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НАШЫ НАВІНЫ 

ЭКСКУРСІІ 

Урок ведаў. 

Як заўсёды, 1 верасня першы ўрок у нашай школе 

– урок ведаў –  праводзіцца ў музеях. Гэты год не 

стаў выключэннем. Тэма першага ўрока ў гэтым 

навучальным годзе – “Дзякуй салдатам Перамогі, 

што мы жывём без вайны”. У гістарычным музеі 

ўрок па гэтай тэме для вучняў 5 “Б” класа 

праводзіў настаўнік гісторыі Ермалёнак В.А.  Для 

маленькіх дзяцей падзеі вайны былі яскрава 

растлумачаны на аснове паказу экспазіцыі 

гістарычнага музея. У музеі кнігі і друку 

экскурсію па тэме ўрока для вучняў 9-в класа 

праводзіў дырэктар музея Ермалёнак В.А. У сваім 

аповедзе ён прыводзіў прыклады з кніг нашых 

землякоў пра акупацыйны рэжым і гераізм воінаў 

і партызан. Кіраўнік музея зачытаў вершы нашых 

землякоў С. Панізніка, Пятра і Паўла Сушко, А. 

Кавалевіча аб вайне. Урокі ў музеі аказалі на 

школьнікаў вялікае ўражанне. 

 

Экскурсіі з Мінска. 

Падчас святкавання 500-годдзя горада Мёры 

нашы музеі наведала шмат гасцей. Так, па 

рэкамендацыі дырэктара турагенства Будзько 

Наталлі Іванаўны для 60 гасцей з Мінска былі 

арганізаваны экскурсіі ў гістарычны музей і музей 

кнігі і друку, дзе экскурсаводамі былі дырэктар 

музеяў Ермалёнак В.А. і захавальніца фондаў 

Ермалёнак М.Г. Падчас экскурсій падарожнікі 

былі азнаёмлены з багатымі экспазіцыямі абодвух 

музеяў, з найбольш цікавымі і рэдкімі 

экспанатамі. Наведвальнікі былі здзіўлены і 

захоплены пачутым і ўбачаным і выказалі 

пажаданне яшчэ раз пабываць у музеях. 

 

У музеі госці з замежжа. 

   МЁРСКАЯ ДАЎНІНА 
   Выданне рады музеяў ДУА “Міёрская СШ №3” 

гуртка “Арганаўты мінулага”                              № 9 (45) 2014    
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Нягледзячы на аддаленасць музеяў нашай школы 

ад сталіцы Беларусі і абласнога цэнтра, яны не 

застаюцца без увагі замежных наведвальнікаў. 

Так, нядаўна у нас пабывалі госці з Італіі, з 

вострава Сіцылія. Падчас экскурсіі дырэктар 

музея Ермалёнак В.А. апавядаў гасцям аб 

асаблівасцях гістарычнага развіцця Беларусі і 

Мёршчыны. Кіраўнік музея засяродзіў увагу 

гасцей з Італіі на найбольш цікавых экспанатах. Ім 

асабліва падабаліся экспанаты, звязаныя з Італіяй: 

італьянскія манеты, кнігі, абразы. 

Асабліва часта нас наведваюць госці з Польшчы. 

Вось і ў верасні па прапанове гаспадыні 

аграсядзібы з Пераброддзя Паўлоўскай Галіны 

Уладзіміраўны нашы музеі наведала яе 

дваюрадная сястра Ірэна, якая зараз жыве ў 

польскім горадзе Ольштыне.  Падчас экскурсіі 

госцю больш за ўсё зацікавілі экспанаты, звязаныя 

з польскай гісторыяй. А такіх экспанатаў у нас 

шмат, у тым ліку ўнікальнае люстэрка Эміліі 

Плятэр, вялікая калекцыя рэдкіх польскіх кніг, 

часопісаў, марак, паштовак. Зацікавілі польскую 

госцю паэты, пісьменнікі, якія нарадзіліся на 

Мёршчыне, а зараз жывуць у Польшчы: Рычард 

Курыльчык з Дзедзіна, Юрый Туронак з Пагоста, 

Эўгеніюш Забэла з Дзісны, Чэслаў Савіч, Юзэф 

Чэкан і інш. Асабліва зацікавіла пані Ірэну 

постаць вучонага і грамадскага дзеяча з 

Ольштына, старшыні таварыства Браславян з 

Ольштына Уладзіміра Скукоўскага. Кіраўнік 

музея перадаў госці яго адрас для супрацоўніцтва. 

На развітанне Г. Паўлоўская ў чарговы раз зрабіла 

ахвяраванне на будаўніцтва музея, а для музея 

кнігі і друку падручнікі 50-х гадоў 20 стагоддзя. 

 

Завяршаецца будаўніцтва 

этнаграфічнага музея.  

На працягу летніх месяцаў несупынна ішла праца 

па будаўніцтву этнаграфічнага музея. Настаўнікі 

гісторыі Ермалёнак В.А. і Ермалёнак А.В. падчас 

свайго водпуску ладзілі падмурак, прыступкі, 

устаўлялі вокны і дзверы, рабілі падсыпку пяску 

пад падлогу, афарбоўку сцен і г. д. Ім дапамагалі 

будаўнікі з ААА”Чэрасы”, сябры гуртка 

“Арганаўты мінулага” Кандратовіч Ігар і Сіповіч 

Юра, тэхработнікі школы, настаўнікі. Цвячкоўскі 

Ўладзімір завяршыў выраб сапраўднай печы. 

Зараз завяршаецца ўкладка падлогі рабочымі 

школы. Хутка пачнецца стварэнне экспазіцыі. 

 

ЮБІЛЕЙ ГОРАДА. 

МЁРАМ – 500! 
 

На Мёршчыне – вякоў завалы. 

Уславяць свята запявалы, –  

заюбілеюць і паўторы! 

Не будуць нашы людзі ў зморы: 

Тысячагоддзе справяць Мёры! 

Госці з Італіі ля выставы 500 год Мёрам 

Госці з Польшчы 



 
Мёрская даўніна, верасень, 2014 

 3 
 

 

Бо тут вякі не з лайдакоў: 

падобныя на землякоў!                        С. Панізнік 

Наша дапамога.  

Да ўрачыстасці, прысвечанай 500-годдзю г. Мёры, 

аддзелу адукацыі, спорту і турызму было 

даручана стварыць экспазіцыю, прысвечаную 

развіццю адукацыі Мёршчыны. Дзякуючы 

створанаму ў нашай школе музею адукацыі, была 

аказана дапамога інспектару РАА Малецкай Л. В. 

у стварэнні канцэпцыі экспазіцыі, а таксама ў 

пошуку матэрыялаў для выставы. Дзякуючы 

вялікім фондам музея, былі ў кароткі тэрмін 

размешчаны копіі фотаздымкаў і дакументаў, якія 

сведчаць аб развіцці адукацыі на Мёршчыне ў 

розныя перыяды гісторыі ад старажытнасці да 

сённяшняга дня. 

Павелічэнне колькасці экскурсій на Мёршчыну 

патрабуе і павелічэння колькасці экскурсаводаў. 

Вось чаму кіраўнік турыстычнай фірмы ў Мёрах 

“Халдберг” Будзько Наталля Іванаўна звярнулася 

да краязнаўца Ермалёнка В.А. аказаць дапамогу ў 

падрыхтоўцы экскурсіі па гісторыі Мёрскага 

касцёла. Ермалёнак В.А. падрабязна распавёў пра 

гісторыю святыні, складанасці вывучэння 

першапачатковых храмаў на тэрыторыі горада, 

гісторыю будаўніцтва сучаснага касцёла, 

біяграфію арганізатара будаўніцтва неагатычнага 

храма ксяндза Юээфа Бародзіча. Краязнавец 

звярнуў ўвагу на асаблівасць помнікаў, якія 

аздабляюць фасад, а таксама на адметнасць 

інтэр’ера Мёрскага касцёла. 

 

Памятнае гашэнне. 

У рамках святкавання юбілею нашага горада ў 

раённым вузле паштовай сувязі адбылося 

спецыяльнае гашэнне карэспандэнцыі марак, 

паштовак, 

канвертаў 

юбілейным 

штэмпелем з 

выявай лебедзя 

– герба горада. 

Пад час 

урачыстасцяў з 

невялікай 

прамовай 

выступіў 

кіраўнік музея кнігі і друку Ермалёнак В.А.. У 

сваім выступленні ён апавядаў аб гісторыі марак і 

аб першых у гісторыі выпадках гашэння асобным 

штэмпелем марак і канвертаў. Асаблівую ўвагу 

звярнуў на развіццё беларускай маркі і беларускіх 

канвертаў. Дырэктар музея распавёў аб калекцыі 

марак і паштовак, змешчаных у экспазіцыі музея, 

а таксама на ўвагу калекцыянераў да гашэння 

карэспандэнцыі асобым штэмпелем. Першае 

гашэнне марак юбілейным штэмпелем правялі 

старшыня раённага савета дэпутатаў Баніфатава 

М.У., старшыня Мёрскага райвыканкама І. В. 

Кузняцоў і яго намеснік па ідэалагічнай працы 

Стальмачонак Т. А.. Для раздзела “Філатэлія” 

кіраўнік музея набыў маркі, адзначаныя 

юбілейным штэмпелем.  

 

У музеях – сталічнае тэлебачанне. 

Падчас святкавання 500-годдзя г. Мёры нашу 

школу наведалі прадстаўнікі сталічнага 

тэлебачання на чале з дыктарам і кіраўніком 

аддзела інфармацыйных праграм Пазняком Ігарам 

Аляксеевічам. Падчас знаходжання ў роднай 

школе як былы яе вучань (Пазняк Ігар закончыў 

нашу школу ў 1993 годзе), ён меў гутарку з 

дырэктарам школы Атрошка В.Г., завучам і 

настаўнікам матэматыкі Кашкурам І. С., 

настаўніцай Ермалёнак М. Г.. Былы настаўнік 

гісторыі Ігара, кіраўнік музеяў Ермалёнак В. А. 

апавядаў пра пошукавую працу сучасных вучняў, 

новыя знаходкі і адкрыцці ”арганаўтаў”. Пазняк 

Ігар наведаў музей кнігі і друку, якога не было ў 

гады яго вучобы ў школе, а таксама будынак 

будучага этнаграфічнага музея. Падчас здымкаў у 

музеях адбылася зацікаўленыя гутарка пра брэнд 
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горада Мёры і раёна, папулярызацыю ў свеце 

нашай Мёршчыны. Вынікам наведвання Мёрскага 

раёна тэлежурналістам стаў тэлефільм: “Калі 

дрэвы былі вялікімі”. 

 

Краязнаўчыя разведкі. 

Чарговую разведку здзейсніў Кандратовіч Ігар у 

вёску Чэрасы. Гэта вёска неаднойчы была 

даследавана нашым гуртком “Арганаўты 

мінулага”. Сам Ігар напісаў пра яе гісторыю 

грунтоўную працу. Але той, хто шукае, той 

абавязкова знойдзе. І нашаму “арганаўту” зноў 

паспрыяў поспех. Ім была знойдзена не толькі 

кераміка 16 – 19 стагоддзяў, але і іншыя цікавыя 

знаходкі. Самая старая манета, якая была ім 

знойдзена,– грош Яна Казіміра 17 ст.. Былі 

адшуканы таксама савецкія манеты 50-х – 60-х 

гадоў 20 ст.. Асабліва цікавай і добрай захаванасці 

сталіся бронзавая спражка з узорам, магчыма 12 

ст., а таксама фрагмент алавяннага падсвечніка 19 

ст., бронзавыя фрагменты акладаў абразоў 17 – 19 

стст. і іншыя рэчавыя сведкі мінуўшчыны. 

Рупліўцы музея 

Падарунак ад Астукевіча А.Б.  

Былы дырэктар Паташнянскай базавай школы, а 

зараз настаўнік гісторыі Павяцкай сярэдняй 

школы падараваў для музея кнігі і друку кавалак 

пергаментнай старонкі з тэкстам на старажытнай 

яўрэйскай мове – іўрыце. Па яго сведчанні, раней 

гэта быў вялікі скрутак, але з яго пасля вайны 

шылі боты. Па нашым папярэднім вывучэнні 

зроблена выснова, што падораны экспанат – гэта 

кавалак Торы 18 – 19 стагоддзяў. Хутчэй за ўсё 

яна знаходзілася ў Лявонпальскай сінагозе. 

 

Падарункі І. Кандратовіча. 

Чарговыя падарункі зрабіў для музея Кандратовіч 

Ігар. На гэты раз ён падараваў для раздзела 

“Баністыка” грошы Германіі – нотгельдэ, але 

гэтым разам найбольш значныя наміналы розных 

гарадоў. З гістарычных знаходак нас зацікавілі 

памятны бронзавы медаль на смерць нямецкага 

імператара Фрыдрыха ІІІ Гогенцолерна, караля 5-

га Прусіі. На адваротным баку медаля змешчаны 

любімы выраз імператара “Вучыся цярпець, без 

скаргаў”. Яшчэ адна нямецкая рэч, якую 

падараваў нашаму музею Ігар – алюмініевы жэтон 

на адну шклянку піва, які датуецца 30-мі гадамі 20 

ст.. Для будучай выставы, прысвечанай 1-й 

сусветнай вайне, дабрадзей музея перадаў 

сямейны партрэт нямецкага салдата, удзельніка 

Першай сусветнай вайны. Для раздзела 

“Філатэлія” музея кнігі і друку Ігар падараваў 

падборку марак 1918 года Украінскай Народнай 

Рэспублікі. 

 

Падарунак М.Паўловіча 

У свой чарговы прыезд краязнаўца з Даўгаўпілса 

Міколы Паўловіча ў Мёры ён як заўжды быў з 

падарункамі для нашых музеяў. Для музея кнігі і 

друку калекцыянер з Латвіі падараваў некалькі 

дзесяткаў марак розных краін свету, у тым ліку 

Швейцарыі, Аўстраліі, Англіі, Латвіі, Польшчы, 

Германіі, Чэхаславакіі, царскай Расіі і іншых 

краін, шмат марак першай паловы 20 стагоддзя. 

Асаблівую цікавасць для нашага музея ўяўляе 

латвійская марка 1920 года, якая надрукавана на 

Марка, надрукаваная на купюры, з двух бакоў 
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папяровай купюры, што сведчыць аб адсутнасці 

паперы і наяўнасці вялікай колькасці грошай, што 

выйшлі з абарачэння. Для раздзела “Паштоўкі” 

Мікола падараваў наборы паштовак, прысвечаных 

савецкаму спорту, прыгатаванню страваў, музеям 

Маскоўскага Крамля і інш.. Музей кнігі і друку 

папоўніўся каляндарыкамі, зборнікам вершаў 

1952 года Міхася Калачынскага з аўтографам 

аўтара. Для музея адукацыі мы атрымалі ў 

падарунак бронзавую чарнілку 50-х гадоў 20 

стагоддзя. Для гістарычнага музея спадар 

Паўловіч перадаў пласцінкі, якімі начыняліся 

рускія гранаты першай сусветнай вайны, гільзу з 

адтулінай для вырабу запальнічкі, рускую пломбу 

і іншыя рэчы. Асабліва нас зацікавіла малітва на 

крыжы 1886 года на польскай мове, створаная на 

аснове малітвы Тамаша Аквінскага 12 стагоддзя. 

 

“СПОВЕДЗЬ” 

Пад такой назвай у выдавецтве “Кнігазбор” была 

надрукавана першая кніжка паэзіі Алены 

Басікірскай. Алена падчас вучобы ў школе была 

актыўным 

сябрам гуртка 

“Арганаўты 

мінулага”. 

Менавіта ў 

школе яна 

захапілася 

паэзіяй. На 

ўрокі гісторыі 

і сусветнай 

мастацкай 

культуры 

дзяўчына 

часта 

прыносіла 

свае вершы, 

якія сваім 

зместам 

адлюстроўвал

і або гістарычную падзею, або героя. Пасля 

заканчэння школы яе паэтычны талент, як гэта 

часта бывае, не згас, а наадварот, яшчэ больш 

пачаў развівацца. Гэтаму садзейнічала і яе вучоба 

на філалагічным аддзяленні дзяржпедуніверсітэта 

імя М.Танка, праца ў школе і рэдакцыі газеты 

“Мёрскія навіны”. Алена з’яўляецца сябрам 

Беларускага літаратурнага саюза “Полацкая 

ветвь”, лаўрэатам першай ступені ў намінацыі 

“Залатое пяро” ў абласным конкурсе “Песні 

сунічных бароў”. Яе творы друкаваліся ў 

зборніках, мясцовым, абласным і рэспубліканскім 

друку. У першы аўтарскі зборнік паэзіі і прозы 

”Споведзь” увайшлі вершы, прысвечаныя паэзіі, 

слову, Радзіме, філасофскія, рэлігійныя, 

гумарыстычныя творы, верлібры. Для кожнай 

маладой дзяўчыны ў жыцці вялікае значэнне мае 

каханне, і таму шмат вершаў прысвечана і гэтай 

“вечнай” тэме. Проза прадстаўлена прытчамі, 

назіраннямі, апавяданнямі, абразкамі. 

Вобразнасць мовы, узнёсласць, паэтычнасць, 

загадкавасць і непрадказальнасць радка 

характэрны для творчасці Алены Басікірскай. 

Пазнаёміўшыся са зместам зборніка, чытач у 

поўнай меры адчуе непаўторнасць, 

індывідуальнасць паэткі, мы як бы пабудзем на яе 

аўтарскай споведзі перад жыццём. 

Табой ніколі нельга наталіцца. 

Дазволь цябе да сэрца прыхінуць, 

Дазволь табе, паэзія,скарыцца. 

Свой першы зборнік паэзіі і прозы Алена 

падаравала і для музея “Кнігі і друку”. Пажадаем 

маладой паэтцы новых творчых здзяйсненняў ды 

новых кніжак.  

 

Урачыстасці ў гонар Чэслава Сіповіча. 

100-годдзе з дня нараджэння нашага славутага 

земляка ўжо пачало шырока адзначацца на 

Беларусі.  31 жніўня 2014 года ў Друі адбыўся 

фэст, на які прыбылі папскі нунцый на Беларусі 

арцыбіскуп Клаўдзіё Гуджароцці, віцебскі біскуп 

Алег Буткевіч, грэка-каталіцкі архімандрыт 

Сяргей Гаек, прадстаўнік візітара Беларусаў Свету 
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Аляксандра Надсана з Лондана айцец Сяргей 

Стасевіч. У вёсцы Дзедзінка, дзе нарадзіўся наш 

славуты зямляк, былі асвечаны новыя помнікі яго 

бацькам, на пачатку імшы ў Друйскім касцёле 

Найсвяцейшай Троіцы была асвечана памятная 

шыльда з барэльефам біскупа Чэслава Сіповіча. 

Друйская святыня была абрана не выпадкова, бо 

менавіта ў Друйскай гімназіі і кляштары 

марыянаў ішло станаўленне маладога юнака 

Чэслава ў служэнні пану Богу і Беларусі. Сваю 

казань падчас імшы, якую цэлебраваў апостальскі 

нунцый на Беларусі Клаўдзіё Гуджароцці, 

упершыню ў гісторыі папскі нунцый прамаўляў на 

беларускай мове. У сваёй казані ён асабліва 

падкрэсліў веліч постаці біскупа Сіповіча не 

толькі як святара ў служэнні Госпаду, але перш за 

ўсё як патрыёта - Беларуса, які на чужыне 

клапаціўся аб сваёй Радзіме і яе людзях. 

 

Дзісна ў 1930 – 1940-я гады. 

З гэтага нумара мы пачынаем друкаваць успаміны 

нашага земляка з Дзісны Эдмунда Кузіновіча, якія 

маюць для краязнаўцаў пэўную цікавасць. Мы 

скарачаем агульнагістарычныя звесткі і друкуем 

толькі найбольш цікавыя факты з гісторыі горада. 

Успаміны носяць суб’ектыўны характар, але мы 

выпраўлялі толькі пэўныя гістарычныя хібы. 

Пераклад з польскай мовы выканаў вядомы 

краязнаўца з Шаркаўшчыны Уладзіслаў 

Ляскоўскі. 

Пераклад польскага аўтара Эдмунда Кузіновіча “З 

каралеўскага гораду Дзісна праз Слупск да 

Вроцлава”. 

Частка 1. 

Дзяцінства і юнацтва ў Дзісне, дзве акупацыі і 

прымусовыя работы ў Нямеччыне. 

Першая сусветная вайна 1914 – 1918гг. 

Пачатак вайны не адбіўся негатыўна на жыцці 

гараджан. Але прыбліжэнне фронту змяніла 

парадак жыцця. Узмацнілася хваля ўцекачоў ад 

фронту. А ў сустрэчным напрамку ішлі да фронта 

вялікія хвалі войска. Вайскоўцы пабудавалі 

драўляны мост на Дзвіне. Аднак гэтая 

стратэгічная камунікацыя нядоўга служыла. Пры 

першай вясновай паводцы мост сплыў. Зноў 

аднавілі работу парома, якім кіраваў малады 

Бімбад (звесткі са слоў Пятра Крупко). Другі 

мост, жалезны, на Дзісёнцы, быў пабудаваны каля 

1910 года за 1000 метраў ад вусця, вытрымаў усе 

франты і паводкі. Былы вучань гімназіі Міхал 

Вазгірд бачыў такі ж мост на рацэ Вялікай у 

Пскове, лічыць, што праектантам мосту была адна 

і тая ж асоба, напэўна, інжынер Станіслаў 

Кербедзь (1810 – 1899), былы кіраўнік рускага 

Міністэрства камунікацый у 1886 – 87 гадах. У 

1940 годзе на мосце мянялі драўляны насціл. Я 

прыняў удзел у рабоце, без страхоўкі пераходзіў 

мост па жалезных бэльках. Бачыў, як у вадзе 

бліскалі срэбранай луской тоўстыя хрыбты 

галаўнёў. Мост быў пашкоджаны ў 1944 годзе 

падчас атакі савецкімі войскамі, але стрываў. 

Цяпер ён страціў ранейшае значэнне, бо на 

вышыні Горак пабудаваны новы мост на шашы 

Полацк – Мёры. 

Дзве рэвалюцыі. 

Вернемся да падзей вайны і іх наступстваў. 

Працяглы неспрыяльны ход вайны для Расійскай 

імперыі выклікаў браджэнне ў войсках ужо ў 1916 

годзе. Рух быў ініцыяваны і падтрыманы часткай 

расійскай інтэлігенцыі, арганізаванай у партыю 

Сацыялістаў -Рэвалюцыянераў і іншыя групы, якія 

бунтавалі супраць царызму. Аднак найбольш 

дэструктыўную працу ў войску вяла маленькая 

група бальшавікоў. Яны былі добра арганізаваныя 

і дысцыплінаваныя, абвяшчаючы ўтапічныя 

Марксавы ідэі. Пазбаўленыя ўсякіх маральных 

норм, яны імкнуліся да ўласнай мэты захопу 

ўлады любым коштам крывавага тэрору. Вялі 

агітацыю перш за ўсё сярод былых сялян, што 

складалі асноўную масу арміі, абяцалі ім 

неадкладную і бясплатную раздачу зямлі. Толькі 

пазней дзейнасць бальшавікоў паказала, што 

лозунгі аб усеагульнай роўнасці і дабрабыце не 

Панарама Дзісны, пачатак ХХст. 
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былі ні іх мэтай, ні намерам. Захапіўшы ўладу, 

яны арганізавалі крывавы тэрор, што не меў 

ніякай мяжы. А для сялян увялі новую паншчыну, 

адабраўшы ад іх і ўласную зямлю і панскую, 

арганізаваўшы калгасы і саўгасы як бы для 

сумеснага гаспадарання. 

Падчас лютаўскай рэвалюцыі 1917 года ў 

Петраградзе сфарміраваўся Часовы 

шматпартыйны Ўрад. Пасля адрачэння цара 

Мікалая ІІ ад улады хваляванні распаўсюдзіліся 

па ўсёй імперыі, не абмінуўшы і Дзісненшчыну. 

Гэта былі наступствы лозунгу Свабоды, да якой 

звалі ўсе аддзелы (партыі) рэвалюцыйнага руху. 

Кожны разумеў гэты лозунг па-свойму. 

Беларускія сяляне зразумелі гэта як адмену ўсіх 

ранейшых законаў. Пачаліся напады на панскія 

двары і наогул на багатых. 

7 лістапада ў Петраградзе сабраўся з’езд рабоча-

сялянскіх Саветаў, які абвясціў сябе вярхоўнай 

уладай. Стварыўся Савет Народных Камісараў пад 

кіраўніцтвам Леніна і выключна з бальшавікоў. 

Пасля захопу ўлады бальшавікамі пачалася 

барацьба паміж рэвалюцыйнымі партыямі. У 

краіне ўзрасла разруха і бязладдзе. Бяспраўе 

ахапіла вялікія абшары імперыі, асабліва ў яе 

нацыянальных акраінах. Акты гвалту спыніліся ў 

лютым 1918 года з заняццем немцамі Дзісны і 

ваколіц. Уцякаючы за Дзвіну, бальшавікі спалілі 

рэшткі драўлянага моста. Немцы пакінулі па сабе 

добрыя ўспаміны ў людзей, устанавіўшы лад і 

спакой у занятым краі. Яны справядліва 

адносіліся да людзей усіх нацыянальнасцяў. 

Жыдоўскі народ карыстаўся ў той час моваю 

ідыш, блізкай да нямецкай мовы. Гэта дапамагло 

ім лепш разумецца з немцамі і ўстанавіць больш 

прыязныя адносіны. З часу прабывання немцаў у 

Дзісне пачалася гандлёвая кар’ера Бімбада, 

нядаўняга перавозчыка на пароме. Будучы 

пастаўшчыком кармоў і жыўнасці для нямецкай 

арміі, ён прыняў ад яе, пры адыходзе акупантаў, 

генератар пастаяннага току, які паслужыў 

пачаткам прыватнай гарадской электрастанцыі. 

Бімбад мадэрнізаваў яе, устанавіўшы матор 

большай магутнасці, даў святло ў хаты па ўсім 

горадзе. Матор працаваў ад паравога лакамабіля, 

што скарыстоўваў драўніннае паліва. Пры 

электроўні майстравіты чалавек збудаваў 

двухпавярховы млын, які абслугоўваў 

навакольных сялян, і тартак, што забяспечваў 

горад піламатэрыяламі пры аднаўленні ад 

вайсковых разбурэнняў. Гэтыя аб’екты 

знаходзіліся ў паўднёвай частцы горада, званай 

Задзісенкай. Добрымі справамі Бімбад стаў 

знакамітай і паважанай асобай Дзісны на працягу 

19 міжваенных гадоў. 

Новыя перамены ў горадзе пачаліся адразу пасля 

аб’яўлення незалежнасці Польскай дзяржавы ў 

лістападзе 1918 года. Нямецкія войскі пакінулі 

Дзісну ў снежні 1919 года. І тут на іх месца адразу 

вярнулася савецкая ўлада. Разам з ёй вярнуліся 

рэвалюцыйныя непарадкі, што выцякалі з 

ленінскага лозунгу: рабуй нарабаванае. 

Адзінаццацігадовы ў той час Пётр Крупко 

запомніў акты гвалту. Кожную ноч бачны былі 

заравы пылаючых палацаў. Узнік мясцовы 

рэвалюцыйны камітэт, які нацыяналізаваў усё, 

што мог. Яго вынікам стала знікненне тавараў у 

крамах, следам памножылася спекуляцыя, якая 

прызнавала толькі залатыя царскія манеты. 

Камітэт беспадстаўна выносіў смяротныя 

прысуды. Найлягчэйшым пакараннем для ўсіх 

заможных жыхароў і вядомых дзеячоў стала 

высылка некуды за Дзвіну. Пётр жыў тады ў 

Мікалаёве на Дзісёнцы за сем кіламетраў на захад 

ад горада. Асабліва запомніўся яму звыродлівы, 

вытанчаны акт гвалту, што здарыўся паблізу 

Мікалаёва. Гаспадары рэвалюцыйнага парадку 

закапалі ў зямлю жывога чалавека, пакінуўшы над 

зямлёй толькі галаву, не дазволіўшы нікому 

падыйсці да няшчаснага (Так загінуў бацюшка 

Шаркаўшчынскай царквы Канстанцін Жданаў, 

цяпер кананізаваны. – заўвага У.Л.). 

Акты гвалту спыніліся толькі 14 верасня 1919 

года, калі войскі генерала Рыдз-Сьміглы вызвалілі 

левабярэжжа Наддзвіння ад мяжы Латвіі да 

Дзісёнкі. Пачало нармалізавацца жыццё 

грамадзян. З боку войск і новых улад не было 

рэпрэсіўных мер за рэвалюцыйны гвалт. З’явіліся 

крамы з разнастайным таварам. А ўжо ў 1920-м 

годзе была спроба Чырвонай арміі ліквідаваць 

паўсталую польскую незалежнасць. Наступ вялі 

Кірмаш у Дзісне 1916г. 
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войскі пад кіраўніцтвам генерала Міхаіла 

Тухачэўскага, потым знішчанага Сталіным у 1937 

годзе. Баі разгарнуліся між Дзісной і Глыбокім. 

Наступала 4–я армія, якая ўдвая перавышала 

колькасць польскіх войск. Паблізу Дзісны 

дзейнічаў легендарны 13-ы кавалерыйскі корпус 

пад кіраўніцтвам армяніна Гаіка Дзмітравіча 

Бжышкяна (1887 – 1937). Яго салдаты былі 

ўбраныя ў адзенне каўказскіх джыгітаў, у 

лахматыя барановыя шапкі. Яны пакінулі сярод 

насельніцтва жахлівыя ўспаміны. Сам кіраўнік 

прыняў для сябе псеўданім Гай-хан. Хуткай яздой 

кавалерысты дайшлі да цэнтральнай Польшчы, за 

40 км ад Торуні.Але пад Варшавай 4-я армія 

папала ў пастку. Гай спрабаваў дапамагчы братам 

па зброі ды сам быў акружаны. У двухдзённай 

бітве пад Кольнем 13-ы Каўкорпус быў разбіты 5-

й арміяй генерала Сікорскага з дапамогай 

аддзелаў Рыдз-Сьміглы. Гай уцёк у Прусію, 

адкуль быў адпраўлены ў лагер палонных пад 

Берлінам. Разбітыя пад Варшавай і на Нёмане, 

рускія хутка пакінулі захопленыя землі. У Дзісне 

з’явіліся ўланы, убраныя ў блакітныя чыстыя 

новыя мундзіры і мяккія шапкі “рагатыўкі”. 

Аднавілася польская адміністрацыя, вярнуліся на 

свае землі ўцалелыя ўцекачы. Сутычкі з 

чырвонаармейцамі, якія пранікалі з-за Дзвіны, 

працягваліся да кастрычніка 1921 года, да часу 

падпісання Рыжскай дамовы. 

 

КРАЯЗНАЎЧАЯ ВАНДРОЎКА 

“БРАСЛАЎСКА-ДРУЙСКІ ПЯРСЦЁНАК” 

(працяг, пачатак у №8) 

Ранкам наша група колькасцю ў 13 чалавек на 

чале з кіраўніком Ермалёнкам Вітольдам 

Антонавічам і яго намеснікам Ермалёнкам 

Антонам Вітольдавічам рушылі ў велапаход. У 

складзе групы былі сябры археолага-краязнаўчага 

гуртка “Арганаўты мінулага”: Сауць Аляксандр, 

Трызна Кірыл, Чарняўскі Ігар, Кузьміна Крысціна, 

Аляксеева Аня, Дзмітрыева Насця, Кузняцова 

Вера, Качан Наталля, старэйшыя гурткоўцы, ужо 

студэнты і ветэраны паходаў Кандратовіч Ігар, 

Вашкель Света, Даргель Вераніка. Велапаход 

здзяйсняўся ў гонар 70-годдзя вызвалення 

Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, і таму 

адной з нашых задач было ўшанаванне памяці 

воінаў, загінулых падчас Другой сусветнай вайны. 

Мы пачалі свой шлях з мінуты маўчання ля 

помніка савецкім воінам, якія загінулі пры 

вызваленні нашага краю. На першым адрэзку 

пахода ішла абкатка нашых ровараў, праверка іх 

спраўнасці. Таму мы абралі сваім першым 

прыпынкам мясцінку ў Каменполлі ля былога 

маёнтка Святаполк-Мірскіх. Тут удзельнікі 

паходу азнаёміліся з гісторыяй сядзібы і славутага 

роду. Кіраўнік велапаходу распавёў гурткоўцам аб 

гісторыі гэтых мясцін. 

Пабудова сядзібнага дома ў Каменполлі адносіцца 

да 1873 года, але гэта мясцовасць здаўна была 

ўладаннем вядомага роду Мірскіх, герба 

"Бялыня". Каменполле вылучаецца тым, што яно 

было іх родавым гняздом на працягу амаль 450 

год. У гісторыі Мёршчыны Каменаполле па 

старадаўнасці ўладання можна параўнаць з 

Навалакай, якой валодалі Клёты амаль 500 год. 

Род Мірскіх, як ніводзін іншы, адыграў значную 

ролю ў гісторыі нашай мясцовасці. Так, 

харунжымі былі ў другой палове 16 ст. Рыгор 

Мірскі, Мірскі Юзэф, Антоні (1718 – 1736), ён жа 

быў і маршалкам Браслаўскай шляхты. 

Падкаморымі Браслаўскімі былі Васіль Мірскі 

(1611 – 1623), Мірскі Кшыштаф Себасцянавіч, 

Казімір (1678 – 1680), Багуслаў Мірскі (1782  – 

1794). Не аднойчы Мірскія былі і суддзямі 

земскімі Браслаўскімі: Мірскі Рыгор (1598  – 

1613), Мірскі Себасцян (1625  – 1636, 1641), 

Мірскі Ігнат (1789 – 1791). Мірскі Цыпрыян быў у 

1762 годзе земскім пісарам. Род Мірскіх прымаў 

актыўны ўдзел у нацянальна-вызваленчым руху. 

Падчас паўстання Касцюшкі Мірскія ўваходзілі ў 

паўстанцкі ўрад Літвы, ваявалі са зброяй у руках у 

1831 годзе. Уладальнік Каменполля Людвік 

Мірскі разам з дачкой удзельнічаў у 1861 годзе ў 

антыўрадавай дэманстрацыі ў Друі. 

Археалагічныя даследаванні, праведзеныя 

археолага-краязнаўчым гуртком "Арганаўты 

мінулага", сведчаць, што першы сядзібны дом 

існаваў у Каменполлі яшчэ ў 17 ст.. Знойдзены 

фрагменты кафлі 17 – 18 стст. Асаблівай 

Удзельнікі велапаходу ля стайні  ў Каменполлі 
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прыгажосцю вылучаецца кафля зялёнай палівай з 

барэльефам анёла. Род Мірскіх быў заўсёды 

глыбока веруючым, таму гаспадары не шкадавалі 

грошай на будаўніцтва святыняў. Так, яшчэ ў 1641 

годзе суддзя земскі Себасцян Мірскі фундуе 

грошы на касцёл, праваслаўную царкву і 

манастыр у Мёрах. А побач з сядзібай у 

Каменполлі была пабудавана капліца, якая 

існавала яшчэ ў 18 ст.. Ян Святаполк-Мірскі быў 

фундатарам і намеснікам старшыні камітэта па 

пабудове ў 1905 годзе велічнага неагатычнага 

касцёла . 

У сярэдзіне 19 ст. старая сядзіба прыйшла ў 

заняпад. Новы гаспадар Каменполля Віслаў 

Адольф-Юльян Святаполк-Мірскі вырашыў 

пабудаваць новы дом і абнавіць парк. У 1873 

годзе працы па пабудове былі закончаны. 

Нягледзячы на перабудову ў 70-я гады 20 ст. 

сядзіба захавала амаль цалкам свой 

першапачатковы выгляд. Гэта вялікі 

аднапавярховы прамавугольны ў плане будынак, 

мураваны з цэглы. Пры ўваходзе зладжаны 6-

калонны ганак, над якім размяшчалася мансарда з 

чатырма вокнамі. У той час дах быў пакрыты 

гонтаю. Планіроўка дома была калідорная. У 

дзесяці пакоях месціліся гасцінная, вялікая зала, 

кабінет гаспадара, пакой для дзяцей, спальня, 

сталовая, кухня. Інтэр'ер пакояў быў даволі 

сціплым. Мэбля ў асноўным была зроблена 

мясцовымі майстрамі. Мірскія былі заядлыя 

паляўнічыя, таму сцены кабінета гаспадара былі 

ўпрыгожаны паляўнічымі трафеямі і паляўнічай 

зброяй. Яшчэ ў 18 ст. экспедыцыі рускага 

географа Ляпёхіна было даручана забраць з 

Каменполля старадаўнія дакументы і рукапісы. 

Таму на той час у бібліятэцы сядзібы не было 

старадрукаў, але яшчэ перад Другой сусветнай 

вайной захоўваліся дакументы і кнігі 18  – 19 ст. 

на польскай, рускай, нямецкай, французскай 

мовах. Кнігазбор быў пераважна з мастацкай 

літаратуры, але меліся працы французскіх 

асветнікаў, гісторыкаў і філосафаў. Некалькі кніг 

трапіла ў фонды музея СШ №3. Сцены пакояў 

былі ўпрыгожаны партрэтамі роду Мірскіх, а 

таксама карцінамі вядомых беларускіх мастакоў 

19 ст.. Ацяпляліся пакоі чатырма кафельнымі 

печамі з белай, зялёнай і блакітнай кафлі. Да 

сённяшняга дня захаваліся толькі дзве з іх. Яны 

выраблены з белай кафлі ў стылі класіцызму і 

ўпрыгожаны медальёнамі на антычны сюжэт. 

Пры Віславе Святаполк-Мірскім былі пабудаваны 

шматлікія неабходныя для гаспадаркі пабудовы. 

Асабліва цікавай была лядоўня, якая праіснавала 

больш за сто год. Пабудова мела два ярусы, 

чатырохсхільны дах, пазней ашалявана дошкамі. 

Зімою мужчыны нарыхтоўвалі лёд, які вазілі і 

складалі ў ніжні ярус, заглыблены ў зямлю. Лёд 

засыпалі кастрой і апілкамі, і ён захоўваўся ўсё 

лета да наступнай зімы. Мірскія захоўвалі тут 

малочныя прадукты, свежую рыбу, як у сучасным 

халадзільніку. Яшчэ два будынкі былі пабудаваны 

ў 1907 годзе: стайня і кузня. Стайня была 

пабудавана з чырвонай цэглы, якая засталася ў 

цагельнях пасля пабудовы касцёла ў Мёрах. 

Кожнаму, хто пад'язджае да Каменполля, здаецца, 

што ён бачыць не стайню, а казачны замак. Такое 

ўражанне ствараюць перш за ўсё маляўнічыя 

вежачкі, высокія шчыты, вузкія, як байніцы, 

вокны, магутныя брамы. На жаль, зараз мы з вамі 

назіраем яе паўразбураны стан, і разбурэнне будзе 

працягвацца, бо некалькі гадоў таму абрынуўся 

дах. Кузня была квадратных памераў, але 

здзіўляла сваёй магутнасцю, таму што была 

пабудавана не толькі з цэглы, але перш за ўсё з 

вялікіх камянёў-валуноў. У кузні працаваў род 

Ашуркаў. Стайня зараз патрабуе тэрміновай 

рэстаўрацыі, а кузня была разбурана ўшчэнт у 80-

я гады 20 ст. 

На аснове старога парку ў 1873 годзе Віслаў 

Мірскі пачынае ствараць новы парк, які захаваўся 

часткова да нашага часу. Плошча яго складала 

больш за гектар. Парк быў акружаны вялікім 

садам, плошча якога ў 19 ст. складала 6 гектараў. 

У садзе раслі 1000 гатункаў дрэў  – яблык і 

вішняў. Галоўную вось парку складала старая 

алея дубоў. Па перыметры парку знаходзіліся 

каштанавыя і ліпавыя алеі. Падчас вялікіх маразоў 

1940 года частка экзатычных дрэў вымерзла. 

Насупраць сядзібы захаваліся дзве лістоўніцы, 

пасаджаныя як сімвал кахання апошніх 

гаспадароў сядзібы –  Веслава і Станіславы. У 

парку былі пабудаваны шматлікія альтанкі, вабілі 

вока прыгожыя, карункавыя драўляныя мосцікі 

праз каналы, якія ахіналі парк з трох бакоў. 

Каналы былі злучаны з Асінаўскім возерам, таму 

ўладальнікі маёнтка на лодках часта плавалі ў 

касцёл. Дарожкі ў парку заўсёды пасыпаліся 

жоўтым пясочкам, тут часта гулялі як гаспадары 

сядзібы, так і госці. Для лепшага агляду ў 

паўночнай частцы парку быў насыпаны штучны 

пагорак. Даглядаў сад і парк садоўнік Міхал 

Рачыцкі. Ён штогод лазіў па дрэвах і абразаў 

галінкі, за што ён і яго нашчадкі атрымалі 

мянушку "Шпак". У парку пан разводзіў 

вінаградных смаўжоў, якіх нейкі час прадавалі ў 
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Францыю. Для сябе і мясцовых сялян Віслаў 

Мірскі пабудаваў новую драўляную капліцу, якая 

размяшчалася побач з дарогай. У ёй знаходзілася 

вельмі старажытнае распяцце, абразы. І гэты 

помнік драўлянага дойлідства быў знішчаны ў 50-

я гады 20 ст. падчас барацьбы з рэлігіяй. 

Мірскія былі добрыя гаспадарнікі. Акрамя 

вырошчвання збожжа, лёну, бульбы, прыбытак 

прыносіў сад (у 19 ст. 300 рублёў за год). 

Непадалёк ад маёнтка былі сажалкі з дамбамі, там 

разводзілі карпаў. Быў млын, які дзейнічаў за 

кошт конскай сілы. За дзень можна было змалоць 

300 – 400 кг зерня. Адзін з вялікіх камянёў млына 

можна пабачыць і сёння. У 20-я гады большасць 

зямлі здавалася ў арэнду. Працавалі за хлеб або за 

грошы. Мірскі заўсёды разлічваўся ў тэрмін і 

справядліва. Калі ў селяніна здаралася няшчасце –  

пажар або паморак жывёлы,–  пан заўсёды аказваў 

дапамогу пацярпеламу. На стайні вісеў звон, у яго 

званілі, калі быў абед. Нават коні спыняліся на гук 

звана і не рушылі з месца, нават стаўшы пасярод 

дарогі. Перад пачаткам вайны Мірскі меў статак у 

100 кароў, якіх даілі 15 жанчын. 

Веслаў Мірскі быў заўзяты паляўнічы, трымаў 

шмат паляўнічых сабак. Да яго часта прыязджалі 

госці з Польшчы. Гаспадар заўсёды рабіў так, каб 

госці маглі ўпаляваць хоць дзіка, ваўка або зайца. 

Апошні ўладальнік Каменполля Веслаў Мірскі 

меў вялікую сям'ю: пяць дачок (Зося, Ванда, 

Стася, Марыся, Яна) і сына Янэка. Дзеці вучыліся 

ў Друйскай і Дзісенскай гімназіях, далей 

працягвалі вучобу ў Вільні і Польшчы. Падчас 

вайны, пасля нападу партызан брыгады 

Ракасоўскага на маёнтак, сям'я Мірскіх стала 

жыць у Мёрах, а ў 1944 годзе назаўжды пакінула 

сваё родавае гняздо. Спачатку сядзіба 

выкарыстоўвалася як Мёрская раённая бальніца, 

потым стала канторай калгаса "Праўда", затым у 

ёй былі клуб, дзіцячы садок, пачатковая школа. 

Калгас не здолеў па-гаспадарску распарадзіцца 

маёнткам, які з кожным годам прыходзіў у 

заняпад. У 1991 годзе была спроба аднаўлення 

сядзібна-паркавага комплексу "Каменполле", але 

значна пагоршылася фінансавае становішча 

гаспадаркі, і планы не здзейсніліся. Далейшы 

заняпад мясціны адбыўся ўжо ў пачатку 21 

стагоддзя, калі былі зачынены бібліятэка, дзіцячы 

садок, пачатковая школа, клуб. Каменполле 

перастала быць калгасным цэнтрам. Зараз сядзіба 

на замку, вокны, з якіх пры панах Мірскіх гучала 

музыка, забіты дошкамі. Мы прайшліся 

сцяжынкамі былога цікавага, але зараз 

запушчанага парку, моўчкі схілілі галовы перад 

магілай невядомага салдата, які загінуў у 1944 

годзе, воінаў-землякоў, што загінулі на франтах 

апошняй вайны. Гурткоўцы старанна аглядалі 

мясцовасць і знайшлі аскепкі керамікі і кафлі 16 – 

17 стагоддзяў. Дарога да Пераброддзя, роўная, як 

страла, – гэта былая “французская лінія”. Па ёй 

заўсёды лёгка і прыемна імчаць на ровары, тым 

больш што ўдзельнікі паходу былі яшчэ са 

свежымі сіламі і бадзёрасцю. Адзіная 

непрыемнасць—гэта вялізныя фуры, якіх вельмі 

шмат абганяла нас па дарозе на Браслаў. Ад 

удзельнікаў паходу патрабавалася вялікая 

пільнасць і ўвага, бо і нязначная няўважлівасць 

магла скончыцца трагедыяй. Пасля праездаў 

фураў не аднойчы ветрам зносіла нашы шапкі. Па 

дарозе да Пераброддзя быў толькі адзін прыпынак 

ля вёскі Янова, дзе “арганаўты” паслухалі паданне 

аб “святой крыніцы” і каменнай труне ля 

Апанасёнкаў. 

В. А. Ермалёнак.  

“Арганаўты” вывучаюць карту маршрута 
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