
МЁРСКАЯ ДАЎНІНА 

Экскурсіі ў музеях 

Для азнаямлення з вопытам краязнаўчай 

работы  да нас завіталі  настаўнікі гісторыі  

Бешанковіцкага раѐна Віцебскай вобласці. 

 Экскурсіі па музею кнігі і друку 

доўжыліся  4 гадзіны. Гісторыкі з цікавасцю  

слухалі аб  гісторыі знаходак экспанатаў, 

найбольш адметных падзеях гісторыі  

Мѐршчыны. Затым адбылася прэзентацыя  

асноўных напрамкаў дзейнасці гуртка 

―Арганаўты мінулага‖, буйнейшых адкрыццяў 

археалагічных помнікаў у раѐне і за яго межамі. 

На ўспамін аб сустрэчы гісторык з Бешанковіч 

Станіслаў Пятровіч Леаненка падараваў для 

музея кнігі і друку манаграфію акадэміка 

П.Лысенкі. Напрыканцы сустрэчы госці 

пажадалі пазнаѐміцца з найбольш цікавым 

помнікам архітэктуры   горада –касцѐлам  

Унебаўзяцця Дзевы Марыі, дзе для  

гісторыкаў была праведзена яшчэ адна 

экскурсія. 

Не абмінулі  нашы музеі і 

велатурысты з Чашніцкага раѐна  Віцебскай 

вобласці. 

 Негледзячы на тое, што шлях іх 

пралягаў праз Полацк, слаўны сваімі 

шматлікімі музеямі, аб нашых музеях яны 

таксама шмат  чулі і таму завіталі да нас, каб 

на ўласныя вочы пабачыць  багацейшыя 

зборы экспанатаў Мѐрскага краю. Госці з 

цікавасцю пазнаѐміліся з найбольш   

каштоўнымі экспанатамі,  праслухалі 

гісторыю  нашага краю, даведаліся аб 

знакамітых  людзях Мѐршчыны. Вядомы 

краязнаўца 

з вѐскі 

Іванск 

Чашніцкага 

раѐна 

падараваў 

на ўспамін 

новае 

выданне 

сваѐй кнігі 

“Іванск”. 

В ы д а н н е  р а д ы  м у з е я ў  Д У А  “ М і ё р с к а я  С Ш  № 3 ” г у р т к а  “ А р г а н а ў т ы  м і н у л а г а ”    

№ 2 0 ,  ж н і в е н ь  2 0 1 2  г .                      

Лета ў краязнаўцаў , як і ў хлебаробаў,  
найбольш  гарачая пара года. Гэты ліпень таксама 
быў насычаны падзеямі, паходамі, вандроўкамі, 
разведкамі, экскурсіямі, канферэнцыямі. 
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ўдзельнічалі ў шматлікіх экскурсіях сябры 

асацыяцыі з розных куткоў Беларусі. Не маглі 

яны  прамінуць  і знаѐмства з нашымі музеямі. 

Дзеці і дарослыя былі ўражанымі ад пачутага і 

ўбачанага. Экскурсіі для іх доўжыліся тры 

гадзіны.  

Пытлівых дзяцей цікавіла ўсѐ: гісторыя 

нашых мясцін, пошукавая дзейнасць  гісторыка-

археалагічнага  гуртка,  найбольш цікавыя 

экспанаты нашага музея: люстэрка Эміліі 

Плятэр, пярсцѐнак з жабраў шчупака 1884 

года, рукапісная кніжка Я.Лучыновіча, 

страдрукі 17-18 ст. і інш. Наведвальнікі  былі ў 

захапленні ад  кальчугі,  зробленай  гурткоўцам, 

макетам царквы, выкананай з запалак, 

гарадзішчам жалезнага веку з гліны.  Для  

дапытлівых краязнаўцаў была таксама 

праведзена экскурсія па гораду. 

У нашай школе ўжо тры гады 

дзейнічае клуб “Адраджэнне”, сябра  

беларускай асацыяцыі клубаў Юнэска. У 

ліпені непадалѐку ад Пераброддзя праходзіў 

летнік гэтых клубаў,  дзе адпачывалі і 

 Пад час 

святкавання дня 

горада адбылася 

ўрачыстасць 

адкрыцця 

мемарыяльнай 

дошкі у гонар славутага земляка віцэ-адмірала  

Героя Савецкага  Саюза – Томка Ягора 

Андрэевіча. Мемарыяльная пліта была 

ўстаноўлена побач з вуліцай, якая носіць імя 

Героя.  

На мітынгу прысутнічалі кіраўнікі 

горада і раѐна, госці–маракі-падводнікі, 

тэлебачанне,  шматлікія жыхары горада. Пад 

час урачыстасці  старшыня Мѐрскага 

райвыканкама  І.В.Кузняцоў коратка распавѐў 

пра  дзейнасць  Героя, які сваім жыццѐм 

праславіў Мѐршчыну. Вітальнае слова прамовіў  

аўтар праекта ―Марское брацтва непарушна‖ 

А.Б.Крыцкі, саслужывец Героя  капітан першага 

рангу  В.І.Руды, словы падзякі кіраўніцтву 

выказала сястра  Томка Я.А.—Саркісян Н.А.   

Пасля  ўрачыстасці  госці    наведалі 

гістарычны музей СШ №3, дзе азнаѐміліся з 

раздзелам музея,  прысвечанаму  Томка  Я.А. 

Праводзіў экскурсію і даваў тлумачэнні гасцям 

кіраўнік музея Ермалѐнак  В.А.   

Адкрыццѐ 

мемарыяльнага помніка,  

Герою Савецкага Саюза 

Томка  Ягору Андрэевічу. 
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Сябры клубаў Юнэска з Беларусі 
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 7 ліпеня 2012 года ў Германавічах 

Шаркоўшчынскага раѐна адбылася 

краязнаўчая канферэнцыя, прысвечанай Эміліі 

Плятэр.  

 У яе працы прынялі ўдзел звыш 30 

навукоўцаў і краязнаўцаў. Арганізатарам 

канферэнцыі была краязнаўца і грамадскі 

дзеяч—Райчонак Ада Эльеўна. Яна нястомна 

працягвае працу свайго заўчасна памерлага 

сына—краязнаўцы Міхася Райчонка. Пад час 

мерапрыемства адбылося адкрыццѐ пакоя, 

прысвечанага Эміліі Плятэр,  наведванне 

могілак, дзе пахаваны стваральнік  культурна-

асветніцкага цэнтра імя Я. Драздовіча Міхась 

Райчонак, маці Язэпа Драздовіча, брат Эпімаха – 

Шыпілы, жаўнеры польскага войска, якія 

загінулі ў вайне з бальшавікамі ў 1920 годзе. 

  Удзельнікі канферэнцыі  наведалі  музеі, 

створаныя краязнаўцамі, сябрамі культурна-

асветніцкага цэнтра імя Я.Драздовіча.  

 Пад час пленарнага паседжання, якое 

было прысвечана  гераіні  паўстання 1831 года  

Эміліі Плятэр, з дакладамі  аб яе жыцці, 

дзейнасці  выступілі прафесар, выкладчыца 

Беластоцкага і Гданьскага ўніверсітэта Гэлена 

Глагоўская, доктар біялагічных навук, прафесар 

з Гродна Андрэй Масіѐнак, доктар гістарычных 

навук, прафесар Вячаслаў Швед, гісторык 

Наталля Анофрыева з Мінску, краязнаўца з 

Германавіч Кліменцій Кожан. Змястоўнымі і 

разнастайнымі былі выступленні і пад час 

другой часткі паседжанняў, дзе з дакладамі 

выступілі: кандыдаты гістарычных навук Максім 
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Макараў, Ніна Стужынская  з Мінска, 

старшыня рэспубліканскага таварыства па 

ахове помнікаў Антон Астаповіч, выкладчык 

Вільнюскага ўніверсітэта Алесь Адамковіч, 

краязнаўцы Рыгор Шарыпкін, Уладзімір 

Срабатун, Уладзімір Ваўчонак і інш. У 

канферэнцыі прынялі ўдзел і выступілі з 

дакладамі краязнаўцы з Мѐраў Сяргей 

Васільеў і Вітаўт Ермалѐнак.  

 Пад час канферэнцыі была прэзентацыя  кніг 

выдаўніцтва ―Архэ‖,  зробленая Валеркам 

Булгакавым. Мы набылі ад яго шэраг кніг, 

якія ўтрымліваюць шмат інфармацыі аб 

нашым краі.   Удзел мѐрскіх краязнаўцаў стаў 

магчымым дзякуючы падтрымцы  вадзіцеля 

Уладзіміра Емельянава. 

Канферэнцыя  ў  Германавічах. 

Канферэнцыя была для нас цікавай і 

карыснай, таму што пад час яе адбылося 

шмат зацікаўленых размоў і гутарак. Так, 

прафесар Гэлена  Глагоўская абяцала 

пасадзейнічаць, каб нам у музей даслалі 

копіі фотаздымкаў дзеяча нацыянальнага 

руху нашага земляка Аўгена Аніські. 

Краязнаўца з Шаркаўшчыны  Уладзіслаў 

Ляскоўскі перадаў  для нашага музея 

пераклад успамінаў гімназіста з Дзісны 

Гутаркі пад час 

канферэнцыі 

В.  Ермалёнак і Г. Глагоўская 



 Цікавы экспанат 

для нашага музея знайшоў 

на гарышчы ў сваѐй 

бабулі вучань 9 “А” класа  

Мядзелец  Вячаслаў.   

 Спачатку былі 

праблемы з  яго  

вызначэннем.  

Дзякуючы дапамозе  

Міколы Паўловіча, 

ўдалося вызначыць, што 

гэта посуд з уніяцкай 

царквы пачатку 19 

стагоддзя, які быў 

прадназначаны для 

вады, або віна, і 

выкарыстоўваўся 

святаром пад час  святой імшы. Хутчэй за ўсѐ,  

келіх  знаходзіўся ў Мѐрскім уніяцкім 

манастыру, але мог пазней выкарыстоўвацца і 

ў касцѐле. Посуд выкананы з волава,  

саматужнай работы,  без пазначэння  майстэрні 

і імя майстра. Аналагаў падобнай рэчы ў 

нашым музеі да гэтага часу не было. 
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 Нястомна працягвае  папаўняць наш 

музей экспанатамі краязнаўца з Латвіі  Мікола 

Паўловіч.  

 У чарговай 

пасылцы, дасланай  

нам, найбольш  цікавы  

экспанат—старонкі 

ваеннага французскага 

часопіса  1797 г. 

 Яго змест  

датычыць станаўлення  

новай  рэвалюцыйнай 

арміі. Зараз  экспанат 

зойме годнае месца на 

выставе, прысвечанай 

вайне 1812 года. 

Сѐння  стала шырока 

вядома  імя фатографа

–святара з Узмѐнаў Паўла  Валынцэвіча. Мікола 

даслаў цікавы яго здымак  са святаром  Друйскай 

царквы  Кузьміным. Раней  нам былі перададзены 

альбомы паштовак калекцыянера з Даўгаўпілса, 

зараз мы атрымалі  здымкі  з яго сямейнага 

альбома.                                      

Рупліўцы музея 

                                                                                                   МЁРШЧЫНА   У  ВАЙНЕ   1812 ГОДА Ермалёнак В. А. 

Сучасны  Мёрскі раён  у пачатку 19 

стагоддзя ўваходзіў у  Дзісенскі, а заходняя  

яго частка—ў Браслаўскі   павет.  

Перад 

вайной  было 

складзена  

каля сарака 

праектаў 

будучага 

вядзення 

вайны.   

Роля  

Мѐршчыны ў 

вайне  была 

вызначана  

згодна  плану,  

які быў 

распрацаваны  

ваенным 

саветнікам  генерал –лейтэнантам К.Л.  Фулем і 

зацверджаны Александрам 2.  Згодна  плану, 

рускія арміі павінны былі адразу адступаць, 

манеўраваць, пазбягаць  генеральных бітваў  да 

ўмацаванага лагеру, які павінен быў 

знаходзіцца на флангу  наступаючых 

французскіх войск. Па даручэнню Барклая  дэ 

Толі  падпалкоўніку   барону  Вольцогену  

было даручана знайсці месца, зручнае для 

пабудовы ўмацаванага лагеру паміж Дняпром і 

Дзвіной. З чэрвеня  па верасень   Л.Вольцоген 

вывучаў вялікія прасторы: ад Рыгі да Дзісны. 

Шляхі Вільня –Дынабург – Дрыса, Вільня—

Мінск—Орша, Віцебск—Орша—Магілѐў – 

Стары  Быхаў, Стары Быхаў—Бабруйск—

Нясвіж—Слонім—Пружаны—Кобрын—Брэст; 

Брэст—Дубна—Жытомір—Кіеў.   Толькі ў  

кастрычніку ѐн вярнуўся зноў у Пецярбург. За 

гэты час  ѐн  дасылаў ваеннаму міністру 

падрабязныя апісанні дарог і пазіцый ля Рыгі, 

Вільні,  Друі, Дрысы, Барысава, Дзінабурга, 

М. Кузьмін  П. Валынцэвіч 
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Віцебска, Оршы, Свенцян, Зэмбіна, Брэст – 

Літоўска, Будзілова і Магілѐва, стан агледжаных 

ім крэпасцей і агульныя меркаванні аб будучым 

тэатры ваенных дзеянняў. Менавіта   ѐн   і 

выбраў  найбольш  зручнае месца  для пабудовы 

лагера ў  лукавіне   ракі Заходняя  Дзвіна 

насупраць павятовага горада Дрыса, які павінен 

быў размясціцца якраз на тэрыторыі сучаснага  

Мѐрскага раѐна. [8, с. 85]. Будаўнічыя працы 

пачаліся толькі ў красавіку 1812 года. Уся 

арганізацыя працы  будаўніцтва лагера была 

ўскладзена на  палкоўніка  Світы Яго  

Імператарскай вялікасці Эйхэна. Рабочай сілай 

павінен быў забяспечыць  беларускі ваенны 

губернатар  А. Вюртэмберскі. Ён распарадзіўся 

адправіць на будаўніцтва 2 500 тысяч людзей з 

жалезнымі рыдлѐўкамі, піламі, сякерамі, акрамя 

Дзісенскага павета  былі накіраваны сяляне з 

Дрысенскага, Дынабургскага, Рэжыцкага, 

Полацкага,  Гарадоцкага, Суражскага, 

Себежскага  і інш. паветаў. Дастаўку рабочых 

павіны былі забяспечыць засядацелі земскіх 

судоў. Частка рабочых уцякала  ад 

знясільваючай працы і недахопу харчавання. 

Пры гэтым  больш разбягалася з далѐкіх 

паветаў: Вілейскага, Рэжыцкага, таму асноўны 

цяжар працы быў на  пастаўку рабочых з нашага 

Дзісенскага,  а таксама Дрысенскага паветаў, 

якія пасылалі не з кожных ста сялян, а з 

дваццаці—аднаго рэкрута. [6, с. 44]. Праз 

кожныя тры тыдні рабочыя мяняліся, настолькі 

знясільваючай была праца. Аплата  па тых часах 

была дастаткова высокай 15 -20 капеек у дзень. 

Непасрэдна працы пачаліся 12 красавіка. На 

працягу двух месяцаў дзве тысячы чалавек  

уручную насыпалі  11 рэдутаў, высеклі лес  

паміж вѐскамі Кукішы, Шчэберы, Слабада, 

пабудавалі з дрэваў засекі, і палісады—

ўмацаванні з завостраных бярвенняў, укапаных 

у зямлю. Было пабудавана дзесяць батарэй, 

перад  якімі былі  равы, глыбінѐй да двух і 

шырынѐй  да шасці метраў. Найбольш марудна 

спачатку ішла  пабудова рэдутаў  №3 і  № 4 і 

егерскіх умацаванняў супраць іх, таму што 

спачатку там было многа вады, а таксама трэба 

было выкапаць шматлікія пні .  Памеры лагеру 

склалі  4,3 кіламетры ў  даўжыню і 3,2 

кіламетры ў шырыню. Асноўныя яго рэдуты  

размяшчаліся паміж вѐскамі Брэдзева, Путры 

(Слабада)  Шчэберы, Барсукі, Дварчаны. Кожны 

рэдут  першай  лініі  прыкрываўся  ложэментам 

–акопам для  укрыцця пяхоты і гармат. 

Даўжыня іх складала  100-80 сажняў. Рэдуты 

другой лініі размяшчаліся на адлегласці  200-

300 сажняў. Вышыня іх дасягала  4-5 метраў. 

Рэдуты другой лініі былі акружаны  яшчэ 

―воўчымі ямамі‖. З левага флангу, каб 

французы не маглі  непрыкметна падыйсці, 

была  створана засека з высечанага лесу, якая  

складала ў даўжыню 2,5 кіламетры і такіх 

засек было тры лініі. [5, с. 281]. Для зносін з 

правм берагам былі пабудаваны чатыры 

пантонныя масты, якія  на нашым беразе  былі 

прыкрыты  трымя прадмоставымі 

ўмацаваннямі.  Акрамя таго,  былі пабудаваны  

масты на  рэках  Заходняя Дзвіна, Дрыса, 

Дзісна, Друйка..  Для   больш   зручнага руху  

войск на Мѐршчыне  былі пабудаваны, або  

добраўпарадкаваны і пашыраны  дарогі  

Браслаў—Пераброддзе—Мѐры—Дзісна, 

Браслаў—Забалоцце—Мілашова—

Лявонпаль—Дрыса, Друя—Лявонпаль—

Дрыса. Да гэтай пары  мясцовыя жыхары 

называюць  гэтыя дарогі  або ―французкімі‖ , 

або ―лініямі ―  Па загаду рускага 

камандавання былі пабудаваны невялікія 

масты на рэчках: Вята, Волта, Мѐрыца. 

Настаўніца гісторыі Перабродзкай СШ 

Самсановіч  Н.В. па апытаннях мясцовых 

жыхароў  даведалася, што  рускімі войскамі  

быў пабудаваны  мост на палях нават праз  

возера  Набіста. Палі ў вадзе  захаваліся  да 

нашых дзѐн.  Пад час даследаванняў  

археолага—краязнаўчага гуртка былі 

знойдзены рэшткі  мастоў на рацэ Вята  і  

Храброўка. Рэшткі прадмостнага ўмацавання  

і палі былі  знойдзены намі ля вѐскі Слабада. 

У пачатку чэрвеня  працы па будаўніцтву  

Дрысенскага лагера агледзеў  інжынер 

генерал-лейтэнант  К. І. Операман, які 

далажыў ваеннаму міністру, што  будаўніцтва 

ўмацаванняў  выканана Эйхенам з вялікім 

поспехам і рэкамендаваў яго, падпалкоўніка 

Нэйтгарда  і інжынер--паручыка  Класава, 

узнагародзіць [4, с.44]. Але  час  паказаў, што  

будаванне  Дрысенскага лагера  

знясільваючай працай  2,5 тысячамі  сялян 

было дарэмным.  

 24 чэрвеня 1812 года Напалеон з 

войскам пачаў пераправу праз Нѐман. Згодна  

папярэдняга  плана, 1-ая руская армія пад 

камандаваннем Барклая дэ Толі  пачала 

адступаць да Дрысенскага лагера. Праз  

Мѐршчыну праходзілі 1, 2, 3, 4, 5 пяхотныя 

карпусы і 1 кавалерыйскі корпус  1-й рускай 

арміі. Колькасць першай арміі дасягала  звыш 
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120 тысяч  салдат і 380 гарматаў. У Пераброддзі  

знаходзілася пад час адступлення стаўка  рускага 

імператара  Аляксандра 1, дзе ѐн падпісаў два  

указы. За  рускімі войскамі  паволі рухаліся  

чатыры  французскія корпусы: Нансуці, 

Манбрэна, Грушы, Латур –Любура пад агульным 

камандаваннем маршала  Мюрата.  

 Па  нашых дарогах праходзілі таксама 

корпусы маршала  Нэя і Удзіно.  8 ліпеня  

Аляксандр 1  агледзеў умацаванні. Вось, што 

пісаў аб гэтым у сваіх мемуарах ―Дрысские 

записки‖ адмірал А.Шышкоў: ―Рускі цар у 

складзе Аракчэева, Балашова, Фуля  і вялікай 

світы агледзеў умацаванні. Фуль даваў 

тлумачэнні. Тут жа палкоўнік Мішо зрабіў 

некалькі заўваг Фулю, бо на яго погляд 

праціўніку нічога не  каштавала, каб знішчыць  

усю рускую армію ў гэтым лагеры. Генерал  

Фуль ускіпеў і рэзка адказаў Мішо. Пад час 

спрэчкі  Аляксандр дапытліва глядзеў на сваіх 

прыбліжаных, але ніхто не  адважыўся 

падтрымаць  Фуля. На другі дзень пасля 

знаходжання ў  лагеры  імператар у маѐнтку 

Бялькоўшчына, ля Дрысы, склікаў ваенную раду, 

на якой акрамя Аракчэева, Балашова, 

прысутнічалі  Барклай дэ Толі, генерал  

С.Валконскі, прынц  Альдэнбургскі і генерал 

Вальцоген. Усе выказаліся за адступленне з 

лагера [2, с.63-64].  

 Тут жа было вырашана ў сувязі з 

небяспекай  знаходжання ў арміі і каб  у 

будучых паражэннях  не абвінавачвалі 

Аляксандра 1, яму было прапанавана пакінуць 

армію. Галоўнакамандуючым  стаў ваенны 

міністр   Барклай дэ Толі. 9 ліпеня 1-ая руская  

армія заняла  Дрысенскі ўмацаваны  лагер. У 

гэты дзень  спаўнялася  103 гадавіна 

Палтаўскай бітвы. Каб узняць маральны дух  

адступаючай арміі, быў зачытаны  высачайшы 

ўказ:  

 ―Русския воины! Наконец вы достигли 

цели, к которой стремились. Когда 

неприятель дерзнул вступить в пределы 

нашей империи, вы были на границе для 

наблюдения оной. До совершенного 

соединения армии нашей, временным и 

нужным отступлением удерживаемо было 

кипящее мужество остановить дерзкий шаг 

неприятеля. Ныне все корпуса 1–й нашей 

армиии соединились на месте 

предназначенным. Теперь предстоит новый 

случай оказать известную вашу храбрость и 

приобрести награду за понесѐнные вами 

труды. Нынешний день, ознаменованный  

Полтавскою  победою, да послужит  вам 

примером. Память победоносных предков да 

возбудит к славнейшим подвигам! Они 

мощную рукою разили врагов своих; вы следуя 

по стезям их, стремитесь к уничтожению 

неприятельских покушений на  Веру, Честь, 

Отечество и семейства ваши. Правду нашу 

видит  Бог и ниспошлѐт  на всѐ своѐ 

благословление.‖  

 (працяг у наступным нумары) 

Бівак ля Дзісны 



Міёрская даўніна, ЖНІВЕНЬ, 2012 
Стр. 7 

 Раніцай,  добра паснедаўшы, пачалі 

знаѐмства з гісторыяй  і помнікамі вѐскі Лужкі. 

Тут  вялікую дапамогу нам аказаў знаўца гэтых 

мясцін Гірын Эдмунд Норбертавіч.  

 Наша вывучэнне пачалося з могілак, дзе 

пахаваны  бацькі нашага славутага кампазітара 

Генадзя Іванавіча Цітовіча. Тут таксама 

пахавана шмат славутых шляхецкіх родаў 

Турысцка-краязнаўчы маршрут 
ДЗІСЕНСКІ ПЯРСЦЁНАК (працяг) 

ЛУЖКІ 

 Ніводная наша вандроўка не абыходзілася 

без  паданняў і легендаў, якія мы заўсѐды 

расказваем  вечарам, як сцямнее ля вогнішча. 

Вось і зараз я нагадаў легенду пра востраў, які 

размешчаны на возеры Орцы, якраз насупраць 

нашага палатачнага лагера. Пачуў і запісаў гэтае 

паданне яшчэ ў 70-е гады 20 ст. 

 Аднойчы да  жыхароў  Новага  двара 

прыйшоў незнаѐмец, блага апрануты, босы,  у 

бруднай вопратцы. Ён папрасіўся пераначаваць, 

або даць  хоць скарынку хлеба. Але багатыя 

гаспадары, грэбліва паглядзеўшы на яго, вынеслі 

нейкі скрутак, кінулі яму ў торбу і пагналі прэч 

са двара. Жабрак прыйшоў на бераг возера, 

разгарнуў скрутак і ўбачыў замест хлеба 

звычайны камень. Разгневаўшыся, ѐн шпурнуў  

камень далѐка ад возера і крыкнуў: ―Каб ваша  

жыццѐ і вашых нашчадкаў было прыціснута не 

адным камянѐм, цэлай крушняй.‖ Там, дзе ўпаў  

камень  праз некалькі дзѐн  вырас востраў. 

Абрадаваліся  тутэйшыя людзі, якім так не 

хапала зямлі. Вось  добра будзе, будзе і сенакос і 

паша, каровы ды коні будуць пераплываць на 

востраў і там будуць самі пасвіцца, не  трэба і 

пастуха. Але не доўга была іх радасць. Першыя 

некалькі коней, якіх неўзабаве пераправілі на 

востраў,  ужо на другі дзень здохлі, а трава была  

некранутая. Вырашылі тады  скасіць  траву і 

назапасіць на зіму сена. Толькі пад час касьбы, 

мужчына  дарэчы той, каторы  палажыў  жабраку 

камень, парэзаўся касой і памѐр ад страты крыві. 

Праз некалькі дзѐн яго жонка  была знойдзена 

мѐртвай  на беразе  супраць вострава  без 

прычынаў гвалтоўнай смерці. Праз год  іх дзеці 

хлопчыкі –блізняткі, якія добра плавалі,  

спрабавалі пераплысці на востраў і абодва 

патапіліся. З гэтага часу на востраве сталі 

з’яўляцца здані,  ніхто не асмельваўся 

прыблізіцца на востраў ні летам, ні зімой. 

Нават калі ѐн паступова  зарос лесам, 

спрабавалі людзі той лес высякчы, але той, хто 

прывѐз дровы і стаў тапіць ім печ, хутка спаліў 

хату і сам згарэў у агні. Шмат яшчэ якіх 

трагедый было звязана з гэтым зачараваным 

востравам. Толькі праз 10 пакаленняў прайшоў 

праклѐн  чараўніка, але і сам востраў 

паменшыўся ў памерах амаль у два разы. Не 

пабаяўшыся праклѐну і сплаваўшы на востраў, 

мы прыйшлі да высновы, што ў паганскія часы 

хутчэй за ўсѐ тут было капішча–месца 

пакланення язычаскім багам. Завяршэннем 

нашай вандроўкі было вывучэнне могілак ў  

Чурылаве. Абследаваўшы магілы, прыйшлі да 

высновы, што людзі пачалі тут хаваць сваіх 

нябожчыкаў не  раней сярэдзіны 19 стагоддзя. 

Надгробкі ўсе пазнейшыя, 20 стагоддзя. 

Пахаванняў шляхты тут не знойдзена. 

 Напрыканцы сустрэліся з Лабунька 

Аннай Іосіфаўнай, 1925 года нараджэння,  якая 

распавяла аб мінулым вѐскі Чурылава. Такім 

чынам, чарговая  вандроўка прынесла плѐн: не 

толькі павялічалася колькасць экспанатаў, але  

пашырылася  наша знаѐмства з мінулым  краю 

Даследаванні гуртка ў 2011 
годзе 

Краязнаўца Лабунька А. І. 



Міёрская даўніна, ЖНІВЕНЬ, 2012 
Стр. 8 

“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. 

Наклад 150 асобнікаў, выдаецца на ахвяраванні.  
e-mail ssch3_mior@vitebsk.by, ermaljonak@gmail.com 

нашага 

краю. 

 Вѐска 

Лужкі  

знакаміта 

сваѐй 

гісторыяй, 

помнікамі 

архітэктуры 

і славутымі 

людзьмі. Па 

меркаваннях даследчыкаў,  паселішча Лужкі 

ўзнікла як спадарожнік умацаванага  замку 

крывічаў пад назвай Гарадзец. У дакументах 

вядома з 1514 года як маѐнтак, уласнасць  Яна 

Сапегі. У 1519 годзе маѐнткі па спадчыне 

падзелены паміж сынамі Сапегі. Лужкі, Іказнь, 

Дзісна дасталіся Фѐдару  Сапегу. У 1686 годзе 

Казімір Сапега аддаў маѐнтак пад заклад 

Самуілу Кміце, а ў 1699 пад заклад 4000 

талераў аддае  полацкаму падваяводзе Іераніму 

Жабе. Сын  Казіміра Яна  Сапегі Аляксандр,  

не маючы магчымасці ўтрымаць  усю спадчыну 

бацькі, прадае ў 1734 годзе  Лужкі і маѐнтак  

Валерыяну Жабе харунжаму гусарскай  

харугвы, паслу на сойм Вялікага княства 

Літоўскага, старасту старадубскаму, каштэляну 

брэсцкаму  і полацкаму. Менавіта ѐн запрасіў  

у Лужкі ордэн піяраў, фундаваў грошы і зямлю 

на будаўніцтва манастыра і касцѐла. На сродкі  

Валерыяна  Жабы ў 1744 годзе быў заснаваны 

калегіум, які пазней атрымаў назву 

валерыянаўская школа піяраў. Гэта 

навучальная ўстанова дзейнічала амаль 100 год 

і адыграла выключную ролю для развіцця 

адукацыі у нашым краі. Пазней  маѐнткам і 

мястэчкам  валодалі палкоўнік старадубскага 

палка, маршалак скарбовага трыбунала Ян 

Жаба, пасля яго смерці ўладаром стаў каштэлян 

і ваявода полацкі Тадэуш Жаба. Напэўна,  пры 

ім і быў пабудаваны палац  у класічным стылі. 

Пасля  1790 года маѐнтак належыць яго дачцэ, 

графіне Апалінэрыі, якая была замужам за 

Казімірам Плятэрам. Пасля 1840 года яна 

прадае  свае ўладанні  Фабіяне Чапскай, унучка 

якой выходзіць у 1880 годзе  замуж за графа  

Войцеха Зыберг –Плятара. Пасля яго смерці 

гаспадаром Лужкоў стаў  Віктар  Плятэр, а з 

1918 па 1939 год апошнім уладальнікам  

маѐнтка быў Віктар Ян Плятэр. Лужкі заўсѐды 

адзначаліся разнастайным сацыяльным, 

канфесійным складам сваіх жыхароў. Здаўна 

тут пражывалі шляхта, мяшчане, духавенства, 

рамеснікі, гандляры, сяляне. У Лужках 

пражывалі  прадстаўнікі разнастайных 

канфесій: уніяты,  іудзеі, лютаране, каталікі, 

іудзеі, магчыма нават мусульмане. У другой 

палове 18 стагоддзя  кароль Станіслаў Аўгуст 

акрамя штотыднѐвых кірмашоў  зацвярджае  

праводзіць тыднѐвыя  кірмашы 25 студзеня і  8 

верасня. Менавіта  Лужкі  ў 1831 годзе сталі 

цэнтрам  паўстання супраць  расійскага 

панавання ў нашым краі.Тут быў збор 

паўстанцаў,  адсюль яны рушылі на павятовы 

горад  Дзісну, якая і была ўзята пад час штурму. 

Галоўным арганізатарам быў прыѐр  манастыра 

піяраў Адам Татур. Ён праводзіў  агітацыю, 

ўзбройваў сялян. Актыў удзел у паўстанні 

манахаў і вучняў калегіума было адной з 

галоўных прычын  ліквідацыі манастыра і 

школы піяраў.  

 

Уздзельнікі пахода з Гірыным Э. 
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