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МЁРСКАЯ ДАЎНІНА 

НАШЫ  НАВІНЫ  

ЭКСКУРСІІ 

 Групу экскурсантаў з 

Мінска  на чале з    

прадпрымальнікам  і  

дырэктарам  будучай 

прыватнай школы  Аляксандрам  Арцюховічам  

цікавіла арганізацыя  пошукавай дзейнасці 

вучняў. Гасцей цікавілі метады і прыёмы  працы  

з дзецьмі  па вывучэнню роднага краю, а таксама 

гісторыя  этнагенезу  Беларусі, гісторыя асобных 

знаходак. Госці былі ўражаны  даследчай 

працай у нашых  музеях  і ахвяравалі  грошы  на 

выданне  нашай газеты.  Шчырае ім за гэта 

дзякуй.  

 Выпускніца 

нашай школы, якая  

закончыла  яе ў 1987  з 

залатым медалём,  

Худзякова (Палякова ) 

Наталля  Валер’еўна  

абараніла   кандыдацкую  дысертацыю  па   

філасофіі, а   зараз з’яўляецца  выкладчыцай  

Пецярбургскага  педуніверсітэта.  

 Наталля  па-ранейшаму не забывае роднай 

школы. Вось і зараз  разам са сваёй дачкой  яна 

наведала  нашы музеі, дзе пазнаёмілася з новымі 

знаходкамі, якія  з’явіліся ў апошнія  гады ў  

экспазіцыі. Асабліва  ўразіў  наведвальнікаў  

музей кнігі і друку, разнастайнасць яго тэматыкі. 

Пад час  экскурсіі  адбылася  гутарка аб 

асноўных праблемах развіцця  адукацыі, 

выкладання гісторыі ў Расіі і  Беларусі. 

              Прадстаўнічая 

дэлегацыя з Масквы на 

чале з  галоўным  

рэдактарам  часопіса 

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 ”    

№ 9 ( 2 1 ) ,  в е р а с е н ь  2 0 1 2  г .                      

Міёрская даўніна, ВЕРАСЕНЬ, 2012 

У НУМАРЫ: —Нашы навіны— Экскурсія  “Залаты  пярсцёнак  Верхнядззвіншчыны” — 

ДАСЛЕДАВАННІ  Ў  БЯЛЬМОНТАХ.—Велапаход  “Пярсцёнак вайны 1812 года. Паўночны 

напрамак”—Запрашаем на выставу: “200 год  вайне 1812 года”—Вайна  1812 года на  Мёршчыне 

(працяг).—Даследаванні гуртка ў 2011 годзе—Старапагосцкі пярсцёнак —Дзісенскі  пярсцёнак—Лужкі.    

Усе месяцы лета нашы музеі былі 

запатрабаваны  для экскурсій: групамі, паасобку 

наведвалі  госці  з розных месцаў  і з цікавасцю 

знаёміліся з экспазіцыямі.  
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расійскіх і ўсходнееўрапейскіх  даследаванняў, дырэктарам  расійскага  фонду  “Гістарычная 

памяць “ Аляксандрам  Дюкавым, наведала нашы  музеі.  

 Навукоўцы  азнаёміліся перш за  ўсё  з ваеннай тэматыкай, 

якая была прадстаўлена ў  нашым гістарычным музеі. Іх  перш за 

ўсё цікавілі фашысцкія злачынствы на акупаванай тэрыторыі, 

асабліва, тактыка  гітлераўцаў спалення  вёсак  у  партызанскіх 

зонах, вываз мясцовага насельніцтва  ў канцлагеры на  

прымусовую  працу. Кіраўнік музея Ермалёнак  В.А. даў 

характарыстыку  акупацыйнага рэжыму ў нашай мясцовасці, на 

канкрэтных фактах паказаў асаблівасці  фашысцкага рэжыму ў 

нашым краі, адметнасці партызанскага руху на  Мёршчыне. Наведвальнікаў  зацікавілі многія 

экспанаты музеяў,  кіраўнік музея  атрымаў запрашэнне для  напісання шэрагу артыкулаў па 

ваеннай тэматыцы для  расійскага  гістарычнага  часопіса. 

 У ЧАРГОВЫ РАЗ  НАВЕДАЎ  НАШЫ   

МУЗЕІ НАСТАЎНІК ГІСТОРЫІ І КРАЯЗНАЎЦА З  КРАСЛАВЫ – 

Віктар  Калніш. Ён яшчэ раз уваж ліва азнаёміўся з экспазіцыямі 

музеяў, пошукавай дзейнасцю  археолага –краязнаўчага  гуртка. 

Настаўніка цікавіла педагагічна-

выхаваўчая праца ў беларускіх 

школах. У сваю чаргу  ён  распавёў 

аб асаблівасцях навучальнага працэсу  ў школах  Латвіі, азнаёміў са 

сваім  цікавым  праектам   вывучэння гісторыі старажытнага горада  

Краславы па  старых здымках і картах,  спалучаючы іх з сучаснымі 

фатаграфіямі. Віктар сам з’яўляецца добрым фатографам, заўзятым 

турыстам, збіральнікам старых паштовак.  

 Вось  чаму для нашых  музеяў ён падараваў  некалькі  

паштовак  пачатку 20 стагоддзя з  выявамі  Пецярбурга, Масквы, Ялты, 

Рыгі, а таксама шмат турысцка-краязнаўчых  буклетаў па  Латгаліі. 

Плануецца ў будучым прадоўжыць супрацоўніцтва з калегамі з Латвіі, больш  шырока   прыцягнуць  

да гэтага і школьнікаў, распрацаваць  сумесныя праекты, якія  будуць садзейнічаць развіццю   

турызму  паміж  Латвіяй і  Беларуссю.       

   

 У наш 

час шмат хто цікавіцца сваімі каранямі. Асабліва   пазнаць свой 

радавод  імкнуцца палякі. У нашым музеі  шмат дакументаў, 

дзякуючы якім  можна 

пазнаць сваё  паходжанне. 

Таму і нядзіўна, што да нас 

часта  звяртаюцца за  дапамогай. Вось і нядаўна  прыехала  

сям’я Паўла  Скавародкі з-пад  Гданьска. Іх  дзед, не 

жадаючы  жыць пры  бальшавіках пад час вайны выехаў  з 

вёскі  Ігнацікі  ў Польшчу. Зараз яго ўнук цікавіцца 

паходжаннем прозвішча  “Скавародка”,  шукае свае  

карані на Мёршчыне.  Іх  дзед  паходзіў з вёскі  Ігнацікі. 

Нам вядома, што яго продкі  з’явіліся  там дзякуючы таму, 

што пан Мірскі прадаваў свае землі. Большасць  з  гэтым 

прозвішчам  перайшлі  з уніяцтва ў праваслаўе: асабліва   тыя, хто жыў  у вёсках  Чэраскага 

Паштоўка 1900 года 
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прыхода: Пціцкія, Масеўцы, Пестуны. Дзед з  Ігнацікаў таксама быў  праваслаўным, але,  

пераехаўшы ў Польшчу,  стаў  католікам. Госці з Польшчы азнаёміліся з нашымі музеямі і  

атрымалі шмат інфармацыі аб  сваім паходжанні. 

 Вось  і гэтым летам  было вырашана  азнаёміцца з суседнім Верхнядзвінскім  раёнам. 

Нашы раёны 

падзяляе толькі рака Заходняя Дзвіна, 

але  па  колькасці гістарычных помнікаў 

ён  значна  саступае  нашаму. Вінаваты ў 

гэтым  бальшавікі, якія панавалі  там  у 

1921-1939 гадах. За гэты час  былі 

знішчаны  практычна  ўсе  царквы, 

касцёлы, панскія сядзібы. Рэшткі 

уцалелых  паглынула  вайна. Захаваныя  

некалькі  помнікаў  менавіта і ўваходзяць у  “Залаты пярсцёнак Верхнядзвіншчыны”.  Па 

Мёршчыне  экскурсію праводзіў краязнаўца  Ермалёнак В.А. Ён апавядаў аб славутых мясцінах, 

якія знаходзіліся  ўздоўж дарогі. Асаблівую ўвагу экскурсавод  звярнуў на падзеі  вайны 1812 года. 

Сучасная дарога неаднаразова перасякала  былыя старыя дарогі,  па якіх рухаліся  французскія і 

рускія войскі, у тым ліку непадалёку знаходзіўся і  Дрысенскі ўмацаваны лагер. Так,  ля вёскі  

Узмёны быў засценак Міршчына, з якім звязана жыццё і  дзейнасць пачынальніка  беларускай  

літаратуры  Пятра Яленскага. Пад псеўданімам  “Беларус” ён пісаў у  “Нашу  Ніву “ вершы, 

апавяданні, карэспандэнцыі. Яго твор “Якім Бяздольны” выйшаў асобнай кнігай. Вёска  Узмёны не 

толькі славіцца сваімі краявідамі, але і цікавай гісторыяй. Тут захаваўся  помнік архітэктуры   

рэтраспектыўна-рускага стылю—царква Святога  Мікалая, пабудаваная ў 1866-1874 г.г. Само слова 

“Узмёны”  паходзіць  са  старажытнаславянскай мовы    “узвышша” і менавіта раней   з  узмёнскіх  

пагоркаў  адкрываўся прыгожы  краявід на  маёнтак  Шадурскіх  у  Юсцініянаве  на процілеглым   

беразе Дзвіны. Менавіта   адсюль маляваў  славуты беларускі  мастак, паўстанец і кампазітар  

Напалеон  Орда  палац гэтага пана. Настаўнікі  прайшліся  па  мосту, пабудаванаму  ў  2006 годзе і 

палюбаваліся  прыгожымі краявідамі. Вышыня  яго  над ракой  20  м.  У  Верхнядзвінску  нас 

сустрэў   краязнаўца, заўзяты турыст  і  паэт  Антон  Францавіч  Бубала. Ён  распавядаў  аб  

славутасцях  Верхнядзвінска, які  да 1962 года называўся Дрыса і вядомы з 1386 года, аб яе 

помніках: царкве 1819 года, касцёле 1809 г.,   якія былі адноўлены ў наш час.  Далей шлях ляжаў на  

Бігосава, дзе захаваўся цікавы вакзал  у стылю мадэрн 19 ст.,  на жаль,  амаль разбураны  палац  

Нітаслаўскіх 19 ст.  Па дарозе 

любаваліся Свята- Ефрасінеўскай 

царквой  пач. 19 ст ў вёсцы  Бароўка.  

Незабыўнае ўражанне  было  ў 

вандроўнікаў  ад  Расіцы. Калісьці  яна  

была горадам, мела больш 2000 

жыхароў. Нават зараз, не гледзячы, што 

да вайны  ён  быў  знявечаны  атэістамі, 

чаруе сваёй  прыгажосцю  велічны 

касцёл. Ён пабудаваны ў 1913 годзе  з 

чырвонай   цэглы, а ў час бальшавіцкага 

атэізму страціў свае вежы. Але самая 

жудасная гісторыя адбылася пад  час 

вайны. У  касцёл   фашысты  сагналі  

мясцовых  жыхароў, якія пазней  былі 

спалены жывымі, усяго  1250 чалавек 

Міёрская даўніна, ВЕРАСЕНЬ, 2012 

Настаўнікі ля касцёла ў Росіцы 
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малых, жанчын і старых.  Ксяндзы  Антон Ляшэвіч  і Юры  Кашыра 

(родам з з Мёршчыны) не пакінулі  сваіх вернікаў, не сталі ратавацца  і   

былі спалены  разам  з усімі. Зараз святыня адноўлена, дзякуючы святару 

Чэславу  Курачку, т эрыт орыя  прыгож а  аздабляецца. З Расіцы  наш 

шлях ляжаў  у Сар’ю, дзе, дзякуючы ўладальніку  маёнтка Ігнату 

Лапацінскаму, у 1857 годзе  быў узведзены  шэдэўр  неагот ыкі—касцёл 

з чырвонай цэглы. Пабудаваны ён быў па праекту  нямецкага архітэктара  

Густава   Шахта.  Побач з капліцай і была   пахавана  яго ж онка. А 

вось ад   прыгожага  палацу не засталося і следу, толькі частка  брамы і 

афіцыня. Аматары падарожжаў з Мёршчыны папілі з крынічкі ў 

сар’янскім парку, вада якой  з’яўляецца  гаючай, дапамагае ад розных 

хваробаў. З цікавасцю прайшліся па вісячаму мастку, які хістаецца  над  

ракой Сар’янкай, паблукалі  па  здзічэлым старажытным  парку, дзе да 

сённяшняга  дня захавалася шмат экзатычных дрэў: у тым ліку  сасна  

Веймутава.   Далей наш шлях ляжаў у Асвею, дзе 

знаходзіцца адно з найвялікшых азёраў  Беларусі. Агледзелі  

рэшткі прыгожага палаца Гільзана 18 ст.  Захаваліся  ў 

Асвеі і будынкі кляштара  1762  года–найстаражытнейшыя  

на  Верхнядзвіншчыне  пабудовы. Пад час абеду наш  

экскурсавод  захапляў нас  сваімі цікавымі  ўласнымі  

паэмамі і вершамі. Наступны наш прыпынак—

Каханавічы—радзіма Храпавіцкіх. Тут знаёмімся  з  

кіраўніком клуба “Белыя  вароны” Пятром Пятровічам 

Квяцінскім. Ён  апавядаў аб  сваёй дзейнасці, прапагандзе 

здаровага ладу жыцця, сістэме загартоўвання па  Парфірыю 

Іванову, аб шматлікіх  велапаходах  сяброў клуба ў Адэсу, Пецярбург.  Яны аб’ездзілі  амаль  ўсю 

Беларусь. На жаль, час не дазволіў  больш падрабязна пазнаёміцца  з гэтым арыгінальным  

чалавекам. А вось у гняздзе на дрэве шмат хто пабываў і адзначыў яго незвычайныя  ўласцівасці. 

Шлях дадому праляцеў імгненна ў абмене думкамі аб пачутым  і ўбачаным. Экскурсія пераканаўча 

паказала, што ў кожным раёне  нашай краіны  ёсць свае куточкі, якія могуць зацікавіць нават самага 

прыдзірлівага турыста.            В.А.Ермалёнак. 

              Бяльмонты—адна  з найцікавейшых рэзідэнцый шляхты на  Браслаўшчыне. 

Пачынаючы  з  18 стагоддзя, там існавалі  тры палацы.  Пад час вайны 1812 года ў маёнтку  

спыняліся  і  рускі цар Аляксандр, і неапалітанскі кароль  Мюрат. Зараз  усе  маёнткі знішчаны, але 

для “арганаўтаў”  важна  было  знайсці хоць  якія-небудзь згадкі мінулага. Кіраўнік гуртка  

Ермалёнак  В.А., яго намеснік Ермалёнак  А.В., старэйшы гуртковец  Кандратовіч  Ігар, краязнаўца 

з Даўгаўпілса Паўловіч М. правялі  даследаванне ў  

Бяльмонтах. Пошук  быў надзвычай цяжкі. Падмуркі 

сядзібы, спаленай яшчэ ў 1919 годзе, былі завалены не 

толькі  друзам, але і смеццем  з навакольных хатаў. Але 

карпатлівы пошук даў  плён. На глыбіні  звыш метра  

былі знойдзены рэшткі печаў з белай кафлі і  каміна з 

чырвонага мармуру,  прывезенага  хутчэй  за ўсё 

Мануццы яшчэ  ў  канцы 18 стагоддзя з Еўропы.  

 Больш падрабязна  аб  пошуках  у Бяльмонтах мы  напішам  у справаздачы  нашага гуртка за  

2012 год. 

Міёрская даўніна, ВЕРАСЕНЬ, 2012 

САР’Я 

Ля былога палаца ў Асвеі 
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 Яшчэ вясною  мы распрацавалі праект  веламаршрута,  

прысвечанага вайне 1812 года. І пачалі вывучаць яго  на  

Мёршчыне. У пачатку  жніўня  ён быў  рэалізаваны амаль   

цалкам. У  паходзе прынялі удзел   кіраўнік гуртка “Арганаўты 

мінулага” Ермалёнак  В.А., яго намеснік Ермалёнак А.В., 

старэйшыя гурткоўцы  Кандратовіч Ігар, Захарэвіч Дзіма, 

Лабунька Сяргей.  

  На Верхнядзвіншчыне  нашым праважатым быў  

краязнаўца  Бубала А.Ф.,  а таксама  на пэўных этапах 

ўдзельнічалі  кіраўнік клуба “Белыя вароны” Квяцінскі П. П., 

Давыдзёнак  Г.П., дырэкт ар  школы  з  в. Мацюшы  Полацкага 

раёна  Казлоўскі  А.І. Удзельнікі  паходу з  Мёраў праехалі за  

чатыры дні  на роварах больш  за  320  кіламетраў па Мёрскаму, 

Верхнядзвінскаму, Расонскаму, Полацкаму 

раёнах. Пад час  маршрута вывучаліся  

прыродныя і гістарычныя асаблівасці  

мясцовасці, асаблівая ўвага  была накіравана 

на  гісторыю падзей, звязаных з вайной 1812 

года. Краязнаўцы пабывалі на месцах 

асноўных баёў  расійскай і французскіх 

войскаў: ля вёсак  Пакаёўцы, Грамоны, Расіца, 

Якубава, Клясціцы, Сівошына, Дзісна  і г. д. 

Наведалі арыгінальныя музеі ў сярэдняй 

школы вёскі Мацюшы, дзе захоўваецца шмат 

рэдкіх экспанатаў вайны  1812 года.  Падрабязнае апісанне  маршрута паходу  будзе распрацавана і 

надрукавана ў будучых нумарах газеты “Мёрская даўніна”. 

 З  ліпеня месяца ў  гістарычным музеі нашай школы дзейнічае выстава, прысвечаная 200

-годдзю вайны Расіі і Францыі. На ёй прадст аўлены разнаст айныя мат эрыялы, якія дазваляюць 

больш падрабязна і наглядна пазнаёміцца з  падзеямі  вайны. На  выставе прадстаўлена вялікая 

падборка  гістарычнай літаратуры. Так, мемуары аб падзеях вайны  прадстаўлены запіскамі  

генерала  А.Ярмолава, мемуарамі на польскай мове, выдадзенымі  ў  пачатку  20 ст. і напісанымі   

ўдзельнікамі  вайны на  баку Францыі  генераламі   Хлапоўскім, 

Савінскім, Дэмбінскім, палкоўнікам  Негалеўскім і інш. Ёсць на 

выставе і ўспаміны  французскага сяржанта  Бургожа на польскай 

мове  19 ст.  і інш.  

 На выставе шмат гістарычных манаграфій. Так, змястоўная  

манаграфія Ф.Гарына “Изгнание  Напалеона”, 1948 г., Н.Гарніча   

“1812 г.” 1956 г,  зборнік навуковых артыкулаў “Сражение при  

Полоцке” 2010 г., Н.Наскоў  “Наполеон”  (1912 г.)  і шмат інш. На выставе  прадстаўлена  ў вялікай 

колькасці мастацкая літаратура па  тэме. З цікавых выданняў  на рускай мове кніга  Данілеўскага  

“Спаленая  Масква”, на польскай мове Гасароўскага  “Барабаншчык  лёгкай кавалерыі” (1958 г), 

славутая кніга Л.Талстога “Вайна і  мір”, выдадзеная ў 19 ст.  У нашым музеі  гэтыя тамы 

прадстаўлены выданнем 19 ст.  Унікальным  экспанатам выставы  з’яўляецца  французскі  ваенны 

часопіс  1797 г.,  рускі часопіс “Вестник Европы” (1912 г). Сучасны погляд на вайну і 
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даследаванне яе невядомых  старонак  змешчаны ў 

зборніку   міжнароднай  навукова-практычнай 

канферэнцыі, якая адбылася  ў Віцебску ў 2012 годзе. 

На выставе пад час экскурсіі можна азнаёміцца і са 

шматлікімі ілюстрацыямі, і гравюрамі, прысвечанымі 

падзеям вайны. Для наведвальнікаў  будзе цікава   

ўбачыць  і рэчавыя крыніцы,  прысвечаныя  вайне 

1812 года: ядра гармат, карцеч, рэшткі зброі, 

ўзнагароду, унікальны бюст  Напалеона і іншыя  

ваенныя рэліквіі. Выстава будзе дзейнічаць  да канца 

гэтага года.   

   Чарговая сустрэча з  Міколам  Паўловічам была  

адзначана  багатымі  дарамі нашым  музеям. Як і ў 

папярэдні раз, калекцыянер з  Даўгаўпілса падзяліўся з нашымі музеямі  сваёй нумізматычнай 

калекцыяй. У дар гістарычнаму музею ён перадаў 170 манет разнастайных краін. Найстарэйшая з 

іх—палушка Расіі 1735 года. Шмат манет разнастайных наміналаў  былой  савецкай краіны  1922- 

1985, а таксама Германіі, ЗША, Вялікабрытаніі і інш краін.  

 М. Паўловіч падараваў неардынарную рэч для этнаграфічнага музея—громаадвод 30 –х 

гадоў 20 ст. Краязнаўца з Лат віі перадаў у музей  шмат лікія здымкі і дакумент ы другой паловы 

20 ст. Выдатным экспанатам для музея  стане і кукарда 

расійскага салдата першай сусветнай вайны. Шчыра ўдзячны 

яму за  падарункі музеям.  

 1-я руская армія размясцілася ў 
Дрысенскім  лагеры ў наступным  баявым парадку: на правым флангу  2-гі 
корпус генерала Багавута, у цэнтры—3-ці корпус  М.Тучкова, на левым флангу  4-
ты корпус Астэрман- Талстога. У авангардзе ля вёсак Пруднікі і Лявонпаль 
знаходзіўся корпус графа  Вітгенштэйна, паміж  Дрысай і Дзісной корпус  
Дахтурава [3, с, 126-127]. Іх раз’ездам была пастаўлена задача затрымаць 
праціўніка. Напалеон, даведаўшыся, што руская армія знаходзіцца ў  
Дрысенскім лагеры аддаў загад  Мюрату  перайсці на правы бераг Дзвіны і 
акружыць Дрысу.  Імператар спадзяваўся, што  Барклай дэ Толі дасць бой і 
руская армія загіне ў пастцы. Але рускі галоўнакамандуючы аддаў загад 
Вітгенштэйну  закрыць шлях на Пецярбург, а ўсёй рускай арміі адст упаць у 
напрамку Полацка. Таму войска, прастаяўшы і адпачыўшы   пяць дзён, 14 
ліпеня  пакінула ўмацаваны лагер і, пераправіўшыся на правы  бераг Дзвіны, 
рушыла на ўсход у напрамку Віцебска для злучэння з  другой арміяй 

Баграціёна. 

 15 ліпеня  генерал Кульнёў даў бой   

французскай дывізіі пад камандаваннем Себасцьяні.  

Гродзенскія гусары атакавалі французаў  нечакана на 

маршы паміж  Друяй, Чэрневам і  Казакова. Былі 

разбіты два кавалерыйскія палкі і ўзяты ў палон 

генерал Сен- Жэўе. Гэт ы  бой заст авіў Мюрата 

памылкова  прыняць за  сутычку з асноўнай арміяй 

рускіх і прыпыніць  наступленне  да падыходу ўсёй  

сваёй арміі.У гэты час  штаб Мюрата знаходзіўся ў 
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Бяльмонтах, адкуль 19 ліпеня ён пераносіць сваю стаўку ў маёнтак Клётаў у 

Навалаку. Менавіта адгэтуль  у 3 гадзіны раніцы  20 ліпеня ён напіша  

імператару  Напалеону , што сядлае  каня каб патрапіць ў Дрысенскі лагер і 

самаму даведацца аб планах рускіх войск.   Толькі на чацвёрты дзень, як 

рускія пакінулі лагер, французскія войскі  падступілі да яго. Вось што  пісаў 

аб гэтым у сваіх успамінах “З Напалеонам  у   Расію” доктар  Рос:  “Пры 

няспынным руху да  галоўных акопаў  незвычайна высокіх  і з вялікай 

колькасцю байніц, у многіх з нас сэрца забілася падвоеным і патроеным  

тэмпам. Чым бліжэй мы падыходзілі—тым 

цішэй рабілася—ні чуваць было ні  бразгату зброі, ні пакашлівання, 

ні адзін конь не заіржаў. У кожнае імгненне мы чакалі грамавых 

залпаў з жэрлаў гармат гэтых акопаў. Раптам туман засцілаўшы нам 

вочы рассеяўся. Цішыня змянілася  спачатку шэптам, а потым  

рогатам: за вялікімі акопамі не было ніводнай гарматы, ніводнага 

салдата. Наверсе хадзіў толькі нейкі мужычок, якога раней прынялі 

за салдата…” [1, с. 109].  Французскія войскі  маршала  Удзіно 

разбурылі 23 ліпеня  драўляныя палісады   Дрысенскага лагера і 

накіраваліся  на  Полацк. Земляныя рэдуты і батарэі  былі знішчаны  

пад час меліярацыйных работ,  праведзеных  ў 70-я гады  20 

стагоддзя. Так, наш край   амаль цалкам пазбавіўся цікавага  

помніка ваеннай стратэгіі., які зараз быў бы выдатным 

турыстычным аб’ектам. Засталіся толькі  прадмостныя ўмацаванні 

ля вёскі  Слабада. У гэты час  Мёршчына  з’яўлялася арэнай 

невялікіх сутычак асобных атрадаў рускіх войск корпуса  

Вітгенштэйна  і  французскіх маршала  Удзіно, якія імкнуліся  разам з корпусам  Макдональда 

прарвацца на Пецярбург. Пад часу руху па  левым беразе Дзвіны на  Полацк  Удзіно пакідае  ў 

Дзісне  пяхотную дывізію  генерала  Марлея і брыгаду генерала  Карбіна. 12 ліпеня па дарозе з 

Шаркаўшчыны на Дзісну ля вёскі Каркаўшчына  Елісаветградскі  полк штаб –ротмістра   

Леантовіча  разбіў пад час начнога  бою французскі ат рад і захапіў у палон 75 французаў. 15 

ліпеня рота з шостага  пяхотнага палка  генерала  Палена корпуса  Дахтурава вяла перастрэлку ля 

вёскі Сцефанполь і вёскі  Валынцы. 18 ліпеня  ў сем гадзін апоўдні 1 Бугскі казачы полк есаула  

Жэкуля  ат акаваў французаў па дарозе з 

Чэрас на Дзісну. Пад час сутычкі заўрад-

харунжы Даброў узяў у палон французскага 

ўлана. Падышоўшыя французскія часці 

адцяснілі Бугскі полк да Дзісны. Да гэтай пары 

старажыхары  Чэрасаў  узгадваюць аб месцы 

пахавання  французскага салдата.18 ліпеня ў 

данясенні Вітгенштэйна Барклаю дэ Толі 

сказана, што ля вёскі Узмены  быў атакаваны 

французскі авангард  і ўзяты ў палон чатыры 

гусары. “20 ліпеня адбыўся бой з французамі 

ля вёскі Пакаёўцы,   на правым беразе  Дзвіны , дзе французы былі нечакана атакаваны  

кавалерыстамі, якія пераправіліся з левага берага. [7, с. 99].  . Але найбольшыя страты панеслі  

французскія войскі ў нашай мясцовасці  не ад куль і ядраў гарматаў, а  ад   хваробаў. Пра гэта мы 

даведваемся  з мемуараў Фабэра дэ Фора  “Напалеон: паход  у Расію. 1812 год”   з гравюрамі маёра 

артылерыі княства  Вюртэмбург фон Каўслера  трэцяй  арміі Нэя. Яго шлях як раз і праходзіў праз 

нашы мясціны. Вось, што ён запісаў у сваім дзённіку за 18 ліпеня: “Дызентэрыя была настолькі 

моцнай, што салдаты падалі мёртвымі  прама на маршы, або валіліся мёртвымі на біваку, без 

папярэднічаўшых прыкмет блізкай небяспекі. У нашай  штаб-кватэры яна  схапіла і ўнесла  многіх; 
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яна не мінавала нашага высокага кіраўніка, стан яго быў настолькі непакоячым, што ён быў 

дастаўлены ў  Вільна, дзе ў небяспечным стане быў прыкаваны  на працягу месяца да ложка”. 

Прычынай  крывавай дызентэрыі  было ўжыванне  мяса, амаль без хлеба, бо яго запасаў для  такой 

вялікай арміі не хапала.     

                  Так мы назвалі  нашу вандроўку ў ваколіцы  Старога Пагоста. Ізноў асноўнай формай 

правядзення стала размяшчэнне  палатачнага лагеру  на беразе  Старапагосцкага возера і 

радыяльныя  паходы  ў наваколлі. У паходзе прынялі удзел: кіраўнік гуртка  Ермалёнак В.А., яго 

намеснік  Ермалёнак А.В, старэйшы  гуртковец Касевіч Уладзімір, а таксама актыўныя сябры  

гуртка—вучні   9 класа Дзярко Ігар, Грэцкі  Васіль, Варонька  Ілля, Захарэвіч Дзіма, 

Кандратовіч  Ігар. 

 Асноўныя мэты вандроўкі: 

1. Вывучэнне  старажытнасцяў  Старога Пагоста і наваколля. 

2. Даследаванне  маёнтка Вострава. 

3. Пошук археалагічных помнікаў. 

4. Запісы ўспамінаў старажыхароў. 

5. Пошук экспанатаў для музеяў. 

6. Даследаванні гісторыі  зніклых  паселішчаў. 

7. Удакладненне  гісторыі  родаў Клётаў, 
Канаплянскіх, Шырынаў. 

8. Вывучэнне старых некропаляў. 

Ваколіцы  Старога Пагоста  сябры гуртка “Арганаўты мінулага “ наведвалі неаднойчы. 

Найбольш змястоўным быў паход  1999 года, справаздача яго  атрымала першае месца ў раёне,  

вобласці, краіне. Стары і Новы Пагост з’яўляюцца важнымі аб’ектамі распрацаваных намі турысцка

-краязнаўчых маршрутаў “Бронзавы 

пярсцёнак Мёршчыны“, ”Дзісенскі 

пярсцёнак”. Але для краязнаўцаў  заўсёды 

ёсць магчымасць адкрыць новыя таямніцы, 

нават там, дзе  мясцовасць даўно  і не аднойчы 

была даследавана. 

Гурткоўцы накіраваліся  ў вандроўку на 

веласіпедах, гэты транспарт найбольш 

аптымальны для  правядзення  пошукавай 

дзейнасці. Па дарозе з Мёраў наведалі  

экалагічны музей ў Чапукоўскай школе, дзе 

дырэктар  школы Стацэвіч Віктар Іосіфавіч  правёў  кароткую экскурсію, пад час  якой азнаёміў нас  

з  экспазіцыяй   музея.  Агледзелі мы і разбураны скарбашукальнікамі і леснікамі  курганы 

могільнік ля вёскі  Кублішчына, наведалі і цікавы помнік прыроды вялікі  Кублішчынскі камень. Не 
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маглі прамінуць і цікавы помнік архітэктуры –стараверчаскую царкву  ў Кублішчыне. Дзіма  

Захарэвіч тут з гонарам зазначыў, што ў аднаўленні храма пасля пажару прымаў удзел і яго дзед. 

Пад час руху на Наўгароды былі даследаваны і навакольныя палі  на прадмет выяўлення 

археалагічных помнікаў ля вёсак  Мілейкі і Смолеўцы. На жаль, меліярацыйныя працы  знішчылі 

культурны пласт, толькі  ля кар’ера  былі знойдзены чалавечыя косці, якія сведчаць аб існаванні тут 

сярэднявечнага  могільніка. У вёсцы  Наўгароды спыніліся ля помніка загінуўшым воінам землякам. 

Яшчэ раз пераконваемся ў тым, што вёскі, якія страцілі на фронце найбольшую колькасць мужчын, 

пасля вайны хутка зніклі. Напрыклад,  у раёне нашай вандроўкі недалёка ад  Кублішчына была 

вёска  Каткаўшчына, яна страціла ў вайну  дзевяць мужчын, а  да вайны там было ўсяго са старымі,  

малымі і жанчынамі  62 жыхары. Па дарозе вывучалі гісторыю вёсак, якія зніклі пасля вайны.  

Найбольш цікавы з іх  лёс засценка і вёскі Зацішша, ад якой засталіся толькі хмызнякі і дрэвы. 

Засценак Зацішша быў заснаваны  братамі Чарняўскімі, якія набылі  зямлю, а да пачатку 20 

стагоддзя арандавалі зямлю ў  Лядах. У 1922 годзе Стэфан і Мацей  Чарняўскія купілі  55 гектараў 

зямлі  ў  Вітальда  Шаўмана  і перанеслі  сваю сядзібу на новую зямлю. Назвалі засценак Зацішша  

сімвалічна, бо толькі скончылася вайна, ў якой загінулі  іх браты  Вацлаў і Антон Чарняўскія. Як 

успамінала ўнучка  Мацея Веслава Янцэвіч, другі дом у засценку  быў збудаваны толькі ў 1938 

годзе  Тады ў двух дамах пражывала 15 чалавек. Новы дом быў прасторны, з вялікім  ганкам і з 

зашклёнымі  вокнамі. Гасціная вяла ў пакой,  які называлі сталовым, далей была вялікая кухня і 

дзве спальні. За домам быў пасаджаны вялікі сад сумесна  Стэфана і Мацея. За домам былі вялікія 

гаспадарчыя пабудовы  і дзве  лазні, для кожнай сям’і асобная. Сям’я  Чарняўскіх многа працавала, 

каб з камяністай, пясчанай і неўрадлівай зямлі  атрымаць добры ўраджай. Як успамінала  Апалонія 

Арлоўская—працавалі ўсе. Нават дзеці  кожны па сваёй сіле браў камень з раллі і лажыў на воз. 

Многа з тых камянёў пайшло потым на пабудову чыгункі  Варапаева- Друя. У сям’і  Мацея 

падрастала шасцёра дзяцей: сын  Ільдэфонс і пяць дачок: Ганна, Стэфанія, Апалонія, Станіслава і 

Юлія. У Стэфана  было трое дзяцей: сын Вальдэмар і дочкі Альдона і Тэкля. Зацішша ў кароткі 

міжваенны перыяд   было адным са шматлікіх  шляхецкіх гнёздаў, дзе годна развівалася гаспадарка, 

бруілася культурнае жыццё, выхоўваўся патрыятызм. Усе дзеці вучыліся ў школе, дзяўчаты 

навучаліся асновам  вядзення гаспадаркі ў  Друі. Не было варожасці і паміж суседнімі вёскамі, дзе 

пражывалі беларусы, стараверы. Усе перакрэсліла вайна. Зацішша  падзяліла лёс іншых  шляхецкіх 

засценкаў. Ільдэфонс быў вывезены ў Расію, Вальдэмар, Юля, Альдона  ўступілі  ў шэрагі  АК 

(Армія Краёва). Наймалодшая Юля  загінула пад  час бою з савецкімі партызанамі ля вёскі 

Марцэбаліна  на Браслаўшчыне. Партызаны дабівалі раненых штыкамі і прыкладамі, не 

пашкадавалі нават раненую  санітарку—гэта была  Юля. Вальдэмар  і  Альдона выехалі пасля 

вайны ў  Польшчу, дзе  Альдона  доўгі час  была вязнем, а яе брат загінуў. Станіслава пад час вайны 

выйшла замуж  за Федаровіча з Каланіцы, якога вывезлі немцы  на працу ў Германію, дзе ён і 

памёр. Станіслава пасля вайны па рэпатрыяцыі выехала ў Польшчу і засталася  ўдавой.  Яшчэ перад 

вайной  Стэфанія выйшла замуж за Мікуцкага з-пад Шаркаўшчыны, Тэкля—за Яна Савіча з Карчоў, 

Апалонія—за  Арлоўскага з Лявонпаля. Такім чынам, Зацішша пасля вайны  знікла.  Як знікла  і 

радавое гняздо шляхецкага роду Скукоўскіх –Траццякі. Зараз перад  “арганаўтамі”  на месцы 

дагледжаных сядзібаў паўсталі зараслі  хмызняку, некалькі старых  дрэваў і рэшткі падмуркаў. І 

гэта толькі  там,  дзе не прайшла меліярацыя. Паставіўшы палаткі і паабедаўшы, мы адправіліся ў 

наш першы паход у напрамку Новага Пагосту. Па дарозе  яшчэ раз агледзелі камень –шавец, 

паданне  аб якім запісаў  славуты  Вацлаў Ластоўскі.    Ермалёнак В.А.  

 За свой час існавання піярскі калегіум  адыграў значную ролю ў развіцці адукацыі і асветы  

нашага краю. Колькасць вучняў  т ут  дасягала  да 160. Узровень адукацыі быў даст ат кова 

высокі. Гэта можна бачыць па пераліку прадметаў, якія за шэсць год вывучалі ў піярскай школе: 

арыфметыку, граматыку, латынь, логіку, рыторыку, паэзію, мараль, грэчаскую і рымскую гісторыю, 

свяшчэнную гісторыю, права, еўрапейскую і палітычную геаграфію, геаметрыю, алгебру, 

астраномію, фізіку, натуральную гісторыю, гісторыю мастацтва, садаводства. Апроч польскай, на 

якой было навучанне, вывучалі ў калегіуме яшчэ нямецкую, французскую і рускую мовы. Вось  
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чаму  лужэцкая школа  дала такіх выдатных вучоных,  як Ф.Серафіновіч—стаў доктарам вольных  

навук  і філасофіі, быў віцэ–прафесарам  Віленскага  ўніверсітэта, перадаў больш 300 кніг роднай 

школе. Выкладчыкамі і выхаванцамі  калегіума былі знакаміты філосаф А.Доўгірд, прафесар  

Віленскага ўніверсітэта  К.Пасалеўскі, доктар філасофіі А.Паўстанскі, выкладчык нямецкай мовы 

Віленскага Універсітэта  П.Альбрыхт. Але галоўнымі былі не толькі веды, а патрыятызм, дзякуючы 

якому  былыя навучэнцы прынялі ўдзел у паўстаннях 1794 г, 1830-1831, 1863 г.г. Паміж навучэнцаў  

было шмат ураджэнцаў Мёршчыны: Корсакі, Клётт, Мірскія, Замбжыцкія, Якавіцкія і інш. Пасля 

закрыцця школы  будынкі прыйшлі ў заняпад, маёмасць была расцярушана. У  нашым музеі кнігі і 

друку захоўваюцца толькі некалькі кніг з вялікай  лужэцкай бібліятэкі. У 1861 годзе ў Лужках было 

639 жыхароў, а ў наступным годзе адкрыта  народнае вучылішча. Праз 30 год пасля ліквідацыі 

піярскай школы   мы бачым  

заняпад навучання прадметаў 

толькі на пачатковым ўзроўні. 

У 1886 годзе ў Лужках было 77 двароў  924 жыхары,  вадзяны млын, конная паштовая станцыя, 

бровар, малітоўны дом,  14 крам, народнае вучылішча. У 1901 годзе адкрыта царкоўна-прыходская 

школа, а  ў 1905 годзе ў мястэчку ўжо было 1357 жыхароў.  У міжваенны час Лужкі былі цэнтрам 

гміны, а колькасць жыхароў павялічылася  да 1 600 жыхароў. Дзейнічала паўшэхная школа, у 

міжваенны час тут праславіўся сваёй дзейнасцю доктар  Усевалад Шырын,  ён быў не толькі 

выдатным лекарам, але і дзеячам нацыянальна-вызваленчага руху. Жыццё яго абарвалася ў  35 год 

ад рук савецкіх  катаў у 1941 годзе. Але найбольш пацярпелі Лужкі ад фашыстаў, якія знішчылі  916 

жыхароў  яўрэяў, аб гэтым нам нагадвае абеліск. У гады вайны ў  Лужках стаяў   полк Гіль- 

Радыёнава, які перайшоў на бок партызан.  Зараз у Лужках   жыве каля 800 чалавек.    

Ермалёнак  В.А. 
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