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НАШ ЛЮСТРАДЗЁН 

ЭКСКУРСІІ 

У музеях госці з Польшчы і Аўстраліі 

У кастрычніку наша музейнае 

аб’яднанне наведалі нашчадкі братоў 

Захарэвічаў, якія жывуць зараз у далёкай 

Аўстраліі і Польшчы. Адзін з братоў – Антон 

– падчас вайны быў вывезены немцамі на 

працу ў Германію і адтуль ужо дахаты не 

вярнуўся, спалохаўшыся сталінскіх рэпрэсій. 

У 1949 годзе паехаў шукаць шчасце ў далёкую 

Аўстралію. Другі брат, Францішак, 

паспрабаваўшы калгаснага жыцця, не пажадаў 

працаваць за “палачкі” і выехаў у Польшчу па 

другой рэпатрыацыі ў 1958 годзе. Толькі трэці 

брат, Станіслаў, і сястра засталіся ў роднай 

Суромшчыне. Дырэктар музейнага аб’яднання 

Вітаўт Ермалёнак правёў для гасцей 

экскурсію па ўсіх трох музеях, падчас якіх 

распавёў аб гісторыі мясцін, дзе жылі іх 

продкі. Асабліва спадабаўся гасцям з замежжа 

этнаграфічны музей, менавіта ў ім найбольш 

адчувальны дух эпохі, у якой жылі іх бацькі і 

прадзеды. 

Экскурсія для афіцэраў МУС 

У гістарычны музей на пазнавальную 

экскурсію завіталі падпалкоўнік Магілёўскага 

інстытута МУС Кулежын Юрый 

Уладзіміравіч, падпалкоўнік з Акадэміі МУС 

у Мінску Беляновіч Міхаіл Міхайлавіч і 

намеснік начальніка Мёрскага РАУС Лапыр 

Уладзімір Іосіфавіч. Кіраўнік музейнага 

аб’яднання Вітаўт Ермалёнак правёў 
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экскурсію па гістарычным музеі, у якой 

распавёў аб гісторыі Мёршчыны, 

абапіраючыся на найбольш змястоўныя 

экспанаты музея. Удзельнікі экускурсіі былі 

ўражаны пачутым і пабачаным і выказалі 

жаданне пабываць яшчэ раз на больш доўгай 

экскурсіі. 

Экскурсія для прадстаўнікоў КРУ 

Інспектары кантрольна-рэвізійнага 

ўпраўлення, якія правяраюць працу раённага 

аддзела адукацыі, пабывалі на экскурсіі ў 

гістарычным музеі і музеі кнігі і друку. 

Кіраўнік музейнага аб’яднання распавёў 

гасцям аб найбольш цікавых экспанатах музея 

і адметнасцях пошуку старажытнасцяў на 

Мёршчыне. 

ЭКСКУРСІІ ДЛЯ ВУЧНЯЎ ШКОЛЫ.  

У гістарычным музеі пабывалі ў 

кастрычніку вучні 7-а класа на чале з класным 

кіраўніком Наталляй Гагалінскай. Кіраўнік 

музея Вітаўт Ермалёнак распавёў школьнікам 

аб новых знаходках, якія трапілі апошнім 

часам у музей, паказаў біклажку абаронцы 

Мінска з надпісам, кнігі, манеты, банкноты і 

іншыя новыя экспанаты. 

У кастрычніку гістарычны музей 

наведаў 10-а клас на чале з класным 

кіраўніком Аленай Пугаўкай. Эксурсавод 

Марыя Ермалёнак правяла для іх экскурсію па 

тэме “Манеты і банкноты як гістарычная 

крыніца”. Падчас свайго аповеду яна 

спынілася на гісторыі найбольш рэдкіх манет і 

банкнотаў, якія былі знойдзены на Мёршчыне. 

Музей кнігу і друку наведалі вучні 10-б 

класа з класным кіраўніком Таццянай Сарока. 

Эксурсію праводзіў кіраўнік музея Вітаўт 

Ермалёнак. Школьнікі ўжо былі неаднойчы ў 

гэтым музеі, таму выбралі для азнаямлення 

чарговую тэму “Рэлігійныя выданні ў нашым 

краі”. Падчас экскурсіі падлеткі пазнаёміліся 

са шматлікімі малітоўнымі кнігамі розных 

канфесій: іудзейскай, пратэстанцкай, 

уніяцкай. Але асабліва вялікая колькасць 

малітоўнікаў рознага зместу для праваслаўных 

і католікаў. Здзівіла вучняў і разнастайнасць 

моваў, на якіх былі надрукаваны малітоўныя 

выданні: іўрыт, польская, лацінская, латыская, 

шведская, англійская, стараславянская, 

руская, беларуская, італьянская, грэцкая ды 

іншыя. 

У этнаграфічным музеі “Сялянская 

хата” пабывалі вучні 11-в класа на чале з 

класным кіраўніком Людмілай Пракоф’евай. 

Захавальніца фондаў музеяў Марыя 

Ермалёнак правяла для старшакласнікаў 

экскурсію па тэме “Мужчынская і жаночая 

праца ў мінулым.” На аснове вялікай 

колькасці прыладаў працы экскурсавод 

паказала цяжкасць жыцця людзей ў мінулым. 

КАНФЕРЭНЦЫЯ Ў БРАСЛАВЕ 

У кастрычніку ў суседнім райцэнтры 

адбылася міжнародная навуковая 

канферэнцыя “Мікрагісторыя і гісторыя 

штодзённасці: новы погляд на гістарычную і 

культурную спадчыну.” Арганізатарамі 

канферэнцыі выступілі Міністэрства культуры 

Рэспублікі Беларусь, Браслаўскі райвыканкам, 

Браслаўскае раённае аб’яднанне музеяў, 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Полацкі 

дзяржаўны ўніверсітэт. Канферэнцыя 

праходзіла ў рамках Тыдня ўстойлівага 

развіцця-2017 пры садзейнічанні Праграмы 

падтрымкі Беларусі Федэральным урадам 

Германіі. У канферэнцыі прынялі ўдзел 

навукоўцы з розных гарадоў Беларусі, а 



 
Мёрская даўніна  кастрычнік, 2017 

 3 

таксама Расіі, Украіны, Казахстана, 

Узбекістана, Турцыі, Польшчы, Латвіі. 

З прывітальнымі словамі звярнуліся да 

ўдзельнікаў канферэнцыі доктар філасофіі, 

прафесар Дзяржаўнай вышэйшай школы 

прыкладных навук (Польшча) Уладзімір 

Ганскі, дырэктар Браслаўскага раённага 

аб’яднання музеяў Вольга Антанёнак, вучоны-

географ з Мінска Раіса Аўчыннікава і інш. 

Падчас пленарнагапаседжання з дакладамі 

выступілі магістр гістарычных навук 

Кацярына Андрэйчык з Полацка, магістр 

гістарычных навук Базарэвіч Ганна, магістр 

кіравання Павел Булат, супрацоўнік 

Браслаўскага музея Міхаіл Кахановіч, 

кандыдат гістарычных навук з Украіны 

Антаніна Кізлова, кандыдат гістарычных 

навук з Віцебска Сяргей Марціновіч. 

На пленарным паседжанні з дакладам 

“Сялянская хата” – аўтэнтычны этнаграфічны 

музей Мёрскай СШ № 3” выступіў кіраўнік 

музейнага аб’яднання СШ №3 г.Мёры Вітаўт 

Ермалёнак. Да пачатку канферэнцыі быў 

надрукаваны зборнік падрыхтаваных для 

канферэнцыі дакладаў, якіх было даслана 

звыш пяцідзесяці. Вітаўт Ермалёнак азнаёміў 

прысутных са сваёй кнігай “Чароўных 

вандровак пярсцёнкі”, якую падараваў для 

музея і бібліятэк Браслава. У сваю чаргу ад 

вучонага-географа Раісы Аўчыннікавай 

атрымаў у падарунак напісаны ёю слоўнік 

“Гідронімы Браслаўшчыны”. У гэтым выданні 

ёсць тлумачэнні некаторых гідронімаў 

Мёршчыны. Пасля канферэнцыі адбылася 

экскурсія па горадзе, а таксама знаёмства з 

экспазіцыяй Браслаўскага гісторыка-

этнаграфічнага музея і выставай “Рарытэты 

Дзісеншчыны”. 

Нашы поспехі 

Загадчыца школьнай бібліятэкі Дзіяна 

Варона і кіраўнік музея кнігі і друку Вітольд 

Ермалёнак 

прынялі ўдзел у 

абласным 

конкурсе на 

лепшую 

кніжную 

выставу па тэме: 

”Духоўность. 

Нравствственнос

ть. Личность”. 

Пры 

падрыхтоўцы 

конкурсу было 

сабрана і падрыхтавана шмат матэрыялаў з 

музея кнігі і друку і школьнай бібліятэкі. Таму 

сумесная праца бібліятэкара і дырэктара музея 

была адзначана дыпломам першай ступені ў 

намінацыі “Электронная кніжная выстава” “За 

выставу-блог “Праваслаўная кніга: ад вытокаў 

да сучаснасці” 

Падарункі ад дабрадзея з Латвіі 

Падчас сустрэчы на канферэнцыі ў 

Браславе наш сталы руплівец з Латвіі 

падараваў у музеі нашай школы свае чарговыя 

знаходкі. У гэтым нумары газеты мы 

пазнаёмім чытачоў з экспанатамі, якія 

павялічаць фонды этнаграфічнага музея 

“Сялянская хата”. Так, Міколу Паўловічу 

пашчасціла знайсці цэлы скрутак ільнянога 

палатна, вытканага на кроснах яшчэ ў 30-х 

гадах ХХ стагоддзя. У нас былі асобныя 

кавалкі саматканага палатна, але цэлы скрутак 

да нас трапіў упершыню. Вось чаму ён 

знойдзе годнае месца ў куфры, у якім раней 

жанчыны складалі свой пасаг. У гэты куфар 

будуць пакладзены і белыя саматканыя 
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льняныя абрусы, ручнік, а таксама дыван 

ручной працы выдатнай захаванасці. А вось 

белая сурвэтка- выцінанка будзе ўпрыгожваць 

камод у пакоі 50-х – 60- х гадоў ХХ стагоддзя. 

У гэтым жа пакоі хаты мы паставім і цікавы 

жаночы абутак, так званыя ў нашай 

мясцовасці “снягоўцы”. Гэта кароткія 

паўбоцікі зверху з матэрыі і гумовай 

падэшвай. Шмат ад нашага рупліўца мы 

атрымалі і прадметаў, якія ўжываліся 

майстрамі для вырабу разнастайных рэчаў. 

Так, драўляная рамка была патрэбна 

плотнікам для вымярэння пазоў пры вырабе 

ваконных рамаў. Для ручной пераплётнай 

справы ўжывалася жалезная лапатка з 

нарэзкамі для больш зручнага пляцення 

ніткамі. З’явілася ў нас, дзякуючы краязнаўцу 

з Латвіі, і самаробная драўляная табакерка з 

выразанай манаграмай “А.V.” пачатку 20 

стагоддзя. Цікавым экспанатам для 

гістарычнага музея стануць абцужкі для цукру 

ХІХ стагоддзя, прывезеныя Міколам 

Паўловічам з Нарвегіі. У фондах музея 

знойдуць сваё месца і дзвярная ручка 

кавальскай працы першай паловы ХХ 

стагоддзя, лыжка 20-х гадоў мінулага 

стагоддзя, вырабленая на заводзе ў латыскім 

горадзе Ліепая, і шмат іншых рэчаў. 

“Арганаўты мінулага” – рупліўцы музея 

Вучань 5 класа Рачыцкі Максім, які 

толькі сёлета пачаў наведваць наш гурток, 

ужо знайшоў шмат разнастайных манет 

другой паловы ХХ – пачатку ХХІ стагоддзяў. 

Найбольшая колькасць манет адносіцца да 

часоў СССР. Гэта манеты наміналам 5, 10, 15, 

20 капеек. Акрамя манет СССР, фонды 

гістарычнага музея, дзякуючы юнаму 

рупліўцу, папоўніліся манетамі Літвы коштам 

20 цэнтаў, Латвіі 5, 10 санцімаў, манетай 

наміналам у адзін лат. Перадаў наш гуртковец 

і ўжо выбылыя з абарачэння сучасныя 

расійскія манеты 5 капеек, 5 і 10 рублёў 1997 

года. 

Цітовіч Дзмітрый таксама толькі пачаў 

займацца ў нашым гуртку, але і яму таксама 

пашчасіла на знаходкі. Спачатку ён адшукаў 

значок 1970 года з надпісам “За отличную 

учёбу”, які ўручалі вучням за поспехі ў вучобе 

ў год , калі савецкая краіна ўрачыста 

святкавала 100-годдзе з дня народзінаў 

У.І.Леніна. У сваёй бабулі ў Мёрах на 

гарышчы адшукаў жалезную каробку ад 

нямецкага працівагазу з часоў апошняй вайны. 

У Лаўрыновіча Сашы тата Мікалай 

Пятровіч таксама быў актыўным “арганаўтам” 

ў 90-я гады ХХ стагоддзя, удзельнічаў у 

краязнаўчым летніку ў лагеры “Зубраня” на 

Нарачы, дзе гурткоўцы здзейснілі выдатную 

пошукавую экспедыцыю. Вось чаму і Саша 

пачаў наведваць наш гурток і шукаць 

экспанаты для нашых музеяў. Асабліва 

плённы быў яго пошук у бабулі Лукошка 
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Марыі Сямёнаўны, якае жыве ў вёсцы Яруга 

Карэліцкага раёна Гродзенскай вобласці. Яму 

пашанцавала натрапіць на гарышчы на вагі 

1931 года з надпісам “L.S.Patent 1910”, а з 

другога боку надпіс “ Sz. Patent 1910”. 

Манаграмы сведчаць, што вагі выраблены ў 

фірме Лёйбы Шнайдэра. Цікавая знаходка 

Лаўрыновіча Сашы будзе змешчана ў 

этнаграфічным музеі “Сялянская хата”. 

 

Падарункі ад Славаміра Даргеля 

Стала традыцыяй, што кожны раз, 

наведваючы музейнае аб’яднанне, наш 

зямляк-пісьменнік Славамір Рыгоравіч 

Даргель імкнецца папоўніць фонды нашых 

музеяў, асабліва этнаграфічны музей 

“Сялянская хата”, новымі экспанатамі. Не 

выключэннем стаў і чарговы прыезд у родныя 

мясціны. На гэты раз Славамір Рыгоравіч 

прывёз звыш дваццаці экспанатаў. Найбольш 

цікавы з іх – вертыкальны свідравальны 

станок са старой кузні з надпісам на нямецкай 

мове ”S.Kronen-Blumen”. Таксама ім былі 

падараваны вялікі і малы ручныя свёрдлы, 

стары самаробны паяльнік. Перадаў для музея 

Славамір Рыгоравіч і некалькі рэчаў пчаляра: 

скрынку для раення пчолаў, скрыначку для 

захоўвання пчалінай маткі, ціскі для воску, 

супрацьвагу для борцяў. Папоўнілі фонды 

нашага музея і прадметы ткацтва: бёрды, 

чаўнок, трапло для апрацоўкі лёну, нажы для 

абразання галовак лёну, верацяно. Падараваў 

наш руплівец і некалькі рэчаў з конскай 

вупражы: жалезную аснову для сядла з 

арыгінальнымі страмёнамі. З прадметаў 

кавальства мы атрымалі замок ручной працы, 

прабойнік, пастку для лоўлі пацукоў. Фонды 

музея павялічыліся і за кошт яшчэ аднаго 

падарунка – двухручнай жалезнай пілы. 

Арыгінальнасць яе ў тым, што некаторыя 

зубы ў ёй двайныя, для таго, каб лепш 

выкідваліся апілкі пры пілаванні тоўстых 

дрэваў. Арыгінальнымі для музея сталі і 

драўляныя ціскі рымара для шыцця конскай 

збруі. Цікавай знаходкай стала і бутэлька для 

алею савецкага часу. Дастаткова рэдкая зараз 

знаходка і керагаз, які таксама падараваў наш 

зямляк. У адрозненне ад распаўсюджаных 

новы экспанат мае не адну, а дзве гарэлкі. 

Гэта сведчыць аб тым, што ён быў створаны ў 

канцы 60-х гадоў ХХ стагоддзя, калі ўжо 

з’явіліся і распаўсюдзіліся двухканфорныя 

газавыя пліты. 

Для музея 

адукацыі мы 

атрымалі цяпер 

ужо рэдкую 

знаходку 

драўлянага прэс-

пап’е, якое раней 

ужывалася для 

прамакання 

чарнілаў. Для 

гістарычнага 

музея наш 

зямляк перадаў 

стары сцяг 

БССР, манету 

Турцыі наміналам 10 курус 2010 года, а для 

музея кнігі і друку – набор паштовак “Стары 

Віцебск”. Асаблівая падзяка Славаміру 

Рыгоравічу за падарунак пачкаў паперы, такіх 

неабходных для выдання нашай газеты. 

 

Гісторыя роднага краю 

Леснічоўка 

У чалавечым жыцці ёсць імгненні пералому, 

імгненні, у якія тое, што прайшло, памірае і 

зараджаецца нешта новае. Гора таму, хто не 

ўмее іх адчуваць, – і альбо ўпарта 
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прытрымліваецца мёртвага мінулага, альбо 

да часу хоча выклікаць да жыцця тое, што 

яшчэ не саспела.  

І.С. Тургенеў 

 

Раней аб Ельнінскім балоце ў раённай 

газеце сустракалася шмат матэрыялаў. Аднак 

яны асвятлялі сучасныя поспехі па яго 

засваенні, і тыя праблемы, якія неабходна 

было тэрмінова вырашаць, каб не страціць 

гэтае ўнікальнае верхавое балота, адзінае 

падобнае ў Еўропе. Але ж і раней, сто і болей 

гадоў таму, на балоце віравала жыццё. 

Чалавек карыстаўся яго дарункамі, вёў 

працоўную дзейнасць без нанясення балоту 

якой-кольвек шкоды. Часткова балота 

належала панам Медуніцкім, часткова – 

іншым гаспадарам, але нічыйных надзелаў не 

было. 

У раёне азёраў Чорнага і Ельні, што 

з’яднаныя пратокай Міжток, рэльеф робіцца 

больш высокім, утварае сухую, вольную ад 

багны тэрыторыю, прыдатную да жыцця. У 

гэтым месцы была леснічоўка, у якой жыў 

ляснік паноў Медуніцкіх. Ён таксама не 

патрапіў пад дэпартацыю. Прозвішча ягонае, 

на жаль запамятаваў, а вось з яго дачкой 

Марыяй, якая ажанілася з Цімафеевым Іванам 

і жыла з ім разам на хутары Божая Воля, што 

знаходзіўся па-над Яленкай, між вёскай Куты 

і Васілёнкі, меў знаёмства. У 1959 г., калі мне 

прыйшлося працаваць брыгадзірам у родных 

мясцінах, часта прыходзілася ўступаць з ёю ў 

канфліктавыя сітуацыі. У жніўні, калі 

тэмпература паветра 25°С, а то і вышэй, яна, 

пенсіянерка, апранутая ў кажух, у суконнай 

хустцы, узброеная драбавіком ад каршуноў, у 

часе абеду пасла сваіх курэй на калгасным 

ячмені. У яе быў грубы мужчынскі голас, якім 

яна спавяшчала аб маім нечаканым з’яўленні: 

“О, холера! Обратно попалась бригадёру!” Яе 

сапраўдным імём не называлі, а толькі 

мянушкай “Холера”, якая захавалася за ёю на 

ўсё жыццё. Не ведаю прычыны, але і яе мужа 

ведалі пад імём “Коршун”. Вось такі жыў 

народ у тых краях. 

Месца, дзе рачулка выходзіла з лесу на 

прасцяг і рабіла левы паварот, называлася 

“Панары”. Побач месцілася цыганская пожня, 

месца нізіннае, грунтавыя воды стаялі блізка, 

так, што яго не аралі, а кутоўцы касілі там 

сена. Старыя сцвярджалі, што за царскім 

часам тут раз-пораз спыняліся табарам 

цыгане. Плыня ў Яленцы з гэтых мясцін 

спыняецца, бо за 3 км у Бадзянках млынавая 

плаціна ўтварае водасховішча. 

У Панарах бярэ пачатак “Зімняк” – так 

завецца зімовая дарога цераз балота. 

Выходзіць яна з лесу ля Чорнага возера і 

наўпрост кіруе да возера Ельня. Паўднёвы 

бераг возера мае цвёрды грунт. Зімняк ідзе 

ўздоўж возера, а потым – па балоце ў кірунку 

да в. Канахі. Восенню, пакуль няма маразоў, 

нашыя мужыкі на балоце нарыхтоўвалі карчы 

на дровы. А калі мароз закоўваў балота, гэтыя 

карчы вывозілі на конях. Памятаю, мой бацька 

быў навёзшы вялікую купу карчоў. 

Станоўчую ролю ў жыцці Зімняк 

адыграў асабліва ў 1944 г., калі Першы 

Прыбалтыйскі фронт наблізіўся на такую 

адлегласць, якая дазваляла за час ночы 

пералятаць лінію фронта, садзіць самалёты на 

лёдзе возера Ельня, разгружацца і ў 

прыцемках павяртацца назад. Самалёты 

прывозілі для партызан зброю, баявыя 

прыпасы, а ў зваротны шлях забіралі з сабою 

параненых і хворых. Удзень па Зімняку 

атрыманы груз партызаны звозілі на конях у в. 

Ліпна, дзе складалі на вялікім таку, што 

належаў Шэнду Сямёну, у хаце якога меўся 

штаб 4-га атрада 4-й Беларускай партызанскай 

брыгады. Груз прыбываў не толькі для нашых 

партызан, але і для брыгад Верхнядзвінскага, 

Ушацкага, Шаркоўшчынскага і іншых раёнаў. 

Прыязджалі “дэлегацыі” па груз абозамі на 

конях. Шэнда Сямён – родны брат маёй бабулі 

Сцепаніды, а яго дачка Марыя – мая родная 

цётка і хросная, тым болей, яны жылі на 

суседнім хутары, на адлегласці паўкіламетра, 

так што я ёсць сведкай усіх падзей. А 

дастаўлялі партызанам вінтоўкі, аўтаматы, 

ручныя кулямёты, ротныя мінамёты, 

супрацьтанкавыя стрэльбы і баявыя прыпасы 

да іх. 

Працягвалася гэта да той пары, пакуль 

лёд надзейна вытрымліваў пасадку самалёта. 

Вядома, лёд умацоўвалі: палівалі яго ў маразы 

вадою. Гэтым жа часам на полі пана 

Трушчынскага, побач з в. Брушкі, паспешліва 

будавалі аэрадром. 

Фадзей Шымуковіч, г. Дзісна 

Трагедыя на Ельнінскім балоце 

Чалавечая памяць непадуладная часу. 

Мы абавязаныя памятаць сваю гісторыю, не 

маем права зракацца сваіх каранёў і, такім 
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чынам, імкнемся перадаць нашчадкам тыя 

скарбы, якія атрымоўваем ад сваіх продкаў – 

нашае мінулае жыццё. Не толькі жыццё ўсяго 

грамадства, але і кожнага асобна ўзятага 

чалавека, каб не стаць іванамі без памяці. 

Аўтар артыкула 

 

Існуе багата пытанняў у гісторыі 

развіцця чалавецтва, якія цяжка патлумачыць 

пры дапамозе законаў логікі. Насельніцтва 

планеты ўзрастае вялікімі тэмпамі, а 

ўрадлівыя землі без чалавека дзічэюць, 

зарастаюць хмызам. Аднак наблізімся да 

канкрэтных падзей. У лесе, побач з балотам 

Ельня, на левым беразе рачулкі Яленкі, на 

ростані 400 – 500 м ад Чэраскага возера, якое 

землякі называюць Малым возерам, у 3,5 км 

ад Кутоў знаходзіўся надзел урадлівай зямлі 

большы за 0,3 га, на якім яшчэ з царскіх часоў 

жыла сям’я лесніка Альшэўскага Юстына. Ён 

ахоўваў балота і лясныя масівы, што належалі 

памешчыцкай сям’і Медуніцкіх. Юстын са 

сваёй жонкай Елізаветай і дзецьмі на гэтым 

надзеле вырошчвалі бульбу, іншую гародніну. 

Гадавалі кароў, займаліся бортніцтвам. 

Натуральна, актыўна карысталі з дарункаў 

прыроды: рыбы, грыбоў, ягад, арэхаў, траў. 

Жыццё ішло аднастайна, але ў поўнай 

гармоніі з прыродай і людзьмі. Здаецца, нічога 

не магло пагражаць жыхарам гэтага 

адмежаванага ад вялікага свету людзей 

куточка цудоўнай прыроды. 

Нават калі ў верасні 1939 г. з нашай 

зямлі была выгнаная польская ўлада і 

ўсталяваная ўлада саветаў, якая мясцовых 

жыхароў, што мелі хоць-якія адносіны да 

былой польскай улады, прымусова вывозіла 

разам з іх сем’ямі на Поўнач ці ў Сібір, 

Альшэўскага і яго родных гэты лёс абмінуў. 

Сярод ахвяр дэпартацыі, напрыклад, можна 

прыгадаць аднога з найбольш незаможных 

жыхароў в. Ліпна – Зубрыцкага, які ў 

асабістым карыстанні меў усяго толькі 2 га 

зямлі, не здольных пракарміць сям’ю, з 

прычыны чаго Зубрыцкі мусіў дадаткова 

служыць лесніком у багатага дзісенскага 

габрэя Калмановіча, што ў в. Фядосава меў 

сваю зямлю і кавалачак лесу. У снежні 1939 г. 

да хаты Зубрыцкага падагналі воз, далі гадзіну 

часу на зборы для ўсёй сям’і, завезлі ўсіх на 

станцыю Боркавічы, адкуль выправілі ў 

таварным вагоне на поўнач Урала, у 

Пермскую вобласць. Сям’ю Альшэўскага гэты 

лёс не крануў, магчыма таму, што 

супрацоўнікі НКВД не ведалі пра існаванне 

гэтага “ворага народу”, а мясцовыя ўлады 

гэтаксама забыліся аб ім. 

Спакойны ды звыклы лад жыцця гэтай 

сям’і быў усё ж моцна парушаны ў першых 

днях чэрвеня 1944 г., калі немцы атачылі 

партызанаў на балоце Ельня.  Немцы ў гэтай 

справе шырока выкарыстоўвалі латышскія 

ваенныя часткі. Латышы разумелі, што Трэці 

Рэйх блізкі да свайго скону, таму надта верна 

не стараліся служыць. Немцы ж прызначылі 

да іх з мэтай кантролю сваіх афіцэраў. Для 

знішчэння абкружаных партызанаў 

прымянялася артылерыя і авіяцыя. У нашую в. 

Баркоўшчына прыбыла нямецкая батарэя на 

гужавым цягненні ў складзе 4-х гармат. Па-

над балотам лётаў нямецкі самалёт-разведчык, 

які заўважаў нават найменшыя перасоўванні 

людзей і даваў мэтаўказанні артылерыстам, 

што ў сваю чаргу адкрывалі агонь па 

сабраных дадзеных. 

У гэты ракавы дзень, 6 чэрвеня 1944 г., 

калі немцы вырашылі шчыльным ланцугом 

прачасаць балота, каб ачысціць яго ад тых 

партызанаў, якія якімсьці чынам не здолелі 

прыяднацца да асноўных сілаў, прабіць 

блакаднае кола ды сысці ў напрамку Новага 

Пагоста. Відаць, з самалёта быў заўважаны 

рух каля хаты Альшэўскага і перададзеныя 

мэтаўказанні на батарэю. Першы ж 

артылерыйскі залп накрыў мэту – адзін са 

снарадаў трапіў проста ў хату, развараціў яе 

ды падпаліў. Гаспадыні Елізавеце параніла 

кісць. Зрабіўшы перавязку і сабраўшы харчы, 

гаспадыня і дзеці накіраваліся ў Куты, а 

Юстын застаўся тушыць пажар. У Куты 

дайсці яны паспелі. 
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Тым часам шчыльны ланцуг немцаў і 

латышоў пачаў прачосваць балота. Вядома, 

яны выйшлі і да сядзібы Юстына. Як там усё 

адбывалася далей, ніхто не ведае. Аднак 

знайшлі Юстына ўжо застрэленым. Вось так 

скончыўся жыццёвы шлях чалавека, які нічым 

іншым не вызначаўся сярод іншых простых 

людзей, які нікому не зрабіў злога, жыў у 

гармоніі з прыродай. У гэты дзень, 6 чэрвеня 

1944 г., згодна з дадзенымі кнігі “Памяць. 

Міёрскі раён”, многа партызанаў, ураджэнцаў 

нашых вёсак і хутароў, было залічана да 

зніклых без вестак. 

Што ж далей адбылося з сям’ёй 

Альшэўскага, які яе лёс? Трэба меркаваць, 

што пасляваенныхалодны і галодны перыяд, а 

ён быў менавіта такім (10-гадовым хлапцом я 

меў магчымасць паспытаць на сабе “хараство” 

гэтага перыяду), падвергнуў гэтую сям’ю 

найцяжкому выпрабаванню. Аднак Елізавета і 

яе дзеці вытрымалі яго, выжылі, давялі, што 

чалавек здатны да пераадольвання любых 

складанасцяў, калі барацьба за выжыванне 

вядзецца згуртаванай сям’ёй. 

Сыны Альшэўскага Юстына Пётр і 

Юзік жывуць у Польшчы. Па магчымасці 

прыязджаюць на радзіму і абавязкова 

наведваюць тое месца, дзе яны нарадзіліся. 

Дачка Нэля ажанілася з мясцовым добрым і 

працавітым хлопцам Загорскім Мікалаем, які 

паходзіць з хутара Камароўка. Яна падаравала 

яму пяць сыноў і дачку. Адзін з сыноў, Іван, 

памёр. Загорскі Юзік жыве ў Германавічах. 

Васіль жыве ў в. Ліпна, якая хутка вымірае, – 

у ёй засталіся толькі тры жыхары. Віталь і 

Франц аселі ў Сіцькове. Гэта паважаныя 

працаўнікі сельскай гаспадаркі. Дачка Галіна 

Мікалаеўна ажанілася з чалавекам з в. Язна. 

Жыццё, нягледзячы на ўсе свае перыпетыі, 

працягваецца. Адны зыходзяць у іншасвет, 

другія – нараджаюцца на іх месца. 

Ува ўсіх пяці сыноў ёсць дзеці. Гэта 

ўжо праўнукі Юстына і Елізаветы. Вельмі 

важна, каб яны памяталі сваіх прадзеда і 

прабабулю, а галоўнае – знайшлі магчымасць 

хаця б раз у жыцці наведаць тыя мясціны, 

адкуль пайшлі іх карані. Не выпадкова я ў 

пачатку артыкула даў дакладныя каардынаты, 

каб, пабыўшы ў тых мясцінах, нашчадкі 

душой прачулі прыгажосць і хараство таго 

краю, адкуль болей за сто год таму распачаўся 

іх слаўны род Альшэўскіх-Загорскіх, каб яны 

не адчувалі сябе іванамі без роду. 

Фадзей Шымуковіч, г. Дзісна 

ЮБІЛЕЙ 

АНТОНУ БУБАЛУ– 75  

Выдатнаму краязнаўцу, турысту, 

даследчыку Антону Францавічу Бубалу 27 

кастрычніка споўнілася 75 год. У гонар 

юбіляра змяшчаем артыкул з кнігі Міколы 

Півавара “Кразнаўцы Віцебшчыны”. 

Бубала Антон Францавіч (27.10. 1942. в. 

Гісялёва Асвейскага раёна Полацкай вобл. 

(цяпер Верхнядзвінскі раён Віцебскай вобл.), 

краязнаўца. Скончыў Даўгаўпілскі дзяржаўны 

педагагічны інстытут (фізіка і тэхнічныя 

дысцыпліны) (1963), геаграфічны факультэт 

Дзяржаўнага педагагічнага інстытута г. 

Камсамольск-на-Амуры (1974, завочна). 

Працаваў у школах Рэзэкненскага раёну Латвіі 

(1963), служыў у СА (1963.12 – 1965.08), 

настаўнікам у СШ № 1 Верхнядзвінска (1966), 

настаўнікам у СШ № 1 г. Амурска 

Хабараўскага краю (1966–1976), Любіноўскай 

ВШ Міёрскага раёну (1969–1970), Асвейскай 

школе-інтэрнат (1970), завучам Боркавіцкай 

СШ Верхнядзвінскага раёну (1976–1979), у 

Верхнядзвінскім райкаме КПБ (1979–1984), 

загадчыкам аддзела культуры 

Верхнядзвінскага райвыканкама (1984–1985), 

настаўнікам у Бароўскай БШ (1985–1987), у 

рэдакцыі газеты “Дзвінская праўда” (1987–

1989), у райкаме КПБ (1989–1991), 

інструктарам у Верхнядзвінскім 

райвыканкаме (1991–1994), настаўнікам у 

Шайтараўскай СШ Верхнядзвінскага раёна 

(1994–1995), у навукова-метадычным цэнтры 

пры аддзеле культуры, пры Верхнядзвінскім 

РДК (1995–1996), настаўнікам у Сенькаўскай 

БШ (1995 – жнівень 2003), настаўнікам у 
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Галубаўскай БШ (2004–2007). Кіраўнік 

гурткоў пры цэнтры пазашкольнай працы 

(турызм, краязнаўства, арыентаванне, з 1995 

г.). 

Краязнаўствам пачаў займацца з 1972 г., 

падчас навучання на геаграфічным 

факультэце, матэрыялы да кантрольных прац 

збіраў на радзіме. Важную ролю ў 

фарміраванні зацікаўленасці да роднага краю 

аказалі бацькі, асабліва бабуля, праз расказы 

пра мінулае, пра глухія мясціны, пра 

навакольныя рэчкі, пошук лекавых траў і 

г.д.Абуджала цікавасць да творчасці 

пісьменнікаў – аўтараў кніг “Па слядах 

Рабінзона”, “Палескія рабінзоны”, “Прырода 

Беларусі” і інш. З канца 1980-х гг. значны 

ўплыў аказала дзейнасць Куржалава А.В., 

удзел у мерапрыемствах: канферэнцыях, 

семінарах, паездках. 

Даследуе гісторыю і культуру 

Верхнядзвіншчыны, аддаючы перавагу тэмам 

славутыя землякі, цікавыя мясціны і 

прыродныя аб’екты, годныя статуса ахоўных; 

вайна 1812 г. на Верхнядзвіншчыне,“белыя 

плямы” на геаграфічнай карце краю. Актыўна 

займаецца распрацоўкай турысцкіх 

маршрутаў па раёну, праводзіць разведку на 

мясцовасці і сістэматызацыю выяўленай 

інфармацыі. 

Адзін з арганізатараў навукова-

практычных канферэнцый і краязнаўчых 

экспедыцый рэгіянальнага маштабу 

(школьных і міжшкольных) – “Па мясцінах 

“Асвейскай трагедыі”, “Па слядах вайны 1812 

г.” і інш. Браў удзел у навукова-практычных 

канферэнцыях: “Радавод Лапацінскіх” (Сар’я, 

2000), “500 год Асвеі” (Асвея, 2003), 

навукова-практычнай канферэнцыі да 160-

годдзя І.Д. Чэрскага (Валынцы, 2006). 

Падтрымлівае кантакты з Інстытутам 

гісторыі НАН, ІМЭіФ НАН, Полацкім 

філіялам ДАВВ, Таўрычаскім музеем у 

Севастопалі, Калінкавіцкім краязнаўчым 

музеем, ТБМ імя Ф. Скарыны, БДТАПГіК, 

прыродаахоўнымі арганізацыямі, аддзеламі 

культуры, моладзі, спорту і турызму 

Верхнядзвінскага РВК, бібліятэкамі, 

народнымі клубамі, БРСМ і іншымі 

арганізацыямі. 

Укладальнік кнігі “Памяць” 

Верхнядзвінскага раёна. Аўтар шэрагу 

артыкулаў, фотаздымкаў, карт, матэрыялаў да 

раздзелаў “Імі ганарацца землякі”, “Іх шлях 

пралёг”. Дзесяткі публікацый па тэме 

падрыхтоўцы да выдання змяшчаліся ў 

раённай газеце “Дзвінская праўда” без 

подпісаў.  

Аўтар, рэдактар кніг, брашур, буклетаў, 

календароў, камплектаў фотапаштовак 

прысвечаных Вершнедзвіншчыны, сярод якіх 

адзначым: “Храмы и монастыри Полоцкой 

епархии”, “Край Асвейскіх азёр”, “Тут зоркі 

купаюцца ў чыстай вадзе” і інш. 

У бюлетэні “Рабочы Дзвінскага памежжа” 

ў 2000 г. змясціў серыю з 15 артыкулаў пад 

назвай “Партызанская вайна”, у 2001 г. серыі 

“Паданні роднае зямлі”, “Што засталося ў 

памяці пра паноў”. Лёсу рэпрэсаваных 

землякоў прысвечана цыкл “Пакутлівая 

памяць Поўначы” (2001. №№ 1–5). Аўтар 

серыі красвордаў, чайнвордаў і віктарын 

краязнаўчага характару “Ад А да Я”. 

Складальнік спісаў рэпрэсаваных, загінуўшых 

у гады Другой сусветнай вайны землякоў. 

Аўтар артыкулаў у часопісе “Родная 

прырода”, зборніку “Бацькаўшчына”, газетах 

“Наша слова”, “Наша Ніва”, “Звязда”, 

“Туризм и отдых”, “Дзвінская праўда”, 

“Колокол Придвинья”, “Рубон”, “Рабочы 

Дзвінскага памежжа” і інш. Валодае 

прыгожай, сакавітай мовай, піша у 

высокамастацкім стылі. Паэт, аўтар некалькіх 

зборнікаў паэзіі.  

Мае некалькі не надрукаваных прац: 

“Падарожжы па Верхнядзвіншчыне”, у якой 

змешчаны распрацаваныя 33 маршруты – 

пешых, водных, лыжных, веласіпедных, 

аўтамабільных, конных, комплексных, а 

таксама апісанні, карты, ілюстрацыі (160 с.), 

“Паданні нашае зямлі” (30 с.). Піша сцэнары і 

ўдзельнічае ў здымках відэафільмаў на розныя 

тэмы з жыцця раёну. Мае свае слайд-фільмы. 

З найлепшых, прысвечаных Верхнядзвінскаму 

раёну, – відэафільм “Глянь, на якой зямлі 

стаіш!”, зняты да 60-годдзя вызвалення 

Верхнядзвіншчыны (аператар Казлоў У.). 
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Браў удзел у стварэнні шэрагу музеяў, 

выстаў, калекцый дзяржаўных арганізацый і 

ўстаноў, а таксама прыватных збораў. 

Некаторыя дакументы перадаў у розныя 

дзяржаўныя ўстановы: пратаколы сходаў 

камсамольскай арганізацыі калгаса 

“Бальшавік” Дрысенскага раёну ў ВАКМ, не 

ўключаныя ў кнігу “Памяць” матэрыялы (па 

ўсіх раздзелах, у тым ліку энцыклапедыя 

населеных пунктаў, спісы рэпрэсаваных 

землякоў без скарачэнняў і інш.) у раённую 

бібліятэку; фотаматэрыялы, дакументы і лісты 

па тэматыцы Вялікай Айчыннай вайны на 

тэрыторыі раёну, якія былі замоўлены для 

раённага музею – у аддзел культуры 

райвыканкаму. Дапамог даследчыцы з 

Украіны Грыненка Л. у выяўленні месца 

нараджэння вядомага земляка Касцюшка-

Валюжыніча К.К., заснавальніка 

Таўрычаскага музея старажытнасцяў у 

Севастопалі. 

Актыўны ўдзельнік грамадскага жыцця 

раёна. З’яўляўся старшынёй клуба 

“Шукальнік”, ініцыятарам і арганізатарам 

правядзення “Снежных дэсантаў” на працягу 

1980–1990-х гг. актыўны ўдзельнік клуба 

“Белыя вароны” ў в. Каханавічы. Ініцыятар, 

арганізатар правядзення і актыўны ўдзельнік 

раённых турзлётаў, пешых, водных паходаў па 

родным краі. У час падарожжаў праводзіць 

збор інфармацыі па гісторыі і культуры краю, 

займаецца добраўпарадкаваннем месцаў 

пахаванняў Другой сусветнай вайны.  

Узнагароджаны граматай ЦК ВЛКСМ за 

працу “Эканоміка-геаграфічная 

характарыстыка Амурскага цэлюлозна-

папяровага камбінату” (1973), граматай 

Міністэрства адукацыі БССР 

Ад рэдакцыі. За дзесяць год, калі была 

падрыхтавана кніга “Краязнаўцы 

Віцебшчыны” да выдання, Антон Францавіч 

дасягнуў новых поспехаў у сваёй дзейнасці. 

Так, у 2012 годзе выйшлі з-пад яго пяра кнігі 

вершаў “Бяроза над затокай” і гумарыстычных 

вершаў “Паехалі”. Галоўным дасягненнем 

юбіляра ў апошнія гады было стварэнне 

экспазіцыі раённага музея, дзе ён працягвае 

працаваць і сёння. Па-ранейшаму актыўна 

займаецца турыстычнай справай, разам са 

сваімі аднадумцамі на Верхнядзвіншчыне ён 

ладзіць як веласіпедныя, так і водныя 

вандроўкі па родным краі. Прымае ўдзел і ў 

паходах разам з сябрамі нашага гуртка 

“Арганаўты мінулага” па Верхнядзвіншчыне. 

Сваю любоў да родных мясцін ён прывівае не 

толькі сваім землякам, але і шматлікім гасцям, 

якія прыязджаюць на Верхнядзвіншчыну. Па-

ранейшаму Антон Францавіч актыўны 

ўдзельнік ветэранскай арганізацыі раёна, 

выдатна гучыць яго голас і ў ветэранскім 

хоры. Грамадская пазіцыя Антона Францавіча 

праяўляецца і ў справе захавання 

архітэктурнага помніка 18 стагоддзя былога 

шпіталя ў Асвеі. Нягледзячы на сваю 

занятасць, ён з’яўляецца на грамадскіх 

пачатках карэктарам нашай газеты. Ад 

рэдакцыі і чытачоў “Мёрскай даўніны”, 

сяброў гуртка “Арганаўты мінулага” жадаем 

Антону Францавічу здароў’я і бадзёрасці, 

плёну ў разнастайнай дзейнасці на доўгія 

гады.  


