
13 чэрвеня ў Пераброддзі адбыўся фестываль 

народнай творчасці, які стаў ужо традыцыяй. 

На гэты раз ён праходзіў у рамках  ініцыятывы  

«Выкарыстанне мясцовага патэнцыялу як 

галоўнага рэсурсу для стварэння ўнікальнай 

турыстычнай прапановы» згодна з праектам 

“Разам для грамады і прыроды: узмацненне 

працэсу развіцця ў Міёрскім раёне праз 

супрацоўніцтва мясцовай улады і 

грамадзянскай супольнасці” пры фінансавай 

падтрымцы Еўрапейскага саюза. У праграме 

фестывалю было  шмат мерапрымстваў: 

дабрачынны канцэрт “Вясёлка рамёстваў”, 

выступленне фальклорных гуртоў з Язна, 

Полацка, аркестра Полацкага памежнага 

атрада і інш. На працягу свята праводзіліся 

майстар-класы рамеснікаў, ганчароў, 

мастакоў, майстроў па лазапляценні, вырабу 

распісных пернікаў Міёршчыны і інш.  

 У рамках фестывалю была арганізавана 

выстава і пазнавальная гульня “Рэчы 

мясцовых рамеснікаў і іх прызначэнне”. Яе 

праводзілі краязнаўца,  кіраўнік ініцыятывы 

“Спадчына Міёрскага краю” Вітольд 

Ермалёнак і сябра ініцыятывы Максім 

Філіповіч. Нягледзячы на неспрыяльнае 

надвор’е, прыняць удзел у гульні было шмат 

жадаючых, як дзяцей, моладзі, так і дарослых. 

З вялікай цікавасцю ўдзельнікі гульні 

разглядалі рэчы і спрабавалі даведацца пра іх 

прызначэнне. Калі не было правільнага адказу, 

то арганізатары гульні тлумачылі паходжанне 

рэчы і яе выкарыстанне. Некаторыя з 

выстаўленых рэчаў атрымалі сваю новую 

назву дзякуючы знаўцам народных рамёстваў. 

Так першапачаткова адзін з прадметаў 

вызначаўся як скобля для здзірання кары з 

дрэва. Але дзякуючы Баляславу Чарняўскаму 

гэты прадмет быў вызначаны як разак для 

вырабу гонты –  дошчачак, якімі раней нашы 

продкі крылі страху. Актыўныя ўдзельнікі 

гульні атрымлівалі ў падарунак кнігі Вітольда 

Ермалёнка, буклеты, паштоўкі, іншую  

сувенірную прадукцыю. Выстава-гульня яшчэ 

раз паказала, што цікавасць да побыту нашых 

продкаў у мінулым не згасае і ў 21-м стагоддзі.  

Вітаўт Ермалёнак, кіраўнік 

ініцыятывы 
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 15 чэрвеня  ў памяшканні ІТ-лабараторыі 

музейнага аб’яднанання адбыўся семінар-

прэзентацыя ініцыятыў “СПАДЧЫНА 

МІЁРСКАГА КРАЮ” і кафэ “Сярэбраны 

ўзрост,” якія рэалізуюцца згодна з праектам 

“Разам для грамады і прыроды: узмацненне 

працэсу развіцця ў Міёрскім раёне праз 

супрацоўніцтва мясцовай улады і 

грамадзянскай супольнасці” пры фінансавай 

падтрымцы Еўрапейскага саюза.  

 Напачатку кіраўнік музейнага аб’яднання 

Вітольд Ермалёнак пазнаёміў гасцей з 

этнаграфічным музеем “Сялянская хата”. 

Большасць наведвальнікаў былі людзі сталага 

ўзросту, таму некаторыя прадметы побыту ім 

былі добра знаёмы, але шмат  рэчаў, асабліва ў 

пакоі хаты 19-га стагоддзя, былі невядомы для 

гасцей. Але ва ўсіх наведванне музея 

выклікала настальгію аб мінулым. Затым 

удзельнікі ініцыятывы “Сярэбраны ўзрост” 

перайшлі ў ІТ-лабараторыю, дзе настаўнік 

гісторыі Максім Філіповіч распавёў аб мэтах, 

задачах , напрамках ініцыятывы “Спадчына 

Міёрскага краю” і дасягненнях у яе рэалізацыі. 

Госці наведалі  экспазіцыю гістарычнага 

музея. На ўспамін аб семінары сябры  

ініцыятывы атрымалі падарункі. 

Варона Дзіяна, супрацоўнік 

ініцыятывы 

 18 – 19 чэрвеня у рамках праграмы 

дзейнасці па рэалізацыі ініцыятывы 

“СПАДЧЫНА МІЁРСКАГА КРАЮ” згодна 

з праектам “Разам для грамады і прыроды: 

узмацненне працэсу развіцця ў Міёрскім раёне 

праз супрацоўніцтва мясцовай улады і 

грамадзянскай супольнасці” пры фінансавай 

падтрымцы Еўрапейскага саюза адбыўся 

семінар-практыкум, які правялі вучоныя –

археолагі ў складзе загадчыка аддзела 

археалогіі першабытнага грамадства Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі,  кандыдата 

гістарычных навук Максіма Чарняўскага, 

навуковых супрацоўнікаў гэтага аддзела Алеся 

Вашанава, Марыі Ткачовай.  

 У першы дзень семінара навукоўцы 

пазнаёміліся з экспазіцыямі музеяў. Затым 

адбылася прэзентацыя для школьнікаў, падчас 

якой Чарняўскі Максім распавёў пра 

асаблівасці раскопак паселішчаў каменнага 

СЕМІНАР-ПРЭЗЕНТАЦЫЯ 

У МУЗЕІ – НАВУКОЎЦЫ-АРХЕОЛАГІ 



веку на тэрыторыі паўночнай Беларусі.  

 На наступны дзень праводзіліся 

практычныя заняткі па вызначэнні прыладаў 

працы каменнага веку з крэмню. Дзякуючы 

пошукавай дзейнасці археолага-краязнаўчага 

гуртка “Арганаўты мінулага” ў навукова-

дапаможных фондах музея накоплена вялікая 

колькасць разнастайных вырабаў з крэмню. 

Навукоўцы ўважліва разглядалі кожную 

знаходку, фатаграфавалі, датавалі і праводзілі 

іх вызначэнне. Краязнаўца Вітаўт Ермалёнак 

дапамагаў лакалізаваць месца знойдзеных 

крамянёвых прыладаў працы першабытнага 

чалавека на карце. Асабліва зацікавілі 

археолагаў артэфакты, знойдзеныя ля в. 

Шэвіна Віцебскага раёна, а таксама ў 

наваколлі горада Міёры, вёсак Гір’яты, Важа, 

Кацілава, Чэрасы і інш. Унікальнай для нашага 

краю з’яўляецца знаходка шліфаванай 

крамянёвай сякеры, знойдзенай ля в. Цвеціна, і 

пласціны  з крэмня, апрацаванай старажытным 

чалавекам у фінальным палеаліце 13 тысяч год 

да н.э. 

Ермалёнак Вітаўт, краязнаўца 

 Рэалізацыя 

ініцыятывы 

“Веласіпедныя Міёры” патрабуе стварэння 

буклета, які распрацоўвае Антон Архіпенка. 

Асабліва яго зацікавілі маршрут “Сярэбраны 

пярсцёнак Міёршчыны”, гісторыя крыніцы 

“Святая вада”  ў Янове. За неабходнай 

інфармацыяй Антон звярнуўся да кіраўніка 

ініцыятывы “Спадчына Міёрскага краю”  

Вітаўта Ермалёнка. Ён падараваў сваё выданне 

“Чароўных вандровак пярсцёнкі”, дзе 

змешчаны асноўныя факты па  гісторыі 

мясцін, па якіх праходзіць маршрут. Таксама 

былі перададзены копіі картаў з ніткай 

маршрута. 

Максім Філіповіч, настаўнік гісторыі 

 

23 чэрвеня кіраўнік 

ініцыятывы Вітольд Ермалёнак і настаўнік 

гісторыі Максім Філіповіч прынялі ўдзел у 

анлайн-семінары на тэму “Рэпрэзентацыя 

спадчыны Ф.Скарыны на аснове канцэпцыі 

Еўрапейскага культурнага шляху”. Ён 

праводзіўся ў рамках праекта “Культурны 

шлях Францыска Скарыны (частка Полацк – 

Вільнюс)”, якім кіруе і з’яўляецца партнёрам 

Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт. У 

семінары прынялі ўдзел навукоўцы з Беларусі, 

Літвы, краязнаўцы, супрацоўнікі раённых 

музеяў з Глыбокага і Браслава. Аб сутнасці, 

мэтах, філасофіі Культурных шляхоў Савета 

Еўропы  распавядаў прафесар ЕГУ Георгій 

Барантас. Альфрэдас Ёнанатас, прафесар з 

Вільнюса, распавёў аб навуковых падыходах  

у  даследаваннях па тэме  культурнай 

спадчыны. Беларускі культуролаг Сяргей 

Харэўскі ў сваім выступленні расказаў аб 

асаблівасцях рэалізацыі азначанай канцэпцыі. 

Прафесар Аляксандр Калбаска працягнуў 

СУПРАЦОЎНІЦТВА 

УДЗЕЛ У СЕМІНАРЫ 



тэмы выступоўцаў і засяродзіў увагу на 

шырокім удзеле ўсіх зацікаўленых структур, 

грамадскіх арганізацый у рэалізацыі праекта. 

Удзельнікі семінара прынялі ўдзел у 

абмеркаванні ўзнятых пытанняў. 

Варона Дзіяна, супрацоўнік 

ініцыятывы 

 Ветэран 
педагагічнай 

працы з Браслава Аляксандр Мілашэвіч, яго 

жонка Марыя і сын Аляксандр наведалі 
этнаграфічны музей. Кіраўнік музейнага 
аб’яднанання Вітаўт Ермалёнак правёў 

азнаямляльную экскурсію па ўсіх пакоях хаты.  
Нягледзячы на тое, што госці самі паходзяць з 
вёскі, прызначэнне шмат  якіх рэчаў ім было 

незнаёма.  

 Наведнікі былі здзіўлены прыгажосцю 

вырабаў ткацтва, кавальства, вышыванак. 
Гасцей вельмі зацікавілі выданні  міёрскага 
краязнаўцы, і яны з ахвотай набылі кнігі 

Вітаўта Ермалёнка, каб больш падрабязна 
пазнаёміцца з гісторыяй краю.  

Максім Філіповіч, настаўнік гісторыі 

У час летніх 

вандровак да нас за 

парадамі  звяртаецца шмат аматараў 

падарожжаў, каб даведацца аб гістарычных 

мясцінах па маршрутах вандровак. У чэрвені 

папрасілі дапамогі ў кіраўніка выкананання 

ініцыятывы “Спадчына Міёрскага краю”, 

краязнаўцы Вітаўта Ермалёнка настаўніцы 

СШ №2 г.Міёры Жана Пачопка і Жана 

Апалька. Іх цікавіла гісторыя  вёскі Чэрасы і 

наваколля. Краязнаўца распавёў аб славутых 

мясцінах у паласе руху турыстаў. А гэта вёска 

Масеўцы, дзе адбываліся жорсткія баі за горад 

Міёры, вёска Пціцкія, дзе нарадзіўся 

знакаміты мастак Вячаслаў Шамшур. 

Асаблівая ўвага была звернута на 

старажытную гісторыю вёскі Чэрасы і Свята-

Мікольскай царквы, біяграфіі славутых 

людзей чэраскай зямлі – паэтаў Паўла і Пятра 

Сушко, настаўніка-дэпутата  Народнага Сходу 

ў Беластоку Флора Манцэвіча, лётчыка-героя 

Гардзілоўскага. Для лепшых ведаў аб родным 

краі В. Ермалёнак падараваў настаўніцам сваю 

кнігу «Чароўных вандровак пярсцёнкі», дзе 

змешчана апісанне маршрута на Чэрасы. 

Конах Вікторыя, вучаніца 11 класа 

 

 Краязнаўца Вітаўт Ермалёнак і настаўнік 

гісторыі Максім Філіповіч арганізавалі пошук 

у вёсцы Зарэцкія. Зараз там застаўся толькі 

адзін дом. На гарышчы гаспадарчых будынкаў 

былі знойдзены цікавыя артэфакты – добрай 

захаванасці кораб з саломы і лазы ў выглядзе 

бочкі дыяметрам 80 см, вышынёй 55 см, 

прыстасаванне для віцця вяровак у выглядзе 

крука, ліштва ад акна мясцовай цяслярскай 

працы. 

 Унікальнай з’яўляецца больш як 100-

гадовая прылада для выкопвання морквы, 

каваная ў мясцовай кузні. Адшукалі 

краязнаўцы і стары каваны багор, яму таксама 

больш за 90 год. У міжваенны час паліцыя 

штрафавала гаспадара хаты, які не меў багра 

для барацьбы з пажарам. Гаспадар сядзібы 

Сівіцкі Людвіг падараваў вышыванку-

накрыўку на невялікую падушку. Ад бацькі 

застаўся ў яго касцюм, пашыты адразу пасля 

вайны, які ён таксама перадаў для нашага 

этнаграфічнага музея. 

Максім Філіповіч, настаўнік гісторыі 

ЗНАХОДКІ Ў ВЁСЦЫ ЗАРЭЦКІЯ 

ЭКСКУРСІЯ Ў МУЗЕЙ 

НАША ДАПАМОГА 



Наш сябра, краязнаўца са Слоніма 

Ігар Падгарадзецкі, які зараз стала жыве ў 
нямецкім горадзе Зіген, але па-ранейшаму 
працягвае цікавіцца прадметамі даўніны, 

друкуе артыкулы ў “Слонімскай газеце”.  

 У наш музей кнігі і друку для раздзела 
“Паштоўкі” ён даслаў некалькі старых нямецкіх 
паштовак. На першай з іх – выява крапасной 

вежы ў горадзе Нюрнбергу, на другой, 
надрукаванай у 1908 годзе, – выява барэльфа 
“Апалон і Дафна”, які знаходзіўся ў нямецкім 

горадзе Кассель у палацы Фрыдрыха І. На 
трэцяй паштоўцы – выява ракі Рэйн паблізу 
горада Майнц, на заднім плане мы бачым 

велічны кафедральны сабор горада ХІ ст. На 
чацвёртай падараванай нам паштоўцы – выява  
вуліцы імя Сталіна ў Берліне. Паштоўцы не 

менш за 70 год. Пятая, старая, паштоўка – з 
Францыі. На ёй мы бачым барэльеф 
“Уступленне Жанны  Д’Арк у Арлеан”. Акрамя 

старых,  у нашу калекцыю мы атрымалі дзве 
сучасныя паштоўкі з выявай былой сінагогі ў 
горадзе Зігене, разбуранай нацыстамі ў 1938 

годзе. Вітаўт Ермалёнак, краязнаўца 

 

(Заканчэнне, пач. у №5) 

(лаканічныя гістарычна-эканамічна-краязнаўча

-этнаграфічна-сацыяльна-культурна-

палітычна-заканадаўча-архіўныя вытрымкі) 

Мяшчанства паводле заканадаўства і 

Рэчы Паспалітай, і Расійскай імперыі з’яўлялася 

непрывілеяваным, «падатковым станам». 

Прычым памеры грашовых выплат у казну ці 

чыноўнікам розных рангаў пастаянна 

павялічваліся, што нярэдка станавілася 

прычынай беднасці і сацыяльнай 

незадаволенасці некаторых прадстаўнікоў 

мяшчан. Больш таго, заканадаўства таго часу 

нярэдка не выводзіла іх як асобную 

сацыяльную катэгорыю. Так, напрыклад, у 

«Грамоте на права и выгоды городам Россий-

ской империи» ад 21 красавіка 1785 г. мяшча-

не атрымалі назву «городовых обывателей», 

або «среднего рода людей». «Гарадавыя па-

лажэнні» 1870 (у «Паўночна-Заходнім краі» 

яно было ўведзена толькі з 1875 г.) і 1892 гг. 

амаль поўнасцю капіявалі ключавыя пункты 

пастановы 1785 г. Розніца была ў тым, што 

адбылося павышэнне маёмаснага цэнзу і ска-

рачэнне колькасці мяшчанскіх выбаршчыкаў 

для органаў гарадскога самакіравання. Пэўныя 

заканадаўчыя паслабленні для мяшчан былі 

звязаны з адменай цялесных пакаранняў (1863 

г.), падушных падаткаў (1866 г., заменены па-

даткам з нерухомай маёмасці ў гарадах і мя-

стэчках) і рэкрутчыны (1874 г., заменена 

воінскай павіннасцю, якая не насіла ўсеагуль-

ны характар), уведзены агульны прамысловы 

падатак (1898 г.). 

Згодна з дадзенымі актамі (аднак 

нярэдка і ў парушэнне іх), неаднаразова 

здараліся выпадкі, калі на працягу азначанага 

часу мяшчане некаторых гарадоў і мястэчак 

беларуска-літоўскіх губерняў або набывалі 

правы «ганаровых грамадзян» ці дваран 

(«пераход уверх»), або пераходзілі згодна з 

заканадаўчымі актамі, жаданнямі чыноўнікаў 

ці землеўласнікаў у рангі прыватнаўласніцкіх 

або казённых сялян («пераход уніз»). Часцей 

за ўсё адбываліся змены, звязаныя з пераходам 

асобных мяшчан у сялянскую сацыяльную 



катэгорыю або з паніжэннем статусу паселішча 

– з горада або мястэчка да вёскі ці сяла. Так, да 

абавязкаў былых мяшчан, якія станавіліся 

казённымі або прыватнаўласніцкімі сялянамі, 

дадавалася неабходнасць выконваць шырокі 

спектр павіннасцяў на карысць землеўласніка – 

дзяржавы ці памешчыка. 

Мяшчане 

беларускіх гарадоў і мястэчак адрозніваліся і 

паводле веравызнання. На працягу ўсяго 

азначанага перыяду (сярэдзіна XV – першая 

палова ХХ стст.) асноўнымі рэлігіямі ў іх 

асяродку з’яўляліся праваслаўе, каталіцтва, 

уніяцтва, пратэстантызм, іўдаізм, іслам, 

стараабрадніцтва. Аднак працэнтныя 

суадносіны ў розныя гістарычныя эпохі ў 

залежнасці ад пэўнай сукупнасці знешніх і 

ўнутраных фактараў пастаянна змяняліся. 

Галоўнымі заняткамі мяшчан беларускіх земляў 

былі гандаль, розныя віды рамёстваў, 

вытворчасць, перавозкі, сельскагаспадарчая 

праца, арэнда. Таксама мяшчане беларускіх 

гарадоў і мястэчак актыўна і вельмі паспяхова 

займаліся камерцыйнымі справамі, а таксама 

валодалі цэлымі вытворчымі прадпрыемствамі. 

Так, у 1802 г. мсціслаўскі мешчанін-іўдзей 

Маісей Залкін заснаваў у родным горадзе 

свечачны заводзік, які праіснаваў да 1863 г. і 

дашчэнту згарэў падчас буйнога пажару. У 1814 

г. дзісненскі мешчанін Пётр Карніцкі на свае 

грошы адкрыў суконную фабрыку, якая 

зачынілася восенню 1831 г. пасля вывазу ўсяго 

яе абсталявання спачатку паўстанцамі, а 

потым расійскімі войскамі. З 1827 па 1831 гг. у 

мястэчку Міёры полацкі мешчанін Фёдар 

Пылінскі меў ва ўласнасці невялікую 

цагельню, якую ў яго адабралі імперскія ўлады 

за ўдзел у паўстанні 1830–1831 гг. Мінская 

мяшчанка-іўдзейка Рохля Фрумкіна і яе 

пляменнікі ў 1864–1893 гг. валодалі 

драўляным броварам на рагу тагачасных вуліц 

Загараднай і Аляксандраўскай (зараз – вуліцы 

Кісялёва і Багдановіча). Прадпрыемства 

функцыянуе і цяпер, набыўшы сусветную 

вядомасць пад рознымі назвамі: «Багемія», 

«Беларусь», «Аліварыя». Лідскі мешчанін-

іўдзей Носэль Зэлікавіч Пупко на тагачаснай 

вуліцы Аляксандраўскай (зараз носіць імя 

Адама Міцкевіча) у 1876 г. заснаваў 

піваварню, якой кіраваў да самай смерці ў 

1900 г. Яго прамыя нашчадкі распараджаліся 

справамі прадпрыемства ажно да 1943 г. Завод 

паспяхова дзейнічае і зараз. 

Няпростыя адносіны ў гарадскім 

асяродку захоўваліся, нягледзячы на ўсе 

спробы павярхоўных змяненняў і нават 

кардынальных рэформаў, да самай 

Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г., калі 

мяшчанства было ліквідавана разам з іншымі 

саслоўямі і званнямі паводле Дэкрэта СНК ад 

11 лістапада 1917 г. У 1938–1939 гг. з 

прававой тэрміналогіі Беларусі і сумежных 

краін было выведзена слова «мястэчка». 

Пасля гэтага тэрміны «мяшчанства» і 

«мяшчане» канчаткова зніклі з заканадаўчых 

актаў, але і да нашага часу выкарыстоўваюцца 

ў навуковай (гістарычнай, этнаграфічнай), 

мемуарнай і мастацкай літаратуры. У апошніх 

двух выпадках яны нярэдка маюць адмоўны 

сэнс: напрыклад, у некаторых творах Мальера, 

А. І. Герцэна, А. Ф. Пісемскага, М. Горкага, З. 

Бядулі, Я. Купалы, Я. І. Замяціна, А. С. 

Макаранкі, успамінах С. Ю. Вітэ, П. А. 

Сталыпіна і інш.  

Кірыл Мядзведзеў, малодшы 

навуковы супрацоўнік аддзела 

гісторыі Беларусі канца XVIII – 

пачатку ХХ стагоддзяў Інстытута 

гісторыі НАН Беларусі, магістр 

гістарычных навук 



 З фальклорных запісаў ад родзічаў і 

суседзяў на Прыдзвінні  

Слова – для сустрэч кадзіла. 

Будзем вольна дзеіць, ветла, 

Каб з Айчынай вечна-светлай 

Сонца па Зямлі хадзіла! 

Замова на Маладзік 

Маладзік малады, 

твой ражок залаты! 

Дай, Божа, табе – на пастаянне, 

а мне – на дарогу. 

Табе – злота карона, 

а мне – шчасце й здароўе! 

          Замова для сябе 

Месяц малады, 

ты расці! 

А што ў мяне 

ёсць благое, – 

прападзі! 

Замова для добрага настрою 

У чыстым полі, на сінім моры, – 

там стаяў дуб, 

а пад тым дубам – чараваная краваць. 

А на краваці ляжаў змей-шкурапей, 

а пад кравацяй – змяя падкалодная, 

страхавая, солнычная, палусолнычная, 

лунная, палулунная, даждзявая, 

павудошная, межавая… 
Дай, Бог, помач / імя /. 

Прамаўляецца 12 разоў на заход сонца. 

Замова ад сурокаў 

Цётка: –Падумаць толькі, як у цябе на агароде 

ўсё вырасла! Як у цябе многа ўсяго! 

Суседка ў адказ: 

–Ах! Соль табе ў вочы, 

галавешка ў зубы, 

галень паміж калень, 

клубок нітак паміж лытак, 

пад хвост памяло – 

каб аж дух заняло! 

Замова ад ікаўкі 

Ехала Ікаўка 

на сівой кабылцы. 

Кабылка ўпала, – 

Ікаўка прапала. 

 Паўтараецца тры разы /. 

         Замова ад рожы 

Рожа белая, рожа красная, 

рожа вадзяная, рожа ветраная, 

рожа нярвозная, рожа неспадзяваная, 
рожа напатканая, рожа ўпудная, 

рожа ўрочная… 

Ад / імя / сыйдзі-прападзі, сыйдзі-

прападзі, 

сыйдзі-прападзі, асвабадзі яе цела. 

Замова ад рожы 

Ішоў пан Езус у касцёл. Праз браму нёс 

тры ружы. 

Адна ад балезні, другая ад рожы, трэцюю 

паламаў. 

Ночкай ад / імя / рожа прападзе. 

Замова ад скулы 

Гавару-замаўляю скулу ўрочную, 

сустрэчную і папярэчную – 

на мхі, на балоты, 

на гнілыя калоды, 

дзе й пеўні не спяваюць… 

Замовы запісаны ад мамы Ганны Панізнік, 

ад Маруты Пальчэх… 

------------------------------------- 

У роднай мове – тайны запаветаў, 

Чароўны ключ – у Слове залатым! 

Сяргей Панізнік, паэт, пісьменнік, 

краязнаўца(Канада) 

МАСТАКІ АНТОН і ЯН РЫДЗІКІ 

Пасля вывучэння помнікаў ля касцёла 
мы накіроўваемся да сядзібы мастака Яна 
Рыдзікі. Нягледзячы  на дрэнны стан здароўя, 
мастак прыняў вандроўнікаў і распавёў аб 
творчасці свайго бацькі, а таксама пазнаёміў 
нас са сваімі мастацкімі працамі. У нашай 
групе была Усціння Ясінская, якая цікавілася 
жывапісам, таму мастак ахвотна распавёў і аб 

ВЕЛАПАХОД “СЛАВУТАСЦІ 

ПАГОСЦКАГА КРАЮ”  
(працяг, пач. у №8-12, 2020 г., №1, 3, 5, 2021) 



сваёй тэхніцы ў гэтым жанры мастацтва. На 
ўспамін аб сустрэчы Ян Рыдзіка падараваў нам 
сваю карціну. 

Антон Рыдзіка, самабытны мастак 

Антон Паўлавіч Рыдзіка нарадзіўся ў 
1899 годзе, памёр у 1979 годзе. Скончыў 
толькі пачатковую школу, але дзякуючы 
таленту засвойваў мастацтва малявання па 
кніжках, знаёміўся з арыгінальнымі творамі, 
наведваючы музеі Вільні, Пецярбурга. У 
Першую сусветную вайну быў пісарам. 
Маляваць пачаў з дзяцінства, спачатку на 
паперы, а потым на палатне, фанеры і іншых 
матэрыялах. Прыродны талент дапамагаў яму 
ўвесь час удасканальваць сваю творчасць. 
Разнастайная тэматыка яго працаў: пейзажы, 
партрэты, біблейскія сюжэты, нацюрморты. 
Мясцовыя сяляне ахвотна замаўлялі ў свайго 
земляка карціны і дываны, каб упрыгожваць 
свае хаты. Нягледзячы на тое, што асновай яго 
існавання была сялянская праца, за сваё жыццё 
А. Рыдзіка намаляваў шмат карцін. У нашым 
музеі захоўваецца яго праца 1926 года. 

Яшчэ і зараз, асабліва ў наваколлі 
Новапагоскай зямлі, можна сустрэць у хатах 
творы яго мастацтва. Як мы пісалі раней, 
пабачылі мы дзве працы Антона Рыдзікі ў 
настаўніка Міхаіла Закрэўскага. Акрамя 
малявання, Антон Паўлавіч быў майстрам на 
ўсе рукі. Ён умеў будаваць хаты. І зараз у хаце, 
збудаванай яго бацькам, жыве сын. Таксама 
быў добрым цесляром, займаўся разьбой па 
дрэве, пляценнем з лазы і саломы. Быў добрым 

мурнікам, умеў складваць печы. А яшчэ 
навучыўся іграць на скрыпцы і нават сам мог 
майстраваць гэты музычны інструмент. У 
сваёй вёсцы ладзіў тэатральныя пастаноўкі на 
беларускай мове і сам у іх удзельнічаў. 
Таленавітасць бацькі перадалася яго сыну. 

Мастак Ян Рыдзіка  

Нарадзіўся Ян Рыдзіка 11 верасня 1937 года ў 
вёсцы Барадзінічы Браслаўскага павета 
Віленскага ваяводства (зараз Браслаўскі раён 
Віцебскай вобласці). З самага маленства Яна 
Рыдзіку прыцягвала маляванне. Можна 
ўпэўнена сказаць, што талент перадаўся яму ад 
бацькі. Таму яшчэ ў дзяцінстве, будучы 
маленькім хлопчыкам, ён браў бацькавы 
фарбы і пачынаў маляваць, не капіюючы 
бацьку, але штосьці сваё. Ян спрабаваў 
паступіць у мастацкае вучылішча, нават завёз 
дакументы і малюнкі. Ды на сямейнай радзе 
вырашылі, што не «пацягнуць»: быў 1955 год, 
у калгасах заробак не плацілі. Вось чаму хло-
пец адбіў тэлеграму ў вучылішча, каб пе-
раслалі назад дакументы. Тым часам чатыры 
яго аднакласнікі паступалі ў Гродненскі сель-
скагаспадарчы інстытут. Ян далучыўся да іх і 
без усялякай падрыхтоўкі здаў тры ўступныя 
экзамены.Але прага займацца жывапісам не 
пакінула юнака, таму падчас вучобы ў Гродні 
наведваў студыю выяўленчага мастацтва. Там 
Яна навучылі асновам малюнка, далі накіру-
нак, але жывапіс давялося спасцігаць сама-
стойна. У 1960 годзе паспяхова закончыў ін-
стытут і два гады працаваў аграномам на Гро-
дзеншчыне, але адчуваў: паступленне на гэтую 
спецыяльнасць пры адсутнасці гаспадарчай 
жылкі было памылкай. У выніку вырашыў па-
мяняць прафесію, вярнуўся на радзіму і пачаў 
выкладаць у школе. Працаваў на Міёршчыне ў 
пачатковай школе, набіраўся вопыту. Пасля 
заканчэння сельгасінстытута добрыя веды меў 
па хімііі і біялогіі, таму пачаў выкладаць гэтыя 
прадметы ў Барадзініцкай васьмігодцы. Зай-

Фота. Карціна Антона Рыдзіка 1926 г..  



маўся самаадукацыяй, выпісваў часопіс 
«Біялогія ў школе» і нават прадметныя ча-
сопісы з Польшчы, бо выдатна валодаў поль-
скай мовай. Завочна скончыў у 1966 годзе 
Віцебскі педагагічны інстытут і стаў 
паўнапраўным настаўнікам, выкладаў біялогію 
і хімію. Такі ўжо характар быў у Яна Рыдзікі: 
ён ніколі не задавольваўся ні сваімі педагагіч-
нымі ведамі, ні мастацкімі. У Мількаўскай 
школе настаўніку давялося выкладаць астра-
номію — і ён цэлымі начамі прападаў на га-
рышчы хаты, дзе ўстанавіў тэлескоп і назіраў 
за зорным небам. Працуючы ў Барадзініцкай 
школе, стварыў музей прыроды.  Пэўны час 
займаўся шахматамі. Ян Рыдзіка сапраўды быў 
усебакова развітай асобай. У адным з пакояў 
яго хаты стаіць піяніна, Ён самастойна авало-
даў музычнай граматай, набыў гэты музычны 
інструмент. Увесь час удасканальваў свае ве-
ды, асабліва ў сваім галоўным захапленні – 
жывапісе. Маляваць вучыўся літаральна ўсё 
жыццё. Падпісваўся на выданні па мастацтве 
на польскай і нямецкай мовах, запаўняў 
паліцы шматлікімі альбомамі. Усё гэта вельмі 
дапамагло ў творчасці. У апошні час Ян Анто-
навіч «пасябраваў» з камп’ютарам, з дапамо-
гай якога знаходзіць неабходную інфармацыю. 
Маючы вялікі вопыт у маляванні, усё роўна 
ставіў перад сабой розныя пытанні. Таму 
апошнім часам праяўляў цікавасць да 
англійскай мовы, каб лепш разумець пера-
дачы, дзе замежныя мастакі даюць відэаўрокі. 
Пісаў самабытны мастак пераважна алеем, 
спрабаваў сябе ў розных накірунках: партрэт, 
нацюрморт, ілюстрацыі да кніг, карціны на 
гістарычныя тэмы, пейзаж. Творчыя памкненні 
Яна Антонавіча не абмяжоўваюцца маляван-
нем. У 70-я гады ён захапіўся гравюрамі па 
лінолеуме ( у Савецкім Саюзе тады быў са-
праўдны бум на іх). Удзельнічаў у выставах, 
атрымліваў узнагароды. Да гэтай пары ён 
працаваў з гравюрамі на лінолеуме. Сваім 
прызваннем лічыў усё ж такі пейзажны жыва-
піс. Найвялікшай асалодай для мастака з'яўля-
лася праца над эцюдамі. З адкрыццём у 1989 
годзе музея ў Браславе Ян Рыдзіка актыўна 
пачаў з ім супрацоўнічаць. Перадаваў цікавыя 
матэрыялы, дакументы, пастаянна ладзіў свае 
выставы, у тым ліку прысвечаныя 500-годдзю 
Францыска Скарыны 1990 г., 200-годдзю 
паўстання 1794 года 1994 г., 935-годдзю 
Браслава 1995 г., традыцыйныя выставы  
"Восеньскі салон" і персанальныя выставы: 
«Ян Рыдзіка. Талент шчодрага сэрца" 1997 г., 
да 60-годдзя мастака, "Кветкі Яна Рыдзікі" 
1998 г., "Легенды і паданні Браслаўшчыны". 
Працы мастака знаходзяцца ў музеях Беларусі 
і прыватных калекцыях у Беларусі, Літве, 
Латвіі, Польшчы, Расіі і ў іншых краінах. Яго 

творы выстаўляліся ў розных гарадах Беларусі. 
Большасць карцін Яна Антонавіча — гэта за-
малёўкі з натуры. Мастак умеў убачыць пры-
гажосць у самых звычайных рэчах. Ён 
аб’ездзіў з эцюднікам як Браслаўскі раён, так і 
Міёрскі, Шаркаўшчынскі, Глыбоцкі. У яго 
пейзажах, здаецца, гучыць музыка. Спе-
цыялісты казалі, што моцны бок Яна Рыдзікі 
як мастака — колер. Калі аднойчы да мастака 
завіталі ў госці студэнты і выкладчыкі з акад-
эміі мастацтваў, то былі ўражаны багаццем 
спалучэнняў колераў, дакладнасцю іх суад-
носін, што ўласціва для яго карцін. Ян Рыдзіка 
быў вельмі сціплым чалавекам, абыякавым да 
ўзнагародаў. Больш прыемная для яго ста-
ноўчая ацэнка спецыялістаў: паставіліся 
прыхільна мінскія выкладчыкі — ужо прыем-
на. Праўда, за жыццё прымеркаваўся, зразу-
меў: добры майстар ці дрэнны, але ўжо які 
ёсць, са сваім почыркам, манерай. Ён казаў: “Я 
адышоў ад прымітыву і не дабраўся да пра-
фесіяналізму. Не хапае ўпэўненасці, увесь час 

у сумненнях. Праўда, Леанарда да Вінчы ка-
заў: "Хто не сумняваецца, той малога і дасяг-
не". Думаю, лепшыя карціны яшчэ наперадзе". 
На жаль, пра  Яна Антонавіча Рыдзіку і яго 
творчасць мы можам казаць ужо толькі ў міну-
лым часе. Калі рыхтаваўся матэрыял да друку, 
да нас дайшла сумная навіна" 18 мая 2021 года 
душа мастака пакінула гэты свет. 
 
 Выдатна пра карціны мастака выказала сваё 
захапленне ў вершы паэтка Вера Буланда. 
Мастак Ян Рыдзіка  
Гарлачыкі купаюцца ў рацэ,  
Прывабны воку сельскі краявід, 
 І вудачка, што ў хлопчыка ў руцэ, 
 Сукенка у сястрычкі пад блакіт Нябесны.  
Як родна ўсё і міла.  
Увайду ў карціну Рыдзіка.  
І раптам пабягу да рэчкі слаўнай і распырскаю 
ваду  



— Так радасна дзяўчынкай стаць магу! 
 О, дзякуй шчыры і паклон Вам, Ян,  
За чараўніцтва гэткае. 
 Пакуль жыву ў карціне,  
лечыцца ад ран Душа.  
І больш люблю жыццёвую раку.  

ОТКРОВЕНИЯ ШАРКОВЩИНСКИХ 
КОММУНИСТОВ 

Л.д. 168 22.06.1919 допрос обвиняемого 

Буйко Николая  27 лет 
«К Малявко я приходил потому, что он 

как секретарь местной партячейки и военный 

комиссар, требовал нашего присутствия как 

коммунистов при назначенном обыске. Удосто-

верений для обыска никаких не давал. На обыс-

ках я был в дер. Горбуны 1 июня для розыска 

дезертиров из этой деревни. На обыске был 

один и в трезвом виде, спрашивал про их род-

ню и дезертиров, а если не отвечали, то иногда 

бил. Я не стрелял и никому не угрожал расстре-

лом. В то же 1 июня я был в Старой Шарков-

щине с Фомой Ботвинёнком. Так как Агей Аве-

рьянов не давал наган, который он мог иметь со 

слов Малявко, то я ударил его нагайкой. Потом 

и Альхимовича за невыдачу наганов ударил 

нагайкой пару раз».  

Л.д. 198 допрос 24.06.1919 Латы-

шёнок Константин Стефанович 29 

лет, житель Шарковщины, начальник 2 района 

рабоче-крестьянской охраны Дисненкого уезда. 

«24.06.1919, находящийся под арестом Та-

тыржа Антон попросил меня пригласить Арона 

Естрина, чтобы уговорить того не заявлять в 

чрезвычайную следственную комиссию об из-

биении его Татыржей. Я привел в тюрьму 

Естрина, но при его разговоре с Татыржей не 

присутствовал. 

В Шарковщинскую организацию коммуни-

стов-большевиков я вступил под влиянием слу-

хов, что Малявко намеревался меня аресто-

вать и снять с должности начальника 2 райо-

на охраны, если я не вступлю в ячейку. Я же не 

хотел вступать в ячейку, потому что видел 

их преступные действия. На несправедливые 

поступки и пьянство Малявки с компанией я 

сообщал в Дисну председателю исполкома 

Лясковскому, на что тот мне отвечал, что я 

не имею права жаловаться на председателя 

ячейки и могу быть за это арестован». 

Л.д. 196 23.06.1919 допрос Маков-

ского Владимира Антоновича 28 

лет, житель Шарковщины, теперь красно-

армеец 145 стрелкового  полка 

«При обыске у Минделя взял Василий Ла-

тышёнок 1 фунт сахару и кусок подошвы. На 

второй день мы избивали Минделя в тюрьме 

плётками приблизительно 15 минут. 

В партию я записался в марте 1919 г. 

только потому, что не будучи коммунистом я 

не мог получить места. О программе комму-

нистов-большевиков не имел никакого поня-

тия. На обысках был. В март е 1919 под ко-

мандой Малявко отправились в Погостскую 

волость «для усмирения»: я, Ботвинёнок Фо-

ма, Липский, Лосев, Михаил Пастушков, Иван 

Богданов, Латышёнок Василий и ещё двое. В 

Погосте Чернявский уже был под арестом, и 

дисненские коммунисты Лазарев и Горбачё-

нок, приказали его бить. Ботвинёнок ударил 

его в спину прикладом, потом били его плёт-

ками я, Парамон Пастушков, Липский Фёдор, 

Лосев и Малявко. Потом я с Латышёнком и 

Ботвинёнком уехали, и я не знаю, что далее 

произошло». 

Под протоколом поставил три креста, так 

как неграмотен. ( В первой половине апреля 

1919г. гр. Чернявский из мест. Ляды обвинён в 

контрреволюции и косвенном участии в напа-

дении на исполком, за что и расстрелян). 

Л. д. 207 от 23 и 24.06.1919 допрос 

Пастушкова Михаила Александровича 

40 лет, житель Шарковщины, старший дру-

жинник Шарковщинской волостной милиции. 

«Уже не припомню всех мест, где я был по 

поручению Малявко. В Шарковщинскую ячей-

ку коммунистов сочувствующим я записался в 

январе 1919 потому, что будучи партийным 

скорее мог получить место. О программе ком-

мунистов не имею никакого понятия, потому, 

что будучи безграмотным не мог сам с ней 

ознакомиться, а в ячейке никогда не было лек-

Иванов В.А. Большевистский расстрел в гор. 

Дисна  29 апреля 1919 года (працяг, пач. у 
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ций. На партийных собраниях мы только по-

лучали поручения на обыски и реквизиции». 

Шарковщинские коммунисты стараются 

всячески преуменьшить свои подвиги: занижа-

ют размер награбленного имущества, количе-

ство побоев и угроз, отрицают нахождение в 

пьяном виде, оправдываются тем, что действо-

вали по приказу своего секретаря ячейки Ма-

лявко. Очень примечательный пафосный 

«крик души» членов Дисненского уездиспол-

кома, арестованных следственной комиссией  

Фонд 200 опись 1 дело 303 л.д. 265-266 

«В Следственную комиссию Вил. 

Губ.военкома 

  Членов уисполкома М. Неменёнка и И. 

Горбачёнка 19.06.1919 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Скажите, товарищи, правду, за что вы томите 
в тюрьме? Долго ли будет продолжаться это 
глумление и издевательства над честными, от-

давшими лучшие годы и всю жизнь для Рево-
люции людьми? Когда у вас проснётся челове-
ческая совесть, усыпленная злостной клеветой 

врагов революции, спекулянтами и торгашами. 
Неужели вы товарищи не учитываете того, что 
у честных и стойких коммунистов слишком 

много врагов даже из лагеря трудящихся. 
Ведь это всё вам известно, а между тем вы, 

заточив нас в тюрьму, позволяете этой об-
наглевшей своре, на время спрят авшей свои 
ядовитые зубы, выливать лохани грязи на го-

ловы честных и стойких коммунистов. Три 
дня позволяете этой проклятой своре позо-

рить честь революционеров. За чт о? За чт о 
мы отдали всё для революции? Мы категори-
чески протестуем против такого ведения след-

ствия, чтобы все сведения о наших поступках 

вы черпаете не от честных граждан тру-

жеников, а от хулиганов и злостных врагов 
революции, прикрывшихся на время знаменем 

социалистов. Мы никогда не ож идали, чт о в 
социалистической республике будет предо-
ставлено право буржуазии позорить честь ком-

мунистов. Теперь они играют роль ваших дру-
зей. Но когда придёт решительный момент, 
эти друзья уйдут от вас, как они уходили от 

нас. Когда белые банды вторглись в пределы 
уезда, мы все как один, бросив созидательную 
работу, бросились на защиту, тогда как тепе-

решние ваши друзья злорадствовали и хихика-
ли. А теперь вы предоставили им право изде-
ваться над нами. За что? Да, товарищи, вы 

успокаиваете нас тем, что социалисты должны 
переносить всё, да переносить всё от рук бело-

гвардейцев, но не от своих. Как это больно… 
За какого-нибудь спекулянта Лазарева, князя 
Корсака, или полупопа  – этих душителей ре-

волюции, вы тираните честных коммунистов! 
Где же правда? Спросит е мучеников комму-

нистов, отдающих всё за идею, они вам ска-
жут, кто мы, если вы сами ещё не убедились. 
Или вы убедились в нашей невиновности, но 

боитесь нас освободить, чтобы мы не стали в 
оппозицию против вас? Напрасно! Мы не так 
мелочны и из-за распрей никогда не способны 

губить революцию. Мы верные сыны револю-
ции и никогда не будем считаться с этими ме-
лочами и, не обращая внимания ни на что, 

пойдем вперёд к социализму. Подумайте, това-
рищи, сколько у вас врагов и сколько бы эти 
гады вылили бы грязи на ваши головы, если 

бы вы были в таких условиях как мы. Вся бур-
жуазия уезда, все гады, все злейшие враги ре-
волюции как стая воронов слетелись в Дисну 
на эту тризну и, шипя как змеи, торжествуют 

победу и стараются потопить нас в клевете и 
лжи. Неужели вы, товарищи, не замечаете это-
го? Присмотритесь к действительности и по-

верьте, что мы не преступники. Мы ими не бы-
ли и не будем. Нам не жаль себя, но жаль, что 
торжествуют торгаши, мародеры, буржуазия. 

Что они топчут святую идею, за которую мы 
отдали всё лучшее в жизни. Не заискивайте, 
товарищи, не копайтесь в мелочах. Вы хоти-

те сделать из мухи слона. Зачем эт о? Или вы 
полагаете, что мы будем мстить вам за репрес-

сии, которые вы применили к нам? Нет и тыся-
чу раз нет! Месть – это орудие слабого, а мы 
сильны. Наоборот, мы будем помогать вам 

проводить в жизнь идеи социализма, идею 
правды и справедливости. Избавьте от решёт-
ки, не убивайте революционных порывов. Мы 

принесём великую пользу революции. 
С товарищеским приветом Член Уральской 
организации М. Неменёнок; Член Петроград-
ской организации Горбачёнок» 

В какой-то степени эту жалобу «честных и 
стойких коммунистов» можно понять: из цен-

тра сыплются указания и приказы Ленина и 
Дзержинского о беспощадной борьбе с  попа-
ми, спекулянтами и разной буржуазией, потом 

приезжает какая-то комиссия, заводит след-
ствие и все сведения черпает «не от честных 
граждан тружеников, а от хулиганов и 

злостных врагов революции», придираясь по 
мелочам - не так принимали решения, не так 

оформляли следственные дела, доказательств 



в делах нет, протоколы не подписаны, законо-
дательство нарушено и т.д. Заявители делают 

благородный намёк следственной комиссии, 
что в случае своего освобождения они даже 
мстить ей не станут. Однако, по моему мнению, 

если бы власть снова оказалась в руках заявите-
лей, то председатель следственной комиссии 
Белик запросто мог оказаться в камере Диснен-

ской тюрьмы, как там же оказались начальник 
Глубокской милиции и народный судья. Но и 
следственную комиссию понять можно: своими 

радикальными, ультрареволюционными мето-
дами Дисненский уисполком дискредитировал 
советскую власть, обозлил население, породив 

восстание. Чтобы успокоить народное 
волнение, их и следовало арестовать, провести 
показательные разборки. Ещё лучше убрать 
всех арестованных, обвиняемых под 

благовидным предлогом, подальше, а там и 
следствие можно замять. На такие мысли может 
навести вот такой итоговый документ дела 303:  

Л.д. 305 Постановление 
1июля 1919 судебно-следственная комиссия 
при Виленском губвоенкомате, рассмотрев дело 

о злоупотреблениях Дисненского исполкома, 
нашло, что общее политическое положение в 
связи с восстанием в Дисненском уезде 

«зелёных» и близостью белогвардейского фрон-
та заставляет опасаться за участь содержащихся 
под стражей обвиняемых по этому делу, что в 

Дисненской тюрьме не достигается полной изо-
ляции обвиняемых, так как тюрьма не имеет 
ограды  и обвиняемые свободно разговаривают 

с публикой  и лицами, их навещающими, пере-
давая даже записки, и что такое положение от-
зывается на нормальном и правильном ходе 

следствия, почему следственная комиссия ПО-
СТАНОВИЛА: обвиняемых по делу о злоупо-

треблениях Дисненского исполкома Николая 
Лясковского, Осипа Горбачёнка, Осипа Сенке-

вича, Михаила Неминёнка, Петра Карницкого, 
Михаила Александровича, Франца Харевича, 
Антона Бобровского, Василия Латышёнка, 

Михаила Пастушкова, Николая Буйко, Влади-
мира Маковского, Фому Ботвинёнка, Антона 
Татыржо и Осипа Свирко перевести для содер-

жания под стражей в Смоленскую тюрьму с 
зачислением их за судебно-следственной ко-
миссией Виленского губвоенкомата. 

Председатель комиссии Белик      Члены ко-

миссии» 

Л.д. 306 5.07.1919г. «15 человек прибыли в 

Смоленскую тюрьму».   

  Неясно, чем закончилось дело после этапиро-

вания фигурантов в Смоленскую тюрьму: осу-

дили их в Смоленске либо вскоре освободили 

«как честных и стойких коммунистов, способ-

ных ещё принести великую пользу револю-

ции» и перевели работать в другое место, - те-

перь Россия уже другое государство и попасть 

в его архивы, да ещё за 1919 год нереально. 
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Дзісненскім і Браслаўскім паветах/ артыкул з 

кнігі Усталяванне савецкай улады і супраціў 

большавікам на Віцебшчыне. Гарадок, 1999. 

с.32-35. 

ЖДАНОВ КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ - 

«ДРЕВО», православная энциклопедия. Источ-
ник: https://drevo-info.ru/articles/17796.html, 
дата доступа 18.12.2019. 

“Міёрская даўніна”. Газета надрукаваная ў рамках рэалізацыі мясцовай 

ініцыятывы “Моладзевая інтэрактыўная культурна-гістарычная пляцоўка “Спадчына 

Міёрскага краю”, рэалізуемай у рамках праекта “Разам для грамады і прыроды: узмацненне 

працэсу развіцця ў Міёрскім раёне праз супрацоўніцтва мясцовай улады і 

грамадзянскай супольнасці” пры фінансавай падтрымцы Еўрапейскага 

саюза.  

Змест выдання з'яўляецца прадметам адказнасці супрацоўнікаў 

ініцыятывы  “Моладзевая інтэрактыўная культурна-гістарычная 

пляцоўка “Спадчына Міёрскага краю” і не адлюстроўвае пункт гледжання 

Еўрапейскага саюза. 
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