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У нумары:  Нашы навіны: Экскурсіі  *  Руплівец музея * Удзел у 

тэлепраекце “Нашы” * ВЫСТАВА «100 год вайны 1914 – 1918 гг.» * 

Краязнаўчы веласіпедны паход ”Браслаўска - Друйскі пярсцёнак “ 
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НАШЫ НАВІНЫ 

ЭКСКУРСІІ 

У МУЗЕІ ВУЧНІ ПАВЯЦКАЙ ШКОЛЫ. 

Пад час восеньскіх канікулаў нашы музеі наведалі 

вучні 7-х – 10-х класаў ДУА “Павяцкая СШ” на 

чале з настаўнікам гісторыі Астукевічам Антонам 

Баляслававічам. Экскурсію для дзяцей праводзіў 

кіраўнік гуртка “Арганаўты мінулага”, дырэктар 

музеяў Ермалѐнак В. А. Дзеці зацікаўлена слухалі 

аповед кіраўніка музея аб гісторыі гуртка, 

гісторыі стварэння музеяў.  Асабліва ўразіла 

вясковых вучняў гісторыя цікавых археалагічных 

знаходак, багатая нумізматычная калекцыя, 

найбольш рэдкія этнаграфічныя рэчы. Уразіла 

дзяцей і кальчуга, зробленая “арганаўтам” 

Сяргеем Пляшковым. Многія вучні з Павяцця 

пажадалі яе прымерыць і сфатаграфавацца ў ѐй. 

Пабывалі вясковыя школьнікі і ў музеі кнігі і 

друку, дзе асабліва іх уразіў раздзел “Вытокі 

пісьма”. 

 

У музеі – браслаўскія гімназісты. 

У чарговы раз наведалі музей “Кнігі і друку” 

вучні 9 класа гімназіі г. Браслава. Пад час 

экскурсіі, якую праводзіў кіраўнік музея 

Ермалѐнак В. А., школьнікі даведаліся і на свае 

вочы пабачылі прылады пісьма і матэрыялы, на 

якіх пісалі людзі ў старажытнасці, пабачылі і 

пачулі гісторыі аб старажытных выданнях і 

рукапісных кнігах. Асабліва ўразіла 

дзевяцікласнікаў гісторыя старабеларускай 

літаратуры і аповед экскурсавода аб рукапіснай 

кніжачцы Янкі Лучыновіча. Разглядаючы 

экспанаты раздзела “Духоўная літаратура”,  

гімназісты былі ўражаны гісторыяй святара 

Мікалая Рунды, а таксама багаццем рэлігійных 

выданняў розных канфесій. Зацікавіла вучняў і 

гісторыя кнігі аптэкара з Друі Аўгуста Адлера, 

якая была выратавана кіраўніком музея з полымя 

вогнішча. Уважліва слухаючы экскурсавода, 

гімназісты і не заўважылі, як праляцелі гадзіны 

экскурсіі, і шчыра пажадалі яшчэ раз наведаць 

музей для больш падрабязнага знаѐмства з усімі 

яго раздзеламі. 

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

гуртка “Арганаўты мінулага”                              № 11 (47) 2014    
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ЭКСКУРСІІ ДЛЯ СТАРШЫНЬ 

СЕЛЬСАВЕТАЎ 

Для лепшага знаѐмства з гісторыяй роднага краю 

старшыня раѐннага Савета дэпутатаў Марыя 

Мікалаеўна Баніфатава арганізавала экскурсіі для 

старшынь сельсаветаў Мѐрскага раѐна. Спачатку 

старшыні сельсаветаў наведалі гістарычны музей, 

дзе кіраўнік музея Ермалѐнак В. А. правѐў 

экскурсію, у якой на аснове раздзелаў музея 

азнаѐміў гасцей з гісторыяй краю. Асабліва 

падрабязна экскурсавод распавѐў аб 

найстаражытнейшым перыядзе гісторыі, які 

вывучаюць навукоўцы-археолагі і сябры 

гуртка“Арганаўты мінулага” па старажытных 

прыладах працы,  знойдзеных на тэрыторыі раѐна. 

З цікавасцю наведвальнікі знаѐміліся і з найбольш 

уражальнымі экспанатамі этнаграфічнага і 

нумізматычнага раздзелаў музея. Даведаліся 

старшыні сельсаветаў і аб найбольш значных 

падзеях у гісторыі Мѐршчыны  – вайне з 

французамі 1812 года, Першай і Другой сусветнай 

войнах, міжваеннай гісторыі краю і пасляваеннай 

яго гісторыі, аб гісторыі горада Мѐры. Потым 

старшыні сельсаветаў азнаѐміліся з асноўнымі 

раздзеламі музея кнігі і друку, дзе былі здзіўлены 

багатай калекцыяй старажытных друкаваных 

выданняў. Пасля наведвання музеяў адбылася 

экскурсія па “Сярэбраным пярсцѐнку 

Мѐршчыны”, якую таксама праводзіў краязнаўца 

Ермалѐнак В. А. Тут прадстаўнікі мясцовых 

органаў улады азнаѐміліся з гісторыяй цікавых 

помнікаў архітэктуры ў Каменполлі, Пераброддзі, 

Забалоцці, Дзедзіне, Мілашове, Ідолце, з 

гісторыяй гэтых мясцін. Экскурсанты даведаліся 

пра знакамітых асобаў гэтых мясцін – Генрыха 

Дмахоўскага, Чэслава Сіповіча, Рычарда 

Курыльчыка, Пѐтру Простага і іншых.Удзельнікі 

экскурсій атрымалі незабыўныя ўражанні і былі ў 

захапленні ад убачанага і пачутага, выказалі 

жаданне яшчэ раз здзейсніць гістарычныя 

падарожжы па Мѐрскім раѐне. 

 

Экскурсіі для нашых школьнікаў. 

Як заўсѐды, галоўнымі наведвальнікамі нашых 

музеяў з’яўляюцца вучні нашай школы. Вось і ў 

лістападзе былі праведзены экскурсіі для вучняў 

5-а класа, якую праводзіла Ермалѐнак М. Г.. 

Школьнікі пабывалі ў музеі кнігі і друку, дзе 

азнаѐміліся з вытокамі пісьменнасці.  Дзеці на 

аснове экспанатаў музея пазнаѐміліся з прыладамі 

працы і матэрыялам для пісьма ў егіпцян, 

шумераў, кітайцаў, грэкаў, рымлян, яўрэяў, 

славян, шведаў і іншых народаў, а таксама 

даведаліся, як пісалі старажытныя кнігі, пабачылі 

сапраўдныя рукапісныя кнігі. Настаўнік гісторыі 

Ермалѐнак А. В. праводзіў экскурсіі з 5-б класам 

па тэме “Старажытная гісторыя краю”, а кіраўнік 

музея Ермалѐнак В. А. арганізоўваў заняткі гуртка 

па тэме “Археалогія Мѐршчыны”, “Архітэктура 

Мѐрскага краю”, “Археаграфія”. 

У музеі –  рэканструктар мінулага. 

Нядаўна да нас у музей завітала выпускніца 

мастацка-графічнага факультэта Віцебскага 

педуніверсітэта імя П.М.Машэрава Чарняўская 

Вольга. Яна выйшла замуж і зараз жыве ў Мѐрах і 

гадуе маленькую дачушку. Пад час вучобы яна 

займалася гістарычнай рэканструкцыяй у 

рыцарскім клубе. Яе цікавіць тэма рэканструкцыі 

жаночага адзення і ўпрыгожанняў ранняга 

сярэднявечча. У нашым музеі сп. Вольга з 

цікавасцю знаѐмілася з шматлікімі 

ўпрыгожаннямі 9–13 стагоддзяў, знойдзенымі пад 

час шматлікіх разведак удзельнікаў гуртка 

“Арганаўты мінулага” або перададзенымі  
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раѐнным музеем з раскопак археолагаў, у якіх 

удзельнічалі і гурткоўцы. Гэта курганныя 

могільнікі Махіроўка і Лясная.  

Пакуль Вольга 

займаецца 

рэканструкцыяй 

убрання з 

пахаванняў 

курганнага 

могільніка Пагошча 

Браслаўскага раѐна, 

але ў будучым 

плануе заняцца 

рэканструкцыяй 

вопраткі ранняга 

сярэднявечча і з 

пахаванняў на 

Мѐршчыне. 

 

Удзел у тэлепраекце “Нашы” 

На першай праграме беларускага тэлебачання 

праходзяць здымкі аб знакамітых людзях 

Беларусі, якія вызначыліся сваімі поспехамі ў 

розных сферах грамадства: спорце, эканоміцы, 

культуры, мастацтве. На Мѐршчыне галоўным 

героем адной з перадач тэлепраекта стаў 

краязнаўца Ермалѐнак Вітольд Антонавіч. Аб яго 

краязнаўчай дзейнасці вядома далѐка за межамі 

раѐна і нават краіны. Для здымкаў перадачы 

рэжысѐр Вольга Маслоўская наведала сярэднюю 

школу №3, дзе азнаѐмілася з дзейнасцю музеяў, 

якія былі арганізаваны Ермалѐнкам В. А., з 

дзейнасцю гуртка “Арганаўты мінулага”, са 

шматлікімі цікавымі адкрыццямі і знаходкамі 

мѐрскага краязнаўцы.  

Для больш грунтоўнай характарыстыкі героя 

праграмы рэжысѐр правяла шматлікія інтэрв’ю з 

настаўнікамі і вучнямі школы, дырэктарам 

Атрошка В.Г., жонкай заснавальніка музеяў 

Ермалѐнак М.Г., а таксама сынам краязнаўцы, 

настаўнікам гісторыі Ермалѐнкам А. В. Былі 

выкарыстаны шматлікія фотаздымкі аб дзейнасці 

педагога-краязнаўцы пад час паходаў і разведак, а 

таксама фота шматлікіх экспанатаў музея. Для 

праграмы былі выкарыстаны і фрагменты 

экскурсій і ўрокаў Ермалѐнка В.А. і Ермалѐнак М.  

У бліжэйшы час тэлегледачы Беларусі змогуць на 

экранах сваіх тэлевізараў азнаѐміцца з 

падрыхтаванай перадачай. 

Ермалёнак В.А. 

 

 

РАДЗІМУ-ПЕСНЮ МАЕМ! 

Амаль паўтары сотні твораў фальклорнай 

спадчыны было запісана мною ў 1968–70-х гадах 

у Бабышках, Латышах, Даўгінаве, Лявонпалі, 

Ільмовіках у Мѐрскім раѐне. Песні валачобныя, 

купальскія, жніўныя, восеньскія, хрэсьбінныя, 

вясельныя, песні лірычныя, а таксама галашэнні і 

творы дзіцячага фальклору пачуты былі ад 

Адамовіч Яўгеніі, Кліманскай Зінаіды, Панізьнік 

Адэлі, Панізьнік Альжбеты, Шук Ліды, Грэцкай 

Вольгі, Кезік Марылі, Пальчэх Маруты і Пальчэха 

Пятра, Кісьляка Андрыяна і Кісьляк Ядзвінні, 

Сялюн Ядзі, Мядзюха Любы, Талочка Ірыны, 

Шаркеля Стася, Лакотка Агаты, Партаса Фѐдара і 

Партас Ганны. Да мамы Ганны ездзіў з 

магнітафонам у Юрмалу.  

Кісляк Андрыян 
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Дзякуючы Таццяне Бярковіч, Сержуку Доўгушаву 

і яго шчырым сябрам у 2013 г. быў выдадзены 

дыск "Пад ясну зарыцу" (Песенна-абрадавая 

традыцыя Мѐршчыны па матэрыялах 

аўдыѐкалекцыі С. Панізьніка)". І вось 

падрыхтаваны тэксты каранѐвага меласу майго 

роднага Прыдзвіння для чарговага акадэмічнага 

зборніка фальклорных твораў. У даным выпадку 

натхняльніцай маѐй працы стала загадчык аддзела 

фалькларыстыкі і культуры славянскіх народаў 

Дзяржаўнай навуковай установы "Цэнтр 

даследаванняў беларускай культуры, мовы і 

літаратуры НАН Беларусі" дацэнт, доктар 

філалагічных навук Таццяна Васільеўна 

Валодзіна. Будзем спадзявацца, што гукнецца з 

дыска запісаная мною ў 1969 г. гудзьба вяселля ў 

Лявонпалі, дзе песня суседнічала з такім творам, 

як "гутарка", а ліпеньскае неба над берагам 

Дзвіны ўздымала музыка інструментальнай 

капэлы з в. Ліпава. З мелодыямі Айчыны не 

скоцімся ў лагчыны. 

 Сяргей Панізьнік. 

ВЫСТАВА “100 год вайны 1914 – 1918 гг.” 

Сваю чарговую юбілейную выставу ў 

гістарычным музеі мы прысвяцілі адной з 

трагічных старонак беларускай гісторыі –100-

годдзю пачатку Першай сусветнай вайны.  

Беларускі народ заўсѐды цярпеў ад шматлікіх 

войнаў, якія праводзілі чужыя краіны на 

тэрыторыі Беларусі. Першая сусветная вайна не 

стала выключэннем. Развязаная ўрадамі вялікіх 

дзяржаў з мэтай захавання сваіх калоній і 

атрымання звышпрыбыткаў манаполіямі, якія 

займаліся вытворчасцю зброі і ваеннага 

рыштунку, вайна абярнулася незлічонымі бедамі 

для народаў краін, якія ў ѐй удзельнічалі. У гэтай 

вялікай вайне толькі маленькая Сербія змагалася 

за незалежнасць. Шматлікія народы, якія 

ўваходзілі ў склад імперый, наогул не мелі ніякага 

выбару і былі проста “гарматным мясам” у той 

вайне, якую праводзілі іх прыгнятальнікі. За 

чатыры з лішкам гады вайны загінула звыш 10 

мільѐнаў салдат, і каля 100 мільѐнаў было 

параненых і пакалечаных. Расійская армія, якая 

хоць ваявала менш астатніх краін на цэлы год, але 

страціла больш як 1 млн 700 тысяч салдат 

забітымі і каля двух мільѐнаў палоннымі. Колькі 

было паміж імі нашых землякоў, можна назваць 

толькі ўмоўныя лічбы. Вайна прывяла да развалу 

імперый, якія яе пачалі, і ўтварэння незалежных 

дзяржаў. Па-рознаму называлася гэта вайна ў 

мінулым: спачатку яе называлі “Вялікая 

еўрапейская”, абарончая. Кожная з ваюючых 

краін называла яе справядлівай толькі для сваѐй 

кааліцыі. У Расіі яна мела назву “другая 

айчынная”. Бальшавікі на чале з Леніным лічылі 

вайну імперыялістычнай, захопніцкай. Іх лозунг 

клікаў да перарастання гэтай вайны ў 

грамадзянскую супраць сваіх урадаў. Зараз 

большасць гісторыкаў называюць тую калатнечу 

“бессэнсоўнай”. 

Асабліва страшнай вайна была для беларускага 

народа, які не па сваѐй волі быў уцягнуты ў 

бойню і панѐс незлічоныя чалавечыя ахвяры і 

матэрыяльныя страты. Нездарма беларуская 

газета “Наша Ніва” адразу пасля пачатку вайны 

правільна ацаніла яе бязлітаснасць для 

беларускага народа. 

Арганізаваная намі выстава павінна паслужыць 

памяццю для нашчадкаў аб мінулых падзеях. 

Наведаўшы яе, мы можам даведацца аб нашых 

земляках, якія былі мабілізаваны ў царскую армію 

і вымушаны былі згодна з ваеннай прысягай 

ваяваць на франтах сусветнай вайны. З фондаў 

гістарычнага музея і нашых уласных сямейных 

рэліквій і была створана экспазіцыя выставы. 

Наведвальнікі перш за ўсѐ, дзякуючы 

фотаздымкам, дакументам і артэфактам 

стогадовай даўніны, даведаюцца аб удзеле нашых 

землякоў у той страшнай вайне.  

З першага позірку на выставу нам кідаецца ў вочы 

вялікі фотапартрэт маладога вайскоўца рускай 

арміі. Гэта Васіль Іванавіч Міклушонак з вѐскі 

Прорвы. Ён закончыў Чэраскую царкоўна-

прыхадскую школу, пад час Першай сусветнай 

вайны паспяхова завяршыў курс вучэбнай 

каманды ваенных фельчараў у горадзе Сызрані 17 
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мая 1916 года. Аб гэтым сведчыць змешчанае на 

нашай выставе пасведчанне. Ваяваў Васіль амаль 

два гады на Румынскім фронце. Напэўна, самы 

жахлівы дакумент экспазіцыі – гэта ліст бацькам 

салдата аб смерці іх 

сына. Вось радкі 

гэтага ліста. 

“Уважаемые 

родители моего 

товарища Василия 

Миклушонка! С 

большим 

прискорбием спешу 

сообщить вам очень 

грустную и 

печальную весть для 

меня, но тем более 

для Вас, что 

уважаемый Вами Ваш сын Василий Иванович 

Миклушонок убит немецкой пулей под городом 

Одессой 5 марта по новому стилю сего 1918 года. 

Пуля попала ему сзади под левую лопатку и 

прошла через сердце навылѐт. От упомянутой 

пули несчастный тут же скончался, не произнеся 

ни слова”. Далей аўтар ліста пытае, што рабіць з 

рэчамі загінулага і просіць бацькоў мужна 

перанесці балючую вестку. Тэкст ліста абведзены 

ў знак жалобы чорнай фарбай. 

Шмат нашых землякоў былі адзначаны на 

франтах Першай сусветнай вайны высокімі 

ўзнагародамі. Так, М. М. Багдановіч з в. 

Воўкаўшчына, Карцяновіч з в. Пераброддзе былі 

поўнымі георгіеўскімі кавалерамі, яны былі 

ўзнагароджаны георгіеўскімі крыжамі чатырох 

ступеняў. У раздзеле выставы змешчаны здымак і 

Аляхновіча Антона з в. Шалціны, які 

ўзнагароджаны двумя георгіеўскімі крыжамі. Ён 

мужна змагаўся пад Пінскам. У 1919 годзе, калі 

бальшавікі забаранілі ў нашым краі званіць на 

Вялікдзень у званы, у Друі дзякуючы яму званы 

загучалі. Як апавядала яго дачка, бацька сустрэўся 

з камендантам Друі. Аказалася, што ѐн разам з ім 

ваяваў пад Пінскам і Аляхновіч ратаваў яго ад 

смерці. Таму ѐн і задаволіў просьбу франтавога 

сябра. 

Цікавы групавы здымак трох салдат, якія ўсе 

маюць узнагароду – георгіеўскі крыж. Вядомы 

толькі адзін з іх – Антон Сінкевіч з Пад’ельцаў. У 

1939 годзе ѐн разам з Флорам Манцэвічам быў 

дэлегатам ад Заходняй Беларусі ў Маскву, дзе 

было вырашана пытанне аб уваходзе былых 

“усходніх крэсаў” у склад БССР. З нашай 

мясцовасці былі не толькі радавыя, але і малодшы 

афіцэрскі састаў. Лѐс Антона Шкялѐнка, 

фотаздымак якога таксама мы бачым на выставе, 

красамоўна аб гэтым сведчыць. Ён нарадзіўся ў 

1889 годзе ў в. Пякоціна. Скончыў Дзісенскае 

гарадское вучылішча, Віленскае пяхотнае 

вучылішча, два класы Мікалаеўскай ваеннай 

акадэміі, а пазней акадэмію Генеральнага штаба ў 

Санкт-Пецярбургу. З пачатку вайны служыў 

перакладчыкам у штабе Паўночна-Заходняга 

фронту. У1915 годзе ѐн ужо служыць пры штабе 

восьмай арміі, а пазней пераведзены на службу ў 

штаб Вярхоўнага галоўнакамандуючага ў 

Магілѐў. Пад час грамадзянскай вайны Антон 

Шкялѐнак камандаваў 5-й дывізіяй у арміі 

Дзянікіна. Закончыў ѐн вайну ў войску Ўрангеля ў 

чыне палкоўніка. А ў Чэхаславакіі, куды наш 

зямляк трапіў у эміграцыю, яму было прысвоена 

званне генерала. У марскіх баях на Балтыйскім 

моры праславіліся марскія афіцэры з вѐскі 

Якубава  – браты Раман і Мамерт Станкевічы. 

Яшчэ адзін экспанат адразу кідаецца ў вочы 

наведвальнікам – гэта падрабязная карта горада 

Турнэ і яго наваколляў. Вось гісторыя гэтага 

артэфакта. Яна звязана з лѐсам нашага земляка 

Антона Андрэевіча Мальца, які нарадзіўся ў в. 

Якубаўшчына ў 1896 годзе. Рана застаўшыся без 

бацькі, Антон спачатку быў парабкам, а ў 16 год 

паехаў з хлопцамі ў Пецярбург, прымаў удзел у 

забастоўках на Пуцілаўскім заводзе і 

дэманстрацыях. На ўсѐ жыццѐ застаўся глыбокі 

шрам праз усѐ плячо ад удару шашкі казака пад 

час разгону дэманстрацыі. У 1916 годзе Антон 

Малец быў прызваны ў дзеючую армію, трапіў на 

Паўночны фронт пад Рыгу. Са студзеня па 

чэрвень ѐн знаходзіўся ў акопах, быў 

кулямѐтчыкам. Пад час вясенняй паводкі акопы 

нечакана затапіла вадою, многія салдаты патанулі. 

Міклушонак В. 

Першы справа Сінкевіч А. 
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Наш зямляк добра плаваў і, некалькі раз ныраючы 

ў ледзяную ваду, здолеў ратаваць свой кулямѐт, 

бо зброі тады не хапала. За гэты ўчынак Антон 

быў прадстаўлены да ўзнагароды, але атрымаць яе 

не паспеў. Праз некалькі дзѐн іх полк быў 

акружаны немцамі, частка салдат загінула, іншыя 

трапілі ў палон. 

Сярод апошніх 

быў і Антон 

Малец. У 

нямецкім 

палоне ѐн 

прабыў два 

гады. Даглядаў 

хворых коней і 

харчаваўся 

разам з 

жывѐлай, 

галоўным 

чынам 

бульбай. На 

старым 

фотаздымку 

мы бачым 

нашага 

земляка разам 

з іншымі 

палоннымі на фоне надпісу на нямецкай мове 

“Конны лазарэт”. Раздабыўшы падрабязную 

карту, дзяцюк з Мѐршчыны здолеў уцячы праз 

Бельгію ў Францыю, адкуль толькі ў 1924 годзе 

вярнуўся ў родную вѐску. Ажаніўся, працаваў на 

зямлі, потым кавалѐм у калгасе, памѐр у 1978 

годзе. 

Застаўся здымак і запісаная праўнучкай Наталляй 

Грэцкай гісторыя і нашага земляка Грэцкага 

Фѐдара Пракопавіча з в.Слаўшчызна, які таксама 

пабываў у палоне. 

У экспазіцыі нашай выставы знаходзяцца і два 

кішэнных гадзіннікі, якія часта выконвалі ролю 

ўзнагароды салдатам і камандзірам. Так, адзін з іх 

падпісаны Віктару Акімавічу Шокелю з в. 

Цілеўцы, 1891 года нараджэння. В. Шокель 

дзесяць месяцаў прабыў на перадавой, мужна 

змагаўся ў 1914 годзе на ўмацаваным рубяжы ля г. 

Млава ў Польшчы. Многія яго сябры загінулі, а ѐн 

быў цяжка паранены, і ў шпіталі яго ўзнагародзілі 

імянным гадзіннікам за праяўленую на фронце 

адвагу. Яшчэ адзін імянны гадзіннік быў 

узнагародай падпрапаршчыку 1-й роты 110-га 

палку Храброву за выдатную стральбу. 

Цікавыя дакументы свайго бацькі перадаў у музей 

у 2008 годзе Ян Лучыновіч. Яго бацька Іосіф 

Іванавіч з в. Масеўцы на фронце быў санітарам. 

Захавалася яго пасведчанне аб заканчэнні 

вучэбных курсаў. І.Лучыновіч ваяваў на Заходнім 

фронце разам з іншымі сваімі землякамі. Аб 

гэтым сведчаць і вайсковыя здымкі Іосіфа разам з 

землякамі Іванам Лясовічам, які потым стаў 

актыўным удзельнікам усталявання савецкай 

улады на Мѐршчыне, з Каптурам Іванам з в. 

Чэрасы,  Шаўчонкам Юзэфам і Скавародкам 

Сяргеем з Масеўцаў, з Косткам Гілярам, які 

пазней, у 1917 годзе, загінуў. Захаваўся цікавы 

артэфакт –  друкаваны ліст з фронту – віншаванне 

з нараджэннем Хрыстовым і Новым Годам, з 

партрэтам царскай сям’і, якая быццам бы 

далучаецца да віншавання. Такія лісты былі 

прызначаны, перш за ўсѐ, для непісьменных 

салдат. Вось якія просьбы былі ў гэтым лісце: па-

першае – маліцца за тое, каб Гасподзь бараніў ад 

нямецкай кулі і штыка, а другая просьба да 

Госпада Бога – не сумаваць па мне, што на нас 

выпаў такі лѐс, пастаяць за Веру, Цара і Айчыну. 

Пад такім лістом дастаткова было паставіць свой 

подпіс, што і зрабіў Іосіф Лучыновіч, але, як ѐн 

быў пісьменны, то на адваротным баку напісаў 

родным кароткі ліст. Акрамя Іосіфа ў войску быў і 

яго брат Міхаіл. Захаваўся пропуск бацьку, які 

быў выдадзены камандуючым другой роты 

Сібірскага запаснога палка 21 сакавіка 1817 года 

аб тым, што бацька наведаў свайго сына Міхаіла ў 

Дзеючай арміі. Праз некалькі месяцаў яго сын 

загінуў. 

На выставе змешчаны здымак і ўзнагароды майго 

дзеда Міхаіла Ермалѐнка, удзельніка руска-

Аляхновіч А.з жонкай 
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японскай вайны. Яго старэйшы сын – выпускнік 

Дзвінскай гімназіі – добраахвотнікам пайшоў на 

фронт у 1915 годзе і хутка прапаў без вестак. 

Бацькі пісалі ў розныя ўстановы, але адказу не 

атрымалі. Тады бацька папрасіўся сам на фронт, 

пад Дзвінск, дзе прапаў яго сын.  Па ўзросце ѐн не 

мог служыць у войску, таму быў залічаны ў 

вядомы партызанскі атрад Пуніна, ваяваў поруч з 

Булак-Балаховічам. Яго мужнасць была адзначана 

срэбраным медалѐм “За храбрасць” і георгіеўскім 

крыжам 3-й ступені. Выпадкова на фронце 

М.Ермалѐнак даведаўся аб тым, што яго сын быў 

паранены і памѐр ад тыфу, пахаваны ў Дзвінскай 

крэпасці ў агульнай магіле. Таму летам 1917 года, 

прыхапіўшы зброю, дзед вярнуўся дахаты. 

Акрамя яго здымка і ўзнагародаў на выставе 

змешчана і стальная каска, якая была ў 

французскіх салдат, а ў рускіх –  толькі ў 

найбольш ганаровых, паміж якімі быў і Міхал 

Ермалѐнак.  

Яшчэ адзін здымак і ўзнагароды – дзве 

сярэбраныя медалі 3-й і 4-й ступені “За 

храбрасць” – належалі дзеду Ермалѐнак Марыі 

Георгіеўны. Ваяр за мужнасць атрымаў не толькі 

ўзнагароды, але і чын унтар-афіцэра.  

У раздзеле “Нашы землякі  – ўдзельнікі вайны” 

змешчана цэлая галярэя фотаздымкаў нашых 

землякоў: Васіль Варонька з в. Грэцкія, Пѐтр 

Грэцкі з Якубаўшчыны, Іван Карман, Каравай 

Васіль з в. Вянужжа, Кяпсня Антон з Дзедзіна, 

Паўлоўскі Антон з Пераброддзя, Піпін Антон в. 

Марцінаўцы, Іван Савелавіч, які ваяваў на 

Паўночным фронце, Іван Сцепулѐнак.  Але 

большасць фотаздымкаў, змешчаных на стэндах, 

– безымянныя, яны без подпісаў, і тыя, хто 

перадаваў іх у наш музей, не ведалі, хто 

змешчаны на здымку. З дакументаў экспазіцыі 

можна адзначыць ліст аб раненні Ісака Лебушава, 

выдадзены Ўсерасійскім Земскім Саюзам 

дапамогі хворым і раненым. З яго мы 

даведваемся, што яфрэйтар 159-га Гурыйскага 

палка 13-й роты, 25-гадовы Ісак Лебушаў быў 

паранены ў баях пад Астраленкай куляй у плячо 

23 ліпеня 1915 года, 27-га дастаўлены ў Аршанскі 

шпіталь і, нягледзячы на цяжкасць раны, ужо 17 

жніўня быў выпісаны. За мужнасць і храбрасць у 

баях Ісак Лебушаў быў узнагароджаны двумя 

георгіеўскімі крыжамі. Пад час адной з разведак 

ѐн захапіў у палон нямецкага афіцэра. 

Пра бязлітасны характар вынікаў вайны сведчыць 

французская пасляваенная паштоўка з выявай 

салдацкіх могілак пад Вердэнам. На ѐй сапраўднае 

мора крыжоў. Баі пад крэпасцю Вердэн нездарма 

назвалі “вердэнская мясарубка”, тут з абодвух 

бакоў за сем месяцаў загінула каля мільѐна 

французскіх і нямецкіх салдат. У экспазіцыі 

прадстаўлены і здымкі з магілаў нямецкіх і рускіх 

салдат.  

Аб пагаршэнні жыцця народаў пад час вайны і 

пасля яе апавядаюць расійскія і нямецкія грошы, 

ваенныя займы, карткі на прадукты харчавання і 

шмат іншага. Унікальнай знаходкай з’яўляецца 

пячатка асобай нарады па харчаванні Дзісенскага 

павета 1916 года. Наведвальнік выставы 

зацікавіцца шматлікімі знаходкамі артэфактаў 

Першай сусветнай вайны – гэта салдацкія 

біклажкі розных ваюючых краін, вайсковыя 

спражкі Расіі, Германіі, Аўстра-Венгрыі, 

узнагароды, жэтоны, гузікі.  

Рарытэтам выставы з’яўляецца першы рускі 

процівагаз 1915 года з надпісам на рускай мове 

“Ён уратуе тваѐ жыццѐ”. Шмат перыядычных 

выданняў выставы таксама апавядаюць нам аб 

вайне. Напрыклад, 

часопіс “Ніва”, № 43 

за 1915 год. У ім 

размешчаны дзѐннік і 

храналогія вайны на 

ўсіх франтах, а 

таксама нумары 

шмат плакатаў краін 

Антанты з заклікам 

уступаць у шэрагі 

войскаў для абароны 

айчыны. У часопісе 

змешчаны здымкі 

загінулых пад час 

вайны георгіеўскіх кавалераў. Паміж імі і наш 

зямляк – паручык П. Барткевіч. Большасць 

Узнагароды Ермалѐнка М. 
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выданняў былі знойдзены на Мѐршчыне, іх 

прывезлі з сабою салдаты, нашы землякі. 

Напрыклад, “Краткая история Карсского полка”, 

1912 года, “Нямецкі атлас усходняга і паўднѐва-

усходняга франтоў”. Шмат выданняў змешчана на 

выставе кніг па ваеннай справе, якія прывезлі 

пасля вайны нашы вайскоўцы, што вучыліся па іх, 

калі заканчвалі ваенныя вучылішчы або 

кароткатэрміновыя курсы. Вось толькі некаторыя 

іх назвы: “Наставление по стрельбе из 

трѐхлинейной винтовки образца 1891 года”, 

“Вооружение и стрельба пехоты. Ч. 29. Для 

военных училищ ускоренных выпусков. Составил 

подполковник К. Капченков. Москва. 1916 г.”, В. 

М. Никифоров “Основы топографии, Петроград, 

1917 г.”. Кніга была надрукавана Пертраградскім 

камітэтам ваенна-тэхнічнай дапамогі аб’яднання 

навуковых і тэхнічных арганізацый. Цікавае 

выданне з фондаў музея – “Краткий Русско-

турецкий разговорник, 1915г.” – сведчыць аб тым, 

што нашы землякі ваявалі і на Каўказскім фронце, 

дзе ваявалі турэцкія салдаты. З замежных 

выданняў мы змясцілі ў экспазіцыі рэдкае 

выданне на польскай мове Эдварда Лісоцкага 

“Маршал Фердынанд Фош”, надрукаванае ў 

Варшаве ў 1923 годзе. Менавіта 

галоўнакамандуючаму кааліцыйнымі сіламі 

Антанты належыць выключная роля ў перамозе 

над Германіяй на завяршальным этапе вайны ў 

1918 годзе.  

Аб Першай сусветнай вайне можна даведацца і з 

фундаментальных выданняў другой паловы 20-га 

стагоддзя. Напрыклад, энцыклапедычнае выданне 

“Первая мировая война”, “Вооружѐнные силы и 

военное искусство в Первой мировой войне, 

“Августовские пушки” і г. д.. Наведвальнікі 

выставы змогуць тут азнаѐміцца і з шэдэўрамі 

мастацкай літаратуры, прысвечанымі Першай 

сусветнай вайне, Э.Хэмінгуэя, Э. М. Рэмарка, 

Анры Барбюса, В. Вішнеўскага, Э. Стральцова і 

інш.. 

Да адкрыцця выставы будзе падрыхтаваны 

буклет, які можа атрымаць кожны наведвальнік. 

Такім чынам, дзякуючы нашай выставе, трагедыя 

стогадовай даўнасці стане для наведвальнікаў 

больш цікавай, блізкай і зразумелай. Шмат хто 

даведаецца аб сваіх продках. Выстава будзе 

дзейнічаць да красавіка 2015 года. Запрашаем усіх 

аматараў ваеннай гісторыі нашага краю наведаць 

экспазіцыю.  

Даведкі па тэлефонах: 4-22-51 або 4-19-25 

В.Ермалѐнак. 

 

РУПЛІЎЦЫ МУЗЕЯ 

ПАДАРУНКІ АД І.КАНДРАТОВІЧА. 

Пад час свайго прыезду ў Мѐры студэнт 2-га 

курса гістфака БДУ завітаў да нас у музей і 

падараваў свае чарговыя набытыя экспанаты. Для 

музея кнігі і друку ў раздзел “Старыя 

рускамоўныя выданні” наш руплівец падараваў 

два тамы “Энциклопедического словаря”, т.11., т. 

29 выдання знакамітых братоў Гранат. Гэтыя 

тамы былі надрукаваны ў 1911, 1917 гадах. Сѐмае 

выданне слоўніка было падрыхтавана пад 

рэдакцыяй прафесараў Ю. Гамбарава, В. 

Жалязнова, М. Кавалеўскага, С. Мурамцава, К. 

Ціміразева. Кнігі захоўваліся ў навуковых фондах 

бібліятэкі Ялецкага дзяржаўнага ўніверсітэта 

(зараз горад у Ліпецкай вобласці Расійскай 

Федэрацыі). Кніга была спісана з бібліятэкі і 

дазволена для продажу. Для раздзела “Філуменія” 

Ігар падараваў пяць нягашаных марак Беларускай 

Народнай Рэспублікі 1920 года з надпісам 

“Асобны атрад БНР”. Кошт марак 5, 10, 15, 30 

капеек. За два дзесяцігоддзі існавання незалежнай 

Рэспублікі Беларусь было надрукавана звыш ста 

беларускіх канвертаў. Кандратовіч Ігар набыў 

частку з іх са штэмпелем першага дня гашэння на 

мінскім галоўпаштамце. Так, у нас зараз з’явіліся 

канверты, прысвечаныя 50-годдзю Беларускага 

аўтазавода ў Жодзіне, 1998 года; 550-годдзю 

Лунінца 

1999 года; 

125-

годдзю 

заснаванн

я 

паштоваг

а саюза 

1999 года; 

55-годдзю 

Перамогі 

ў Вялікай 

Айчынна

й вайне, 

2000 

г.;1000-

годдзю 

першай 
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згадкі аб г. Друцку 2001 года, З новым годам і 

нараджэннем Хрыстовым 2001 г, Нацыянальнай 

камандзе па вадналыжнаму спорту 2001 г., гербу 

горада Барысава 2002 года, рэспубліканскім 

дажынкам 2002 года, 200-годдзю нараджэння І. 

Дамейкі, М. А. Агінскаму, 120-годдзю 

нараджэння Я. Купалы і Я. Коласа, 150-годдзю 

мастака Ю. Пэна 2004 года.  

Раздзел “Паштоўкі” папоўніўся дзякуючы нашаму 

рупліўцу калекцыяй беларускіх паштовак са 

штампам “Першы дзень кліента”, прысвечаных 

выдатным дзеячам культуры М. Зарыцкаму, І. 

Раеўскаму, П. Малчанаву, Р. Пуксту, В. Пола, а 

таксама Старажоўскай браме ў Мінску. Цікавай 

знаходкай Ігара Кандратовіча папоўніўся раздзел 

“Баністыка” гістарычнага музея. Гэта знаходка 

папяровай купюры вартасцю ў 1 шылінг 1949 года 

вызвольнага фонду Арганізацыі Украінскіх 

Нацыяналістаў (ОУН). На ѐй змешчаны партрэт 

заснавальніка і кіраўніка гэтай арганізацыі 

Сцяпана Бандэры і ўзброеных партызанаў. Бона 

прысвечана 20-годдзю стварэння гэтай 

арганізацыі. Нягледзячы на сучасную ацэнку 

тэматыкі, цікавай знаходкай, перададзенай Ігарам 

у гістарычны музей, з’яўляецца памятны медаль 

2004 года ў гонар загінулых герояў абароны 

Майдана. На версе яе надпіс на ўкраінскай мове: 

“Нябесная сотня на варце”, на рэверсе  – “Героям 

слава”. Пабываўшы на першым у гісторыі 

Нацыянальнага банку Рэспублікі Беларусь дні 

адчыненых дзвярэй для наведвальнікаў, Ігар адбіў 

там памятны жэтон з памятным надпісам, які ѐн і 

падараваў у наш музей. Вялікая колькасць 

сучасных рэкламак таксама падаравана нашаму 

музею. Шчыры ад нас дзякуй за руплівую 

дзейнасць на карысць нашых музеяў.  

Новая кніга археолагаў. 

Даўнія нашы сябры, навукоўцы-археолагі з 

Мінска падаравалі нам сваю чарговую кнігу 

“Курганныя могільнікі захаду Беларускага 

Паазер’я (матэрыялы раскопак 1978 – 2010 

гадоў)”. Яе аўтары  – вядомыя беларускія 

археолагі Мікола і Аляксандр Плавінскія, 

Людміла Дучыц, Вадзім Шадыра. У манаграфіі 

змешчаны публікацыі і аналіз матэрыялаў 

праведзеных аўтарамі раскопак на захадзе 

Браслаўскага раѐна на працягу больш за 30 гадоў. 

Сумеснае выданне вучоных складаецца з 

прадмовы і сямі раздзелаў, заключэння і спіса 

літаратуры.  

У першым раздзеле працы, напісанай археолагам 

Міколам Плавінскім, гаворыцца аб гісторыі 

вывучэння курганных могільнікаў на захадзе 

Беларускага Паазер’я, а таксама разглядаюцца 

розныя падыходы ў інтэрпрэтацыі вынікаў 

раскопак. 

У другім раздзеле змешчаны матэрыялы, 

прысвечаныя вывучэнню курганнай групы ў 

Бядьмонтах. Аўтары гэтага раздзела – Дучыц 

Людміла Уладзіміраўна, Мікола і Аляксандр 

Плавінскія – даюць грунтоўны аналіз вынікаў 

раскопак у 1978, 1982, 1997 гадах, а таксама 

спрабуюць вызначыць і датаваць культурную 

прыналежнасць знаходак. 

У трэцім 

раздзеле, 

аўтарамі 

якога 

з’яўляюцца 

М. Плавінскі, 

Л. Дучыц, В. 

Шадыра, 

аналізуюцца 

вынікі 

раскопак ля 

вѐскі Богіна. 

У чацвѐртым 

раздзеле кнігі 

аўтары 

Мікола і 

Аляксандр 

Плавінскія, 

Людміла Дучыц змяшчаюць апісанне вывучэння 

курганоў ля вѐскі Опса. 

У пятым раздзеле манаграфіі, напісаным Міколам 

Плавінскім, апавядаецца аб раскопках курганоў ля 

Опсы па новай методыцы, калі раскопваюцца не 
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толькі насыпы курганоў, але і раўчукі з 

міжкурганнай прасторай, а матэрыялы крэмацыі 

прасейваюцца на дробна-ячэістых сітах. 

У шостым раздзеле кнігі вучоныя разглядаюць 

вынікі даследаванняў курганоў у Рацкім Бары ля 

Браслава. У ім вучоныя аналізуюць вынікі 

даследаванняў могільніка ў 1983, 1990 гадах. 

У сѐмым раздзеле аўтар М. Плавінскі спрабуе 

вызначыць этнічную прыналежнасць насельніцтва 

Браслаўскага Паазер’я на аснове матэрыялаў 

пахавальных помнікаў. Новае выданне па 

археалогіі Браслаўшчыны будзе карысным не 

толькі для краязнаўцаў і гісторыкаў, якія 

цікавяцца археалогіяй Браслаўшчыны, але і 

краязнаўцам з Мѐршчыны, для параўнання і 

аналізу матэрыялаў раскопак у нашых мясцінах. 

В.Ермалёнак. 

 

 

Браслаўска-Друйскі пярсцёнак(працяг) 

Пасля адпачынку ў Пераброддзі мы вырашылі 

памяняць равары. Маленькі “Турыст”, з якога 

ўвесь час зваліваўся ланцуг і з-за чаго яго 

ўладальніца Дзмітрыева Насця ўвесь час 

адставала ад групы, вымусіў нас прыняць 

разумнае рашэнне  –  перасадзіць яе на ровар 

Савуця Аляксандра, а яму, як фізічна 

мацнейшаму, перасесці на ровар дзяўчынкі. 

Праехаўшы пратоку паміж азѐрамі Абстэрна і 

Набіста і падняўшыся на невялікі пагорак ля 

Перабродскай школы, удзельнікі паходу яшчэ раз 

палюбаваліся на  іх прыгажосць, а я распавѐў ім 

цікавую легенду аб паходжанні назвы возера 

Набіста.  

Нягледзячы на адсутнасць часу, мы не маглі 

прамінуць знаѐмства са знакамітым валуном-

следавіком. Спачатку на роварах, а потым па 

зарослым полі пехатою мы дабраліся да каменя-

следавіка, які яшчэ з язычніцкіх часоў лічыцца 

лекавым. Паводле народных паданняў, вада, 

сабраная са следу на камені, дапамагае ад хваробы 

вачэй. Хутчэй за ўсѐ гэта камень-ахвярнік 

старадаўніх жыхароў нашага краю. Праз 

пакаленні перадаліся людзям яго таямнічыя сілы. 

Камень ляжыць побач з балотам, таму вакол яго 

зроблена каменная вымастка з вялікіх глыжоў. На 

жаль, у сѐнняшні час не можа ѐн у пэўнай меры 

служыць аб’ектам турысцкіх маршрутаў, бо 

знаходзіцца амаль за кіламетр ад вѐскі, і знайсці 

яго можна толькі з дапамогай правадніка, 

прайшоўшы скрозь палі і хмызнякі. Прывядзѐм 

яго кароткую геалагічную характарыстыку. 

Месца, на якім ѐн ляжыць, узвышаецца над 

узроўнем мора на 142,5 м. Даўжыня каменя 2,4 м, 

шырыня 1,95 м, вышыня 0,95 м, абвод 6,5 м, аб’ѐм 

2,4 м
3
, вага 6,3 т. Валун прасападобны, прынесены 

ледавіком са Скандынавіі 18–20 тыс. гадоў таму. 

Ён уяўляе сабою глыбу ружовага 

дробназярністага парфірападобнага граніту з 

крышталямі палявога шпату, таблічкамі 0,3x1,5 см 

і зернямі шэрага кварцу па 0,3–0,5 см. Наверсе 

валуна – два невыразныя паглыбленні даўжынѐй 

25 і 27 см і шырыней 6 і 7 см адпаведна, глыбінѐй 

да 0,5 см. 

Наша дарога далей да мяжы з Браслаўскім раѐнам 

прайшла без прыгод. Пасля вѐскі Зачарэўе 

паабапал дарогі паступова пачаў падступаць 

хваѐвы лес. Ландшафт заўважна змяніўся, 

пачаліся невялікія ўзгоркі, і таму на мяжы раѐнаў 

мы зрабілі невялікі адпачынак, для гэтай мэты тут 

абсталявана альтанка. 

В.Ермалёнак 
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