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НАШ ЛЮСТРАДЗЁН 

ЭКСКУРСІІ 

У МУЗЕЯХ – МІНЧАНЕ 

Кожны год, адпачываючы на 

Браслаўшчыне, мастак з Мінска Прохараў Пётр 

разам з сынам Міколам наведвае нашы музеі. 

Не выключэннем стаў і гэты год. Як заўсёды, 

падчас сустрэчы госці знаёміліся з новымі 

паступленнямі экспанатаў у музеі, 

абмяркоўвалі апошнія навіны музейнага 

аб’яднання, у першую чаргу, будучую 

рэканструкцыю музея. Магчымасці дапамагчы 

ў гэтай справе ёсць у жонкі Пятра Прохарава 

Ганны Выгарнай, якая займаецца выкананнем 

падобных праектаў. На развітанне госці 

падаравалі ў музей кнігі і друку прывезеныя 

экспанаты, а Вітаўт Ермалёнак, у сваю чаргу, 

сваё апошняе выданне “Святыня над возерам.” 

У МУЗЕІ – НАЗІРАЛЬНІКІ 

Падчас выбараў Прэзідэнта Рэспублікі 

Беларусь назіральнікі на выбарчым участку, які 

размяшчаўся ў нашай школе, пажадалі наведаць 

этнаграфічны музей “Сялянская хата”.  

Кіраўнік музея распавёў гасцям аб прадметах 

быту, прыладах працы нашых продкаў, 

пазнаёміў з інтэр’ерамі пакояў розных 

перыядаў. Асабліва цікава было пабачыць 
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жыллё беларусаў у мінулым назіральніку з 

Кыргызстана. 

У МУЗЕІ – ГОСЦІ З МАСКВЫ 

У жніўні па прапанове экскурсавода з 

Браслаўшчыны Віктара Бунта этнаграфічны 

музей “Сялянская хата” наведалі рэдактар 

выдання з Масквы ВольгаТатарынава (Готліб) з 

сынам Георгіем. Экскурсію па ўсіх пакоях 

правёў Вітаўт Ермалёнак. Ён распавёў гасцям з 

Расіі аб асаблівасцях пабудовы беларускай 

вясковай хаты, яе інтэр’ерах у розныя часы. 

Асабліва Вольгу захапіла апрацоўка лёну ў 

мінулым і прадметы адзення, вырабленыя з 

гэтай расліны. Зацікавілі наведвальнікаў і 

лекавыя расліны, якімі карысталіся нашы 

продкі. 

У МУЗЕЯХ – ЖЫХАРЫ МЁРАЎ 

Прываблівае жыхароў Мёраў 

таямнічасць хаткі-музея, якая схавалася ў 

школьным садзе. У жніўні яе наведалі 

выпускніцы нашай школы Марына Драба і 

Бялевіч Алена разам са сваімі бацькамі і 

дзецьмі. Вітаўт Ермалёнак распавёў аб гісторыі 

стварэння музея, правёў экскурсію па ўсіх 

пакоях этнаграфічнага музея, распавёў аб 

найбольш цікавых асаблівасцях кожнага 

перыяду існавання сялянскай хаты. Нягледзячы 

на сталы ўзрост бацькоў, шмат рэчаў ужо для іх 

было невядома. Зацікавіў вясковы быт у 

мінулым і самых маленькіх наведвальнікаў. 

Музей гасцям так спадабаўся, што на другі 

дзень яны наведалі гістарычны музей і музей 

кнігі і друку. Кіраўнік музея пазнаёміў гасцей з 

найбольш арыгінальнымі знаходкамі і 

рарытэтамі музеяў. На развітанне госці набылі 

выданні краязнаўцы. 

Наведала музеі кнігі і друку і 

“Сялянскую хату” былая выпускніца нашай 

школы Мацук Вілія. Кіраўнік музея правёў 

экскурсію, падчас якой азнаёміў госцю са 

зместам экспазіцый і найбольш арыгінальнымі 

экспанатамі, распавёў аб гісторыі рарытэтаў 

музеяў. Асабліва ўразілі госцю старадаўнія 

рукапісныя кнігі і інтэр’еры вясковай хаты. 

Зацікавілі Вілію і экспанаты, якія перадаў у 

музей яе тата Багуслаў Мацук. 

ЭСКІЗ-ДЫЗАЙН ПРАЕКТА 

ГІСТАРЫЧНАГА МУЗЕЯ 

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”. Пасля наведвання 
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нашага музея ў ліпені мастакі-дызайнеры 

зрабілі першыя эскізы будучага музея. Падчас 

чарговай сустрэчы адбылося абмеркаванне 

эскізаў. Кіраўнік музея выказаў свае заўвагі і 

прапановы па будучай экспазіцыі музея і 

выставачнай залы.  

ВЕЛАПАХОД “СЛАВУТАСЦІ 

ПАГОСЦКАГА КРАЮ”  

Кожны год кіраўнік археолага-

краязнаўчага гуртка разам з гурткоўцамі 

распрацоўвае маршруты летніх краязнаўчых 

паходаў і вандровак. Нітка маршрутаў 

пракладваецца так, каб па магчымасці яна 

ўяўляла сабою пярсцёнак і каб на шляху руху 

былі раней не даследаваныя аб’екты. У гэтым 

годзе кіраўнік археолага-краязнаўчага гуртка 

“Арганаўты мінулага” Вітаўт Ермалёнак 

распрацаваў раваровы турыстычна-краязнаўчы 

маршрут пад умоўнай назвай “Славутасці 

Пагосцкага краю”. 

Мэты вандроўкі: 

Адшукаць месцы пахаванняў бацькоў і 

дзеда славутага генерала Станіслава 

Капаньскага. 

Удакладніць біяграфію самабытнага 

мастака Антона Рыдзікі з вёскі Барадзінічы. 

Вывучыць гістарычныя, археалагічныя, 

архітэктурныя помнікі, помнікі прыроды па 

шляху паходу. 

Удакладніць радаводы Лапацінскіх, 

Канаплянскіх, Клётаў, Замбжыцкіх, Капаньскіх 

і іншых шляхецкіх родаў, уладанні якіх 

знаходзіліся у Пагосцкай воласці. 

Знайсці імёны новых славутых 

нараджэнцаў Пагосцкай зямлі. 

Сустрэцца і запісаць успаміны 

старажыхароў. 

Адшукаць экспанаты для музеяў СШ №3 

г.Мёры, а таксама для Мёрскага раённага 

гісторыка-этнаграфічнага музея. 

Распрацаваны маршрут праходзіць па 

тэрыторыі Мёрскага, Шаркаўшчынскага і 

Браслаўскага раёнаў. Асноўныя кропкі 

праходжання: Мёры – Дубашынскі двор – 

Клётаў двор – Гарані – Чапукі – Махіроўка – 

Кублішчына – Наўгароды – Вусаўцы – Беляўцы 

– Вострава – Стары Пагост – Юндзілова – Новы 

Пагост – Фролаўшчына – Ваўчкі – Мількі – 

Барадзінічы – Ісакаўцы – Вісяты – 

Сабалеўшчына – Волкаўшчына – Святая Вада – 

Чапукі – Мёры. Агульная працягласць 

маршрута з заездамі – 120 км. 

Удзельнікі вандроўкі: кіраўнік – Вітаўт 

Ермалёнак, яго намеснік – Вольга Ясінская, 

сталы вандроўнік у складзе гуртка яшчэ са 

школьных часоў Кандратовіч Ігар, малады 

настаўнік гісторыі Максім Філіповіч. Асноўная 

група ўдзельнікаў паходу – сябры гуртка 

“Арганаўты мінулага” і пазашкольнага 

аб'яднання МРЦДіМ “Турыст” Лазоўскі 
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Аляксей, Шыдлоўскі Віталь, Малец Сяргей, 

Кліменцьева Арына, Панізнік Аляксандра, 

Мацвеева Аляксандра, Ясінская Усціння і 

навучэнка ліцэя з Польшчы Анецька Рэната. 

Дажджлівы ранак не напужаў турыстаў, усе 

ахвотныя з поўным рыштункам на роварах 

рушылі па запланаваным маршруце. Наперадзе 

калоны раварыстаў імчаў кіраўнік паходу, 

замыкаючым быў Кандратовіч Ігар. Першы 

прыпынак – Дубашынскі Двор, дзе ў мінулым 

быў маёнтак Мёры. Яшчэ некалькі 

дзесяцігоддзяў таму “арганаўты” адшукалі тут 

не толькі рэшткі сядзібы, але і крамянёвыя 

прылады працы часоў неаліту. Нягледзячы на 

пахмурнае надвор’е, настрой у падарожнікаў 

быў бадзёры, асфальтавая дарога спрыяла 

лёгкаму руху наперад. Далей падарожнікі 

наведалі цікавыя кропкі маршрута: радавое 

гняздо Клётаў, дзе з аповеду Вітаўта Ермалёнка 

дзеці даведаліся пра гэты славуты род. На 

працягу праходжання маршрута мы ўвесь час 

будзем знаёміцца з месцамі, звязанымі з 

жыццём і дзейнасцю гэтых шляхціцаў, 

патрыётаў сваёй радзімы, якой для іх былі Новы 

Пагост, Укля, Клібаўшчына, Вісяты і іншыя 

мясціны. Пасля азнаямлення з месцам былой 

сядзібы, рэшткамі парку, рушым па гравійнай 

дарозе праз вёску Томкі да былой вёскі 

Лявонаўцы, дзе прайшлі дзіцячыя гады 

будучага віцэ-адмірала, Героя Савецкага Саюза 

Томкі Ягора Адрэевіча. Пакуль што пра былую 

вёску нагадваюць толькі вялікія дрэвы, якія 

засталіся на месцы хатаў былога паселішча. 

Адно з такіх дрэваў нагадвае нам і аб сядзібе, у 

якой гадаваўся будучы Герой. Вяртаючыся на 

галоўную дарогу, зварочваем налева, каб 

удзельнікі паходу змаглі пабачыць знакамітыя 

помнікі прыроды і археалогіі – Гаранскую 

граду, гарадзішча, адкрытае “арганаўтамі” яшчэ 

ў 1987 годзе пад назвай “Булачка”, паселішча 

неаліту на беразе Кацілаўскага возера. 

Гарадзішча не пашкоджана, паверхня яго не 

апрацоўваецца сельгастэхнікай і пачынае 

паступова зарастаць хмызняком. Аб былой 

сядзібе Фелікса Мірскага ў Гаранях сведчаць 

зараз толькі рэшткі парку. А вось ад сядзібы 

Масцішча шляхціца Юзэфа Парфяновіча нават 

ні дрэваў, ні падмуркаў не засталося. Толькі ў 

нашым музеі кнігі і друку захавалася 

вершаванае апісанне былога маёнтка, напісанае 

яго сынам Тэафілам. Уразіў нашых турыстаў 

яшчэ адзін помнік прыроды “Камень Прывід”, 

які размешчаны на адлегласці 100 метраў ад 

дарогі Мёры – Новы Пагост насупраць адзінай 

хаты былой вёскі Чаравік. Распавядаем 

удзельнікам паходу легенду пра гэты камянь-

волат. Наступны аб’ект, які нельга прамінуць,– 

Чапукоўская сярэдняя школа. Тут створаны 

цікавы экалагічны музей, дзе можна 

пазнаёміцца з флорай і фаўнай раёна. Цешыць 

вока вандроўніка прыгожа дагледжаная, уся ў 

кветках тэрыторыя абапал школы. (Працяг у 

наступным нумары). 

ДА 100- ГОДДЗЯ САВЕЦКА-ПОЛЬСКАЙ 

ВАЙНЫ 

Баі на Мёршчыне ў ліпені 1920  

Трагедыя той вайны для нас была ў тым, 

што нашы землякі змагаліся як у польскім 

войску, так і ў шэрагах чырвонаармейцаў, куды 
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большасць была гвалтоўна мабілізавана. 

Менавіта на Дзісеншчыне ў ліпені 1920 года 

павінен быў адбыцца па планах Тухачэўскага 

“другі Седан“– поўнае акружэнне польскіх 

войскаў і іх разгром. Па ўспамінах 

старажыхароў захаваліся акопы польскай арміі 

ў лесе за вёскай Авечкі. Гэтыя акопы, якія 

займалі жаўнеры 10-й польскай дывізіі, іх 

мужная барацьба, контрудары падчас 

наступлення 54-й дывізіі Чырвонай Арміі 

адыгралі галоўную ролю ў зрыве акружэння 

ўсіх польскіх войскаў, якія ўдвая саступалі 

праціўніку па колькасці жывой сілы і зброі. 

Асноўныя баі адбываліся ў раёне вёсак Уліна, 

Новы Двор, Сакалоўшчына, Вугольнікі, 

Амбросенкі, Паўлавічы, Шамшуры, 

Паддубнікі, Спігальшчына. Тут была асноўная 

паласа прарыву 478, 481, 483, 484, 485, 486 

палкоў 54-й дывізіі Чырвонай Арміі. Ім 

супрацьстаяла група войск падпалкоўніка 

Сівіцкага, якая складалася з двух палкоў 

Кракаўскага і Ломжанскага і часткі 18 

Уланскага кавалерыйскага палка, 8-й дывізіі 

рэзерва генерала Жэлігоўскага. На поўначы для 

прарыву фронту Тухачэўскі накіраваў 3-ці 

кавалерыйскі корпус Гая колькасцю 4116 

шабляў. Яго мэтай было прарваць фронт і 

праводзіць наступ уздоўж Заходняй Дзвіны на 

Друю, потым на Свянцяны. Нягледзячы на 

пераўзыходныя сілы Чырвонай Арміі, упартае 

супраціўленне польскіх войскаў 4 – 6 ліпеня 

сарвала планы Тухачэўскга акружыць і 

разграміць палякаў. Баявыя адзінкі Польшчы 

арганізавана адышлі ў напрамку Вільні і далей 

адступалі да Варшавы, дзе прынялі ўдзел у 

абароне польскай сталіцы, што і прывяло да 

разгрому Чырвонай Арміі 15 жніўня 1920 года. 

Гэтыя баі на Дзісеншчыне яскрава апісаны ў 

мемуарах галоўнакамандуючага польскіх 

войскаў Юзэфа Пілсудскага, камандуючага 

Заходнім фронтам МіхаілаТухачэўскага, 

камандзіра 8-й Беларуска-Літоўскай дывізіі 

генерала Люцыяна Жэлігоўскага, начштаба 

Сяргеева. Найбольш падрабязна пра баі на 

Дзісеншчыне можна даведацца з кнігі Фёдара 

Храмава “Прорыв 54-й дивизией 

оборонительной полосы белополяков", Москва, 

1938 г. Аб той вайне сведчаць помнікі 

загінулым воінам, якімі польская дзяржава 

ўшанавала іх памяць. Самыя вялікія некропалі 

– у Германавічах, Дунілавічах; захаваліся і 

зараз рэканструяваныя брацкія магілы ў Язне, 

Мёрах, Драгунах. Савецкая ўлада за гады 
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свайго існавання так і не ўшанавала памяць 

загіулых чырвонаармейцаў. У нашай 

мясцовасці захаваўся толькі адзін помнік у 

Язне, які ўстанавілі яшчэ ў 20-я гады ХХ 

стагоддзя польскія ўлады. Гэта сціплы крыж з 

бетону з надпісам на польскай мове "33 

невядомыя савецкія салдаты". У гады 

бальшавіцкай улады ён быў нават не 

дагледжаны і схаваны густымі зараснікамі 

хмызняку. 

ЗНАХОДКІ ІГАРА КАНДРАТОВІЧА 

Кандратовіч Ігар, навуковы супрацоўнік 

Заслаўскага музея-запаведніка, знаходзячыся ў 

адпачынку на Мёршчые, праводзіў пошукавую 

дзейнасць. Так, падчас разведкі ў наваколлі 

вёскі Грэцкія ён адшукаў для этнаграфічнага 

музея цікавы кораб, зроблены з лёну, чатыры 

вялікіх скруткі лыка для пляцення лапцей. Для 

гістарычнага музея на раллі адшукаў 

фрагменты керамікі ХVII – ХІХ ст. Аб існаванні 

тут шляхецкай сядзібы сведчыць знаходка 

кафлі з зялёнай палівай ХVIIІ – ХІХ ст. У 

закінутай хаце адшукаў сшытак для сачыненняў 

па рускай мове 1954 года. З вёскі 

Сабалеўшчына ад Маркевіч Аліны Карлаўны ён 

прывёз стары парасон, які будзе змешчаны ў 

пакоі пасляваеннай хаты этнаграфічнага музея. 

Ён належаў сястры яе маці Навічонак Веры 

Фёдараўны з вёскі Кляўсы. Падарыў парасон у 

1946 годзе яе хлопец. У Мёрах Ігар знайшоў 

пры разборцы хаты вялікі партрэт Старшыні 

Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР Анастаса 

Мікаяна і такі ж па памерах фотаздымак 

першых савецкіх касманаўтаў 1964 года.  

 ПАДАРУАНАК АД ШЫМКО ТЭРЭЗЫ 

Старажыхарка з Мёраў Шымко Тэрэза ў 

мінулым працавала пры міёрскім касцёле, шмат 

дапамагала ксяндзу Яну Грабоўскаму, таму ў яе 

захавалася шмат цікавых здымкаў і рэлігійных 

кніг, якія яна перадала нашаму музейнаму 

аб’яднанню. Найбольш цікавае з іх выданне – 

зборнік цыркуляраў Курыі Віленскай дыяцэзіі 

за 1925 год “Кurenda”. У ім ёсць звесткі аб 

перамяшчэнні ксяндзоў у нашым краі ў розных 

касцёлах. У раздзел музея кнігі і друку мы 

атрымалі некалькі экзэмпляраў часопіса на 

польскай мове “Пасланнік Сэрца Езуса” за 1930 

– 1931 гады. У раздзел “Рэлігійная літаратура” 

наша дабрадзейка падаравала кнігі на польскай 

мове “Служба Божа” 1928 года выдання, 

“Казанні аб Найсвяцейшай Марыі Панны” 1924 

г, “Святая Імша ў нашым жыцці” 1937 г., 

“Залаты алтарчык для жанчын” 1889 г, “Езус. 

Марыя. Юзэф” 1931 г. і іншыя. Важнай 

крыніцай інфармацыі аб казаннях святароў у 

часы атэізму будзе перададзены нам канспект 

казанняў у нядзелю мёрскага святара Яна 

Грабоўскага, прамоўленых ім амаль на працягу 

ўсяго 1966 года. У нашы зборы Тэрэза Шымко 

падаравала шмат абразкаў, як прыміцыйных, 

так і з выявамі святых каталіцкай царквы. У іх 

ліку апісанне крыжа святога Антонія з Падуі, 

які павінен быў дапамагаць у выгнанні з 

чалавека нячысцікаў, абразок з партрэтам папы 

Яна Паўла ІІ і напісанае яго рукой у 1984 годзе 

дабраслаўленне. Шымко Тэрэза перадала нам і 
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вялікую колькасць фотаздымкаў з жыцця 

міёрскага касцёла ў 60 – 80-я гады ХХ ст. 

НАБЫТКІ КІРАЎНІКА МУЗЕЯ 

У ліпені Вітаўт Ермалёнак купіў за 

ўласныя грошы ў нумізматычную калекцыю 

гістарычнага музея шмат манет сучасных краін. 

Паміж імі 50 сэнцімаў Рэспублікі Венесуэла. На 

яе аверсе выява Балівара Вызваліцеля – героя 

барацьбы народаў Лацінскай Амерыкі за 

незалежнасць у ХХ ст. Унізе пад партрэтам 

подпіс Барр – прозвішча гравёра, які стварыў 

першы партрэт Балівара на манеце ў 1873 годзе. 

На рэверсе манеты надпіс назвы краіны, 

намінал і год эмісіі – 1990. У цэнтры – выява 

герба Венесуэлы: шчыт падзелены на тры 

часткі, у якіх змешчаны сноп каласоў – сімвал 

адзінства народа Венесуэлы; справа – тры сцягі 

Вялікай Калумбіі, унізе неасядланы конь – 

сімвал свабоды. 

На купленай манеце Фінляндыі 

вартасцю 10 пенні на аверсе пазначана назва 

краіны і год чаканкі – 2000, выява кветкі 

ландыша, галоўнай сыравіны для парфумернай 

прамысловасці. На зваротным баку – пчаліныя 

соты – сімвал сацыяльнага парадку і гармоніі 

фінскага грамадства. Назва манеты пені, якая 

ўжываецца ў англасаксонскіх краінах, вядомая 

з VII стагоддзя, была прынята і ў Фінляндыі, у 

перакладзе азначае грошы. 

У калекцыю краязнаўца прыдбаў 

аргенцінскую манету вартасцю адзін аўстрал. 

На аверсе манеты выява фасада будынка 

ратушы Буэнас-Айрэса, вакол – надпіс назвы 

краіны. На рэверсе – намінал манеты і год 

чаканкі – 1989. Другая манета, набытая з 

Аргенціны, 1 песа, была чаканена толькі адзін 

раз – 16 ліпеня 1984 года. У тыя часы яна была 

раўнавартасна 10 000 старых песа, праз два 

гады яго замянілі на аўстрал. На аверсе 

змешчана выява будынка Нацыянальнага 

кангрэса ў Буэнос-Айрэсе, надпіс назвы краіны. 

На зваротным баку – намінал і год чаканкі песа. 

Купіў кіраўнік музея і манету з Люксембурга 

1989 года эмісіі, на яе рэверсе змешчаны 

партрэт Жана 8-га, вялікага герцага 

Люксембурга, які ў 2000 годзе адрокся ад трона 

на карысць сына Анры. На рэверсе ў цэнтры – 

лічба 1 і літара “F” – намінал і скарочаная назва 

манеты, унізе пад лічбай назва краіны-эмінэнта. 

З Эквадора мы набылі манету наміналам 

1 сукрэ эмісіі 1988 года. Назва манеты была 

нададзена ў гонар генерала Антонія Хасэ дэ 

Сукрэ (1795 – 1830), венесуэльскага патрыёта, 

правай рукі Сімона Балівара; партрэт гэтага 

генерала змешчаны на рэверсе манеты. На 

аверсе, акрамя назвы краіны і года эмісіі, –  

выява герба Эквадора, зацверджанага ў 1900 

годзе. У цэнтры герба – выява гары Чымбараса 

– вулкана вышынёй 6 268 метраў. Ля яго 

падножжа пачынаецца рака Гуаяс, буйнейшая 

водная артэрыя краіны. На яе хвалях на гербе 

выява сілуэта карабля “Гуаяс” 1841 года – 

першага парахода ў Лацінскай Амерыцы. 

Мачтай караблю служыць “Кадуцэй” – жэзл 

бога гандлю Меркурыя як сімвала развіцця 

эканомікі і гандлю краіны. Купіў кіраўнік музея 

і ірландскую манету наміналам адзін пені. На 

аверсе – надпіс назвы краіны Эйрэ і арфа караля 

Брыана Бору, якую ўпрыгожвае геаметрычны 

арнамент. На зваротным баку – скарочаны 

надпіс намінала 1”Р” і стылізаваная птушка з 

доўгім хвастом і стужкай, якую яна трымае ў 

дзюбе. Набыў Вітаўт Ермалёнак таксама манету 
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вартасцю 1 тамбал Рэспублікі Малаві. На яе 

аверсе змешчаны нацыянальны герб краіны, 

якая раней была брытанскай калоніяй і насіла 

назву Ньясаленд. Уверсе герба –  антычны 

шлем, на якім узвышаецца арол з раскінутымі 

крыламі на фоне ўзыходзячага сонца. Па баках 

герба размешчаны леў і леапард, якія стаяць на 

задніх лапах. Пад гербам – горны пейзаж і 

стужка з надпісам “Адзінства і свабода”. На 

рэверсе – год эмісіі 1995 і выява рыбаў цілапій, 

здабыча якіх у возеры Малаві з’яўляецца 

важным эканамічным рэсурсам краіны. З 

Сейшэльскіх астравоў мы набылі манету 

вартасцю 5 пенсаў. На аверсе яе – партрэт 

англійскай каралевы Елізаветы ІІ мастака 

Арнольда Машэна, год чаканкі 1972. На рэверсе 

манеты – назва яе намінала і дэвіз на англійскай 

мове “Вырасціць больш ежы”. У цэнтры – качан 

капусты – сімвал неабходнай краіне стравы. 

З вострава Кіпр у музей была набыта 

манета наміналам 1 цэнт 1998 года, якая была ў 

абарачэнні з 1983 года да ўвядзення ў краіне 

еўра ў 2008 годзе. На аверсе ў цэнтры змешчаны 

на шчыце нацыянальны герб – голуб з аліўкавай 

галінкай, пад ім надпіс “1960 год” – гэта год,  у 

якім была абвешчана незалежнасць Кіпра ад 

Вялікабрытаніі. На зваротным баку манеты – 

стылізаваная птушка, пад ёй – аліўкавая 

галінка, як на старажытнай кіпрскай вазе, і 

намінал манеты – лічба 1. 

У музейную калекцыю купіў кіраўнік 

музея манету Славакіі вартасцю 10 гэлераў. На 

яе аверсе ўверсе – герб Славакіі – двайны крыж, 

які сімвалізуе тры гары Татру, Матру і Фатру. 

Унізе – надпіс краіны эмінэнта і год чаканкі – 

1999. На рэверсе манеты змешчана выява 

помніка драўлянай архітэктуры ў Кажухоўцы – 

званіца царквы Мікалая Цудатворца і 

скарочаная назва намінала манеты. Літара Z 

унізе азначае, што яе выяву выканаў мастак 

гравёр Драгамір Зобэк. Адной з цікавых 

набытых кіраўніком музея манет з’яўляецца 5 

шылінгаў непрызнанай у свеце краіны 

Самалілэнд, якая размешчана на паўвостраве 

Самалі (Афрыканскі Рог). Незалежнасць яе 

была абвешчана ў 1991 годзе, а першыя грошы 

ў гэтай краіны з’явіліся ў 1994 годзе. На аверсе 

манеты – назва дзяржавы на англійскай мове, 

год чаканкі – 2005. У цэнтры – дарослы 

афрыканскі слон з маленькім слонікам. На 

рэверсе –  намінал манеты напісаны лічбай, а 

таксама літарамі на англійскай і самалійскіх 

мовах. 

З дзяржавы Ізраіль была куплена манета 

1 новая агора. На яе аверсе – на іўрыце і 

арабскай мове назва краіны. Справа – выява 

фінікавай пальмы, традыцыйнага сімвала Юдэі. 

На рэверсе – намінал манеты таксама на іўрыце 

і арабскай мове, год эмісіі па нацыянальным 

календары – 5742 ад стварэння свету, або 1982 

ад нараджэння Хрыста. Купіў кіраўнік музея і 

манету наміналам 1 цэнт вострава Фіджы 1994 

года чаканкі. На яе рэверсе змешчаны партрэт 

каралевы Елізаветы ІІ, якая ўзначальвала 

Брытанскую Садружнасць, у склад якой 

уваходзіў востраў Фіджы. Партрэт напісаны 

мастаком Рудольфам Маклауфам. Вакол 

партрэта – імя каралевы і назва краіны-

эмінента. На рэверсе ў цэнтры мы бачым 

посудтаноа, які выкарыстоўваўся для 

рытуальных цырымоній на востраве. Уверсе 

лічбай напісаны намінал, а ўнізе назва манеты. 

ПАДАРУНАК АД ПЯТРА ПРОХАРАВА 

Мастак з Мінска Пётр Прохараў, штогод 

наведваючы музеі, прыязджае не з пустымі 

рукамі. Не выключэннем стаў і гэты год. Самым 

цікавым падарункам быў для нас фрагмент 

пергаментнай старонкі Торы, напісаны на 

іўрыце.  У музеі кнігі Пётра падараваў некалькі 

падручнікаў. Самая старая з падараваных кніг – 

выданне 1954 года на рускай мове прафесара А. 

В. Кажэўнікава “По тундрам, лесам, степям и 

пустыням”. Кніга прызначана для школьнікаў з 

мэтай пашырэння іх ведаў па батаніцы і 

геаграфіі. Пэўную цікавасць уяўляе падручнік 

на беларускай мове для другога класа 

“Арыфметыка”, надрукаваны ў Мінску ў 1957 

годзе. Для школ з беларускай мовай навучання 

мы атрымалі ў музей “Книгу для чтения по 

русскому языку в 3 классе” таксама мінскага 

выдавецтва 1958 года. Пятро падараваў нам і 
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падручнік “Ботаника” на рускай мове для 

вучняў 5 – 6 класаў, друкаваную ў 1964 годзе. 

Сяргей Панізьнік 

 СТАНЦЫЯ БІГОСАВА 

У 1926 годзе на станцыі Бігосава двойчы 

спыняўся народны паэт Латвіі Яніс 

Райніс. 

Пусты перон зажураны.. 

Дзе край латгальскі? Зьнік? 

Зь Бігосава ў Манчжурыю 

заскрыгатаў цягнік. 

 

Узрушаным насельнікам 

праменьчык на суку. 

Да Віцебска пасьцелена… 

Менск падае руку! 

У Райніса зь Бігосавам 

сваяцтва да пары… 

Сібірскімі пагостамі 

сплывуць яго сябры: 

паміж глухімі межамі, 

дзе рэйкі не гудуць, 

балткрэваў рэбры сьвежыя 

пад шпалы падкладуць. 

…Але яшчэ ня зьмецены 

усе лісты з дубоў. 

І ў Латвіі – нявесьціна 

да Райніса любоў. 

Калі цягнік з Манчжурыі 

увойдзе у разгон – 

пад аркамі ажурнымі 

замрэ у Рызе ён. 

І высылка пасьпешная 

Бігосава праткне… 

Ох, станцыя памежная 

з дубамі у вакне, 

з паглядам Яна Райніса 

у рыскім цягніку… 

За ім і я, і раніца -- 

з-пад промня на суку. 

Нікому сонца босае 

не засланяў паэт. 

…Вяртай мяне, Бігосава, 
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у райнісаўскі сьвет! 

Фадзей ШЫМУКОВІЧ  

Человеческий труд и человеческий пот 

добывают для человека средства 

удовлетворения его потребностей. Г. Гегель 

Накануне своего 85-летия считаю, что 

имею право сделать анализ, как человеческий 

труд и человеческий пот удовлетворял наши 

потребности в построении для нас лучшей 

жизни. Семьдесят лет тому назад я, 15-летний 

подросток, в полной мере испытал отраду, 

чувство радости, которую приносит мне мой 

труд. В это время осуществлялась организация 

колхозов, и нам, юнцам, пришлось принимать 

активное участие в общественном труде. 

Распуская нас на летние каникулы, директор 

Окунёвской тогда еще семилетки, объявил, что 

каждый из нас должен в колхозе заработать 50 

трудодней. Для нас всё было незнакомо и даже 

романтично. 

Жили мы по сегодняшним меркам очень 

бедно. Не голодали, но пища была 

однообразная: хлеб, картошка, молоко, овощи. 

Мясо, скварка были только по большим 

праздникам, а колбаса лишь на Пасху. Обувь, 

одежда самая простая и ветхая. Босиком ходили 

от мороза весной до глубокой осени. Говорят в 

народе, от восхода солнца, до захода. Работа 

была самая разнообразная, какая только была 

на подворье крестьянина. Мы её не 

игнорировали и выполняли любую. Все 

стремились к лучшей жизни. Это стремление 

нас не останавливало ни перед какой работой – 

престижной и обычной. 

А дальше в стихотворной форме:  

Лето. Какая благодать, утречком, хоть 

чуточек, 

На сеновале в удовольствие поспать. 

Пять утра. Мама: «Проснись, сыночек, 

Нужно коровку на пастбище отогнать.» 

Проснулся, умылся, оделся быстро, 

Сон как рукой, в момент сняло. 

Босиком по росе холодной, серебристой 

Отправился с бурёнкой на пастбище, за 

село. 

Завтрак: хлеб, простокваша, масла 

ложка, 

Отварная картошка с огурцом. 

Для косца это разве кормёжка? 

Коса, как бритва, налажена отцом. 

Ростом ты вымахал махина. 

В свои пятнадцать годков. 

Желанье большое – ощущать себя 

мужчиной, 

Среди взрослых соседей – мужиков. 

Нам, юнцом, работу старались дать 

полегче. 

Старшее поколение ещё был совестный 

народ. 

В прокосы стали покороче, где трава 

полегче. 

Мы же старались делать всё наоборот. 

Работа не из лёгких – вручную косить, 

Дневная норма – тридцать соток, не 

мало! 

Господа! Осмелюсь вам доложить, 

Сколько сил и энергии она забирала! 

Какое блаженство! С каждым годом 

взрослее мы стали! 

Получали хороший урок, как надо 

косить. 

Без привычки к вечеру истомлялись, 

руки уставали, 
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Даже на животе кожа немножко болит. 

Никогда не был лёгким труд 

землепашца, 

Особенно когда он был ручным. 

Кормить человечество – обязанность 

наша, 

Хотя сегодня труд стал машинным, 

иным. 

Земелька, данная нам самим Богом, – 

Её мы обязаны как родную мать любить. 

Технологию обработки соблюдать 

строго, 

Чтобы по максимуму отдачу получить, 

Формируя внутренний мир человека. 

К сожалению, не тем путем мы идём: 

Развлечения, игры, безделье делают 

морального калеку, 

Может образумимся, и предпочтение 

труду отдаем? 

Накормлены досыта, по моде одеты. 

Но сколько дури в голове молодой? 

Не с неба свалился достаток нам этот. 

Послушать бы вам умные речи, 

Которые излагает дед этот. 

Матэрыял для друку падрыхтаваны 

настаўнікам гісторыі Максімам Філіповічам. 

Яўрэі Мёршчыны ў партызанскіх атрадах: 

1941-1944 гг.  

Заўжды, як у мае рукі трапляе якаясьці 

гістарычная кніжка, шукаю, ці ёсць там які 

матэрыял, звязаны з нашым родным куточкам – 

Міёршчынай. Згадкі такія трапляюцца мне 

дастаткова рэдка, але, калі трапляюцца, то 

ўяўляюць сабой сапраўдны скарб-знаходку, 

якой хочацца падзяліцца з землякамі, не хаваць 

у шуфляду, а пашыраць для супольнай карысці. 

Так нядаўна атрымаў падарункам кнігу “Встали 

мы плечом к плечу. Евреи в партизанском 

движении Белоруссии. 1941 – 1944 гг.”, узяўся 

за яе чытанне і, вядома, стаў шукаць у кнізе 

“сляды” з нашай Міёршчыны – і знайшоў. 

Але перад тым, як перайсці да 

канкрэтных фактаў, трэба звярнуцца да 

кантэксту часу, з якім павязаны змест кнігі, да 

жахлівых падзей крывавай вайны, якая забрала 

мільёны жыццяў і знявечыла безліч людзей 

духоўна і фізічна. Яшчэ да 1941 г., калі немцы 

напалі на Савецкі Саюз, імі, у межах нацызму, 

была распрацаваная антыгуманная ідэалогія, 

скіраваная на фізічнае вынішчэнне народаў, 

якія яны лічылі “непаўнавартаснымі”, з 

заняццём у наступным іх тэрыторый пад 

пражыванне нямецкіх каланістаў. Асноўным 

сваім ворагам немцы палічылі яўрэяў, якіх 

пастанавілі вынішчыць татальна, 

абвінаваціўшы іх ва ўсіх магчымых і 

немагчымых “грахах”, што ў выніку прывяло да 

здзяйснення страшэннага злачынства супраць 

чалавечнасці, нябачанага дагэтуль у свеце, 

вядомага нам зараз як Халакост. Салдатам 

вермахта даводзілася, што яўрэі шкодныя для 

нямецкай нацыі, таму кожны з іх мае абавязкам 

перад Германіяй забіваць іх. Нацысты 

прапагандавалі не шкадаваць ані старых, ані 

жанчын, ані дзяцей, не спыняцца ні перад чым. 

Гэта ўтварыла смяротную пагрозу для мільёнаў 

ні ў чым не вінаватых людзей, якія проста жылі 

і працавалі, дбалі пра свае сем’і і 

агульнаграмадскі дабрабыт. З пачаткам Вялікай 

Айчыннай вайны ўлетку 1941 г. на тэрыторыю 

Беларусі ўварваліся тысячы салдат вермахта, 

“натхнёных” гэткай ідэалогіяй смяротнай 

нянавісці да яўрэяў. Частымі былі выпадкі, калі 

нямецкія салдаты, знайшоўшы яўрэяў, забівалі 

іх на месцы, здзекаваліся з іх, цкавалі сабакамі. 

У хуткім часе, заняўшы ўсю Беларусь, 

акупанты сталі зганяць з тутэйшай тэрыторыі 

яўрэяў у лагеры смерці (канцлагеры) – гета, 

мэтай стварэння якіх было выкарыстанне 

дармовай працы яўрэяў з далейшым іх фізічным 
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вынішчэннем. У гета фактычна не існавала 

магчымасці выжыць: на іх тэрыторыях немцы 

ўчынялі пагромы, раптоўныя, беспрычынныя 

расстрэлы груп вязняў, задушэнні людзей у 

газавых камерах. Забітых спальвалі ў 

агромністых печах. Гэта было жудасцю, 

страшнейшай за пекла. Праз час многія 

канцлагеры былі ліквідаваныя немцамі. 

Ліквідацыя заключалася ў поўным фізічным 

вынішчэнні вязняў. Не аднойчы пад час такіх 

ліквідацый яўрэі паўставалі і адчайна прымалі 

няроўны бой – гінулі са зброяй у руках, як 

сапраўдныя воі. Адзіным спосабам паратунку 

былі ўцёкі з гета. Многія з тых, хто здолеў 

уцячы, бралі ў рукі зброю, каб змагацца з 

нацыстамі, адпомсціць за забітых родзічаў і 

ўратаваць ад поўнага знішчэння свой народ. 

Яўрэяў часта неахвотна прымалі ў звычайныя 

савецкія партызанскія атрады, аднак заўважны 

адсотак яўрэяў у іх шэрагах усё ж прысутнічаў, 

не надта прыхільна да іх ставілася і польская 

партызанка – “Армія Краёва”. Гэта было 

звязана са спецыфічнымі, несправядлівымі ў 

сваёй большасці ўяўленнямі пра яўрэяў, якія 

бытавалі сярод людзей на ўзроўні забабонаў і 

стэрэатыпаў. З гэтай прычыны яўрэям часта 

прыходзілася гуртавацца збольшага самастойна 

і ствараць уласныя, чыста яўрэйскія па складзе 

атрады. Так, напрыклад, вельмі вядомым на 

Наваградчыне быў яўрэйскі партызанскі атрад 

Бельскага (потым – ім. Калініна), які ўяўляў 

сабой паўнавартасны штэтл (яўрэйскае 

мястэчка), меў усю адпаведную інфраструктуру 

з адным толькі адрозненнем ад звычайнага – ён 

базаваўся ў лесе і жыў патрэбамі вайны. 

А зараз звернемся непасрэдна да 

міёрскіх “слядоў”. Пазначаная вышэй кніга 

каштоўная найперш змешчанымі ў ёй спісамі 

партызан-яўрэяў, якія змагаліся на тэрыторыі 

Беларусі супраць акупантаў у 1941 – 1944 гг. 

Вядома, гэты спіс няпоўны, бо не кожны 

барацьбіт быў афіцыйна аформлены ў брыгадах 

і атрадах і меў дакументы, акрамя таго, 

некаторыя змагаліся самастойна і не ўступалі ў 

афіцыйныя групоўкі і злучэнні. Таксама 

згаданы спіс не дае магчымасці цалкам 

вызначыць усіх яўрэяў-партызан, што 

паходзяць (родам) з Міёршчыны яшчэ і з той 

прычыны, што не па кожным партызане 

пазначана канкрэтная мясцовасць паходжання, 

але, не зважаючы на акрэсленыя недахопы, 

нават тое, што ёсць, для нас з’яўляецца вельмі 

каштоўным. Кожнаму партызану адпавядае 

пэўны нумар у спісе, дадзены згодна з 

алфавітным парадкам. Спісы ўтрымліваюць у 

сабе наступную інфармацыю: імя, імя па 

бацьку, прозвішча, месца прыбыцця 

(паходжанне) – назва населенага пункта і яго 

абласная прыналежнасць, назва атрада і 

брыгады. Кніга створана на рускай мове, таму, 

з мэтай захавання правапісу арыгінала, надалей 

матэрыял, вылучаны з яе старонак, падаецца па-

руску. У 1939 – 1944 гг. Міёрскі раён 

адміністратыўна ўваходзіў у склад Вілейскай 

вобласці БССР, таму ўсе населеныя пункты 

Міёршчыны адносіліся да яе. У адных месцах 

спіса назва нашага горада пададзена як 

“Миоры”, у іншых – “Меры”, гэты стыль далей 

захаваны. У асноўным Мёры слушна аднесеныя 

да Вілейскай вобласці, але ў некаторых месцах 

іх памылкова адносілі да Мінскай, Віцебскай 

вобласцяў. Гэтая ж акалічнасць дазваляе 

гіпатэтычна лічыць вёску “Волковщина”, 

прылічаную ў табліцы да Віцебскай вобласці, 

вёскай “Волковщина” нашага раёна. Гэта можа 

быць звязана з тым, што некаторыя архіўныя 

матэрыялы, выкарыстаныя для складання 

табліцы, маюць больш позняе паходжанне і 

адносяцца да таго часу, калі Міёршчына 

ўваходзіла ў склад Віцебскай вобласці. Таксама 

некаторыя назвы населеных пунктаў Міёрскага 

раёна пададзены недакладна або часткова 

перакручаным чынам, пэўна, з той прычыны, 

што гэткія недакладнасці прысутнічалі ў 

арыгінальных архіўных дакументах. 

Напрыклад, у спісе замест слушнай назвы 

“Леонполь” напісана “Леомполь” – у тым, што 

гэта недакладнасць, а не іншы населены пункт, 

сумнявацца не выпадае. Некаторыя радкі 

табліцы могуць быць выбраныя мной 

выпадковым чынам (ненаўмысна) недакладна, 

за што адразу прашу прабачэння. Гэта 

датычыцца вёсак з назвай “Погост”, “Новый 

Погост” і “Ново-Погост, якіх у Вілейскай 

вобласці быў цэлы шэраг, таму не выпадае быць 
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да канца ўпэўненым, што ў спісе пазначаная 

менавіта вёска “Погост” (Старый Погост) і 

“Новый Погост” Міёрскага раёна, але ёсць 

верагоднасць, што гэта яны. Такія месцы 

спецыяльна вылучаныя тлустым шрыфтам. 

(Заканчэнне ў наступным нумары).  

Кандратовіч Ігар 

УСПАМІНЫ, ЗАПІСАНЫЯ ВУЧНЯМІ 

ІСТАЎСКАЙ ШКОЛЫ Ў 1993 ГОДЗЕ 

Успаміны запісаў Парадня Саша 

са слоў дзядулі Парадня Уладзіміра 

Антонавіча 

Раней у нашай мясцовасці налічвалася 

вельмі шмат вёсак. У вёсцы Забалоцце было 20 

двароў, складалася вёска з трох Забалаццяў. У 

кожнага вяскоўца былі свае надзелы зямлі. Былі 

ў вёсцы і бедныя людзі. У кожнага быў свой 

конь. Зусім бедныя, у якіх не было ні зямлі, ні 

хлеба, ездзілі на заробкі да пана. Людзі 

карчавалі канямі лес, аралі, сеялі авёс і лён. 

Была раней вёска Лесаполле. Там жылі паны 

Яноўскія. У Крушынніку знаходзіўся хутар. 

Было там 4 двары. Каля вёскі Копцева 

знаходзілася вёска Барсукі. Вёска Фінгляс была 

заснавана польскім панам Буйвідам, уся зямля, 

каля вёскі была панскай. У вёсцы Міхалі жыў 

пан Жаўткоўскі, вёскі Анкудова і Бярозаўка 

былі размешчаны на руска-польскай мяжы. Да 

вайны ў Анкудове жыў пан Ерыноўскі, але 

гэтым вёскам не ўдалося ацалець у вайну. У 

Краснаполлі раней жылі паны, але ўсе яны 

выехалі ў Польшчу. Была раней вёска 

Мазылева, у якой налічвалася больш за 20 

двароў. Вялікай раней была вёска Забор’е. У 

вёсцы было больш за 30 двароў, але зараз 

засталося толькі 3 двары. У весцы Іст, дзе зараз 

размешчана пляцоўка, жыў пан Гаеўскі. З 

правага боку дарогай жыў брат Гаеўскага. 

Мяркуюць, што гэтыя паны і заснавалі вёску. 

На месцы, дзе зараз знаходзіцца глінабітка, быў 

панскі кароўнік. Польска-руская мяжа ў 1937 

годзе праходзіла па Крушынніку, Слаўцах, Бор-

Паляне. Польскія стражніцы былі размешчаны 

ў Цвеціне і Бор-Паляне. Калі Германія напала 

на Польшчу, то нашы танкі выкарысталі гэта і 

выгналі палякаў з беларускай зямлі. У 

Сяргейчыках была польская застава. Калі нашы 

войскі выганялі з вёскі палякаў, то там былі 

вялікія баі і вёска была спалена. І ў 1939 годзе 

Беларусь была вызвалена ад палякаў. У Вялікаю 

Айчынную вайну ў вёсцы Курылавічы стаялі 

нямецкія салдаты і паліцаі. А зусім блізка ў 

вёсцы Забалацце былі партызаны, якія вельмі 

часта нападалі на немцаў і прыносілі ім вельмі 

вялікую шкоду. 

Успаміны запісала Машара 

Алеся са слоў дзядулі Саковіча Васіля 

Георгіевіча 

Калі нарадзіўся мой дзядуля, у Беларусі 

кіравала польская ўлада. Сям’я была вялікая, 

сем чалавек. Сваёй зямлі не было, і сродкам для 

жыцця была праца ў паноў, у пана 

Дубашынскага ў Прасёлкавічах да 1930 г., а з 

1930 у Бор-Паляне ў пана Буйвіда. Калі дзеду 

было сем гадоў, ён пайшоў у школу, якая была 

ў вёсцы Парадні ў прыватным доме Жахоўскага 

Александра. У гэтай школе трэба было вучыцца 

6 гадоў, каб закончыць 4 класы. У першым і 

другім класе вучыліся па году, у трэцім 2 гады і 

чацвертым 2 гады. Жадаючыя вучыцца далей 

маглі пасля 4 класаў прадоўжыць вучобу ў 

Язненскай сямігодцы, і дзед мой пайшоў у Язна, 

дзе за 3 гады скончыў сямігодку. Гэта было ў 

1939 годзе. Нялёгка было кожны дзень пехатой 

дабірацца да Язна і назад. Не было ніякага 

транспарту, дарогі былі разбітыя. У сямігодцы 

вучыліся ў большай частцы сынкі паноў і 

розных чыноўнікаў, яны і апрануты былі лепш 

за нас і прывілегіі ў іх былі большыя. У школе 

раз у нядзелю быў урок рэлігіі па 2 урокі. Да 

праваслаўных прыязджаў поп, а да католікаў 

ксёндз. Нялёгка было, але мой дзядуля вучыўся 

добра, усе прадметы закончыў на пяцёркі.  

У верасні 1939 года да нас прыйшла 

Савецкая ўлада. Мой дзядуля пайшоў вучыцца 

ў Дзісну. Школа размяшчалася ў памяшканні 

былой гімназіі, дзе пачалі вучыць на рускай 

мове. Заняткі праводзіліся да 22 чэрвеня 1941, 

калі на нашу тэрыторыю на пяты дзень вайны 
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прыйшлі немцы. З 1941 па 1944 г. жылі на 

акупаванай тэрыторыі і займаліся сваёй 

справай. У ліпені 1944 г. Чырвоная Армія 

вызваліла Беларусь ад фашыстаў, і фронт 

пайшоў далей на Прыбалтыку. У нас пачала 

арганізоўвацца Савецкая ўлада, ствараліся 

сельскія камітэты. Наш камітэт быў у вёсцы 

Забалоцце, у доме пана Протаса, а праз паўгода 

арганізавалі Прасёлкаўскі сельскі савет. 

Першым сакратаром быў абраны Кулянок Іосіф 

Нікітавіч. У Саветы выбіралі дэпутатаў, тут ужо 

пачалі адкрывацца сельскія магазіны, гэта было 

пасля Перамогі над немцамі. Нялёгкае было 

жыццё адразу пасля вайны. Трэба было 

аднаўляць сельскую гаспадарку і 

прамысловасць. Не было ніякай тэхнікі, у вёсцы 

была слабая рабочая сіла. Многа мужчын не 

вярнулася з вайны. У 1949 годзе пачалі 

арганізацыю калгасаў і саўгасаў. Так, у 1946 

годзе на базе вёскі Іст арганізаваўся саўгас 

“Дзісненскі”, дзе мы цяпер жывем і вучымся, 

але не ў такіх умовах, як было раней. 

МАРТЫРАЛОГ ДЗІСНЕНШЧЫНЫ 

Иванов В.А. Большевистский 

расстрел в гор. Дисна 29 апреля 1919 

года.(працяг, пач.№ 3) 

Судебно-следственная комиссия по делу 

Корсака нашла: выдвинутые Павловским, 

Карницким и Бартошем против Корсака 

обвинения ничем не подтвердились и 

выяснилось, что организатором белой гвардии 

было другое лицо из Полоцкого уезда – по 

фамилии Римский-Корсаков; не подтвердились 

доказательствами и прочие обвинения против 

Корсака и никаких расследований для 

установления невиновности Корсака 

произведено не было». 

Жена казненного инженера Корсака Мария 

Петровна, урожденная дворянка Сваятополк-

Мирская 39 лет 17.06.1919г. как свидетель 

показала: 

 «4 марта моего мужа арестовали, когда он 

пришел за документами и пропуском, чтобы 

отправиться на съезд в Минск. С этого дня он 

сидел в тюрьме. В конце марта мужа осудили на 

5 лет принудительных работ, после чего он 

просидел еще около недели и был отпущен под 

надзор милиции. Когда муж поинтересовался в 

исполкоме, за что его осудили, то там ему 

предложили жаловаться, если недоволен. Муж 

направил жалобу в Витебск и когда оттуда 

пришел ответ, то мужа арестовали вторично. Во 

время свиданий муж мне заявлял, что надеется 

скоро выйти на свободу, так как абсолютно 

никакой вины за собой не чувствует. Последний 

раз я видела мужа в воскресенье 26 апреля и он 

о своей участи ничего не знал. Когда во вторник 

я передала для мужа продукты, то мне ответили, 

что мужа у них уже нет и присланная ко мне 

женщина сообщила, что мой муж расстрелян. 

Снятое с руки моего мужа кольцо по слухам 

забрал Моняк. Когда я подала на имя 

председателя Дисненского ревкома прошение 

выдать тело мужа, чтобы похоронить с 

церковными церемониями, то мне ответили, что 

пусть там лежит, ему и там хорошо».  

Таким образом по делу Корсака было вынесено 

два приговора за один и тот же недоказанный  

проступок и ни в чем не повинный Корсак 

расстрелян лишь за то, что домогался гласного 

суда и подал аппеляционную жалобу на 

заочный приговор Дисненского исполкома от 

26 марта 1919г. 
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