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

№ 1 (131) 2021 г.  

Завяршыўся 2021 год, які быў надзвычай плённым у нашай дзейнасці. Паспяхова быў выкананы 
праект нашай ініцыятывы пры фінансавай падтрымцы Еўрапейскага саюза па стварэнні 

моладзевага культурна-гістарычнага цэнтра “Спадчына Мёрскага краю”, абноўлена экспазіцыя 
гістарычнага музея, створана ІТ-лабараторыя. Вялікую дапамогу ў выкананні праекта адыграў 
“арганаўт” Кандратовіч Ігар. Асабліва важнай падзеяй было стварэнне практычна новай экспазіцыі 

гістарычнага музея. Значна папоўніліся навукова-дапаможныя фонды нашых музеяў новымі 
цікавымі знаходкамі. Вялікую колькасць экспанатаў перадаў у музей старэйшы гуртковец Сяргей 
Урбановіч, збіральнік з Дзісны Масла Аляксандр, аматар даўніны Масла Станіслаў з Брэста, 

ветэран працы з Міёраў Іван Калкоўскі, наш зямляк, пісьменнік Славамір Даргель і шмат іншых 
рупліўцаў. Працягвалася наша выдавецкая дзейнасць. Кіраўнік музейнага аб'яднання Вітаўт 
Ермалёнак напісаў і надрукаваў за год дзве кнігі: “Дзісненскі пярсцёнак” і “Славутасці Пагосцкага 

краю”. Упершыню надрукаваны набор паштовак, прысвечаны нашаму райцэнтру “Мёры ўчора і 
сёння”. Паспяхова працягвалася выданне нашай газеты “Мёрская даўніна” у новым фармаце. 
Шчыры дзякуй нашым рупліўцам – карэспандэнтам газеты паэту Сяргею Панізніку, Іаланце Іскры 

з Польшчы, Кастусю Шыталю з Парфянова, нажаль ужо нябожчыку Фадзею Шымуковічу з Дзісны 
і іншым. Шчырая наша падзяка краязнаўцу з Верхнядзвінска Антону Бубалу за дапамогу ў 
падрыхтоўцы “Мёрскай даўніны” да друку. Нягледзячы на пандэмію каронавіруса па-ранейшаму 
працягваліся экскурсіі як для вучняў школы, так і для гасцей раёна. Кіраўнік музейнага аб’яднання 

прымаў удзел як асабіста, так і з сябрамі гуртка “Арганаўты мінулага” ў анлайн- і афлайн- 
міжнародных канферэнцыях. Быў распрацаваны і паспяхова рэалізаваны новы краязнаўчы 
маршрут “Чэраска-ельнянскі пярсцёнак”. Настаўнік гісторыі Максім Філіповіч і кіраўнік музеяў 

Вітольд Ермалёнак разам з вучнямі прымалі ўдзел у фестывалях “Перабродская зорка”, “Жураўлі і 
журавіны”, “Бульбяны фэст” і інш. Аб’яўлены ў Беларусі 2022 год Годам гістарычнай памяці 
патрабуе ад усіх нас новых высілкаў і намаганняў у вывучэнні, папулярызацыі нашага мінулага. У 

нашых планах – ушанаваць памяць выдатных дзеячаў беларускага нацыянальна-вызваленчага руху 
Флора Манцэвіча і Пятра Мятлы, падрыхтаваць да друку кнігу “Пярсцёнак вайны 1812 года. 
Паўночны напрамак”, працягваць выданне “Мёрскай даўніны” ў новым фармаце. Мы плануем па-

ранейшаму змяшчаць у ёй нашы навіны, набыткі і адкрыцці. Спадзяемся, што з дапамогай 
аматараў роднага краю ўсе нашы планы і задумы будуць выкананы. 

ЮБІЛЕЙНЫЯ ДАТЫ 2022 ГОДА  

862—1160-я гадавіна першых згадак пра Полацкае княсва, у якое ўваходзіла і Дзісеншчына. 
1307—715 год з уваходу Дзісеншчыны ў склад ВКЛ. 
1377—645 год аднаму з шматлікіх паходаў крыжакоў на Дзісеншчыну. 
1507—515 год з першага ўспаміну прапаселішча Блошнікі, зараз Калінавая.  
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1517—505 год з пачатку беларускага кнігадрукавання. 
1507—515 год таму ўпершыню згадваецца вёска Дзедзіна. 
1522—500 год першым успамінам пра вёску Вугольнікі, маёнткі Крычава і Шчоўна 
1542—480 год таму ў гістарычных дакументах названа Вята, як уладанне Масальскіх. 
1552—470 год таму ў дакументах упершыню з’яўляецца ўспамін пра вёску Вялікае Завуцце. 
1552—470 гадоў першым згадкам пра Дзісну-двор. 
1557—465 год таму нарадзіўся славуты канцлер ВКЛ Леў Сапега (1557 – 1633), уладанні якога былі 
на Мёршчыне, фундаваў будаўніцтва касцёла ў Новым Пагосце. 
1567—455 год таму ўпершыню згадваецца вёскі Мілашова, Ідолта, Малявы (Маляўкі). 
1567—455 год з нагоды перапісу войска ВКЛ, у якім шмат прозвішчаў шляхты нашага краю і іх 
маёнткаў.  
1567—455 год таму ўпершыню згадваецца маёнтак Бірукі ля Новага Пагосту. 
1567—455 год першаму гербу Дзісны ― “Тры вежы на муры”, які нададзены каралём Жыгімонтам 
ІІ Аўгустам. 
1612—410 год таму згадваецца маёнтак Міры, як уладанне Я.Пуцяты, які пабудаваў на могілках 
капліцу. 
1632—390 год з часу існавання ў Дзісне цэху краўцоў. 
1662—360 год таму згадваецца маёнтак Лонка (ля Дзісны). 
1712—310-я гадавіна эпідэміі чумы ў Дзісне падчас Паўночнай вайны. 
1742—280 год таму пабудавана сядзіба ў Забалоцці, радавы маёнтак паўстанца і скульптара Г. 
Дмахоўскага. 
1812—210-я гадавіна вайны паміж Расіяй і Францыяй, падзеі якой адбываліся і на Мёршчыне. 
Пабудаваны Дрысенскі ўмацаваны лагер ля сучаснай вёскі Слабада. 
1827—195 год таму ў Дзісне заснавана ― Расійскае страхавое ад агню таварыства. 
1842—180 год таму Дзісеншчына ўвайшла ў склад Віленскага ваяводства. 
1862—160 год таму распаўсюджвалася на Дзісеншчыне ― “Мужыцкая праўда” К. Каліноўскага. 
1872, 1882—150, 140 год таму адбыліся вялікія пажары ў Дзісне. 
1877—145 год таму завершана будаўніцтва царквы ў Цвеціне. 
1882—140 год таму заснавана ў Дзісне Вольнае пажарнае таварыства. 
1887—135 год з дня нараджэння Отана Гедэмана, краязнаўцы (1887 – 1938 гг.) 
1897—125 год таму ўпершыню праводзіцца ўсеагульны перапіс насельніцтва ў Расійскай імперыі. У 
Дзісне 6755 жыхароў, у Мёрах – 145  
1897—125 год таму нарадзіўся ў в.Орцы Станіслаў Арцімовіч, мастак-краязнаўца. 
1897—16 сакавіка 125 год таму нарадзіўся ў в. Падгуркі генерал-лейтэнант Іосіф Санкоўскі (1897 –
1962 г).  
1902—120 год таму нарадзіўся паэт і празаік Міхась Машара (1902 – 1976 г.) 
1907—115 год з часу пабудовы сучаснага касцёла у Мёрах. 
1907—115 год з пачатку будаўніцтва металічнага маста праз раку Дзісна. 
1912—110-я гадавіна выдання газеты ― “Беларус”, якую рэдагаваў наш зямляк Пѐтра Просты 
(І.Бобіч). 
1917—105 год утварэння партыі Беларускай Хрысціянскай Дэмакратыі, актыўнымі ўдзельнікамі 
якой былі прадстаўнікі Мёршчыны. 
1917—чэрвень, 105 год І сялянскага з’езду Віленскай губерні. 
1917—105 год стварэння валаснога рэвалюцыйнага камітэта ў Мёрах. 
1917—105 год з дня смерці Ігната Буйніцкага – нашага земляка, заснавальніка беларускага тэатра. 
1917—24 снежня 105-я ўгодкі нараджэння пісьменніка Яна Гушчы. 
1922—100 год таму наш край уваходзіць у Віленскае ваяводства. 
1927—95-ыя ўгодкі разгрома гурткоў Беларускай Сялянска-Рабочай Грамады, якія актыўна 
дзейнічалі і на Мёршчыне. 
1937—85 год з часу нараджэння паэта і пісьменніка Пятра Сушко (1937 – 1997 гг.). 
1942, 10 мая — 80 год з дня нараджэння паэта, пісьменніка, фалькларыста, краязнаўцы Сяргея 
Панізьніка. 
1942—чэрвень 80 год з часу расстрэлаў яўрэйскага насельніцтва Мёраў і Дзісны. 
1942—20 жніўня 80 год з дня нараджэння мастака Вячаслава Шамшура. 
1942, 27 кастрычніка – 80 год з дня нараджэння педагога, краязнаўцы, паэта , музейшчыка Антона 
Бубалы. 
1942—80 год таму пачаўся партызанскі рух на Мёршчыне з прыбыццём групы партызан, якія 
пазней сталі брыгадай «Кастрычнік». 
1947—75 год з дня разгрому органамі НДБ БССР моладзевай арганізацыі Саюза беларускіх 
патрыётаў. 
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1947—75 год таму адкрыты першы дзіцячы садок у Мёрах. 
1947—75 год з дня стварэння Мёрскай раённай бібліятэкі. 
1947 – 75 год масавай радыёфікацыі раёна. 
1952 – 70 год назад раённая газета “Бальшавіцкая трыбуна” перайменавана ў “Зару камунізма” 
1957—65 год таму райцэнтр Мёры атрымаў статус гарадскога пасѐлка. 
1962—60 год таму пабудаваны Мёрскі раённы Дом Культуры 
1962 – 60 год таму назад газета “Бальшавіцкая трыбуна” перайменавана ў “Сцяг працы” 
1967—55 год таму ўпершыню адчынена ў Мёрах музычная школа. 
1967 – 55 год назад пабудаваны Даўгінаўскі сельскі клуб. 
1967 – 55 год назад пабудаваны СШ №2 у г.Мёры, Цвецінская і Перабродская СШ, Маляўская 
васьмігодка. Сёння засталася дзейнічаць толькі гарадская школа. 
1967 – 55 год назад распачалася масавая ўстаноўка стэлаў і абеліскаў у гонар воінаў-землякоў, якія 
загінулі на франтах Вялікай Айчыннай вайны. 
1972— 15 студзеня 50 год таму наш райцэнтр атрымаў статус горада. 
1972  – 50 год назад пачалася  эксплуатацыя нафтапровада  Наваполацк – Вентспілс, які праходзіць 
па Мёршчыне. 
1982—40-я гадавіна смерці Язэпа Малецкага—дзеяча беларускага нацыянальна вызваленчага 
руху. 
1987—35 год стварэння Міёрскай раённай ветэранскай арганізацыі. 
1992—30 год з пачатку будаўніцтва бальнічнага комплексу ў Мёрах, урачыста адчынены ў жніўні 
2017 года. 
1992— 30 год назад адкрыты музей Генадзя Цітовіча ў Новапагосцкай СШ 
1997 –25 год назад утворана раённая арганізацыя БРСМ начале з Віктарам Раманоўскім.  

ЭКСКУРСІІ 
У музеях – вучні 

На зімовых канікулах група вучняў 7-б 
на чале з класным кіраўніком Валеўка 
Аленай наведалі гістарычны музей. 
Настаўнік гісторыі Філіповіч Максім 
правёў для іх агульную экскурсію пад 
назвай “Добрый дзень, музей”. У сваім 
аповедзе ён спыніўся на асноўных эта-
пах развіцця Мёршчыны ад дагіста-
рычнай эпохі да сучаснасці. У кожным 
раздзеле экскурсавод звяртаў увагу на 
найбольш характэрныя для вызнача-
най эпохі экспанаты. 

У музеях – калекцыянеры з Глыбокага 

Васілеўскі Віктар і Васільчыкаў Ігар наведалі 
этнаграфічны і гістарычны музеі, каб 
азнаёміцца з найбольш цікавымі экспанатамі. 
Кіраўнік музейнага аб’яднання правёў 
аглядныя экскурсіі. Нягледзячы на тое, што 
госці самі займаюцца ўжо шмат гадоў 
збіральніцтвам, шмат рэчаў для іх было 
невядома, шмат якія яны бачылі ўпершыню. 
Віктар Васілеўскі падараваў у музей кнігі і 
друку некалькі старых выданняў. 
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Фотасесія ў “Сялянскай хаце” 

Былая выпускніца нашай школы Драба Ма-
рына займаецца ў фотастудыі горада Мін-
ска. Каб атрымаць сертыфікат фатографа-
прафесіянала яна павінна была абраць 
тэматычную фотасесію. Спынілася на 
сюжэце “Побыт вясковых дзяцей у 
мінулым”. Для здымак яна абрала наш 
этнаграфічны музей “Сялянская хата”. Ролю 
мадэляў выконвалі яе дзеці Паліна, Сафія і 
Дзіма. Яны былі апрануты ў вясковае 
адзенне мінулых часоў і падчас фотасесіі 
выкарыстоўвалі прадметы побыту сялян 19 – 
20 стст. Кіраўнік музея аказваў дапамогу ў 
выбары сялянскага рыштунку. Як нам стала 
вядома, праца Драба Марыны была 
адзначана дыпломам першай ступені. 

У музеях – Румянцавы 

Румянцава Марына і яе муж Ігар пажа-
далі пазнаёміцца з экспазіцыямі музеяў, 
зрабіць якасныя здымкі экспанатаў. 
Краязнаўца Вітаўт Ермалёнак правёў 
экскурсію па музейным аб’яднанні, распавёў 
аб гісторыі цікавых знаходак. Нягледзячы на 
тое, што госці доўгі час жылі ў Пецярбургу, 
потым у Германіі, іх уразіла багацце 
школьных музеяў. Марына зараз працуе 
метадыстам у раённай бібліятэцы, таму яна 
звярнулася да кіраўніка музеяў з просьбай 
аказаць дапамогу ў завяршэнні даследчай 
працы па бібліятэцы ў Забалоцці, і такая 
дапамога была аказана. У сваю чаргу 
Румянцавы размясцілі свае якасныя здымкі 
экспазіцый музеяў у сацыяльных сетках, што 
выклікала вялікую цікавасць грамадскасці.  

У музеі – настаўнікі беларускай мовы і літаратуры 

Падчас паседжання раённай секцыі 
настаўнікаў беларускай мовы і 
літаратуры было запланавана 
наведаць абноўлены гістарычны 
музей. Напачатку настаўнік 
гісторыі Максім Філіповіч 
пазнаёміў педагогаў з працай ІТ-
лабараторыі і сайтам музейнага 
аб’яднання. Краязнаўца Вітаўт 
Ермалёнак правёў экскурсію для 
гасцей, пазнаёміў іх з новым 
афармленнем музея, з рарытэтамі 
музея і новымі ўнікальнымі 
экспанатамі. 
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У музеі – урокі гісторыі 

Настаўнік гісторыі Максім Філіповіч правёў 
у музеі ўрок гісторыі для вучняў 9-б класа 
па тэме “Вызваленне Мёршчыны”. Школь-
нікі даведаліся пра баі за вызваленне нашага 
краю, аб гераічных подзвігах 
чырвонаармейцаў. Асаблівую ўвагу 
настаўнік засяродзіў на гераічных постацях 
танкіста Міхаіла Кузьміна і Віктара 
Бабічава, якія атрымалі за мужнасць у баях 
на тэрыторыі раёна званне Героя Савецкага 
Саюза. Вучні з цікавасцю разгледзелі 
рэліквіі – сведкі баёў з фашысцкімі 
захопнікамі. 

Юбілей горада  

У студзені 1972 года гарадскому пасёлку Мёры быў прысвоены статус горада. Сёлета 
споўніўся 50-ці гадовы юбілей падзеі, таму ў нашай школе і ў раёне з нагоды гэтай даты быў 
праведзены шэраг мерапрыемстваў. 

Кіраўнік гістарычнага музея Вітольд Ерма-
лёнак правёў экскурсію для 8-в класа на 
тэму “Гісторыя Мёраў”. Падчас яе краяз-
наўца распавёў аб узнікненні паселішча і 
яго развіцці на працягу некалькіх тысяч 
год. Артэфакты экспазіцыі – фотаздымкі, 
дакументы, рэчы нашага музея – наглядна 
паказваюць, як з невялікага мястэчка Мёры 
пераўтварыліся ў прыгожы райцэнтр і 
горад. 

У ІТ-лабараторыі 

Настаўнік гісторыі Філіповіч Максім, выкарыстаўшы абсталяванне ІТ-лабараторыі, правёў 
паседжанні з вучнямі 11-і 8-б класаў. Падчас гутаркі і паказу відэасюжэтаў школьнікі маглі 
пераканацца ў імклівым развіцці нашага райцэнтра пасля вайны, будаўніцтве прадпрыемстваў. 
Дзеці шмат даведаліся аб помніках, якія ўпрыгожваюць наш горад. 

Выстава 

Настаўнік гісторыі Максім Філіповіч 
падрыхтаваў выставу фотаздымкаў 
“Гораду Мёры 50 год”. Наведваючы 
выставу, школьнікі і госці школы 
змаглі даведацца аб мінулым нашага 
райцэнтра праз разгляд старых 
фотаздымкаў. Для параўнання побач 
былі размешчаны фотаздымкі 
сучаснага горада.  
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Малы горад – вялікая гісторыя 

Пад такой назвай 14 студзеня ў раённай бібліятэцы адбыўся адкрыты дыялог, на які былі 
запрошаны кіраўніцтва раёна, былыя супрацоўнікі арганізацый і прадпрыемстваў, ветэраны працы і 
моладзь. За кубачкам гарбаты ішла гутарка аб мінулым і сучасным. Вялі праграму дырэктар 
бібліятэкі Таццяна Цыцыліна і першы сакратар БРСМ Анжэла Маляўка. На пачатку паседжання яго 
ўдзельнікі паглядзелі маляўнічы фільм аб Мёрскім раёне, затым выступілі з вітальнымі словамі 
старшыня Мёрскага райвыканкама Ігар Кузняцоў, старшыня раённага савета дэпутатаў Марыя 
Баніфатава. Краязнаўца Вітольд Ермалёнак распавёў аб старажытнасці паселішча, як яно ў 20 
стагоддзі пераўтварылася ў горад. У сваёй прэзентацыі краязнаўца паказаў адметныя здымкі з 
развіцця горада і асобныя экспанаты з мінулых часоў. Навуковы супрацоўнік раённага музея Вольга 
Пупіна правяла віктарыну пра адметнасці горада. Для станаўлення горада шмат зрабілі будаўнікі, 
таму перад прысутнымі выступіў былы майстар ПМК-55 Леанід Касевіч, які падзяліўся сваімі 
ўспамінамі, праспяваў песню пад гітару разам з удзельнікамі ўрачыстасці. Успамінамі таксама 
падзяліўся ветэран працы, былы дырэктар хлебазавода Пётр Капусцёнак. У адкрытым дыялогу 
прыняў удзел член Савета Рэспублікі, дэпутат абласнога Савета дэпутатаў па Мёрскай выбарчай 
акрузе №15, генеральны дырэктар КУП “Віцебскаблдарбуд” Уладзімір Мацвееў, які галоўную ўвагу 
засяродзіў на ключавых пытаннях – палажэннях новага праекта Канстытуцыі. Лірычны настрой 
мерапрыемству надала песня адзінацацікласніцы Сафіі Шук “Пад небам васільковым”. Было 
зачытана пасланне ад моладзі раёна будучым пакаленням, якое будзе захоўвацца ў раённым музеі. 

Летапісы Дварнасельскай школы 

У мінулым годзе была зачынена Дварнасельская школа. Дзякуючы былой настаўніцы гэтай наву-
чальнай установы Жанне Феліксаўне Закрэўскай не зніклі як непатрэбныя паперы летапісы гэтай 

школы. У адрозненне ад іншых зачыненых школ раёна яны трапілі ў фонды нашага музея “Гісторыя 
адукацыі на Мёршчыне”. Вылучаецца з іх важкі том “Летапіс Дварнасельскай школы”. Гэта праект 
вучаніцы 11 класа Шокель Ніны пад назвай “Святло навукі праз гады”. Пачынаецца гісторыя 

школы 1929 годам, калі яна была пабудавана з хлева, перавезенага з вёскі Чэрасы, і заканчваецца 
2014 годам, калі была падрыхтавана даследчая праца. У летапісе змешчана шмат здымкаў вучняў і 
калектываў настаўнікаў, артыкулы аб дзейнасці школы з раённай газеты, а таксама шматлікія 

граматы за поспехі яе калектыва ў ў разнастайных конкурсах. У нашы фонды мы атрымалі і летапіс 
пярвічнай арганізацыі ГА БРСМ Дварнасельскай СШ, які пачынаецца яшчэ з 1981 года, калі ў 
школе дзейнічала яе папярэднік – камсамольская арганізацыя. Важкі том перададзены ў наш музей 

Жанай Закрэўскай ў выглядзе летапісу піянерскай дружыны імя Зоі Касмадзям’янскай; дружына 
пачынала сваю дзейнасць яшчэ з пачатку 50-х гадоў 20 ст., калі налічвала толькі 10 піянераў. 
Каштоўнасць летапісу – у шматлікіх фотаздымках, якія адлюстроўваюць дзейнасць піянерскай 

арганізацыі ў розныя часы яе існавання. Дадаткам да летапісу з’яўлялася выданне піянерскай 
дружыны – газета “Піянерскі праменьчык”.  
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Выдатным падарункам да раздзела музея кнігі і 
друку “Літаратурная Мёршчына” будуць чатыры 

тамы літаратурнага альманаху “Праз прыгажосць 
да дасканаласці”, падрыхтаваныя вучнямі і 
настаўніцай беларускай мовы і літаратуры Нінай 

Закрэўскай. У іх змешчаны не толькі вершы і 
апавяданні таленавітых школьнікаў, але і 
фальклорныя запісы, зборнікі выходзілі ў 2011 – 

2015 гг. Яшчэ адна творчая праца, падрыхтаваная 
настаўніцай беларускай мовы і літаратуры Нінай 
Пятроўнай, называецца “Дакраніся да вытокаў”. У 

ёй змешчаны творчыя напрацоўкі вучняў у 2016 
годзе. Важнай крыніцай інфармацыі аб падзеях 
Вялікай Айчыннай вайны і ветэранах і земляках, яе 

ўдзельніках, з’яўляюцца даследчыя працы “Айчыну 
адстаялі” і “Памяць”. Сугучнай тэме Вялікай 
Айчыннай вайны з’яўляецца перададзены нам 
інфармацыйны альбом “Воіны-інтэрнацыяналісты”, 

дзе сабраны матэрыялы аб воінах афганцах у мікрараёне Дварнасельскай школы. Шчыры дзякуй 
Жанне Феліксаўне, бо дзякуючы яе руплівасці гісторыя дзейнасці калектыву вучняў і настаўнікаў 
не пайшла ў нябыт. 

Новыя знаходкі Грошы ад “арганаўткі” 

Ермалёнак Юля, актыўная ўдзельніца гуртка, стала 
жыве ў Лондане, але не забывае прывозіць у нашы 
музейныя фонды новыя знаходкі. У чарговы раз 
прыехаўшы на радзіму, яна падаравала ў нашу 
нумізматычную калекцыю новыя манеты і банкноту. 
Калекцыя манет прадстаўлена еўрацэнтамі розных 
краін Еўропы. Паміж перададзеных манет – 20 
еўрацэнтаў Аўстрыі 2009 года, на аверсе якой выява 
Верхняга Бельвэдэра – палаца выдатнага 
аўстрыйскаага палкаводца Яўгена Савойскага. 
Манеты вартасцю 50, 5 еўрацэнтаў, якія былі 
падараваны нам у музей, прадстаўлены рознымі 
краінамі. На манеце Францыі на зваротным баку 
змешчаны профіль жанчыны як сімвала гэтай 
краіны; на манеце Латвіі на абодвух яе баках 
змешчаны латыскі герб і выява профілю жанчыны- сімвала Латвіі. На пяці еўрацэнтах Італіі мы 
бачым Калізей – знакаміты помнік архітэктуры ў Рыме. Манета самага дробнага намінала вартасцю 
адзін еўрацэнт, падаравана ў нашы фонды як прадстаўнік Іспаніі; на рэверсе гэтай манеты змешчана 
выява знакамітага сабора Святога Іакава, пабудованага ў 11 стагоддзі ў горадзе Сант’яга. На 
манетах адзін і пяць еўрацэнтаў Мальты мы бачым мегалітычныя вароты  храмавага комплексу 
Мнайдра пабудовы 3600 года да н.э. – гэты помнік унесены ў Сусветную спадчыну. Манета Літвы 
мае на рэверсе добра вядомы нам герб “Пагоня”. Манеты Фінляндыі з гербам гэтай краіны на 
зваротным баку прадстаўлены будуць у нашым музеі наміналам 50, адзін еўрацэнт. На манеце 2 
еўра гэтай краіны на зваротным баку можна пабачыць кветкі і ягады балотнай расліны марошкі. 
Самы дробны намінал з Балгарыі – манета вартасцю 1 стоцінка 2000 года. Манеты Вялікабрытаніі 
прадстаўлены дробным наміналам 1пенні, на якіх выява каралевы Елізаветы ІІ, а на другім баку 
фрагменты каралеўскага герба. На манетах вартасцю 2 і 5 пенсаў – выява герба Шатландыі і 
англійскай каралевы. Дзякуючы дабрадзейцы музея ў нас з’явілася банкнота 1 фунт вострава 
Джэрсі. Востраў адносіцца да сістэмы нармандскіх астравоў, але не ўваходзіць у склад 
Вялікабрытаніі і мае ўласную валюту, на востраве свабодна прадстаўлены ў абарачэнні і англійскія 
фунты. На падараванай нам купюры зялёнага колеру на яе зваротным баку мы бачым партрэт 
байліфа (правіцеля) вострава Даніела Лісл Брока (1762 – 1842 гг.) і будынак парламента. 
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Дзісненская зямелька нам скарбы даруе (заканчэнне) 

Дзісненская зямля захавала шмат манет 20 
стагоддзя. Наш край у 1921 – 1939 гг. 
уваходзіў у склад Рэчы Паспалітай, таму 
Аляксандрам Маслам былі знойдзены манеты 
гэтай дзяржавы. Самы маленькі намінал – 1 
грош 1925 года – быў у манеты, знойдзенай 
усяго ў адным экзэмпляры. Шэсць асобнікаў 
было адшукана двухграшовікаў 1925 – 1937 
гг. Найбольшая колькасць захаваных у 
дзісненскай зямлі манет Рэчы Паспалітай былі 
наміналам 5 грошаў чаканкі 1923 – 1938 
гадоў. Усяго ў нашы фонды паступіла 12 
асобнікаў гэтых манет. Ад часоў нямецкай 
акупацыі ў дзісненскай зямлі таксама 
засталіся манеты. Самая старая з іх – 5 
пфенігаў Веймарскай рэспублікі 1925 года, а 
таксама гэтага ж наміналу 1936, 1937 гадоў і толькі адзін асобнік 10 пфенігаў 1938 года. Сем штук 
было знойдзена манет наміналам у 10 пфенігаў 1941 – 1942 года, якія былі чаканены з цынка, таму і 
вельмі дрэннай захаванасці. Манеты вартасцю 1 і 2 пфенігі гэтага часу, таксама з цынку, знойдзены 
былі ў адным экзэмпляры. Фашысцкія манеты 50 пфенінгаў чаканены з алюмінію і трапілі да нас 

усяго ў трох асобніках. Найбольшая колькасць 
манет захавалася з часоў Савецкага Саюза. 
Хоць горад Дзісна ўвайшоў у склад БССР і 
СССР толькі ў 1939 годзе, але дзісненская 
зямля захавала савецкія манеты да 1939 года, 
магчыма яны трапілі з перабежчыкамі, якія 
ўцякалі з савецкай краіны. Так былі імі 
згублены ў Дзісне манеты вартасцю паўкапейкі 
1925, 1927 гадоў чаканкі – іх было знойдзена 5 
штук, чатыры манеты наміналам 1 капейка – 
усе 1924 года, 20 капеек 1931 г., 3 капейкі 1936 
г. Невялікая колькасць захавалася манет да 
грашовай рэформы 1961 года. З іх мы атрымалі 
наступныя наміналы: 20 капеек 1940, 1948 гг, 5 
кап.1939,1947,1948 гг., 3 кап.1955, 1956 гг., 2 
кап. 1939 г. Але найбольшая колькасць манет 

СССР захавалася з апошняй грашовай рэформы 1961 года. З 1961 і па 1990 год захавалася ў 
дзісненскай зямельцы 1 капейка – 21 шт., 2 кап. – 23 шт, 3 капейкі – 40 экз., 5 кап. – 19 шт., 10 кап. – 
5 шт.,15 кап. – 10 шт., 20 кап. – 4 шт., 50 кап. 1967 г. –  адна манета. Такім чынам, атрыманыя новыя 
знаходкі з дзісненскай зямлі дазволяць лепш вывучаць гістарычнае мінулае горада. 

Падарункі ад мастацтвазнаўцы 

Дзякуючы Ігару Кандратовічу, навуковаму супрацоўніку гісторыка-культурнага музея-запаведніка 
ў Заслаў’і, былы дырэктар гэтага музея Мікалай Паграноўскі перадаў для нашага музея кнігі і друку 

шэраг выданняў па мастацтве. Самая старая з падараваных кніг – фундаментальнае выданне 
“Беларускі народны арнамент”, надрукаванае ў Мінску ў 1955 годзе. Вялікі шыкоўны альбом 
змяшчае звыш сотні відаў пераважна геаметрычнага арнаменту, які быў распаўсюджаны ў 

беларускім народным ткацтве, народнай вышыўцы з раслінным і жывёльным арнаментам, слуцкіх 
паясах і арыгінальных творах, якія былі распрацаваны майстэрнямі. Альбом будзе мець для нас 
практычнае значэнне – для вызначэння тыпаў беларускага народнага арнамента. Уяўляе цікавасць 

альбом “Архітэктура Вільнюса”, які пабачыў свет у 1982 годзе і выдатна адлюстроўвае шматлікія 
помнікі архітэктуры сталіцы Літвы, якая ў мінулым была і асяродкам беларускай культуры. Мікалай 
Паграноўскі распрацаваў 22 каталогі разнастайных выстаў. У наш музей ён падараваў каталог 

першай Мінскай трыенале сучаснага мастацтва, якая была праведзена ў сталіцы Беларусі ў 2012 
годзе. Каталог паказвае багацце напрамкаў развіцця сучаснага мастацтва Беларусі.  
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У ліку кніг пра мастацтва – невялікі 
альбом “Мастацкая галерэя ў Полацку” 
2009 года. Мастацтвазнаўца падараваў і 
свой зборнік артыкулаў пра мастакоў і 
мастацтва пад назвай “Інтэрпрэтацыі” з 
серыі “Адсутнае беларускае мастацтва”, 
надрукаваны ў друкарні “Галіяфы” ў 2012 
годзе. У раздзел музея кнігі і друку 
“Часопісы” мы атрымалі другі выпуск 
зборніка “Маналог” 1997 года, “Рrо 
дызайн” – выданне Беларускага саюза 
дызайнераў 2003 года, часопіс “Клуб” №1 
2014 года. Шчыра дзякуем Мікалаю 
Паграноўскаму за цікавыя выданні, 
падараваныя ў наш музей. У сваю чаргу 
Ігар Кандратовіч перадаў у гістарычны 
музей знойдзеныя ў акопах Першай 
сусветнай вайны гузік расійскага салдата і чайную лыжачку пачатку 20 ст.. У музей кнігі і друку 
“арганаўт” перадаў насценны каляндар мінулага году. 

Набыткі кіраўніка музеяў 

Вітаўт Ермалёнак набыў ад калекцыянера з 
Полацка для музея кнігі і друку шмат 

цікавых артэфактаў. Для раздзела 
“Часопісы” гэта новыя асобнікі польскіх 
выданняў, якіх раней не было ў нашай 

экспазіцыі. Гэта багата ілюстраваны часопіс 
“Антэна” №15 за 9 красавіка 1939 года. 
Выданне было прадназначана перш за ўсё 

для тых, хто ўжо набыў радыёпрымач. 
Часопіс знойдзены ў нашай мясцовасці, што 
сведчыць аб распаўсюджанні радыё ў тыя 

часы ў нашым краі. Рарытэтам з’яўляецца і 
выданне “Чыгуначнае вайсковае 
абсталяванне”, які выходзіў раз на два 

тыдні. Мы набылі яго два асобнікі – №12 за 
1935 год і № 15 за 1939 год. У іх змешчаны як ілюстраваны дадатак “Ранішні кур’ер”. Наклад яго 
для тых часоў быў вялікі – 113 тыс. асобнікаў. У нашы фонды краязнаўца купіў штодыднёвік для 
дзяцей і моладзі на польскай мове “Агеньчык” № 9 за 1938 год. У музейныя фонды была набыта 

кніжка доктара тэалогіі Мечыслава Скудліка “Святы Станіслаў Костка”, якая была надрукавана у 
друкарні “Паляк-католік” у 1926 годзе. 
З серыі кніг “Бібліятэка абсталявання 

сельскага гаспадара” кіраўнік музея 
набыў брашуру “Вырошчванне 
кармавой морквы”, напісанную 

інжынерам І.Бучынскім і 
надрукаваную ў Варшаве ў 1937г. 
Выданне прызначалася для вучняў, 

якія атрымлівалі сельскагаспадарчыя 
прафесіі. Для раздзела “Календары” 
быў набыты вучнёўскі каляндар для 

занатоўкі раскладу школьных урокаў. 
У фонды гістарычнага музея Вітаўт 
Ермалёнак купіў шэраг дакументаў 

даваеннага часу.  
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Найбольш цікавы з іх – пасведчанне першай ступені Перыка 
Уладзіміра аб заканчэнні курсаў пажарных у Глыбокім 13 лютага 

1937 года. У нашы зборы кіраўнік музея купіў грамату-падзяку 
Іосіфа Сталіна артылерысту 44 гаўбічнага палку Войска Польскага 
Лаўрыкоўскаму Раману, атрыманую ім за ўдзел у прарыве 

Паморскага валу нямецкай абароны у складзе войскаў 1-га 
Беларускага фронту. У фонды намі былі набыты пасведчанне 
Каменскай Гэлены аб заканчэнні ў 1937 годзе аднакласнай школы ў 

Медунах. Вітаўт Ермалёнак купіў у калекцыянера для павялічэння 
фондаў музея чатыры нямецкія легітымацыйныя пашпарты часоў 
фашысцкай акупацыі. Іх уладальнікамі былі Анісімовіч Мікалай, 

Анісімовіч Зофія з в.Медуны, Мішчук Анастасія з в. Шылава, 
Шчарбіцкая Марыя з в.Угольнікі. У фонды музея мы набылі 
ашчадную кніжку “Каса Стэфчыка” на імя Адама Ляковіча з 

калоніі Зарэчча 1928 года. Але найбольшая колькасць набытых 
кіраўніком музея дакументаў – гэта квіткі аб выплаце разнастайных 
падаткаў Майсіёнкам Дзмітрыем з вёскі Свіла-2 у 20-я – 30-я гады 
20 стагоддзя. Дакументы сведчаць, што ў гады другой Рэчы 

Паспалітай было шмат падаткаў: за валоданне зямлёй, на рамонт 
мастоў і дарог гміны, аплата страхоўкі ад пажараў, падатак на 
карысць патрэбаў гміны, на правядзенне аграрнай рэформы. 

Асабліва адзначым дакумент - пасведчанне аб страхаванні ад 
пажараў хаты і гаспадарчых пабудоў Майсіёнка Рыгора і Пятра за 1938 год. Цікавы дакумент, які 
падцвярджае куплю на рынку ў Лужках авечкі, дзе ўказаны і прозвішча людзей, у якіх авечка была 

куплена. Дакумент “Уліковая 
картка” 1924 года апавядае аб тым, 
што насельніцтва Заходняй 

Беларусі павінна было ставіць на 
ўлік сваіх коней, якія былі 
патрэбны для польскага войска. 

Квіток 1926 г. Майсіёнак Гэлены 
сведчыць, што яна заплаціла 2 
злотых у Глыбоцкім лясніцтве, каб 

збіраць грыбы і ягады ў 
дзяржаўных лясах Дзісненскага 
павета ў летні сезон. З квітка 

пасведчання аб правядзенні 
меліярацыйных працаў у вёсцы 
Свіла-2 Масіёнкам Дзмітрыем мы 

даведваемся, што ён выкапаў у 
1934 годзе 100 метраў канавы 
глыбінёй 1 метр і умацаваў яе на 

даўжыні 60 метраў. Квіток 1937 
года  выпісаны на 20 злотых за 
знаходжанне Марыі Майсіёнак ў 
Глыбоцкай бальніцы, гэтая сума – амаль месячны заробак парабка ў тыя часы. Некалькі квіткоў 

сведчаць, што гаспадар са Свілы-2 Майсіёнак Дзмітрый не змог падчас аплочваць шматлікія падаткі 
і запазычанасць каралася штрафамі. Колькасць набытых намі квіткоў на падаткі з польскага часу 
складае 54 адзінкі. У набытых паперах захавалася і цікавая марка вартасцю пяць грошаў, 

ахвяраванні з яе набыцця ішлі на карысць барацьбы з беспрацоўем. Некалькі квіткоў захавалася аб 
здачы немцам у часы фашысцкай акупацыі сельскагаспадарчых прадуктаў, а менавіта жыта, ячменя, 
буракоў. Захавалася і таварная карта, у якой запісана колькасць неабходнай для здачы акупантам 

прадукцыі. Так, у 1942 годзе Майсіёнак Дзмітрый павінен быў здаць 85 кг мяса, 175 кг збожжа, 350 
кг бульбы, 150 яек, 100 кг сена, 88 кг саломы, 0,5 кг воўны. Ад даваеннага  савецкага часу 
захаваліся дзве распіскі: першая, ад 8 мая 1941г., сведчыць аб тым, што Майсіёнак Дзмітрый 

абавязуецца перавезці ад чыгуначнай станцыі для захавання ў сябе 40 куб.м дошак за 120 рублёў;  
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другая – аб тым , што ён вартаваў дошкі на складзе з 7 па 11 мая 1941г. і атрымліваў за гэта  заробак 
10 руб. за суткі. У стосе набытых кіраўніком музея дакументаў захавалася нямецкая карта невялікіх 

памераў 1941 года, на якой размешчаны тэрыторыі цэнтральнай Польшчы і Чэхіі. Такім чынам, 
набытыя для музея дакументы з’яўляюцца выдатнай характарыстыкай міжваеннай эпохі ў нашай 
мясцовасці. 

Старыя выданні ад Віктара Васілеўскага  

Падчас наведвання нашых музеяў калекцыянер 
з Глыбокага Віктар Васілеўскі падараваў для 
музея кнігі і друку некалькі старых кніг. Самая 
старая з іх – “Военная медицина глубокого 
тыла в Отечественную войну”, надрукаваная ў 
Ташкенце – сталіцы Узбекскай ССР. Але на 
кнізе захавалася пячатка Полацкага ваеннага 
шпіталя. Значыць, выданне было патрэбным 
дапаможнікам для ваенных хірургаў падчас 
вайны. Дзякуючы іх майстэрству ў Чырвонай 
Арміі было ў параўнанні з іншымі ваюючымі 
арміямі найбольшае вяртанне на фронт пасля 
раненняў. У фонды музея ад глыбоцкага 
збіральніка да нас трапіла “История русской 
детской литературы” аўтара Антаніны 
Бабушкінай. Надрукавана кніга была ў 
дзяржаўным педагагічным выдавецтве ў 
Маскве ў 1948 годзе. У падарунак мы атрымалі 
і падручнік на беларускай мове “Гісторыя 
старажытнага свету”, які пабачыў свет у 
Мінску ў 1950 годзе. У музейныя фонды трапілі 
да нас ад калекцыянера энцыклапедычнае 
выданне, прысвечанае творам выдатнага рускага паэта Васіля Жукоўскага. Сачыненні паэта былі 
надрукаваны ў Маскве ў 1954 годзе. З гэтага года выдання нам была падаравана кніга “Под 
парусами через два океана”, напісаная капітанам парусніка “Коралл” аб марскім пераходзе пад 
ветразямі праз два акіяны з Ліепаі ў Уладзівасток. Фонды літаратуры па мастацтву папоўніліся 
дзякуючы рупліўцу трыма альбомамі выдання 60-х гадоў 20 стагоддзя з нямецкага горада Веймар, 
чэскага горада Кошыцэ, славацкага – Банска Штаўніца. Віктар Васілеўскі перадаў шмат альбомаў 
60-х – 70-х гадоў 20 стагоддзя, прысвечаных беларускім пісьменнікам: Максіму Багдановічу, Якубу 
Коласу, Змітраку Бядулі, Янку Купалу і іншым. 

Падарунак ад Руслана Булгака 

Вучань 10 класа нашай школы неаднойчы наведваў музей кнігі і 
друку, і таму імкнуўся знайсці які-небудзь экспанат для 
экспазіцыі. І шчасце яму ўсміхнулася. Ён адшукаў стары 
падручнік і падараваў у наш музей. Дапаможнік для вучняў па 
батаніцы для сярэдніх школ на польскай мове быў надрукаваны 
ў Варшаве ў 1923 годзе. Яго аўтар – Марыя Арцт-Гальчэўская, 
але апрацаваны падручнік для школ быў Януарыем і Тадэвушам 
Каладзейчыкамі. Чарговая знаходка амаль стогадовай даўніны 
сведчыць аб беражлівых адносінах нашых продкаў да сваёй 
кніжнай спадчыны. 
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Знаходкі юных “арганаўтаў” 

Вучаніца 6-б класа Паўлоўская Валерыя другі год займаецца ў гуртку “Арганаўты мінулага” і не 
аднойчы знаходзіла экспанаты для музеяў. Вось і ў гэтым годзе яна адшукала на гарышчы плакат 
савецкай эпохі: “4 сакавіка 1990 года – выбары народных дэпутатаў Беларускай ССР і народных 
дэпутатаў мясцовых саветаў”. Аб тым, што ў Мёрах быў запасны ваенны аэрадром Балтыйскага 
флоту, дзе знаходзіўся гарнізон маракоў, сведчыць знаходка Валерыяй значка з літарамі “ДКМБ”, 
якія расшыфроўваюцца наступным чынам “Дважды Краснознамённый Балтийский флот”. 
Пачатковец гуртка Дзям’янаў Яўген, вучань пятага класа, адшукаў у бабулі разнастайныя манеты 
канца 20 – пач. 21 стагоддзя СССР, Літвы, Расіі, Украіны. 

Новае выданне 

Наш зямляк, журналіст Манцэвіч Флор Данатавіч даслаў сваю 
чарговую новую кнігу пад назвай “Вайна, вайна.”. Надрукавана 
яна ў тыпаграфіі горада Вілейка ў 2020 годзе. У ёй сабраны 
апавяданні, прысвечаныя падзеям Вялікай Айчыннай вайны. 
Некаторыя з іх цалкам напісаны на аснове ўспамінаў удзельнікаў 
і відавочцаў тых падзей і раней былі надрукаваны ў раённай 
газеце “Шлях перамогі” Вілейскага раёна, бярэзінскай райгазеце 
“Сцяг Леніна”. Кожны твор нашага журналіста- земляка 
прасякнуты духам патрыятызму, верай яго герояў у перамогу над 
фашыстамі. Для чытача з Мёршчыны асабліва будзе цікавым 
аўтабіяграфічны аповед “Першы арышт падпольшчыцы” пра 
маці Барыса Флоравіча – Аляксандру Міхайлаўну Манцэвіч, якая 
была арганізатарам Чэраскага падполля і камісарам 
партызанскага атрада “Масква” 4-й Беларускай партызанскай 
брыгады. Пра падзеі вайны падчас блакады балота Ельня 
фашыстамі мы даведваемся з апавядання “Паніхіда”. У кнізе 
змешчаны і прыпеўкі, прысвечаныя падзеям вайны. 

Сіўко Ф. І. (г. Віцебск)Тапонімы ваколіц ніжняга цячэння ракі Вяты і 

іх адлюстраванне на мапах, у даведніках і таблоідах 

У агульным значэнні тапонім (грэч.: τόπος, ὄνομα – месца, імя) – назва геаграфічнага аб’екта 
пэўнай мясцовасці. Як вядома, адзінага падыходу да класіфікацыі тапонімаў на сённяшні дзень 
не існуе, навукоўцы падзяляюць іх паводле знешніх прыкмет на некалькі класаў:  
- гідронімы – назвы водных аб’ектаў: рэк (патамонімы), азёр (лімнонімы) і інш.;  
- айконімы – назвы населеных пунктаў: гарадоў (асціонімы), сельскіх паселішчаў (камонімы);  
- мікратапонімы –  назвы невялікіх месцаў кшталту калодзежаў, крыніц, вадаспадаў;  
- урбаноімы –  найменні ці назвы ў межах тапаграфічнага аб’екта;  
- аронімы –  назвы формаў рэльефу;  
- ойкадамонімы – назвы будынкаў;  
- эклезіонімы –  уласныя імёны культавых месцаў і г. д.  
Тапонім можа шмат сказаць і пра гісторыю мясцовасці, і пра лад жыцця і асаблівасці побыту яе 
насельнікаў. А праз ступень дакладнасці пры яго падачы ў спецыяльнай літаратуры – і пра стан 
тапанімікі як навукі.  
У святле адзначанага прааналізуем некаторыя тапонімы з ваколіц ніжняга цячэння ракі Вяты 
(мясц. – Вяткі), што ўліваецца ў Заходнюю Дзвіну на ўскрайку аднайменнае вёскі Вяты 
Мёрскага раёна. Мясціны, куды, з прычыны яе аддаленасці ад буйных населеных пунктаў, нага 
тапаніміста калі і ступала, дык вельмі рэдка.  

РАКА ВЯТА  
Даўжыня ракі Вяты, левага прытоку Заходняй Дзвіны, – 31 кіламетр. У пераліку на так званыя малыя 
беларускія вёрсты, якімі карысталіся нашы продкі да ўвядзення метрычнай сістэмы мер, 
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гэта прыкладна 20 вёрстаў. Вята выцякае з возера Набіста (Дзедзіна, Дзедзінскае) ля вёскі 
Пераброддзе Мёрскага раёна і да возера Шчоўна мае іншую назву (патамонім) – Хараброўка. У 

“Матэрыялах па гісторыі і геаграфіі Дзісенскага і Вілейскага паветаў Віленскай губерні”. А. 
Сапунова і кн. У. Друцкага-Любецкага 1893 г. гэтая назва падаецца з няпоўнагалоссем: Храброўка. 
Паводле выдання І. І. Гашкевіча “Віленская губерня: поўны спіс населеных месцаў са 

статыстычнымі дадзенымі пра кожнае паселішча“ 1905 г., усе населеныя пункты Друйскай воласці, 
што знаходзяцца ўздоўж левага 
берага ракі, месцяцца па-над Вятай. 
У той час як большасць вёсак і 
хутароў cуседняй Лявонпальскай 
воласці, што знаходзяцца на 
процілеглым, правым беразе і 
часам літаральна за некалькі соцень 
метраў ад першых, – ужо чамусьці 
па-над Хараброўкай. Гэткая 
недарэчнасць тлумачыцца, відаць, 
тым, што складальнік выдання 
карыстаўся пры падрыхтоўцы 
рукапісу да друку звесткамі з 
розных крыніц і на неадпаведнасць 
адных другім адносна аднаго і таго 
ж аб’екта належнае ўвагі не 

звярнуў. У дадатак адзначым, што 
абодва адрэзкі ракі маюць кожны ў 

сваім цячэнні аднайменны ўласнай назве населены пункт: Вята – вёску Вяту, Хараброўка – вёску 

Хараброва. 
Як сцвярджаецца ў рускамоўнай версіі апісання ракі Вяты ў Вікіпедыі, яна “...упадае ў Заходнюю 
Дзвіну за 1 км ніжэй па цячэнні ад вёскі Вяты”. Хаця правільна было б – “за 1 км ад цэнтра вёскі 
Вяты”. Бо рака Вята, калі абапірацца на запісы ў дакументах пра месцапражыванне насельнікаў 
мясціны пры ўтоку Вяты ў Заходнюю Дзвіну – элемент не ваколіц вёскі, а яе самой. Што да дзвюх 
назваў (патамонімаў) ракі – Хараброўка, Вята, – то такое ў яе ніжнім цячэнні і адносна назваў 
паселішчаў не рэдкасць. Прыкладна за тры кіламетры ад вёскі Вяты да нядаўняга часу месцілася 
цяпер ужо згаслая вёска Міжрэчча (мясц. – Мі(е)зарэча), перайменаваная гэтак у 17 стагоддзі з 
Дубровіцы (Дуброўкі). Назву якой не след блытаць з аднакарэннымі назвамі дзвюх яшчэ раней 
зніклых тутэйшых вёсак, што месціліся на беразе суседняй (упадае ў Заходнюю Дзвіну прыкладна 
за чатыры кіламетры ад Вяты) рэчкі Мёрыцы: Надмірэчча (Надмерыца) і Надрэчча. Ды і назва вёскі 
Вяты, як убачым далей, калі і не мянялася ніколі кардынальна, дык трансфармавалася паводле 
нюансаў гучання неаднойчы.  
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Рака Вята і некаторыя населеныя пункты яе ніжняга цячэння на мапе польскага Вайсковага 
геаграфічнага інстытута 1932 г. Уверсе стрэлкаю ў накірунку Заходняй Дзвіны, якая ад гэтага месца 

на процілеглым, латвійскім баку называецца Даўгаваю,  пазначаны пункт размяшчэння першага па 
ліку (нулявога) слупа на тагачаснай мяжы Польшчы, Латвіі і СССР.  

КУХАЛЬШЧЫНА 

Маляўнічы ўскраек (урочышча) вёскі Вяты ў месцы ўпадзення ракі Вяты ў Заходнюю Дзвіну 
наўзбоч колішняе мяжы трох дзяржаў цяпер зусім бязлюдны, а яго старадаўняя назва Кухальшчына 
– мікратапонім, не проста абмінуты ўвагаю тапанімістаў, краязнаўцаў і мапографаў, а і зусім 

забыты. Ад часоў распаду СССР гэта – глухая пясчаная мясціна, густа зарослая хмызам і дрэвамі 

лесапасадкі частка памежнае паласы. Сёння і ўявіць нават цяжка, што некалі тут, як і ва ўсёй Вяце, 
віравала жыццё: людзі гадавалі дзяцей, ураблялі зямлю, даглядалі статак, займаліся рыбалоўствам і 
плытагонствам, і нават дзейнічала, як сцвярджалі да адыходу ў іншы свет некаторыя старажылы, 

ткацкая (і быццам бы не адна) ці то мануфактура, ці то – хутчэй за ўсё – саматужная арцель. На 
пачатку 30-х гг. мінулага стагоддзя мясцовыя сяляне сяліліся ў Кухальшчыне ўздоўж правага берага 
ракі згодна з аб’яўленай польскімі ўладамі праграмай хутарызацыі. Гэта быў час, калі ніводзін лапік 

зямлі не заставаўся без гаспадара, а хаты ва ўзгорыстым закутку паміж велічнай Заходняй Дзвіной і 
пятлястаю Вятай спраўна ляпіліся да кустоўя на высокім беразе прытоку. 

Апошняя, ад не так даўняга часу спусцелая хата ў Кухальшчыне, у якой на момант нараджэння 
аўтара кватаравалі ягоныя бацькі. Належала селяніну Данату Анашку, затым – яго сыну Антону. 
Злева – цяперашні выгляд будынка звонку. Справа – фрагмент столі  з крукам для прывязвання 
зыбкі немаўляці. Здымкі Дз. Россала. 2021 г. (Працяг у наступрым нумары) 
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