягнення ідэала 

пабожнага жыцця. Мёрская парафія шмат 

зрабіла і зараз працягвае рабіць на гэты ідэал, 

але вынік залежыць ад несупыннай працы і 

памоцнага ўдзелу кожнага. 

Багаты спіс крыніц і літаратуры 

сведчыць пра аб’ём працы, здзейсненай 

аўтарам, і яе грунтоўнасць. Выданне “Святыня 

над возерам” было надрукаванае на асабістыя 

сродкі В.А. Ермалёнка і прысвечанае святой 

памяці яго маці Барбары Адамаўны Ермалёнак 

(1925 –  2019). Гэта добры напамін аб добрым 

чалавеку. Хай душа яе спачывае на небе... А 

аўтару зычым жыць Божай ласкай, заўжды 

захоўваць моц веры і натхненне, а таксама 

выпусціць другі наклад гэтай выдатнай кнігі, 

якая стала добрым апірышчам і дапаможнікам у 

працягу працы па стварэнні як найбольш 

поўнай гісторыі Мёрскага касцёла. Чытайма ж і 

адукоўваемся разам! 

Бібліяграфічная спасылка: Ермалёнак, 

В.А. Святыня над возерам: гісторыя Мёрскага 

рымска-каталіцкага касцёла ў імя Унебаўзяцця 

Найсвяцейшай Дзевы Марыі і св. біскупа-

мучаніка Язафата Кунцэвіча ад 

старажытнасці да сучаснасці / В.А. 

Ермалёнак. – Мінск: Капитал Принт, 2020. – 

262 с. 
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Набыткі кіраўніка музея 

У жыхара Мёраў Вітаў Ермалёнак купіў 

за ўласныя сродкі драўляны крыж. Вышыня яго 

20 см. Выраблены крыж з дрэва, распяцце 

металічнае. Яго выраб можна датаваць 30-мі 

гадамі ХХ ст.  

У кожнай каталіцкай сям’і падобныя 

крыжы заўсёды стаялі ў хаце на стале, а падчас 

навальніцы выстаўляліся на акно. Знаходзіўся 

куплены крыж у былой вёсцы Бабышкі, што 

месцілася каля Лявонпаля. Набыў кіраўнік 

музеяў і металічны абразок Маці Божай 

Вострабрамскай на падстаўцы з белага 

мармуру, які быў знойдзены ў меліярацыйнай 

канаве ля вёскі Басянкі. Металічная выява Маці 

Божай Вострабрамскай мае дыяметр 4 см., 

мармуровая падстаўка 9 см на 6 см, вага 314 

грамаў. Для музея кнігі і друку краязнаўца 

знайшоў каталіцкі часопіс на польскай мове 

“Адозва Эўхарыстычна”, які выдаваўся як 

орган круцыяты (крыжовага паходу) 

эўхарыстычнай. Часопіс выходзіў чатыры разы 

на год. Нумар чатыры, які трапіў да нас, быў 

надрукаваны ў 1938 годзе. 

Падарунак ад Ігара Кандратовіча 

Наш сталы руплівец у чарговы раз 

перадаў для музея некалькі сваіх знаходак. З 

Індыі –  сувенір выраблены з металу 

скульптурная выява Крышны.  Гэта адно з 

галоўных бостваў індуісцкай рэлігіі, адным з 

яго формаў была выява ў выглядзе пастушка, 

які грае на флейце. Вышыня барэльефа 24 см, 

вага 514 грамаў. Для музея кнігі і друку Ігар 

перадаў каляндарык, 

буклеты, прысвечаныя 

Дзяржаўнаму 

літаратурна-

мемарыльнаму музею 

Якуба Коласа, музею 

сядзібе М.К.Агінскага ў 

Залессі, музею 

“Ружанскі палацавы 

комплекс Сапегаў”, 

сядзібе Козел-

Паклеўскіх у вёсцы 

Чырвоны Бераг, культурна-дэндралагічнаму 

комплексу Мосар. 

З гісторыі развіцця Істаўской базавай 

школы 

(успамінае Жахоўская С.А. – першы 

дырэктар школы) (заканчэнне) 

У 1938 годзе ў сувязі з пераходам сялян 

на хутары школа была пераведзена ў прыватны 

дом Казла Міхаіла. 1 верасня 1939 года 

настаўнік Міхаіл Каблянскі, які настаўнічаў з 

1935 года, паведаміў нам, што ў гэты дзень 

Германія аб’явіла вайну Польшчы, нямецкая 

армія перайшла мяжу і рухалася паходным 

маршам на Варшаву, сталіцу Польшчы. 

Польшча не магла аказаць супраціўленне 

немцам, якія занялі Варшаву і пайшлі далей на 

ўсход да граніцы Савецкага Саюза. 17 верасня 

1939 года раніцай нашы вяскоўцы і мы, вучні, 

сустракалі савецкія танкі, якія ішлі з Копцева 

праз Парадні на Празарокі. Праз некалькі дзён 

мы зноў пайшлі ў школу, цяпер ужо ў 

беларускую пачатковую. Вучыла нас Ларыса 

Аляксандраўна Астахава. У 1941 годзе 22 

чэрвеня пачалася Вялікая Айчынная вайна. Да 

верасня гэтага года наша тэрыторыя аказалася 

пад уладай фашысцкай Германіі. У часы 

акупацыі наша школа не працавала. У 1944 

годзе пасля выгнання захопнікаў установа 

аднавіла сваю работу. У гэты час у школе 
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настаўнічалі Таццяна Пятроўна Машканава і 

Алена Гаўрылаўна Крылова. У 1949 годзе 

настаўнікамі сталі працаваць Іван Якаўлевіч 

Русецкі і Алена Мацвееўна Цімафеева. Пасля 

заканчэння Парадненскай пачатковай школы 

вучні ішлі вучыцца ў Язненскую сярэднюю 

школу, а як адкрылі ў Гараўцах васьмігодку – у 

Гаравецкую васьмігадовую. Да 60-х гадоў 

значна пашырыўся саўгас “Дзісненскі”. Хуткімі 

тэмпамі ішло будаўніцтва жылля. Прыязджалі 

маладыя сем’і. У школе павялічылася 

колькасць вучняў. Да пачатку 1961/62 

навучальнага года іх налічвалася 65. Адкрылі 

трэці камплект. З гэтага навучальнага года я 

стала настаўнічаць у сваёй роднай школе. 

Назначылі загадчыкам школы. 

Нашы выпускнікі, іх больш 40, кожны 

дзень пехатой у спякоту і нягоду, дажджы і завеі 

крочылі па 6 – 8 км у Гаравецкую васьмігодку. 

І вырашыла я адкрыць васьмігодку ў саўгасе. 

Маю задумку падтрымаў дырэктар саўгаса 

Шубянок Пётр Макаравіч, да якога я звярнулася 

ў першую чаргу. З ім абмеркавалі гэтае пытанне 

дэталёва. Для школы выдзяляе саўгас 

памяшканне былога дзіцячага сада, а потым 

будаўнікі дабудуюць яшчэ будынак на 5 

класных пакояў. Пасля гэтага звярнулася ў 

РАНА, якое накіравала мяне з маёй просьбай у 

Абласны аддзел народнай адукацыі. Я сабрала 

бацькоўскі сход, на якім напісалі заяву ў 

АблАНА аб адкрыцці на Істу васьмігадовай 

школы. Пад заявай падпісаліся ўсе бацькі 

вучняў нашай школы. У АблАНА нашу просьбу 

задаволілі, і з 1 верасня 1964 года пачатковая 

Параднянская стала Істаўской васьмігадовай 

школай. Праўда, школа была ў стадыі развіцця, 

але той, хто прыйшоў у 5 клас, ведаў, што ён тут 

скончыць і 8 класаў. З новых настаўнікаў былі 

Галіна Васільеўна Крук і Зоя Міхайлаўна 

Федаровіч. Мяне прызначылі дырэктарам 

школы, а з 1966 года дырэктарам школы стаў 

Лагун Альфрэд Іванавіч. У 1968 годзе адбыўся 

першы выпуск вучняў васьмікласнікаў 

Істаўской васьмігадовай школы. Па колькасці 

вучняў наша школа была самай маленькай 

сярод васьмігодак раёна, але на раённых 

педагагічных канферэнцыях і сходах заўсёды 

адзначалі станоўчую работу школы. Не 

пашанцавала Гаравецкай васьмігадовай, яна 

стала пачатковай школай, а потым з-за 

недахопу вучняў яе закрылі. У 1988 годзе 

Істаўская школа адзначыла 20-цігадовы юбілей 

выпуску вучняў. Свята прайшло весела і цікава. 

Хутка і 1 верасня 1994 года. Вельмі хацелася б, 

каб гэты дзень быў святам 30-годдзя адкрыцця 

школы. Школа працуе. Многія яе выпускнікі 

аказаліся ў другіх дзяржавах блізкага замежжа, 

але большасць выпускнікоў абралі прафесіі 

хлебаробаў, працуюць у родным саўгасе, 

памнажаюць яго багацце, ствараюць сабе 

дабрабыт, не забываюць сваю школу і 

настаўнікаў, якія дапамаглі ім адкрыць дарогу ў 

жыццё. (Ад рэдакцыі. Істаўская базавая школа 

была зачынена ў 2004 годзе). Падрыхтаваў да 

друку настаўнік гісторыі Максім Філіповіч. 

Сяргей Панізнік На ўзвышша Роду 

Шумяць вякі зялёна, 

Бо глыбока 

Карэняцца Скарынавы сляды. 

Рыгор Барадулін “Скарынавы сляды” 

Калі ў Дзвіну плыў з ручая, 

было мне вузка… 

І вось я з “Бібліяй…”. Чыя? 

Чытаю: “…руска” 

Скарына працу падарыў 

не жніўню – Спасу. 

Адратаваў, а не скарыў 

зямлі акрасу. 

Ці з веры рускае мой хрост, 

ці з веры рымскай,-- 

на доўгія вякі быў пост 

краіне крыўскай. 
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Ліцьвінам быў я, быў рабом 

расейскай сілы… 

Мне б сёння вольнасць піць нагбом! 

Ды – Божа мілы -- 

яшчэ не выпрастаў хрыбет… 

А стаў я гонкі, 

калі Скарыны запавет 

збіў лёд палонкі. 

Палон палонкі, біч ярма 

вякі паскручваў… 

Апроч Скарыны і няма, 

хто б сэрца мучыў 

і выпраўляў знямелы лёс 

на ўзвышша Роду,-- 

каб смела беларускасць нёс, 

жыў не ў дагоду… 

--Ахвярты Спас! Апостал быў? 

“—Да Влтавы збочыў…” 

А ў Палату глядзіць не Дзіў,-- 

Скарыны вочы. 

З іх Знічка рысу правяла: 

слязу – у жнівень… 

І ўжо паболела святла 

на нашай ніве ! 

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

Спас – эпітэт ва ўслаўленні Ісуса 

Хрыста. 

6(19) жніўня ў народзе адзначаюць 

Праабражэнне Ісуса. 

Яблычны Спас – дзень дабраслаўлення 

пладоў. 

Дзіў – у далёкіх продкаў бажаство неба, 

бацька багоў і людзей, 

кіраўнік Сусвету і стваральнік маланак. 

СЕМДЗЕСЯТ ГАДОЎ ТАМУ  

Фадзей Шымуковіч 

“… што чалавек робіць, такі ён і 

ёсць…” Гегель. 

“… Мы ўспамінаем мінулае, каб ім 

праверыць сённяшнее…”З. Азгур. 

Выказванне беларускага скульптара 

Заіра Ісакавіча Азгура дае нам наказ: каб даваць 

ацэнку сучаснаму пакаленню, яго трэба 

параўнаць з пакаленнем мінулым. Я не стаўлю 

мэтай ачарніць частку сённяшняга пакалення, 

як і не стаўлю за мэту захапляцца ім, я толькі 

хачу паказаць тыя рысы ўнутранага духоўнага 

свету маладых людзей пасляваеннага часу, 

рысы, якія мы губляем сёння. А дарма губляць. 

Тут ужо не паспрачаешся з Гегелем, што тое, 

што чалавек робіць, такі ён і ёсць. Учынкі 

чалавека – люстэрка яго душы, яго духоўнага 

свету. 

Пасля вайны ў нашай глушы, а па-

іншаму маю малую Радзіму не назаву, хоць я яе 

люблю па гэты дзень, гэтую так называемую 

народам і ўладамі, Абісінію, аб клубе мы ў 

сваёй Баркоўшчыне, Ліпні, Фядосаве і іншых 15 

вёсках і хутарах, дзе пражывалі пад тры сотні 

чалавек, і не марылі. Танцы штосуботу 

праводзілі ў прыватным доме са згоды 

гаспадароў, узяўшы на сябе абавязак пасля 

гулянкі прывесці ўсё ў парадак. Арганізатарамі 

і выканаўцамі мерапрыемства была сама 

моладзь, старэйшае пакаленне нічым не 

дапамагала, калі не улічваць тое, што дужа 

цікаўныя бабкі прыходзілі на гулянне, каб 

потым папляткарыць пра паводзіны моладзі. 

Наш галоўны клопат быў – атрымаць дазвол. 

Бібліятэка была за 4 км у вёсцы Турчына. 
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Кніжны фонд бедны. У адны рукі выдавалі 

толькі адну кніжку. 

Танцы арганізоўвалі толькі па суботах, а 

як правесці “вольны” час у звычайныя дні? Я не 

выпадкова вылучыў слова “вольны”. Гэта наш 

час, прыкладна з 9 гадзін вечара да 12 гадзін 

ночы. Іншага часу не было, але было вялікае 

жаданне сустракацца і культурна правесці 

“адпачынак”. Гэта рыса заўсёды ўласціва 

моладзі. Старэйшыя хлопцы паслалі “хадакоў” 

да старшыні калгаса Паршуты Васіля. Чалавек 

ён мясцовы, прымудроны вопытам. Хоць 

граматы вялікай не меў, але быў тонкім 

псіхолагам. Наша просьба да яго складалася ў 

тым, каб вылучыць нам у калгасным лесе 

матэрыял для будаўніцтва арэляў. Вядома, 

бясплатна, бо грошай у нас не было, калгас на 

працадні нічога не даваў. Просьба наша была 

задаволена, больш за тое, брыгадзіру паступіла 

ўказанне вылучыць каня і дарослага мужчыну, 

паспрыяць у дастаўцы матэрыялу да месца 

будаўніцтва. Старшыня добра разумеў, што 

сярод нас былі юнакі 15 – 16 гадоў, якія плячо ў 

плячо штодня з мужыкамі выходзілі на касьбу, 

другія віды працы і стараліся працаваць на 

роўных. Аплата – 1,25 працадня за 30 сотак 

скошаных натуральных траў. На працадзень 

нічога не плацілі. Фактычна “дармавы” 

будматэрыял – гэта была свайго роду аплата за 

нашу працу. Але лён лічылі па іншай мерцы – 

што гэта прэміяльныя за нашу добрасумленную 

працу, а таму імкнуліся працаваць яшчэ лепш, 

гэта быў стымул нам ад разумнага кіраўніцтва. 

Арэлі мы пабудавалі самі ў непрацоўны час. 

З’ явілася новая праблема – патрэбныя 

былі шарнірныя злучэнні і акоўка рухаючай 

рамы, патрэбен быў метал. Пайшлі на паклон да 

каваля Шэнды Сцяпана. Дамовіліся хутка і 

грунтоўна. Ён нам у самы бліжэйшы час рыхтуе 

патрэбныя кавальскія вырабы са свайго 

матэрыялу, а мы дапамагаем яму ў нарыхтоўцы 

кармоў на карову. 

Адметна тое, што ніхто нікога не 

прымушаў прымаць удзел у будоўлі. Яўка была 

добраахвотная і настолькі масавая, што ўсім не 

хапала працы. Вось яна – сацыяльная натура, 

духоўны свет маладога чалавека 70-гадовай 

даўніны. Былі і адмарозкі, але гэта былі адзінкі. 

Яны не рабілі, ды і не маглі рабіць агульнае 

надвор’ е. Яны імкнуліся прыстасавацца да нас. 

Чаму вырашыў звярнуцца да гэтай падзеі 70-

гадовай даўніны? Таму што нам тады ніхто не 

дапамагаў, а тым больш ніхто не камандаваў, не 

арганізоўваў, не навязваў сваю ідэю. Мы былі 

нейтральнымі ад палітыкі. А зараз? 

У райгазеце чытаем: “Па ініцыятыве РК 

БРСМ, аддзела ідэалогіі і культуры, аддзела па 

працы з моладдзю пры райвыканкаме 

праведзены раённыя спаборніцтвы 

аўтааматараў. Удзел прынялі 5 уладальнікаў 

уласных аўтамабіляў. Пераможцы ў розных 

намінацыях атрымалі дыпломы і каштоўныя 

падарункі”. Якая масавасць! Гэта ж трэба было 

працягнуць цэлых пяць уладальнікаў 

аўтамабіляў! А адкуль сродкі на каштоўныя 

падарункі? Знайшліся спонсары, якія ў 

добраахвотным – прымусовым парадку 

вылучылі патрэбную суму. Улоўліваеце 

розніцу? Мы 70 гадоў таму ўсе сродкі зараблялі 

самі, ніякіх нянек было не трэба. Так, мы на 

арэлях таксама спаборнічалі, хто качне на 

большую амплітуду. Але месцы не 

размяркоўваліся, дыпломы і падарункі 

ўрачыста не ўручаліся. Мы жылі тым жыццём, 

якое нас задавальняла, зыходзячы з 

матэрыяльных магчымасцяў таго часу. Ніхто 

падумаць не мог пра тое, што яго за ўдзел у 

арганізацыі мерапрыемстваў і іх падрыхтоўцы 

хтосьці павінен матэрыяльна ўзнагародзіць. 

Нідзе гэта мерапрыемства не афішавалася. А 

тут гэтаму спаборніцтву адведзена цэлая паласа 

ў райгазеце, з цэлым стосам фатаграфій 

удзельнікаў, хронікі апісання падзей. 

Чытаем падобную інфармацыю і 

ўспамінаем фрагмент з кінафільма “Вяселле ў 

Малінаўцы”, калі верхавод банды Грыцько, 

трасучы за грудкі роднага бацьку, такім чынам 

добраахвотна-прымусова выкалочваў грошы, 

каб не разбеглася банда, не атрымаўшы заробак. 

А хіба такіх з’яў мала у нашым жыцці, калі 

дарослыя дзеці такім чынам здабываюць грошы 

на выпіўку ў матуль, бабуль і дзядуляў? А калі 

паглядзім на іншыя розныя фонды, то ўсё і ўсе 
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ў адзін голас патрабуюць адно і тое ж. Грошы! 

Дайце нам грошы, а мы ўжо майстры іх 

выкарыстаць. Грошы спачатку трэба зрабіць, а 

ўжо потым вучыцца іх эканомна марнаваць. А 

нашы арганізатары гэтых гучных 

мерапрыемстваў ловяць спонсараў, клянчаць 

грошы для забаўляльных мерапрыемстваў. 

Не магу замоўчваць і аб такой праблеме. 

Месцы грамадскага адпачынку ўладкоўваюць 

камунгасы і іншыя гаспадары гэтых месцаў. А 

як доўга служаць гэтыя аб’екты – лаўкі, 

альтанкі і іншае? Гэтыя ж падлеткі, ды і 

дарослыя бугаі, якія не ведаюць, куды 

прыкласці сілу сваіх рук, якія літаральна 

свярбяць ад бяздзейнасці, пачынаюць знішчаць 

тое, што іншыя стваралі для іх. Далёка хадзіць 

не трэба. Гады чатыры назад, а можа крыху 

болей, мне прыйшлося “любавацца” такой 

з’явай. У Дзісненскім парку лаўкі былі 

зробленыя на тоўстых бярвяністых стойках і 

таўшчэзных сядзеннях. Супрацоўнікі калгаса 

мелі вопыт падобныя аб’екты робіць моцнымі. 

Не вытрымалі напору маладой энергіі і гэтыя 

лаўкі. Адмарозкі вырвалі іх са стойкамі і скінулі 

пад адкос берага ў раку. Маўляў, мы знайшлі 

сілу скінуць, а вы паспрабуйце іх дастаць! 

Паспрабаваў бы хто прыкласці сваю брудную 

руку да нашых арэляў ці лавак, зробленых з 

жэрдачак, бо ў нас, і ў калгасе не было дошак – 

доўга прыйшлося б таму адмываць рукі! 

Тэорыя аб тым, што праца з малпы 

зрабіла чалавека, не можа падлягаць сумненню, 

як і адваротнае сцвярджэнне – лянота робіць 

чалавека малпай, а не толькі ўтрыманцам. 

Індыйскі паэт Рабіндранат Тагор вельмі 

правільна заўважыў: “Чалавек горш за звера, 

калі ён звер”. Крыўдны вывад, але праўдзівы. 

Не крыўдуйце, паважаныя грамадзяне, 

але ж мы губляем аблічча чалавека ў шматлікіх 

яго праявах. Я ўжо аднойчы выносіў на суд 

грамадства і кіраўніцтва думку пра тое, што 

шаноўны Вітольд Антонавіч распачаў вельмі 

важную справу – фарміраванне ўнутранага 

свету чалавека, асабліва падрастаючай нашай 

змены. Было б вельмі карысна, каб “Міёрская 

даўніна” прыходзіла ў кожную школу, 

бібліятэку, каб павялічыць яе аб’ём інфармацыі, 

тыраж, перыядычнасць. Вот у даным выпадку 

да месца была б і спонсарская дапамога, і 

иншыя віды грашовых паступленняў. 

Паважанаму ідэалагічнаму аддзелу і другім 

фармацыям нядрэнна было б папрацаваць над 

гэтай праблемай. 

Падрыхтаваў да друку Максім Філіповіч 

МАРТЫРАЛОГ ДЗІСНЕНШЧЫНЫ 

Иванов В.А. Большевистский 

расстрел в гор. Дисна 29 апреля 1919 

года (працяг, пач. у № 3) 

В ЧЁМ ОБВИНЯЛИСЬ ЖЕРТВЫ 

ДИСНЕНСКОГО РАССТРЕЛА 

В первые годы советской власти была 

острая нехватка продуктов, даже голод. 

Занимавшие какие-либо должности у советской 

власти получали паёк и отнимали продукты у 

местного населения, которое выживало как 

могло. Любые излишки продуктов и товаров 

милиция и ЧК могла конфисковать «в связи с 

необходимостью» или «как приготовленные 

для спекуляции». 

Лазарев Анатолий – член 

продовольственного комитета Дисненского 

уездисполкома и его сестра Прасковья. 

В доме Лазарева жил с семьей его 

родственник Хацкель Гиндин. 

Из допроса свидетеля Хацкеля Гиндина 

25.06.1919г. Лист дела 109 – 110.Я получал на 

почте посылки с продуктами от моего шурина 

из Харькова Авсея Лазарева. А пять посылок в 

мой адрес по доверенности получил Лазарев 

(Анатолий), в доме которого я с семьей живу. Я 

арестован не был и обвинений за спекуляцию 

мне не предъявлялось. 

Лично мне бывший председатель 

Дисненского совнархоза Моняк (он же чекист) 

говорил, что покойного Анатолия Лазарева, 

служившего в отделе управления, члены 
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исполкома недолюбливают за то, что он их 

упрекал и порицал за пьянство. Анатолий 

Лазарев сам не пил и пьяниц не любил». 

Л.д. 119 25.06.1919г. Осмотр дела №1 по 

обвинению Анатолия и Паши Лазаревых, 

Хацкеля Гиндина и Фейги Шенкман в 

спекуляции. 

«Дело начато 26 апреля, содержит: 

описи конфискованных предметов, сведения о 

посылках полученных подследственными в 

Дисненской почтовой конторе с 4 марта по 26 

апреля 1919, документы о выемке 17 посылок с 

почты, обыске в квартире Лазарева, квитанциях 

о принятии изъятого имущества на склад. В 

деле нет постановления о расстреле Лазаревых 

и других арестованных. Из дела нельзя 

усмотреть, кто именно и за что был арестован, 

никакого следствия по делу не было 

произведено, обвиняемые не допрашивались, и 

им не была дана возможность дать свое 

объяснение по предъявленным обвинениям. О 

судьбе целого ряда отобранных вещей, обуви, 

зерна ржи, посылок и прочего в деле нет 

никаких сведений. Из дела нельзя усмотреть, 

какое вменялось преступление Анатолию и 

Паше Лазаревым и другим лицам, и 

следственная комиссия находит, что А и П. 

Лазаревы были расстреляны без всякого 

следствия и суда». 

Вот так непьющий Лазарев не вписался в 

«споенный коллектив» Дисненского исполкома 

(хотя в те годы пьянство и самогоноварение 

строго преследовались), и его быстро 

произвели в спекулянты и арестовали заодно с 

сестрой и отцом. Прибывшие по почте посылки 

(как предполагаемую спекуляцию) задержали и 

конфисковали дисненские власти, но куда они 

потом делись, следственная комиссия не смогла 

установить. 

Корсак Станислав, бывший помещик, 

состоявший на службе инженером в 

Дисненском совнархозе.  

Л.д.123-12 27.06.1919г. Осмотр дела по 

обвинению Станислава Корсака в 

принадлежности к белогвардейской 

организации. 

«3.03.1919 на заседании Дисненского 

уездисполкома зав. юридической частью сделал 

заявление, что помещик Корсак, состоящий на 

службе в Совнархозе как инженер, является 

инициатором по организации белой гвардии в 

Дисненском уезде, после чего поручено 

Корсака арестовать и содержать в тюрьме. 

Корсак в допросе отрицал 

предъявленные ему обвинения, приводил 

доказательства своей невиновности. 26.03.1919 

политотдел постановил Корсака подвергнуть 

принудительным работам на 5 лет, и 29 марта 

Корсак был освобождён. Затем он подал жалобу 

в Витебский губтрибунал на постановление 

Дисненского исполкома о своем осуждении, 

после чего был 11 апреля арестован повторно. 

Из Дисненской тюрьмы 13 апреля он подал 

прошение, указывая, что «наказан за подачу 

апелляционной жалобы, которая есть право 

каждого осужденного», и поэтому он просит до 

отправки его в Витебск освободить под надзор 

милиции, и он добровольно явится в Витебск, 

так как заинтересован в пересмотре своего дела. 

После этого Корсак был расстрелян. 29.04.1919. 

 (Працяг будзе). 
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