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НАШ ЛЮСТРАДЗЁН 

ЭКСКУРСІІ 

ЭКСКУРСІЯ ДЛЯ ВЫПУСКНІКОЎ 

Сёлета споўнілася 45 год з часу 

выпуску вучняў СШ № 1. Каб узгадаць 

мінулае, па прапанове арганізатара сустрэчы 

Гушчы Алега былыя выпускнікі пажадалі 

наведаць музеі нашай школы. Экскурсію для 

іх правяла захавальніца фондаў Марыя 

Ермалёнак. Спачатку госці наведалі 

этнаграфічны музей “Сялянская хата”, дзе 

сапраўды былі здзіўлены створанай 

Вітаўтам Ермалёнкам экспазіцыяй. З 

цікавасцю пазнавалі рэчы са свайго 

дзяцінства, аб выкарыстанні многіх 

прадметаў ужо ня ведалі. Паглядзелі былыя 

выпускнікі і экспазіцыю гістарычнага музея. 

Нават для тых, хто ўжо не ўпершыню 

наведаў наш музей, было цікава пабачыць 

новыя арыгінальныя знаходкі, якіх шмат 

з’явілася за апошнія гады. З задавальненнем 

многія выпускнікі набылі выданні 

краязнаўца Вітаўта Ермалёнка па гісторыі 

Мёршчыны. 

У МУЗЕІ –  ГОСЦІ З МІНСКА 

У жніўні музеі наведаў наш даўні 

сябра, мастак з Мінска Пятро Прохараў з 

сынам Мікалаем. Госці пазнаёміліся з 

экспазіцыямі трох музеяў, асаблівую ўвагу 

Вітаўт Ермалёнак звярнуў на новыя 

знаходкі, якіх за апошні год назбіралася 

багата. Для больш грунтоўнага азнаямлення 

з дзейнасцю гуртка мёрскі краязнавец 

падараваў гасцям сваю кнігу “Паляўнічыя за 

таямніцамі”. У сваю чаргу Пятро Прохараў 

прывёз у падарунак музею кнігі і друку 

штогадовы літаратурна-мастацкі альманах 

на рускай мове “Маналог. Свабодная 

творчасць. Выпуск №22”, які пабачыў свет у 

мінскім выдавецтве “Галіяфы” ў 2018 годзе. 

Каштоўнымі з’яўляюцца ў альманаху 

аўтографы для Вітаўта Ермалёнка вядомых 

мастакоў-літаратараў Адама Глобуса, 

Рамана Майсея, Андрэя Кольгі. 

У МУЗЕІ –  ГОСЦЬ З ВАЎКАВЫСКА 

У жніўні, праездам у Мёрах, у наш 

этнаграфічны музей завітаў Сяргей Скіба. 

Кіраўнік музея Вітаўт Ермалёнак распавёў 

аб гісторыі стварэння хаты-музея, найбольш 

адметных яе экспанатах. Асабліва ўзрадвала 

госця, што ў нашым музеі ён пабачыў рэчы 
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сваіх блізкіх. Так, у куфры захоўваюцца 

саматканыя вырабленыя з воўны святочная 

спадніца і кофта яго прабабулі Скібы Агаты 

(1888 – 1966гг.), стаяць кросны яго цёткі 

Загорскай Марыі, а таксама зроблены яго 

бацькам драўляны камод. Сяргей шчыра 

падзякаваў кіраўніку музея за захаванне яго 

сямейнай спадчыны.  

У МУЗЕІ – ГОСЦЯ З ГЕРМАНІІ 

Былая наша ўдзельніца гуртка з 80-х 

гадоў ХХ стагоддзя Пятроўская Кацярына 

зараз жыве ў Германіі, непадалёку ад 

Берліна. Менавіта ў Германіі ёй 

спатрэбілася яе захапленне гісторыяй і 

археалогіяй.  Кацярына працуе ў камісіі па 

захаванні гістарычнай і археалагічнай 

спадчыны. Прыехаўшы на радзіму, яна не 

магла не наведаць нашыя музеі, каб узгадаць 

пошукавую дзейнасць “арганаўтаў”. 

Кіраўнік музеяў і гуртка Вітаўт Ермалёнак 

распавёў аб сучаснай дзейнасці гуртка, 

правёў экскурсію па музеях ды падараваў на 

ўспамін свае кнігі. 

 

 

У МУЗЕІ –  ВІКТАР КАЛНІШ 

Амаль кожны месяц наведвае нашы 

музеі краязнавец з Краславы Віктар Калніш. 

Кожны раз у яго ёсць цікавая інфармацыя па 

краязнаўчай тэматыцы. На гэты раз ён 

прывёз фотаздымкі толькі што створанага 

музея ў былой школе, а таксама здымкі з 

урачыстасцяў яго адкрыцця. За кароткі час 

энтузіястамі была створана экспазіцыя, якая 

апавядае не толькі аб школе, але і пра 

гісторыю края. Вось прыклад для 

пераймання, годны і для нашага раёна. Як 

заўсёды, наш сябра з Латвіі прыехаў не з 

пустымі рукамі, а прывёз у фонды 

гістарычнага музея фотаапарат “Зеніт” 70-х 

гадоў ХХ ст. 

У МУЗЕЙ ЗА ВОПЫТАМ 

Пісьменнік з Мінска Мікалай 

Гаўрылаў і Маргарыта Дакучаева наведалі 

наш гістарычны музей, дзе сустрэліся з 

краязнаўцамі Вітаўтам Ермалёнкам і 

Кандратовічам Ігарам. Нашы госці 

ствараюць у Мінску прыватную 

адукацыйную школу, таму іх і зацікавіў наш 

вопыт пошукавай, даследчай дзейнасці з 

вучнямі, методыка зацікаўлення вучняў 

гісторыяй роднага краю. Мёрскія 

краязнаўцы ў нязмушанай форме праз 

азнаямленне з экспазіцыяй гістарычнага 

музея пазнаёмілі гасцей з разнастайнай 

дзейнасцю гуртка “Арганаўты мінулага”, у 

якім і была ўвасоблена сістэма працы 

Вітаўта Ермалёнка па развіцці цікавасці 

вучняў да гісторыі сваёй Бацькаўшчыны. 

Падагульненнем вопыту з’явілася выданне 

кнігі “Паляўнічыя за таямніцамі” да 40-

годдзя гуртка.  
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У МУЗЕІ –  ЭЛЕКТРЫКІ 

У жніўні музей “Сялянская хата” 

наведалі рабочыя раённага участка 

электрасетак. Яны даўно чулі аб стварэнні 

этнаграфічнага музея, але трапілі на 

экскурсію толькі дзякуючы выпадку. 

Рабочыя былі рознага ўзросту, але кіраўнік 

музея Вітаўт Ермалёнак падчас аповеду 

зацікавіў усіх незвычайнасцю экспазіцыі ды 

гісторыяй сялянскага жыця ў мінулым, 

паказваючы самыя цікавыя прадметы 

ўжытку вяскоўцаў у мінулым. 

У МУЗЕІ –  ЭКСКУРСАВОДЫ З 

ПОЛАЦКА 

Полацкія экскурсаводы не аднойчы 

былі ў нашых музеях. Зараз іх зацікавіла 

экспазіцыя “Сялянскай хаты”. Вітаўт 

Ермалёнак перш за ўсё звярнуў увагу на тыя 

экспанаты, якіх нельга пабачыць ў іншых 

шматлікіх музеях ды аграсядзібах. І хоць 

палачане шмат дзе бываюць на экскурсіях, 

але сапраўды ўпершыню бачылі столькі 

аўтэнтычных рэчаў для апрацоўкі лёну, 

адзенння мінулых часоў, прадметаў побыту 

сялян у мінулым. 

У МУЗЕІ –  ГОСЦЬ З УКРАІНЫ 

Лісіца Алег вучыўся ў нашай школе 

яшчэ ў 80-я гады мінулага стагоддзя. Больш 

дваццці год ён пражывае ў Украіне, у 

горадзе Звянігарад Чаркаскай вобласці. 

Наведаўшы сваю маці ў Мёрах, ён пажадаў 

азнаёміцца з музеямі школы, дзе калісьці 

сам вучыўся. Былы яго настаўнік і кіраўнік 

музея правёў для госця экскурсіі ў 

гістарычным музеі і музеі кнігі і друку. Алег 

быў вельмі здзіўлены вялікай колькасці 

ўнікальных экспанатаў, якія былі сабраны 

падчас пошукавай дзейнасці Вітаўта 

Ермалёнка і яго гурткоўцаў на Мёршчыне. 

Былы вучань зараз займаецца пчалярствам, 

але ў вольны час захапляецца гісторыяй. 

 

ПРАЦА Ў МУЗЕІ 

У жніўні на канікулах над 

рэстаўрацыяй экспанатаў працавалі сябры 

гуртка “Арганаўты мінулага”, вучні 7 класа 

Лапкоўскі Уладзіслаў ды Цітовіч Яўген. 

Асабліва з ахвотай яны ачышчалі драўляныя 

рэчы ад бруду і жалезныя вырабы ад іржы. 

Дзякуючы рупліўцам, шматлікія рэчы 

набылі прывабны выгляд. 

 У жніўні, каб дапамагчы кіраўніку 

музея рэстаўраваць экспанаты, прыходзілі ў 

музей актыўныя “арганаўткі” Вайцюль Каця 

і Каськевіч Насця,. Дзяўчынкі заахвоціліся 

працаваць над прывядзеннем у належны 

стан вышывак. Дзякуючы іх умельству, 

шматлікія вышыванкі з этнаграфічнага 

музея былі абшыты і змешчаны ў рамкі, што 

дазволіць іх размясціць у экспазіцыі. 

ЗАПІС ПАДАННЯЎ 

Па даручэнні аддзела культуры 

Віцебскага аблвыканкама намеснік 

дырэктара Мёрскага раённага дома 

культуры Гайдзель Аляксей звярнуўся да 

кіраўніка музейнага аб’яднання Вітаўта 

Ермалёнка за дапамогай у справе запісу 

легендаў і паданняў Мёршчыны. Краязнавец 
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не адмовіў у дапамозе. На працягу сваёй 

дзейнасці ён шмат запісаў і апрацаваў 

паданняў аб родным краі і таму ахвотна 

падзяліўся і пераказаў легенды аб 

загадкавых камянях, азёрах, рэках, крыніцах 

ды назвах вёсак. Запісаныя легенды 

ўвойдуць у зборнік “Легенды і паданні 

Беларускага Паазер’я.” 

ВЫСТУПЛЕННЕ НА СЕКЦЫІ 

ГІСТОРЫКАЎ 

Настаўнік гісторыі Вітольд Антонавіч 

Ермалёнак, за плячыма якога вялікі стаж 

працы ў школе, ахвотна дзеліцца сваім 

багатым вопытам са сваімі калегамі. Так і 

сёлета на жнівеньскай секцыі гісторыкаў 

перад пачаткам навучальнага года ён 

выступіў з дакладам на тэму: “Арганізацыя 

працы настаўніка гісторыі, грамадазнаўства 

з высокаматываванымі і адоранамі 

навучэнцамі па падрыхтоўцы да алімпіяд, 

конкурсаў, канферэнцый: вопыт, праблемы, 

шляхі іх вырашэння”. У сваім выступе ён 

распавёў не толькі аб сваёй асабістай 

дзейнасці ў гэтым накірунку, але і 

заахвочваў настаўнікаў выкарыстоўваць 

багатыя фонды музейнага аб’яднання для 

напісання вучнямі дакладаў, праектаў, 

даследчых прац. Бо, як казаў яшчэ сто год 

назад наш славуты гісторык Вацлаў 

Ластоўскі, “жніво наша багатае, ды 

працаўнікоў мала”. Гэтыя словы актуальныя 

і сёння, гісторыя нашага краю яшчэ зусім 

мала даследавана. 

КРАЯЗНАЎЧЫ ПАХОД У НІЎНІКІ 

У спякотныя жнівеньскія дні класны 

кіраўнік 8-б класа, старэйшы сябра гуртка 

“Арганаўты мінулага” з 1998 года Антон 

Ермалёнак арганізаваў паход у Ніўнікі з 

мэтай вывучэння гісторыі вёскі і яе 

наваколля. У экспедыцыі бралі ўдзел як 

сучасныя гурткоўцы, так і “арганаўт” са 

стажам Ігар Кандратовіч і кіраўнік гуртка 

Вітаўт Ермалёнак. У мінулым гурткоўцы 

неаднойчы былі ў Ніўніках, але толькі 

праездам, не спыняючыся для больш 

грунтоўнага вывучэння гэтых мясцін. Зараз 

удзельнікі разбілі лагер ля невялічкага, але 

прыгожага возера Гарушка, якое 

знаходзіцца за паўтары кіламетры на поўнач 

ад возера Абстэрна. Назва возера 

славянская, у адрозненні ад назвы фіна-

вугорскай суседніх вялікіх азёр Набіста і 

Абстэрна. Сваё найменне яно атрымала ад 

таго, што з усіх бакоў аточана пагоркамі, 

або як адно з іх мясцовых назваў “горы”, або 

“гарушкі”. 

У той час як дзяўчынкі арганізоўвалі 

лагерны быт, хлопцы на чале з кіраўніком 

гуртка і старэйшым гурткоўцам Ігарам 

Кандратовічам пайшлі праводзіць 

пошукавую працу на мясцовасці ды 

сустракацца са старажыхарамі вёскі Ніўнікі. 

Гэта паселішча яшчэ з 18-га стагоддзя 

насялілі стараверы, і да сённяшняга дня тут 

жывуць іх нашчадкі. На жаль, колькасць 

насельніцтва тут зменьшылася да такой 

ступені, што вёска стаіць на мяжы знікнення 

як населенны пункт. Мы з цяжкасцю 

налічылі тут 14 сталых жыхароў, а яшчэ ў 

1931 годзе тут было 48 хат ды 274 жыхары. 

Ніўнікі з’яўляліся і рэлігійным цэнтрам, бо ў 

1906 годзе тут была пабудавана на 

каменным падмурку царква, або як яе 

называюць самі стараабрадцы –  маленная ў 

гонар Прасвятой Багародзіцы. Вось да яе мы 

і накіравалі свой шлях, бо ў папярэднія 

вандроўкі, калі мы тут праязджалі, яна 

заўсёды была зачынена. Але зараз нам 

пашчасціла. Толькі што адбылася служба ў 

гонар свята Іллі - прарока. Невялікая купка 

вернікаў выходзіла з маленнай, а бацюшка 

Кліменцьеў, які даязджае сюды з Мёраў, 

затрымаўся, каб ахрысціць немаўля. Цікава, 

што дзіця нарадзілася ў Лондане і бацькі 

спецыяльна са сталіцы Вялікабрытаніі везлі 

яго ў Ніўнікі для хрышчэння, бо  маці 
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дзяўчынкі – унучка старавераў Івановых з 

вёскі Зачарэў’я. “Арганаўты” пазнаёміліся з 

інтэр’ерам маленнай, сфатаграфаваліся на 

ўспамін з бацюшкам ды пачулі ад яго 

асноўныя правілы веры ў стараабрадцаў. 

Найбольш старыя абразы, якія захаваліся ў 

царкве з XVIII – XIX стагоддзяў, гэта 

“Дэісус”, “Жыціе Іаана Багаслова”, 

“Уваскрасенне Хрыста”, “Святы Мікалай”, 

“Ражаство Хрыстова”. 

Пасля знаёмства з маленнай 

“арганаўты” накіраваліся на могілкі, якія 

месцяцца на ўзвышшы побач з царквой. Ужо 

паднімаючыся па схіле на ўзгорак, было 

бачна, што гэта незвычайнае ўзвышша, бо 

схілы былі настолькі крутыя, што нават для 

зручнасці былі зроблены драўляныя 

парэнчы. Агляд надмагілляў паказаў, што 

асноўныя пахаванні тут адбыліся пасля 

вайны, у другой палове ХХ – пачатку ХХІ 

стст. Напэўна, на ранніх магілах былі 

звычайныя камяні без надпісаў і драўляныя 

крыжы, якія не захаваліся. Старажыхары 

Ніўнікаў пазней нам распавядалі, што калі 

яны капалі магілы, то часта трапляліся 

чалавечыя косткі і шкілеты. Захаваўся на 

могілках і помнік удзельніку Вялікай 

Айчыннай вайны –  партызану Яфімаву 

Канстанціну Парменавічу (1922 –  1994г.г.). 

Вывучэнне ўзгорка, дзе размясціліся 

могілкі, дазволіла нам пераканаўча 

сцвердзіць, што гэта – тыповае гарадзішча 

жалезнага веку. Пляцоўка яго выцягнута на 

180 метраў з паўночнага захаду на паўночны 

ўсход. У шырыню яно мае 60 метраў, 

узвышаецца на 7 метраў. Гарадзішча 

акружана валам па ўсім перыметры. Потым, 

пры сустрэчы з старажыхарамі прозвішчам 

Баравік мы пачулі і тыповую легенду, якая 

часта сустракаецца пры вывучэнні 

гарадзішчаў. Нам яе распавёў мясцовы 

жыхар. “Калі была вайна з Напалеонам, то 

французскія салдаты нанасілі зямлю на гэты 

ўзгорак сваімі ботамі. Так, планавалі, лепш 

будзе абараняцца. А там, адкуль яны бралі 

зямлю, утварылася возера. Сапраўды, на 

адлегласці 800 метраў у лагчыне разлілося 

прыгожае возера пад назвай Петкуноўскае. 

Наш суразмоўца з Зачарэў’я Іваноў Савелій 

Сямёнавіч, 1956 года нараджэння, 

неаднойчы капаў магілы і таму сцвярджаў, 

што наверсе вельмі чорная зямля, часта 

дасягае метра ў глыбіню, што ў ёй бывалі і 

праслойкі пяску ды гліны, а таксама вуголлі. 

Як мы пабачылі, ля падножжа гарадзішча 

таксама чорная зямля, яе таўшчыня да 30 см; 

знойдзена была намі і ляпная кераміка, што 

сведчыць аб існаванні тут селішча жалезнага 

веку. Верагодна, падобнае селішча было і за 

500 метраў на паўднёвы ўсход ад 

гарадзішча, бо ўзгорак з усіх бакоў 

акружаны балотам, вакол самога селішча 

быў пракапаны роў, якія захаваўся да гэтага 

часу. Жыхары Ніўнікаў перадалі нам для 

нашага этнаграфічнага музея “Сялянская 

хата” шмат экспанатаў: сталярныя 

інструменты, фотаздымкі, дакументы, 

прадметы побыту. Найбольш цікавы для нас 

быў падрушнік, пашыты з розных ласкуткоў 

тканіны, ён выкарыстоўваўся жанчынамі-

стараверкамі падчас малітваў у царкве. 

Цікавай атрымалася размова з 

Аляксандрам Равецкім з вёскі Забалоцця, які 

знаходзіўся ў Ніўніках у свайго цесця. Ён 

распавёў “арганаўтам”, што, магчыма, 

гарадзішчамі з’яўляецца так званая “Лісія 

гара” ля вёскі Вялікае Дзедзіна. А ля вёскі 

Яўцерашкі былі знойдзены труны са 

шкілетамі без касцей рук і ног. Гэта былі 

шляхецкія пахаванні, бо побач валяліся 

медныя пласцінкі з прозвішчамі 

нябожчыкаў. А вось чаму не хапала касцей 

канечнасцяў, засталося загадкай. 

Асабліва плённай была сустрэча і 

гутарка з былой настаўніцай Ніўніцкай 

школы Ірынай Арцёмаўнай Шкляравай, 

1925 года нараджэння. Нягледзячы на ўжо 

сталы ўзрост, яна захавала яшчэ добрую 

памяць і змагла шмат нам распавесці аб 

мінулым. Яе бацька, Шкляр Арцемій 
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Нікіфаравіч, паходзіў з Дрысенскага павета, 

зараз Верхнядзвінскі раён, ён нарадзіўся ў 

1938 годзе. З 1918 года быў камуністам, 

актыўным будаўніком савецкай улады. Быў 

старшынёй калгаса, а потым старшынёй 

Жоўнінскага сельсавета. Яго дзейнасць была 

заўважана, і таму А. Шкляр быў накіраваны 

на партыйныя курсы ў Мінск, пасля іх 

заканчэння назначаны старшынёй 

Бярэзінскага райвыканкама, а потым 

Слуцкага. У 1937 годзе ён быў без падстаўна 

арыштаваны і расстраляны, рэабілітаваны 

пасмяротна. На жаль, у кнізе “Памяць” 

Верхнядзвінскага раёна імя яго паміж 

рэпрэсаваных не значыцца. Як дачка “ворага 

народа” Ірына зведала шмат цяжкасцяў, але 

здолела пасля вайны атрымаць педагагічную 

адукацыю і працаваць настаўніцай на 

Мёршчыне. Спачатку была дырэктарам 

пачатковай школы, якая была ў вёсцы 

Сабалеўшчына, ля Волкаўшчыны, потым у 

Падзявах. Пасля яе закрыцця працавала да 

самай пенсіі ў Ніўніцкай, спачатку 

васьмігадовай, а потым пачатковай школе 

аж да яе закрыцця. Ірына Арцёмаўна шмат 

распавяла аб настаўніцкай працы ў тыя 

часы, паказала шматлікія фотаздымкі 

мінулых часоў. Зараз ужо даўно на пенсіі, 

жыве ў будынку старой школы, якая была 

пабудавана яшчэ ў 1905 годзе. Менавіта ў ёй 

працаваў у 20-я гады наш славуты дзеяч 

нацыянальна-вызваленчага руху Флор 

Данатавіч Манцэвіч. Потым да размовы 

далучыўся яе сын Шкляраў Уладзімір 

Іванавіч, 1959 года нараджэння. Ён распавёў 

аб пачутых і ўбачаных гістарычных 

цікавостках краю. Ён зазначыў, што 

гарадзішча ёсць, напэўна, за вёскай 

Яўцерашкі, бо там гара так і называецца – 

Замкавая. Яшчэ ён распавядаў аб каменным 

салдаце, які стаяў у балоце за вёскай Ніўнікі. 

У дзяцінстве ён з бацькам яшчэ яго бачыў. 

Хутчэй за ўсё гэта быў каменны ідал. 

Уладзімір таксама адзначыў, што ў 

дзяцінстве на мяжы з Браслаўшчынай бачыў 

старыя шляхецкія каменныя скляпенні з 

пахаваннямі, але ўжо разрабаваныя 

скарбашукальнікамі. Распавядаў і аб 

загадкавай круглай, нібы штучнай формы, 

балацявіне ў лесе і шмат іншага. 

Напрыканцы адбылася сустрэча з 

Нікіцінай Зінаідай Цімафеўнай, 1940 года 

нараджэння. Яна ўсё жыццё адпрацавала ў 

калгасе даяркай, таму яе размова і 

датычылася вясковага жыцця ў 

пасляваенныя гады. Пошукі гурткоўцаў 

увесь час стрымлівала высокая агароджа з 

дроту, за якой пасвіўся вялікі статак аленяў. 

З аднаго боку гэта было прыгожае 

відовішча, але з іншага сведчыла, што “яны 

з’елі людзей”. Менавіта так казалі ў Англіі ў 

16-м стагоддзі, калі дваране зганялі сялян з 

зямлі, каб разводзіць авечак. Там і ўзнікла 

такое прыслоў’е “авечкі з’елі людзей”. 

Сапраўды, у нас гэта адбылося не такім 

гвалтоўным метадам, але даведзеныя да 

адчаю калгаснікі, якія нічога амаль не 

атрымлівалі на працадні, пакідалі ў пошуках 

лепшай долі гэтыя мясціны і перасяляліся ў 

гарады, дзе жыццё было лягчэйшым. Вось 

чаму замест зніклых шматлікіх вёсак на 

апусцелай зямлі выдатна пасвяцца алені. 

Чарговая вандроўка паказала, што 

адкрыцці для “арганаўтаў” яшчэ не 

закончыліся. 

НАБЫТКІ КІРАЎНІКА МУЗЕЯ 

Чарговы летні месяц не прынёс 

адпачынку кіраўніку музея. Ён не толькі 

праводзіў экскурсіі, але займаўся іншымі 

музейнымі справамі, у тым ліку і 

нястомнымі пошукамі экспанатаў. І таму 

калекцыя музеяў папоўнілася новымі 

знаходкамі. Для этнаграфічнага музея Вітаўт 

Ермалёнак набыў цікавую рулетку з 

надпісам фірмы “Gloria”, цікавы жалезны 

свярдзёл з рухомай драўлянай ручкай, 

сапёрную рыдлёўку польскага салдата 20-х 

гадоў ХХ стагоддзя. Жыхар вёскі Пад’ельцы 

Кукуць Уладзімір падараваў для 

гістарычнага музея складны жалезны ложак 

пачатку ХХ стагоддзя. Хутчэй за ўсё 

падобнымі ложкамі карысталіся расійскія 

афіцэры падчас паходаў ды ў гады Першай 

сусветнай вайны. 
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ПАДАРУНАК АД КАНДРАТОВІЧА 

Сталы сябр музея Кандратовіч Ігар у 

чарговы раз прывёз свае новыя знаходкі для 

нашага музея кнігі і друку. На гэты раз ён 

папоўніў раздзел “Філуменія” новымі відамі 

этыкетак ад запалак. У дадатак да ўжо 

змешчаных у нашай экспазіцыі каробак ад 

запалак з выявамі гербаў Беларусі ён дадаў 

новыя – з  гербамі Узды, Старых Дарог, 

Чэрвеня, Мар’інай Горкі і інш. 

Цікавая падборка запалак, 

прысвечаная Вялікай Айчыннай вайне. Гэта 

серыя пад назвай “Узнагароды Перамогі” і 

“Зброя Перамогі”. Перадаў для музея Ігар і 

этыкеткі з серыяў “Замкі Беларусі”, “Дзень 

лесу”, “З Новым годам”, а таксама 

рэкламныя этыкеткі турыстычнага комлексу 

“Белы Лось”. Усе пералічаныя серыі былі 

створаны на Барысаўскай запалкавай 

фабрыцы. 

Менш маляўнічыя, але з заяўкай на 

мысленне, этыкеткі Пінскай запалкавай 

фабрыкі. На іх змешчаны малюнкі розных 

фігур з запалак; каб іх скласці ў іншы 

выгляд, трэба вялікая кемлівасць. Як 

заўсёды, Ігар шмат перадаў і рэкламных 

буклетаў гарадоў Вероны, Вены, Вільнюса, 

Венецыі, Ватыкана, Кракава ды іншых. Ігар 

праводзіў пошуковую працу на мясцовасці і 

таму перадаў у фонды музея вялікую 

колькасць керамікі, кафлі, парцаляны, 

бутэлечак ды іншых знаходак, якія ён 

адшукаў на беразе ракі Свіслач у Мінску ды 

на завулку Паштовым у Мёрах. 

 

НОВЫЯ ВЫДАННІ  АНТОНА БУБАЛЫ  

Хараством прыроды і слядамі 

гісторыі 

Хуткі ў сваім бегу час, і схапіць яго ў 

гэтым несупынным руху могуць хіба толькі 

кнігі. Файна, што маем шчасце прывітаць 

другое выданне кнігі “Пуцявінамі роднага 

краю: прырода і гісторыя 

Верхнядзвіншчыны” (далей скарочана – 

“Пуцявіны”), аўтарам якой з’яўляецца 

натхнёны географ, краязнавец, паэт, 

здольны вандроўнік, экскурсавод, карэктар 

газеты “Мёрская даўніна”, чалавек актыўны 

ў ва ўсіх справах жыцця – Антон Францавіч 

Бубала.  

Дадзенае выданне выяўляецца 

асабліва карысным у вывучэнні геаграфіі і 

гісторыі ў якасці дапаможніка, што 

ўтрымлівае важныя матэрыялы па 

Верхнядзвінскім краі. Ён можа быць 

скарыстаны настаўнікамі, іх навучэнцамі, 

турыстамі, спрычыніцца да значнага 

пашырэння і захавання сведчанняў аб 

Верхнядзвіншчыне. Ажыўленню 

пазнавальнага працэсу, падахвочванню да 

ўласнага пошуку інфармацыі, а таксама 

своечасоваму кантролю паспяховага 

засваення ведаў спрыяюць адмысловыя 

“памежныя” пункты: “Цікава ведаць”, 

“Практыкаванні і заданні”, што 

прысутнічаюць напрыканцы кожнага блоку 

матэрыялаў. 

Пад мяккай вокладкай, на 

адваротным баку якой месціцца біяграфія 

аўтара, кніга лучыць у сабе 248 глянцавых 

старонак, пры двух раздзелах: “Прырода 

нашага Падзвіння” ды “Крокі гісторыі”. 

Наклад другога выдання “Пуцявін” складае 

42 асобнікі. Сваёй арыгінальнасцю і 

багаццем колераў значна прыцягваюць увагу 

шматлікія ілюстрацыі, сярод якіх – рэкі, 

азёры, партрэты, помнікі архітэктуры і 

мастацтва, рарытэтныя фотаздымкі, выявы 

археалагічных артэфактаў, карты ды многае 

іншае. 

Кніга шмат у чым скіраваная на 

апісанне прыродных асаблівасцяў 
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Верхнядзвінскага краю: геаграфічнага 

становішча, геалогіі, тэктонікі, рэльефа, 

карысных выкапняў, кліматычных умоваў, 

гідраграфіі, глебаў, расліннасці, жывёльнага 

свету, ландшафтаў, прыродакарыстання і 

аховы прыроды, насельніцтва, аднак, пры 

гэтым, найбольшая частка “Пуцявін” 

прысвечаная падзеям і памяткам гісторыі 

Верхнядзвіншчыны, прылучаных да 

канкрэтных мясцінаў. Геаграфія і гісторыя 

вельмі добра дапасуюцца, аб чым сведчаць 

шматлікія сусветныя прыклады іх 

шчыльнага знітавання, у тым ліку – 

французская школа “Аналаў”, якая шырока 

паядноўвала ў сабе элементы згаданых 

навук.  

Змешчаны ў другім раздзеле 

“Пуцявін” гістарычны агляд сведчыць аб 

мінуўшчыне краю ад каменнага веку да 

нашага часу. Асаблівую ўвагу прыцягваюць 

народныя паданні, якія ажыўляюць краявіды 

праз эмоцыі, робяць кожнага вандроўніка 

сведкам гісторыі. Немалое месца нададзена 

помнікам археалогіі, падзеям французска-

рускай вайны 1812 г., бо, вядома, на 

Верхнядзвіншчыне размяшчаўся Дрысенскі 

ўмацаваны лагер, адбываліся баі савецка-

польскай вайны 1920 г.; Другой сусветнай, 

што ўзнялася жахлівай віхурай агню, 

пераўтварыўшы ваколіцы, як слушна 

заўважае аўтар, у “край, усеяны абеліскамі”, 

памяткамі ахвяраў карніцкіх аперацый 

акупантаў, падчас якіх спальваліся вёскі 

разам з іх насельніцтвам. Вечнай сведкай 

гэтых пакутаў сталася Расіца. Выгнанне 

захопнікаў, пасляваенны і наш час 

складаюць завяршэнне гістарычных 

абрысаў.  

Старонкамі кнігі завалодвае вокам 

вялікая “галерэя” партрэтаў выбітных 

землякоў, зварот да іх жыцця і дасягненняў. 

Вельмі важна і патрэбна памятаць не толькі 

самую гісторыю, але і чалавека, яго асобу ў 

ёй. Менавіта гэтай мэце і служыць згаданая 

“галерэя”. 

Шчыра дзякуем Вам, шаноўны Антон 

Францавіч, за цудоўную магчымасць 

занурыцца ў хараство прыроды і таямніцы 

гісторыі Верхнядзвінскага краю! Будзьце ж і 

надалей у тым жа агністым жыццёвым 

тонусе, працягвайце радаваць землякоў 

новымі выданнямі, якія, цалкам пэўны, 

будуць сустрэтыя прыхільна ды пакінуць 

добры плён у многіх сэрцах! 

Ігар Кандратовіч 

КНІГА ЎСПАМІНАЎ БАРЫСА 

МАНЦЭВІЧА 

Нядаўна наш раздзел музея кнігі і 

друку 

“Літарату

рная 

Мёршчы

на” 

папоўніў

ся новым 

цікавым 

выданне

м нашага 

земляка 

Барыса 

Манцэвіч

а –  

кнігай 

успаміна
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ў пад назвай “Скрыжалі майго маленства”. 

Кніга была надрукавана ў прыватным 

выдавецтве А.Янушкевіча ў Мінску ў 2017 

годзе. Аўтар успамінаў з’яўляецца 

малодшым сынам актыўнага дзеяча 

нацыянальна-вызваленчага руху Флора 

Данатавіча Манцэвіча. Нарадзіўся Барыс у 

1933 годзе ў вёсцы Ніўнікі, дзе яго бацька 

працаваў настаўнікам. Маленства Барыса 

было апалена вайною. Застаўшыся без 

бацькі, хлопец уволю зведаў голад і галечу. 

У 1957 годзе ён скончыў адзяленне 

журналістыкі БДУ, працаваў 

карэспандэнтам у Вілейскай і Бярэзінскай 

раённых газетах. З 1958 года з’яўляецца 

членам Беларускага саюза журналістаў. 

У сваёй аўтабіяграфічнай кнізе Барыс 

апавядае аб падзеях, якія здараліся з ім з 

таго часу, які захавала дзіцячая памяць. 

Дзякуючы дзённікавым запісам, якія Барыс 

вёў з 1947 года, ён да драбніц узгадвае 

падзеі 80- гадовай даўніны. У першай 

кніжцы ўспамінаў ён узгадвае сваё 

маленства пры Польшчы. Для нас важна, 

што дзіцячая памяць захавала цікавыя 

ўспаміны з жыцця бацькі, яго маральных 

якасцей. У другім аповедзе –  “Пры тых 

саветах” –  мы вачыма маленькага Барыса 

бачым адметнасці новай улады і яе 

стаўленне да яго бацькі. З успамінаў Барыса 

бачна, што каб не пачатак вайны, то не 

мінаваць бы яго бацьку, беларускаму 

патрыёту, сталінскіх рэпрэсій. Асабліва 

кранае чытача апошняя размова маленькага 

хлопчыка з татам. Адразу пасля пачатку 

нямецкай акупацыі Флор Данатавіч быў 

расстраляны ў Полацку. Вялікі цяжар 

абрынаўся на маці, Ганну Манцэвіч, якая, 

застаўшыся без мужа, павінна была адна 

ўтрымліваць дзяцей, а да таго ж і ўнука, які 

таксама застаўся без бацькі. Бо перад 

вайною старэйшая дачка Тоня выйшла 

замуж за першага сакратара Мёрскага 

райкама камсамола, які на пачатку вайны 

быў мабілізаваны ў Чырвоную Армію і 

загінуў у першыя месяцы вайны. Але сям’я 

Манцэвічаў не толькі выжывала, але і 

змагалася з фашысцкімі акупантамі. Пра 

гэта апавядае ў сваіх успамінах Барыс 

Манцэвіч у раздзелах ”Пад нямецкай 

акупацыяй”, “Сем месяцаў у партызанскім 

атрадзе”. Для нашых мясцовых чытачоў 

будзе шмат цікавага, бо ва ўспамінах 

узгадваюцца канкрэтныя падзеі, якія 

адбываліся ў вайну ў нашым краі. У многіх, 

напэўна, на вачах з’явяцца і слязінкі, бо 

нельга без глыбокага жалю чытаць такія 

запіскі, як “Засталіся без каровы”, “Заціркі 

не паелі”, “Лапцікі” і інш. Барысу было 

толькі 10 год, але  ў партызанскім атрадзе ён 

не быў абузай, бо і сам шмат мог зрабіць. У 

раздзелах “На вызваленай зямлі”, “Сюды 

немцы не дайшлі”, “Фергана” наш зямляк 

узгадвае дзіцячыя дамы, куды патрапіў 

Барыс, калі дзяцей камісара атрада Манцэвіч 

эвакуіравалі на самалётах у савецкі тыл.  

Апошнія раздзелы ўспамінаў 

прысвечаны вяртанню сям’і Манцэвічаў на 

радзіму, дзе іх маці ўзначаліла першы 

створаны ў раёне дзіцячы дом у вёсцы 

Александрова. У планах нашага земляка 

напісаць і надрукаваць новыя кнігі 

ўспамінаў: “Вадавароты лёсу”, “Дзівосы 

людскія”. Пажадаем Барысу Флоравічу 

плёну, здароў’я ды здзяйсненя ягоных 

задумаў. 

В.Ермалёнак. 

ПАДАРУНКІ З ПОЛЬШЧЫ  

У чарговы раз наш зямляк з Польшчы 

прафесар філалогіі з Ольштына Уладзімір 

Скукоўскі даслаў новыя кнігі, якія пабачылі 

свет на польскай мове ў 2017 годзе ў 

Ольштыне. Першая кніга “Багаж сведчанняў 

і успамінаў” змяшчае ўспаміны былых 

асаднікаў або іх дзяцей аб жыцці 

міжваеннай Польшчы на так званых “Крэсах 
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усходніх”. 

Другая дасланая кніга, “Сведчанні 

мінулага”, як і першая, утрымлівае ўспаміны 

былых жыхароў даваеннай Рэчы Паспалітай 

на ўсходзе. Але ў адрозненне ад першай, у 

другой кнізе сведчанні запісаны 

навучэнцамі польскіх школ. Другая яе назва 

–  “Як гісторыя Польшчы паўплывала на лёс 

маёй сям’і”. У кнігах змешчаны шматлікія 

дакументы і фотаздымкі. Для чытача з 

Мёршчыны будзе цікава даведацца і аб 

нашых земляках, якія пакінулі пасля вайны 

родныя мясціны. 

ШТО ФАРМАВАЛА ЯК АСОБУ МАЁ 

ПАКАЛЕННЕ 

Яшчэ Эзоп казаў: “Сапраўдны скарб 

для людзей – уменне працаваць”. Аднак, 

існуе безліч накірункаў працоўнай 

дзейнасці, што засвоіць іх усе практычна 

немагчыма. Патрэбна дасканала засвоіць 

тую працоўную дзейнасць, якая будзе 

неабходнай у жыцці. На тэрыторыі нашага 

сельскагаспадарчага раёна кожная асоба 

мела ў дасканаласці авалодаць уменнем 

сельскагаспадарчай працы. Тым болей, што 

да 1950 г. існавала аднаасобная форма 

гаспадарання. Мае сучаснікі апрача ведаў, 

атрыманых у Станіславоўскай пачатковай 

школе, пры хаце – пад кіраўніцтвам 

бацькоў, праходзілі курс усіх неабходных 

прац, якія забяспечвалі функцыянаванне 

традыцыйнай сельскай гаспадаркі. Без ведаў 

і навыкаў, здабытых у хатняй “школе”, 

пражыць было немагчыма. Гэта была 

ўсеахопная навука, якая патрабавала ведаў, 

навыкаў, цярпення і працавітасці. Спынюся 

на адным з раздзелаў раслінаводства – 

ільнаводстве, якое патрабуе вялікай працы і 

ўмення, але, пры тым, прыносіць добры 

прыбытак. 

Першы крок – сяўба, падрыхтоўка 

глебы. Усё выконвалася конскай цяглай 

сілай і наборам адпаведнага інвентара. У 

абавязковым парадку сяўба праводзілася па 

зяблівай апрацоўцы, гэта значыць – поле 

мела быць узараным плугам восенню на 

зіму. Вясной – баранаванне і ўзворванне 

плугам. Гэта была своеасаблівая барацьба з 

пустазеллем і якасная апрацоўка глебы. 

Сяўба праводзілася ў другой палове 

мая, пасля дбайнай апрацоўкі поля 

баранаваннем. Сяўба рабілася ціхім, 

бязветраным надвор’ем, каб насенне льну не 

разносіў вецер і яно раўнамерна легла па 

раллі. Насенне заглыблялася лёгкай бараной 

у зямлю на 2 –  3 см. Вось чаму ралля мела 

быць добра апрацаванай. Не абавязкова, але 

пажадана, каб пасеў прыкатваўся калодай 

для захавання вільгаці ў верхніх слаях 

глебы. 

Пасля з’яўлення парасткаў для 

барацьбы з ільняной блошкай поле 

засявалася попелам ад драўніны. 

Адначасова гэта была і падкормка. Парасткі 

павінны былі мець вызначаную гушчыню, 

каб былі і не рэдкімі, і не надта густымі. Ад 

гэтага залежала якасць ільновалакна і яго 

ўраджайнасць. Усё гэта бацька рабіў у 

прысутнасці мяне і майго брата, каб 

перадаць сваё майстэрства нам. 

Адным з галоўных правілаў было 

наступнае: лён варта церабіць толькі тады, 

калі насенне саспела. Пераспелыя галоўкі 

лопаліся, а насенне высыпалася на зямлю. 

Ільносемя каштавала дорага. Пры 

церабленні лён вязалі ў снапы вызначанага 

памеру, зручнага для абчэсвання галовак. 

Снапы стаўлялі ў бабкі для прасушкі на 

некалькі дзён, у залежнасці ад надвор’я.  

Потым іх у адмысловым возе-тарантасе, 

абшытым прасцінамі, звозілі на гумно, дзе 

абчэсвалі галоўкі спецыяльнымі нажамі. 

Галоўкі ўкладвалі ў вертыкальна 

застаўленыя друкі – маладыя елачкі, у якіх 

галлё абсякалася не гладка, а пакідаліся 

пруткі даўжынёй 20 – 25 см. Рабілася 

падсцілка з саломы. Снапы звозіліся да 

адмысловага вадаёма – сажалкі для мачэння. 

У сажалку раўнамерным слоем закладваліся 

снапы. Гэтая складка снапоў зверху 

накрывалася слоем фашыны – галля, 

маладых парасткаў лазы, дрэваў. Потым усё 

гэта загружалася памакамі – цяжарам з 

камянёў, бярвенняў, такім чынам, каб уся 

складка льну схавалася пад вадой. 
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У залежнасці ад надвор’я, праз 10 –  

15 дзён лён вымаўся з мачылішча і 

развозіўся на сенажаці, ржышча і роўным 

слоем рассцілаўся шэрагамі так, каб валакно 

не краналася голай зямлі. Гэты працэс 

прыпадаў на канец жніўня, калі жнівеньскія 

росы дабратворна дзеялі на лёжку 

льнотрасты. Дадзены перыяд быў самым 

адказным, бо як недалёжка, так і пералёжка 

адмоўна ўздзеялі на якасць ільновалакна. У 

першым выпадку не адставала кастра, у 

другім – аслаблялася фізічная крэпасць 

валакна. Звычайна падымалі лён са сцелішча 

ўсёй сям’ёй, а то і звярталіся па дапамогу да 

суседзяў. Падняты лён вязалі ў снапы, 

стаўлялі ў конусы для прасушкі. 

Прасушаную трасту звозілі ў памяшканне, 

дзе яна чакала сваю чаргу для аддзялення 

кастры ад валакна, так званага мніва. Аднак 

гэта ўжо іншая тэма размовы. 

Напачатку ў калгасе тэхналогія 

вырошчвання льну была ўва многім 

аналагічнай, за выключэннем мочкі і іншых 

працэсаў, якія выконваліся механізмамі. 

Пры дапамозе спецыяльнай вальцовай цёркі 

расціраліся галоўкі лёну, насенне тут жа 

вызвалялася з іх,  а снапы абміналі працэс 

мачэння і адразу скіроўваліся на сцелішча. 

Вылёжка на сцелішчы патрабавала шмат 

часу, а валакно атрымоўвалася горшай 

якасці ў параўнанні з вымачаным. Па 

першых часах, а гэта перыяд 1950 –  60-х гг., 

лён для калгасаў быў асноўнай крыніцай 

атрымання фінансаў. Нешта з заробленага 

давалася і льнаводам. 

Мая маці Фёкла Купрыянаўна была 

нязменнай звеннявой па льну ў нашай 

брыгадзе і, як добра абазнаная ў тэхналогіі 

вырошчвання і апрацоўкі лёну, давала 

якасную прадукцыю. Памятаю, як зімой яна 

запрагала каня ў сані, з мяхамі аб’язджала 

домагаспадаркі, каб сабраць попел для 

барацьбы з ільняной блошкай. Не памятаю, 

колькі вёдраў попелу трэба было здаць за 1 

працадзень. Апошні з’яўляўся ўмоўным 

заробкам, а калі больш правільна – памерам 

уліку ўдзелу кожнага калгасніка ў 

грамадскай працы. Па адным часе пры 

непісьменным брыгадзіры я, быўшы вучнем, 

працаваў улікоўцам, гэта значыць – улічваў 

аб’ём выканання працы кожным калгаснікам 

за дзень.  Памяць захавала некаторыя 

нарматывы. Прыкладна, на касьбе траў 

ручным спосабам за 30 сотак скошаных 

натуральных траў налічвалася 1,25 

працадня, або гэтая ж норма 0,20 га сеяных 

траў, або 0,15 га палеглых сеяных траў. Вось 

такой была наша “Міёрская даўніна” ў часы 

1950 –  60-х гг., альбо 60 –  70 гадоў таму. 

Не так ужо і даўно, але цэлая вечнасць для 

майго пакалення і людзей крыху больш 

сталых. Бальшыня ж выканаўцаў ужо даўно 

спачывае ў іншым свеце. Вечны ім спачын і 

вечная памяць. 

краязнаўца Фадзей Шымуковіч,  

адзін з жывых сведкаў тых часоў 

20.12.2017 г., г. Дзісна 

ЛЁН, МОЙ ЛЁН, МУЖЫКОМ 

УЛЮБЁНЫ 

Працэс перапрацоўкі трасты ў 

валакно выяўляўся дастаткова складаным. 

Гэты працэс у народзе называлі “мяць лён”. 

Неабходна было акрамя халоднага 

памяшкання, у якім знаходзіўся агрэгат, так 

званая мялка, што прыводзілася ў працоўны 

стан канём з дапамогай менавіта таго 

прывада, які прыводзіў у працоўны стан 

малацілку для абмалоту зерневых. У адным 

канцы халоднага памяшкання, званага 

токам, ладавалася асець для сушкі трасты. 

Гэта было сечанае з бярвення памяшканне, з 

уцепленай столлю. У ім месцілася цагляная 

печ, якая напальвалася дровамі, час ад часу 

– кастрой, каб стварыць у гэтым памяшканні 

патрэбную тэмпературу, здатную высушыць 
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трасту да такога стану, каб яна пры 

нязначным намаганні ламалася, 

ператваралася ў кастру і вызваляла ад сваёй 

прысутнасці льновалакно. Снапы трасты 

размяшчалі на спецыяльных жардзінках 

такім чынам, каб гарачае паветра 

раўнамерна выпарвала вільгаць з усяго 

снапа трасты. Сама печка месцілася ў асеці, 

а яе жарало для топкі праз сценку выходзіла 

ў асець. Гэта “гаспадарка” была вельмі 

пажаранебяспечнай, бо сухая траста гарэла 

быццам порах. Не рэдкімі былі выпадкі 

пажараў, нават з чалавечымі ахвярамі. Так 

узімку, на свята Раства Хрыстова 1959 г. у 

вёсцы Фядосава Сіцькоўскага калгаса 

загінуў Рэйбакоз Юстын, які сушыў трасту. 

У якасці паліва выкарыстоўваў трасту – 

высокакаларыйнае паліва. Знайшлі яго 

памерлым ранкам у асеці. Па дадзеных 

следства, Юстын, каб заправіць у топку 

чарговую порцыю кастры, неасцярожна 

адчыніў заслонку. Полымя ўдарыла яго ў 

твар, ён страціў прытомнасць, надыхаўся 

чадным газам і памёр. Падобны лёс 

напаткаў і яго стрыечнага брата з вёскі 

Барсучына Мікалаёўскага калгаса Кумішчу 

Уладзіміра. Неаднаразова здараліся выпадкі, 

калі пажар поўнасцю знішчаў асець і ток 

разам з запасамі трасты. 

Удзень ішоў працэс пераўтварэння 

трасты ў валакно. Конь пад наглядам 

пагоншчыка прыводзіў у рух прывад, які 

праз сістэму металічных стрыжняў 

прыводзіў у працоўны стан мялку. Галоўная 

фігура – працоўны, які падаваў порцыю 

трасты ў вальцы мялкі, якія круціліся. 

Вальцы мелі рубцаваную форму, ламалі 

трасту ў працэсе аддзялення валакна ад 

кастры. Некалькі чалавек выносілі снапы з 

асеці, перадавалі іх таму, хто аддзяляў 

роўныя порцыі трасты, той жа перадаваў 

далей – да таго, хто гэтыя “жменькі” адным 

канцом падаваў у сістэму, што складалася з 

трох валоў. Першы зёў, паміж верхнім і 

сярэднім валам, прымаў гэтую “жменьку”, 

па ходзе ўцягваў у сябе, пераломваў трасту, 

адбіваўся ад бляшанай заслонкі, трапляў у 

зёў паміж ніжнім і сярэднім валам і 

выдаваўся ў рукі таму, хто падае. Калі 

жменька трасты была добра апрацаванай – 

той, хто падае, выкідаў яе на ток, калі 

дрэнна – паўторна пускаў яе ў мялку. 

“Жменька”, выкінутая тым, хто падае, у 

мялку на ток, мела назву “павесла”, яго 

падхоплівала адна з жанчын, трымала за 

адзін канец павесла ў левай руцэ, а правай, у 

якой было “трапло”, літаральна драўляны 

меч, біла па павеслу, каб вытрасці з яго 

астаткі кастры. Гэта была першасная тропка 

льновалакна. Дадзены працэс быў 

складаным з гледзішча гігіены – суцэльны 

пыл. Па сканчэнні працы мылі рукі і твар, 

адзенне таксама ўсё было ў пыле. 

Другасная тропка льну была 

заключнай: яна надавала яму таварны 

выгляд. Льнотрапанне на першы выгляд 

можа здацца простай працай, аднак гэта не 

так. Ад таго, як праведзеная гэта праца, 

залежала якасць прадукцыі. Тыя, хто сеяў 

шмат ільну, з мэтай продажу льновалакна, 

якое цанілася вельмі дорага і было самым 

прыбытковым промыслам, наймалі 

прафесійных спецыялістаў-трапальшчыкаў. 

У Дзісне сярод габрэяў былі цэлыя арцелі 

трапальшчыкаў ільновалакна. 

Льновалакно, якое ішло на патрэбы 

гаспадаркі, для раблення палатна і вырабаў з 

яго, іншых вырабаў з валакна, падлягала 

дадатковай, яшчэ больш складанай 

апрацоўцы. Аднак гэта ўжо іншая тэма. 

P.S. Паважаны чытач, я выклаў 

матэрыял так, як гэта выконвалася ў нашай 

мясцовасці, таму магчымая наяўнасць 

адхіленняў і дапаўненняў, пэўных 

карэктываў з Вашага боку. Калі так – то я 

гэта толькі ўхваляю. 

краязнавец Фадзей Шымуковіч, г. 

Дзісна 


