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НАШ ЛЮСТРАДЗЁН 

ЭКСКУРСІЯ З ПОЛАЦКА 

Нягледзячы на тое, што ў Полацку шмат 

музеяў і цікавых помнікаў, менавіта з гэтага 

горада да нас часта прыязджаюць госці. Нядаўна 

ў нас пабылі кіраўнікі прафсаюзных арганізацый 

цэхаў завода “Шкловалакно”. Кіраўнік 

музейнага аб’яднання Ермалѐнак В. А. правѐў 

экскурсію па трох музеях, падчас якіх распавѐў 

аб найбольш цікавых экспанатах гісторыі 

Мѐршчыны. 

ЭКСКУРСІЯ ДЛЯ МОЛАДЗІ З МІНСКА 

Кіраўнік музейнага аб’яднання правѐў 

экскурсіі па трох музеях для зацікаўленых у 

веданні сапраўднай гісторыі Беларусі, 

актывістаў “Маладога фронту” з Мінска. 

Асаблівая ўвага наведвальнікаў была накіравана 

на знаѐмства з гісторыяй Мѐрскага краю і 

найбольш адметнымі экспанатамі. Вялікае 

ўражанне аказалі на наведвальнікаў экспанаты, 

якія апавядаюць аб гісторыі і лѐсах знакамітых 

асоб Мѐршчыны. Зацікавілі гасцей апошнія 

набыткі музея. Арганізаваў паездку былы 

выпускнік нашай школы Мікалай Дземідзенка. 

У МУЗЕЯХ–ПЕДАГОГІ-АРГАНІЗАТАРЫ 

Падчас раѐннага семінара ў нашай школе 

захавальніца фондаў М. Г. Ермалѐнак правяла 

экскурсіі для яго ўдзельнікаў па трох музеях.  

Увага экскурсантаў была звернута на 
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выхаваўчыя магчымасці музеяў для школьнікаў 

раѐна. 

“СЯЛЯНСКАЯ ХАТА” НА ГАСЦЕЙ 

БАГАТА 

Нядаўна адчынены этнаграфічны музей 

з’яўляецца найбольш прыцягальным для 

наведвальнікаў. Так, у музеі пабылі за апошні 

месяц вучні 10а, 5а класаў, для якіх экскурсію 

правяла М. Г. Ермалѐнак. 

У МУЗЕІ –ГОСЦІ З МАСКВЫ 

У лістападзе нашы музеі наведалі госці з 

Масквы Віктар і Ірына Кузняцовы. Бабуля і 

дзядуля Віктара Адам і Браніслава Мілашэвічы 

жылі на хутары непадалѐку ад вѐскі Паташня. У 

дзяцінстве бацькі часта прывозілі хлопца на 

канікулы на хутар. Таму знаѐмства з 

экспазіцыяй музеяў дазволіла госцю ўзгадаць 

дзяцінства і, нібы на машыне часу, трапіць у 

мінулае. 

СЕМІНАР ДЫРЭКТАРАЎ ШКОЛ РАЁНА 

20 лістапада ў нашай школе адбыўся 

семінар па грамадзянска-патрыятычным 

выхаванні. Адным з галоўных момантаў 

мерапрыемства было знаѐмства з этнаграфічным 

музеем “Сялянская хата”. Кіраўнік музея 

Ермалѐнак В.А. азнаѐміў удзельнікаў семінара з 

інтэр’ерам хаты, найбольш цікавымі 

экспанатамі. А ў пакоі 45 – 65 гадоў 20-га 

стагоддзя адбыўся сапраўдны беларускі абед з 

традыцыйных страў,  прыгатаваных у 

сапраўднай печы. 

У МУЗЕІ – ВЕТЭРАНЫ-СУВЯЗІСТЫ 

Расце папулярнасць этнаграфічнага музея 

не толькі ў гасцей з іншых рэгіѐнаў, але і 

жыхароў Мѐршчыны. Так, у лістападзе музей 

“Сялянская хата” наведалі ветэраны працы з 

Мѐрскага паштовага вузла сувязі і пошты на 

чале з былым кіраўніком Пятром Міхайлавічам 

Хілько. Жадаючых паглядзець музейныя 

экспазіцыі было шмат, таму іх падзялілі на дзве 

групы: у адной групе праводзіла экскурсіі М. Г. 

Ермалѐнак, а ў другой – В. А. Ермалѐнак. Госці 

па чарзе наведалі тры нашых музеі і былі 

ўражаны іх экспазіцыямі.  

УРОКІ Ў ГІСТАРЫЧНЫМ  МУЗЕІ 

У лістападзе ў гістарычным музеі быў 

праведзены шэраг урокаў па розных тэмах 

гісторыі Беларусі. Так, настаўнік гісторыі 

Ермалѐнак А.В. правѐў урокі ў 6б і 6а класах па 

тэме “Наш край у старажытнасці”. Ермалѐнак 

В.А. правѐў урокі ў 10-х класах па тэме 

“Мѐршчына ў гады грамадзянскай вайны і 

інтэрвенцыі”. 
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УДЗЕЛ У КАНФЕРЭНЦЫЯХ. 

КАНФЕРЭНЦЫЯ Ў ВІЦЕБСКУ. 

5 лістапада ў ДУ “Віцебская абласная 

бібліятэка імя У. І. Леніна” адбылася 

міжнародная навукова-практычная 

канферэнцыя, прысвечаная 170-годдзю з дня 

нараджэння М. Нікіфароўскага, выдатнага 

беларускага вучонага-этнографа, фалькларыста, 

краязнаўцы. Акрамя абласной бібліятэкі, у 

арганізацыі канферэнцыі прынялі ўдзел ДУ 

“Віцебскі Дзяржуніверсітэт імя П. М. 

Машэрава”, установа культуры “Віцебскі 

абласны краязнаўчы музей”. 

Удзельнікамі канферэнцыі сталі вучоныя, 

краязнаўцы, музейшчыкі не толькі з Беларусі, 

але і з Расіі, Украіны, Азербайджана. Усяго 

было падрыхтавана звыш 50 дакладаў. З 

вітальнымі словамі да ўдзельнікаў канферэнцыі 

звярнуліся намеснік начальніка галоўнага 

ўпраўлення ідэалагічнай працы, культуры і па 

справах моладзі Віцебскага аблвыканкама 

Ларыса Аленская, намеснік старшыні Віцебскага 

гарвыканкама Пѐтр Падгурскі, рэктар 

Віцебскага 

дзяржуніверсітэта 

імя П. М. 

Машэрава Глеб 

Савіцкі. 

Канферэнцы

я пачалася з 

пленарнага 

пасяджэння, потым 

адбылася праца па 

чатырох секцыях: 

“Гістарычнае 

краязнаўства”, 

“Літаратурнае краязнаўства і мастацкая 

культура”, “Культурна-асветніцкія ўстановы ў 

сістэме сучаснага краязнаўства”, “Рэлігійная 

гісторыя Віцебскага краю. Гісторыя і 

сучаснасць”. Тэматыка дакладаў была цікавай і 

разнастайнай. 

Настаўнік гісторыі ДУА “Мѐрская СШ 

№3” падрыхтаваў даклад для канферэнцыі на 

тэму: “Рукапісныя кнігі ў музеі кнігі і друку СШ 

№3 г. Мѐры” для секцыі “Культурна-асветніцкія 

ўстановы ў сістэме сучаснага краязнаўства”. 

Усе, хто цікавіцца краязнаўствам Віцебшчыны, 

можа пазнаѐміцца з матэрыяламі канферэнцыі, 

якія будуць надрукаваны асобным зборнікам. 

 

“БРАСЛАЎСКІЯ ЧЫТАННІ” 

12-13 лістапада ў Браславе адбылася 

міжнародная навукова-практычная канферэнцыя 

“Браслаўскія чытанні”, прысвечаная 950-годдзю 

горада. Арганізатарамі канферэнцыі выступілі 

Інстытут Гісторыі НАН Беларусі, Браслаўскі 

раѐнны выканаўчы камітэт, Браслаўскае раѐннае 

аб’яднанне музеяў. У канферэнцыі прынялі 

ўдзел як вучоныя гісторыкі з НАН Беларусі, так 

і навукоўцы з ВНУ Полацка, Віцебска, 

краязнаўцы з Браслаўшчыны і Латвіі. Усяго ў 

праграму чытанняў былі ўключаны 35 дакладаў. 

У першы дзень канферэнцыі адбылося 

пленарнае пасяджэнне, на якім былі заслуханы 

шэсць выступленняў. Для нас найбольш цікавым 

быў даклад кандыдата гістарычных навук, 

загадчыка аддзела крыніцазнаўства і 

гістарыяграфіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі 

А. Б. Доўнара 

“Уладанні 

Сіняўскіх на 

Браслаўшчыне ў 

другой палове 16 

ст.”. У ім прамоўца 

апавядаў і аб 

уладаннях гэтага 

роду на 

Мѐршчыне, у 

Пагосце, 

Шудзелеўшчыне, 

Біруках і г.д. 

Часткова з нашым 

краем быў звязаны і даклад доктара гістарычных 

навук, прафесара В. М. Ляўко “Заходняя 

тэрыторыя Полацкага княства ў ІХ – ХІІІ стст.”. 

Краязнаўца з Краславы (Латвія) В.У. Калніш у 

сваім выступленні “Краязнаўства і турызм. 

Прыгранічнае супрацоўніцтва Латвіі і Беларусі” 

закрануў і магчымасці для супрацоўніцтва ў 

сферы турызму і Мѐрскага раѐна. 
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Пасля пленарнага пасяджэння адбыліся 

экскурсіі па выставах гісторыка-краязнаўчага 

музея і музея традыцыйнай культуры. Падчас 

сяброўскай вечарыны для ўдзельнікаў 

канферэнцыі была падрыхтавана змястоўная 

культурная праграма, дзе гучалі беларускія песні 

і праводзіліся гульні з мясцовым каларытам. 

На другі дзень адбылася праца па дзвюх 

секцыях: “Браслаўшчына ад старажытнасці да 

Новага часу” і “Браслаўшчына ў Новы і 

Найноўшы час”, для якіх былі падрыхтаваны 28 

дакладаў. З нашай мясцовасцю амаль цалкам 

быў звязаны даклад кандыдата гістарычных 

навук, дацэнта В. І. Шадыры “Знакі-сімвалы на 

артэфактах эпохі жалеза з паўночнага захаду 

Беларусі”. Вадзім Іосіфавіч амаль трыццаць год 

праводзіў археалагічныя даследаванні ў нашым 

раѐне і таму ў сваім выступленні выкарыстоўваў 

матэрыялы з нашых мясцін. Аналізу знаходак з 

косці гарадзішчаў Пруднікі і Маскавічы было 

прысвечана выступленне кандыдата 

гістарычных навук В. У. Мядзведзевай. Кіраўнік 

музейнага аб’яднання СШ №3 В. А. Ермалѐнак 

выступіў з дакладам “Манеты і скарбы 

Браслаўшчыны ад старажытнасці да 15 

стагоддзя”. Наогул, тэматыка выступленняў 

была вельмі шырокай, за 12 год, што прайшлі 

пасля апошняй, пятай, канферэнцыі ў Браславе, 

беларускія вучоныя даследавалі шмат новых 

матэрыялаў па гісторыі гэтага рэгіѐна. Важна, 

што матэрыялы дакладаў Браслаўскіх чытанняў 

будуць надрукаваны асобным зборнікам. 

Пры падвядзенні вынікаў канферэнцыі В. 

А. Ермалѐнак выказаў пажаданне вучоным 

паспрыяць у правядзенні падобных чытанняў ў 

Мѐрах. Для музеяў СШ№3 мы атрымалі шмат 

падарункаў ад краязнаўцы з Латвіі Міколы 

Паўловіча, аб іх мы апавядзѐм на старонках 

газеты “Мѐрская даўніна”. 

Кнігу “Вялікая гісторыя Польшчы” для 

музея кнігі і друку прывѐз старшыня Таварыства 

Браслаўчан у Польшчы Уладыслаў Краўчук. 

Гэта грунтоўнае ілюстраванае выданне амаль у 

тысячу старонак. Для арганізацыі 

супрацоўніцтва паміж польскім староствам 

Легіянова і горадам Дзісной была карыснай 

наша сустрэча з кіраўніком староства, бабуля 

якога з роду Галінскіх жыла да вайны ў Дзісне. 

Галоўны захавальнік фондаў Браслаўскага музея 

Ганна Базарэвіч падаравала ў наш музей кнігі і 

друку сваю кніжку  “Яўрэйская абшчына 

Браслава”, з якой мы можам даведацца і аб 

жыцці мѐрскай яўрэйскай абшчыны, бо ў іх 

гісторыі было шмат агульнага. Вучоны-археолаг 

Вадзім Шадыра падараваў для нашага музея 

сваю манаграфію “Беларускае Падзвінне (1 

тысячагоддзе н.э)”, у якой шмат матэрыялаў аб 

археалагічных раскопках на Мѐршчыне. 

 

КАНФЕРЭНЦЫЯ Ў МІНСКУ. 

 19 – 20 лістапада ў сталіцы Беларусі 

адбылася шостая міжнародная навукова-

практычная канферэнцыя “Традыцыі і сучасны 

стан культуры і мастацтва”. Яе арганізатарамі 

выступілі Нацыянальная Акадэмія Навук 

Беларусі і яе Цэнтр даследаванняў беларускай 

культуры, мовы і літаратуры. 338 вучоных, 

навуковых супрацоўнікаў, дзеячаў культуры, 

музейных работнікаў падрыхтавалі свае даклады 

для ўдзелу у канферэнцыі. Канферэнцыя 

сапраўды мела міжнародны характар, бо 



 
Мёрская даўніна лістапад , 2015 

 5 

 

 

даклады рыхтавалі навукоўцы не толькі з 

Беларусі, але з Расіі, Украіны, Кітая, Польшчы, 

Малдовы, Казахстана, Узбекістана. 

 У першы дзень адбылося пленарнае 

пасяджэнне, на якім былі заслуханы сем 

дакладаў, потым адбылася праца ў секцыях; з-за 

насычанасці праграмы былі таксама 

арганізаваны выступленні ў падсекцыях. 

Краязнаўца Ермалѐнак В.А. прымаў удзел у 

працы падсекцыі “Музеязнаўства”, дзе прачытаў 

даклад “Старадрукаваныя кнігі ў музеі кнігі і 

друку СШ №3 г. Мѐры”, які выклікаў шырокі 

рэзананс у даследчыкаў. Матэрыялы 

канферэнцыі будуць надрукаваны асобным 

выданнем. 

 Падчас канферэнцыі адбыліся цікавыя 

сустрэчы і гутаркі. Так, для нашага музея кнігі і 

друку даследчыца Падзвіння, вучоны-археолаг 

Людміла Дучыц падаравала старыя выданні з 

бібліятэкі свайго дзеда – знакамітага 

беларускага мастака Мікалая Дучыца. Кандыдат 

гістарычных навук Вольга Мядзведзева 

падаравала мѐрскаму краязнаўцу сваю 

манаграфію “Касцярэзная вытворчасць 

Полацкай Зямлі ў ІХ – ХІІІ стагоддзях”. Для 

аматараў старажытнай гісторыі Мѐршчыны 

кніга будзе цікавая тым, што ў ѐй змешчаны 

матэрыялы па даследаванні касцяных вырабаў з 

гарадзішча Пруднікі. 

 

УДЗЕЛ У ТЭЛЕПЕРАДАЧЫ 

 Віцебскае тэлебачанне для цыклу 

тэлеперадач “Вытокі” здымала ў Мѐрах 

тэлефільм пра касцѐл у  Мѐрах. Аб гісторыі 

святыняў у мястэчку апавядаў краязнаўца В. 

Ермалѐнак. Пра сучаснае жыццѐ храма быў 

запісаны аповед пробашча Кшыштафа Мянкінэ. 

У перадачы прымала ўдзел адна са старэйшых 

прыхаджанак касцѐла Рэгіна Няміра, якая 

расказала пра барацьбу за захаванне касцѐла ў 

часы панавання атэізму. Катэхетка сп. Вайсковіч 

падзялілася разважаннямі аб сваѐй працы па 

навучанні дзяцей рэлігіі. Захрыстыян Аляксандр 

апавядаў пра ўдзел моладзі ў рэлігійным жыцці 

храма. 

ЗВАРОТНАЯ СУВЯЗЬ 

На наш артыкул у газеце пра знаходкі 

валуноў адгукнуўся жыхар Мѐраў Уладзімір 

Дубчонак. Ён даслаў свае разважанні і шмат 

здымкаў з выявамі помнікаў прыроды. З ліста 

мы даведаліся, што яго аўтар жыў на кватэры ў 

вѐсцы Чаравік у сям’і Іосіфа і Станіславы 

Томкаў ў 1966 – 1970 гг. У той час гравійная 

дарога на Новы Пагост праходзіла каля самога 

валуна, а каб за яго не зачапіцца, яго проста 

засыпалі. Пазней на загад старшыні калгаса 

“Кастрычнік” В. Ю. Дзегіля пры раскарчоўцы 

лесу на 

камень 

навалілі 

хмызняку, 

карчоў ды 

пнѐў. Сам 

Дубчонак 

Уладзімір 

працаваў у 

меліярацыі і 

таму 

пабачыў 

шмат 

валуноў ля 

былой вѐскі 

Мазалева 

паблізу 

Кублішчына

, а таксама каля вѐскі Шаўляны ў Браслаўскім 

раѐне. Зараз У. Дубчонак, працуючы ў лясной 

гаспадарцы, пабачыў шмат цікавых дрэў і таму 

даслаў у нашу рэдакцыю фотаздымкі стогадовай 

сасны з наростамі, якая расце каля вѐскі 

Юркаўшчына. 
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РУПЛІЎЦЫ МУЗЕЯ 

ПРАЦА “АРГАНАЎТАЎ” НА КАНІКУЛАХ 

Як заўсѐды, на канікулах знаходзяцца 

сябры археолага-краязнаўчага гуртка, якія 

наведваюць не толькі заняткі гуртка, але і 

аказваюць дапамогу ў музейнай працы. Вось і на 

сѐлетніх восеньскіх канікулах кожны дзень 

асабліва шчыравалі сябры гуртка, вучні 6а класа 

Скавародка Уладзімір і Лакотка Аксана, 

нягледзячы на тое, што ім было цяжка дабірацца 

з вѐскі Чэрасы,  бо трэба было ўставаць рана на 

аўтобус, які адпраўляўся а палове восьмай 

раніцы. У музеі яны дапамаглі рэстаўраваць 

экспанаты: ачышчалі старыя рэчы ад бруду, 

падклейвалі старыя паперы, вывучалі экспазіцыі 

музеяў. Шчыравалі нашы памагатыя, наводзячы 

парадак на панадворку каля музея “Сялянская 

хата”, ды і дома таксама не былі без справы – 

шукалі экспанаты для музеяў. Асабліва плѐнным 

быў пошук Уладзіміра Скавародкі. У бабулі ў 

вѐсцы Пціцкія ѐн адшукаў нямецкі процівагаз і 

металічную ўпакоўку для запалак 

пяцідзесяцігадовай даўнасці. 

НАБЫЦЦЁ ТУРЭЦКАГА БУБНА 

Падчас вывучэння дакументаў аб 

маѐмасці Мѐрскага касцѐла мы даведаліся, што ў 

яго рэестры быў і стары бубен. На дзіва, у 

прыватнай размове з жыхаром Мѐраў Мацуком 

Багуславам Сцяпанавічам мы пачулі наступную 

гісторыю. У 50-я гады ХХ ст. касцѐл быў 

зачынены, а калі ксѐндз Ян Грабоўскі вярнуўся з 

лагераў у Мѐры, яго не прапісвалі, савецкія 

ўлады не былі зацікаўлены ў эпоху атэізму 

адчыняць храм. Тады вернікі сабралі подпісы і 

грошы і адправілі “хадака” ў Маскву. Але той у 

Маскве грошы прагуляў і вярнуўся ні з чым. 

Апавядаў, быццам нельга гэтае пытанне 

вырашыць. Тады і адправілі Сцяпана 

Сцяпанавіча ў Маскву, каб ѐн паспрабаваў 

дабіцца прапіскі ксяндза, а значыць, і адчыніць 

касцѐл. І Сцяпану Мацуку ўдалося атрымаць 

дазвол. Ён здолеў дабіцца прыѐму ў галоўнага 

ўпаўнаважанага па справах рэлігіі СССР. 

Дапамагло тое, што наш зямляк быў удзельнікам 

Вялікай Айчынай вайны, меў узнагароды, быў 

адзначаны пры штурме Кѐнігсберга, чым і 

выклікаў павагу ў упаўнаважанага. Той адразу 

патэлефанаваў у Мінск, адтуль у Мѐры –  і 

справа прапіскі была вырашана адразу. Пакуль 

Сцяпан Сцяпанавіч прыехаў у Мѐры, ксѐндз 

Грабоўскі быў ужо прапісаны. На працягу 10 год 

святар жыў у доме Мацука. Ведаючы, што 

Сцяпан Сцяпанавіч быў музыкам на вяселлях, 

граў на скрыпцы, ксѐндз Ян падараваў яму 

стары бубен з касцѐла, бо ў храме ѐн даўно ўжо 

не ўжываўся. Музыка перарабіў яго для больш 

зручнага выкарыстання: зрабіў ножкі, калатоўку 
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змясціў унутры, каб можна было біць ѐй нагою 

па бубну. Пасля смерці бацькі, Багуслаў 

Сцяпанавіч захоўваў бубен як сямейную 

рэліквію. Першапачатковае вывучэнне старога 

бубна паказала, што яго можна аднесці да тыпу 

турэцкіх ваенных бубнаў. Можна толькі 

меркаваць, як ѐн трапіў у Мѐрскі касцѐл. Хутчэй 

за ўсѐ яго падаравалі фундатары касцѐла 

Мірскія, продкі якіх прымалі ўдзел у знакамітай 

бітве з туркамі пад Венай, калі войска Рэчы 

Паспалітай разграміла стотысячную асманскую 

армію і тым самым выратавала Еўропу. 

Пераможцам дасталіся вялікія трафеі. Магчыма, 

Мірскія прывезлі ў ліку трафеяў бубен і 

падаравалі яго касцѐлу, каб ѐн гучаў як сімвал 

перамогі хрысціян над мусульманамі. Трапіць 

бубен мог і ад Лапацінскіх, продак якіх Лявон 

таксама мужна змагаўся пад Венай. Тым больш, 

што ў іх уладанні касцѐла не было, бліжэйшы ад 

Лявонпаля быў касцѐл у Мѐрах. Але гэта толькі 

нашы гіпотэзы, самае галоўнае, што старая 

рэліквія атрымала сваѐ новае жыццѐ – музейнае. 

НАБЫЦЦЁ ДРЭЙДЛА 

Нягледзячы на тое, што да вайны ў Мѐрах 

жыло каля тысячы яўрэяў, а пасяліліся яны ў 

нашым краі яшчэ ў 16-м стагоддзі, знаходак 

экспанатаў, звязаных з гэтым народам, вельмі 

мала. Даводзіцца набываць найбольш цікавыя 

артэфакты на аўкцыѐнах. Вось такую рэч па 

маѐй просьбе купіў студэнт 3-га курса БДУ Ігар 

Кандратовіч. 

Гэта дзіцячая цацка-ваўчок, якая 

называецца на ідышы дрэйдл, а на сучасным 

іўрыце – сэлівон. Дарэчы, апошнюю прыдумаў 

Бен-Аві, сын нашага земляка, заснавальніка 

іўрыту Бен-Іегуды.  

Гуляюць з гэтай цацкай яўрэйскія дзеці 

падчас Ханукі, свята ў гонар вызвалення Ізраіля 

ад сірыйскага цара Анціѐха ў 164 годзе да н.э.. 

Калі  ізраільскія паўстанцы на чале з братамі 

Макавеямі захапілі храм Саламона, яго трэба 

было ачысціць, бо сірыйцы, каб прынізіць 

яўрэяў, у іх святыні рэзалі свіней, нячыстую для 

ізраільцян жывѐлу.  І тады здарыўся цуд: хаця 

алею для свяцільніка было толькі на адзін дзень, 

але па волі Бога агеньчык гарэў восем дзѐн. 

Таму і свята Ханука доўжыцца такі тэрмін. Яно 

адзначаецца ў месяцы кіслеў, па нашым 

календары гэта канец лістапада – снежань, калі 

самыя кароткія дні і доўгія вечары. Каб іх было 

цікавей правесці дзецям, і з'явілася гульня ў 16-

м стагоддзі. 

На свята малым дораць дробныя манеты і 

прысмакі, якія і выкарыстоўваюцца ў гульні. 

Ваўчок – дрэйдл – мае чатыры грані, на кожнай 

выбіты літары іўрыту – нун, гімель, хэй і шын, 

якія азначаюць "Цуд вялікі здарыўся тут", альбо 

для тых, хто жыве за межамі Ізраіля, – "Цуд 

вялікі здарыўся там". Правілы гульні вельмі 

простыя. Калі выпадае літара нун – ніхто не 

выйграе, гімель – выйграе той, хто круціць 

ваўчок, хэй – той, хто пускае ваўчок, забірае 

палову стаўкі, а пры шын ѐн сам аддае стаўку. 

У часы пераследу яўрэяў такім чынам 

дзеці вывучалі літары іўрыту. 

У банк гульні ставілі манеты ці цукеркі, 

іншыя прысмакі. 
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Набыты намі дрэйдл знойдзены ў г. 

Высокае Камянецкага раѐна на Брэстчыне. 

Перад вайной там жыло звыш паўтары тысячы 

яўрэяў, якіх знішчылі фашысты. Ваўчок, які 

будзе знаходзіцца ў экспазіцыі нашага музея, 

мае грані ў 10 мм па шырыні, даўжыня 11 мм, 

вышыня ўсяго дрэйдла 22 мм. Выраблены ѐн з 

волава, таму выдатна захаваўся, літары добра 

чытаюцца. Спадзяюся, што здымак дапаможа 

выявіць падобную рэч і ў нашых мясцінах. 

Вітольд Ермалѐнак.   

 

ЧАТЫРЫ З ПАЛОВАЙ КІЛАГРАМЫ 

ЗНАХОДАК 

Кіраўнік музея Ермалѐнак В.А. і студэнт 

гістфака Кандратовіч Ігар набылі на аўкцыѐне не 

проста нейкі там адзін экспанат, а цэлых чатыры 

з паловай кілаграмы знаходак з беларускай 

зямлі. Тэматыка знаходак разнастайная, як і іх 

храналагічныя рамкі, якія ахопліваюць амаль 

тысячагадовы перыяд. 

Самымі старымі былі фрагмент 

бранзалета і лірападобная спражка Х – ХІІІ ст.. 

Некаторыя з набытых рэчаў былі 

распаўсюджаны і на Мѐршчыне. Так, 

напрыклад, у нашым музеі ўжо меліся 

керамічныя галандскія люлькі, зараз мы набылі 

яшчэ дзве. Адна з іх – 17 стагоддзя, другая, 

больш цікавая – з зялѐнай палівай – адносіцца 

ўжо да 18-га стагоддзя. Да гэтага перыяду 

адносяцца таксама кулі і алавяныя лампадкі, 

якімі карысталіся сяляне ў тыя часы не толькі ў 

нашым краі, але і па ўсѐй Беларусі.  Падобныя 

вырабы ўжо ѐсць у нашай музейнай калекцыі. 

Шмат знаходак было і ад часоў Першай 

сусветнай вайны. Гэта тры спражкі расійскіх 

салдат, наверша ад газавага снарада, 10 

латунных падковак ад расійскіх салдацкіх ботаў, 

якія патрэбны былі для таго, каб чаканіць крок 

на парадах. На іх пазначаны і гады выпуску: 

1910, 1912, 1913, 1914, а таксама і літары 

прадпрыемстваў, якія выпускалі падковы. Маем 

мы зараз і бронзавую цэшку салдата музычнага 

палка.  

Асаблівая вялікая колькасць прадметаў у 

нашай скарбонцы звязаная з конскай вупражжу. 

Гэта разнастайныя спражкі і кольцы для 

ўпрыгожвання аброці, шматлікія накладкі для 

ўпрыгожвання падсядзѐлка, хамута, лейцаў, 

асобныя шамѐлы. 

Шмат ваеннай атрыбутыкі невыпадковы. 

Пошук праводзілі, напэўна, у наваколлі 

Брэсцкай крэпасці. У набытым зборы экспанатаў 

ѐсць чайная лыжачка варшаўскай фірмы 

“Фражэт” ХІХ ст., ручка ад сталовага нажа з 

шляхецкім гербам, бронзавае наверша ад 

керасінавай лямпы, асобныя часткі прымусаў, 

самавараў гэтага часу, кранікі, вушкі, ручкі – усѐ 

гэта нам будзе патрэбна для рэстаўрацыі 

прадметаў нашай музейнай калекцыі. У 

фрагментах мы атрымалі медны абразок- 

складзень, частку распяцця з волава, бронзавую 

лыжку з арнаментам, часткі гармоніка, 

гадзіннікаў, зашпілак ад вайсковых палатак, 

фрагмент падсвечніка. Рэдкім з’яўляецца 

нагрудны знак “арол” з фашысцкай свастыкай. З 

асобных знаходак можна назваць корак ад 

нямецкай бутэлькі, металічную каробку ад 

запалак з выявай фантана “Самсон” у 

Пецергофе, а таксама алавяннага салдаціка. 

Гэтыя рэчы можна аднесці да 60-х гадоў ХХ 

стагоддзя, яны зроблены ў СССР. Паміж 

знаходак вялікая колькасць салдацкай 

фурнітуры з 1812 года, Першай і Другой 

сусветнай войнаў. Усѐ пералічанае намі – толькі 

невялікая частка знаходак, набытых намі ў 

адным лоце аўкцыѐна.  

 

ПАДАРУНКІ АД МІКОЛЫ ПАЎЛОВІЧА 



 
Мёрская даўніна лістапад , 2015 

 9 

 

Падчас чарговай сустрэчы з краязнаўцам 

і калекцыянерам з Латвіі мы атрымалі вялікую 

колькасць цікавых экспанатаў, якія папоўняць 

экспазіцыі ўсіх чатырох нашых музеяў. Самая 

старая кніга, якая папоўніла раздзел “Духоўная 

літаратура” ў музеі кнігі і друку, надрукавана ў 

горадзе Елгава ў 1878 годзе; яна ўтрымлівае 

каментарыі Лютэра да пратэстанцкай Бібліі. 

Кніга напісана гатычнымі літарамі на старой 

латышскай мове. 

Для раздзела “Сусветная літаратура” 

музея кнігі і друку мы атрымалі ў падарунак 

некалькі тамоў з поўнага збору твораў 

знакамітага нарвежскага пісьменніка ХІХ 

стагоддзя Ёнаса Лі (1833 – 1908). Гэтыя кнігі – з 

поўнага збору яго твораў. Кнігі надрукаваны 

ўжо пасля смерці аўтара на нарвежскай мове ў 

1909 годзе і пабачылі свет у сталіцы Нарвегіі, 

якая тады называлася Крысціянія. У трэцім томе 

змешчаны твор “Гарэзы”. У чацвѐртым томе мы 

можам прачытаць раман “Жывѐла Рэйн”. Пяты 

том утрымлівае драматычны твор “Сонца 

заходзіць”. Аўтар праславіўся рэалізмам у 

паказе працы і быту нарвежскіх сялян, маракоў і 

рыбакоў. Асабліва яму ўдавалася паказаць 

характар маладых дзяўчат, іх беззаганныя 

пачуцці і перажыванні. У большасці сваіх 

твораў пісьменнік імкнуўся паказаць, як з-за 

маленькай здзелкі с з сумленнем у маладосці 

чалавек паступова падае ў бездань, апускаецца 

на дно жыцця. 

У раздзел “Старыя падручнікі” 

краязнаўца з Латвіі падараваў падручнік па 

фізіцы для шостага класа, надрукаваны на 

латышскай мове ў Рызе ў 1945 годзе, а таксама 

дапаможнік для чацвѐртага класа “Гісторыя 

СССР” 1963 года выдання на рускай мове. 

З мастацкіх кніг савецкага перыяду наша 

бібліятэка папоўнілася кніжкай М. Ільіна 

“Пакарэнне прыроды”, якая надрукавана ў 1953 

годзе. 

Да раздзела “Часопісы” мы атрымалі 

таксама выданне савецкіх часоў «Достижения 

науки и передовой опыт в сельском хозяйстве», 

№4 за 1955 год. Цікава, што гэты часопіс за 

некалькі год да “кукурузнай эпапеі” Мікіты 

Хрушчова амаль поўнасцю прысвечаны 

кукурузнай тэматыцы. 

Раздзел “Календары” павялічыўся за 

кошт “Клубнага календара” на 1962 год. Мы 

ведаем, што ў 1961 годзе была прынята 

праграма будаўніцтва камунізму, таму шмат 

месца ў гэтым календары адводзіцца 

камуністычнай тэматыцы. Дрэннай захаванасці, 

але цікавы, падараваны нам каляндар 

стараабрадцаў на 1944 год, калі яшчэ існавала 

нямецкая акупацыя Латвіі. Таму самыя першыя 

святы, пералічаныя ў календары, – гэта нямецкія 

дзяржаўныя святы.  

 

 

АРТЫКУЛ З “БЕЛАРУСКАЙ КРЫНІЦЫ” 

Як у вѐсцы каля Друі танчылі “Лявоніху” 

пад “Пагоняй” і бел-чырвона-белым сцягам 

“Беларуская Крыніца”, №27, 10 жніўня 

1933 года надрукавала цікавую карэспандэнцыю 

з вѐскі Шальціны. Гэта ў Браслаўскім павеце 

каля Друі, цяпер Мѐрскі раѐн. У гэтай вѐсцы 

дзейнічаў гурток Беларускага Інстытута 

Гаспадаркі і Культуры, які актыўна займаўся 

асветніцкай працай. 

Пад сьцягам Пагоні 

Шальціны, Браслаўскага пав. Мала дзе 

ѐсьць сяло, хутар у ваколіцы Гуртка Б.І.Г.іК. у 

Шальцінах, дзе б ня чыталі беларускай кніжкі ці 

газеты. Часта моладзь, якая ніколі ніякіх кніжак 

ня чытала, бярэ свае кніжкі з Гуртка і чытае. 

Песьня родная, што раз шырэй разлягаецца. 

У апошніх часох драматычная секцыя 

Гуртка зрабіла аж тры прадстаўленьні ў суседніх 



 
Мёрская даўніна лістапад , 2015 

 10 

сѐлах: у Бабарыках, Гір’ятох і ў Якужох. 

Адыграны пераважна: “Гурток”, “Конскі 

партрэт” і “Зьбянтэжаны Саўка”. Найбольш 

людзей было ў Бабарыках, бо каля 350 асоб. У 

Гір’ятох, дзякуючы таму, што была благая 

пагода, слаба было разрэкламавана, а мяйсцовы 

польскі вучыцель зладзіў для нясьведамых сваіх 

сябраў Вейскага Ст. М. (Stowarzyszenie 

Młodzieży Wiejskiej, польская арганізацыя – К. 

Ш.) “забаву”, было толькі 100 асоб. 

У Якужох прадстаўленне адбылося пад 

голым небам. Пагода пекная. Глядзельня 

абстаўлена зеленяй. Сцэна аграмадная, 

удэкаравана вянкамі і ўзорыстымі дыванамі, а 

над усім, як заўсягды на нашых прадстаўленьнях 

бывае, у вяночку наша Пагоня з народнымі 

сьцягамі. Артысты йгралі без закіду, асабліва Г. 

Анішчанка. Уражаньне было дужа радаснае і 

ўрачыстае. Пасьля на сцэне адтанцавалі 

Лявоніху і распачаліся гульні. 

Беларускае прадстаўленьне гэта 

ўрачыстасьць усяе ваколіцы, на яго йдуць усе, 

хто 20 гр. мае, а калі матка ня мае грошай, дык 

просіць, каб хоць ейных дзяцей пусьцілі 

паглядзець. Пашана роднаму слову, любоў 

роднай кніжкі пад сялянскай страхой даказвае, 

што народ наш жыве”. 

Г. Вайдзѐнак. 

Газета "Беларуская Крыніца" ўзята з 

інтэрнэт-сайта бібліятэкі імя Урублеўскіх 

(Вільня) 

 Кастусь Шыталь 

 

МЁРСКІ КАСЦЁЛ  І ПАРАФІЯ Ў 1783 

ГОДЗЕ(Заканчэнне) 

З уладанняў Невянглоўскай, жонкі 

ротмістра браслаўскага, да мѐрскай парафіі 

адносіліся засценак Рубава, вѐскі Руская і 

Каменка; з уладанняў жонкі канюшага 

браслаўскага Мірскага ў мѐрскай парафіі былі: 

фальварак Гарані, засценак Шарвараўшчына. Да 

ўладанняў жонкі падкаморага браслаўскага 

Беліковічавай адносіўся двор Мѐры, засценкі 

Жугеры, Парчэлі, Плейкі, Рыжаўшчына, 

Петручкі, вѐска Пад’ельцы. 

Праваслаўных на тэрыторыі Мѐрскай 

парафіі ў гэты час не было, а вось яўрэяў 

пражывала 65 чалавек, але сваѐй сінагогі яны не 

мелі. Касцѐлаў філіяльных у парафіі не было. 

Парафіяне хавалі сваіх памерлых у Мѐрах на 

каталіцкіх могілках, але здараліся рэдкія 

выпадкі, калі патаемна хавалі і на ўніяцкіх, якія, 

у адрозненне ад каталіцкіх, не былі 

абгароджаны. Ярмарак у парафіі не было, 

лекараў і фельчараў таксама , толькі ў Друі быў 

доктар-яўрэй, які добра лячыў. Знахараў і 

шаптуноў, якія замаўляюць хваробы, у парафіі 

не было. Было затое каля дваццаці бадзягаў, якія 

туляліся, хоць большасць з іх былі здаровыя і 

маглі працаваць. Каталіцкіх капліц у парафіі не 

было, толькі ў маѐнтку Мѐры пані Беліковічавай 

была ўніяцкая капліца, філіял Чэраскай уніяцкай 

царквы. Гэта капліца ніякіх перашкод касцѐлу не 

чыніла. Імша там адбывалася ў будзѐнныя дні і 

нядзелю. Чэраскі святар Стэфан Бароўскі быў 

добрым памочнікам у парафіяльных справах, 

разам з панамі Беліковічамі і цэлым дваром 

наведваў нядзельную службу ў Мѐрскім касцѐле. 

Школ у Мѐрскай парафіі не было. Гэта можна 

растлумачыць тым, што просты люд і, нават 

шляхта, не жадае навучаць сваіх дзяцей. 

Сціплыя сродкі касцѐла не дазвалялі яе 

ўтрымліваць. Праўда некаторыя жыхары 

наймалі дырэктара на месяц, для навучання 

дзяцей дома, бо такая форма навучання 

абыходзіцца больш танна.   

Дакументаў на фундацыю паноў Мірскіх 

не захавалася. Іх лѐс невядомы: ці іх знеслі з 

сабой праваслаўныя, калі іх выганялі з царквы, 

ці яны прапалі, калі будынак святыні занялі 

ксяндзы-канонікі рэгулярныя, ці яшчэ якім-

небудзь чынам зніклі. У гэты час у бібліятэцы 

Мѐрскага касцѐла налічвалася 56 кніг на 

лацінскай і польскай мовах, пераважалі выданні 

тэалагічнага зместу. Гэта па тых часах была 

вялікая бібліятэка. Напрыклад, кнігазборы 

больш старых касцѐлаў у Іказні і Новым Пагосце 

былі значна меншыя. Праглядаючы рэестры кніг 

мѐрскага касцѐла мы, напрыклад, знаходзім 

кнігу “Казанні на цэлы год”, надрукаваную ў 

Вільні ў 1752 годзе. Яе аўтар Ян Пашакоўскі 

(1684 – 1757 гг.), доктар філасофіі, закончыў 

семінарыю ў Нясвіжы, выкладаў філасофію ў 

Віленскай акадэміі, вучыў дзяцей Радзівілаў, 

http://www.mab.lt/paveldas/MAB01/160001/163877.html
http://www.mab.lt/paveldas/MAB01/160001/163877.html
http://westki.info/users/kastus-shytal
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быў рэктарам Слуцкага езуіцкага калегіума. У 

спісе кніг знаходзім і выданне Людвіка 

Керсніцкага (1678 – 1733 гг.) пад назвай 

“Казанні ў нядзелю”. Аўтар нарадзіўся на 

Ашмяншчыне, быў выкладчыкам і рэктарам 

езуіцкіх калегіумаў, за красамоўства сучаснікі 

называлі яго “Перыклам”. Таксама мы бачым у 

бібліятэцы касцѐла “Казанні ў нядзелю” 

Лахоўскага (1730 – 1809 гг.), “Казанні на святы” 

Грацыяна Пятроўскага (1735 – 1805гг.), 

надрукаваную ў 1770 годзе. У бібліятэцы 

Мѐрскага касцѐла быў і пераклад на польскую 

мову знакамітага французскага тэолага Луі 

Бурдалу (1632 – 1704 гг.). Акрамя таго мы 

знаходзім у спісе кніг нядзельныя казанні 

ксяндза Беліцкага і Юзэфа Спірыдзіѐна. У 

рэестры кніг мы знаходзім выданні па 

касцельных спевах і музыцы італьянскіх аўтараў 

Аляксандра  Каламалі, Іаана Дрэўса, Філіпа  

Дзежлусітані. Пры гэтым кніга апошняга 

пазначана клічнікам. Шмат было выданняў 

польскага вучонага і святара Францішка 

Пшылецкага. Каб паказаць багацце кніжнай 

спадчыны, знайсці магчыма захаваныя яшчэ ў 

людзей гэтыя выданні, мы пералічым асноўныя 

кнігі і іх аўтараў. У рэестры называюцца творы 

такіх аўтараў, як “Маральная этыка” 

Бузенбаўма, “Спекулятыўная тэалогія” Антаніні, 

працы Ладыслава Сенекі, Андрэа Віктарэлі, 

Плінуса Палямона, Антона дэ Молінэ, 

Мельхіора Вітэнбергскага, палемічныя нататкі 

Тобія Арэнта, Георгія Фэдры, Томаша Кэмпі, 

Ферары Сенекі. Названа некалькі кніг 

разважанняў на тэалагічныя тэмы аўтараў: 

Вінцэнці Бруні, Францыска Кастэра, Міколы 

Элофа і шмат іншых. Акрамя тэалагічных 

выданняў у бібліятэцы Мѐрскага касцѐла былі і 

кнігі гістарычнага зместу. Напрыклад, 

“Рэвалюцыя Каралеўства Швецыі”, “Гісторыя 

Польшчы” караля Латарынгскага, унікальнае 

выданне Гваніньі па гісторыі паўночнай 

Беларусі, у тым ліку і нашага краю, двухтомнік 

“Ваенная гісторыя” ў перакладзе Фелікса Ёдкі, 

надрукаваны ў 1779 годзе ў Гродне. Менавіта 

гэтую кніжку мы адшукалі ў разбуранай хаце ў 

Блажках. Як яна там апынулася, аб гэтым можна 

толькі выказваць здагадкі. Другая кніжка з 

бібліятэкі Мѐрскага касцѐла, якую мы таксама 

адшукалі ў вѐсцы Блажкі, гэта “Казанні”. З 

цікавых выданняў, якія знаходзіліся ў той час у 

касцѐле, былі і “Флора доктара” аб лекавых 

уласцівасцях 

раслін, 

“Хрысціянская 

педагогіка”, 

творы  вядомага 

антычнага 

аратара 

Цыцэрона, 

штодзѐннае 

набажэнства на 

латышскай мове 

,”Голас сына 

горліцы” і інш.  

У апісанні 

мы знаходзім і 

вопіс інвентару, 

які знаходзіўся ў 

касцѐле. Са 

срэбраных рэчаў 

у інвентары 

запісаны аклад 

абраза Найсвяцейшай Дзевы Марыі з 

пазалочанай каронай. У гэтым жа алтары і 

срэбраная шафка для фігуры Госпада Езуса 
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Хрыста, а ў алтары Езуса Хрыста срэбраныя 

промні ў яго кароне. Найбольш каштоўнай была 

срэбраная пушка (скрынка для захоўвання 

святых дароў) вагою каля 500 грамаў з 

накрыўкай знутры ў пазалоце, келіх з талеркай 

для эўхарыстыі, таксама срэбраны, вагою 470 

грамаў, срэбраная талерка для прычашчэння 

хворых вагою 150 грамаў. У захрыстыі 

захоўваліся арнаты – убранне святара падчас 

імшы або іншых выпадкаў, звязаных з 

выкананнем пастырскіх абавязкаў. Вопіс 

змяшчае два арнаты чырвонага колеру, два 

арнаты фіялетавага колеру, чатыры белага, адзін 

з гродзетуру (гродзетур – белы атлас) у кветкі 

аранжавым 

крыжам, другі 

таксама белы 

атласны з 

чырвоным 

крыжам і 

вышыванымі 

кветкамі, 

трэці арнат з 

белага 

люстрыну 

(люстрын – 

шэрсць) і 

вышытым 

шарсцяным 

крыжам цѐмна-аранжавага колеру. Два арнаты 

чорнага колеру, а таксама капа (пакрывала) адна 

чорная для хворых, другая белая, бурса для 

хворых кармазынавага (бардовага) колеру сукна. 

У касцѐле было і адзенне для міністрантаў – 

комжы, старыя і новыя, колькасцю17, тканых 

альбаў ужываных і новых – шэсць (альба – 

вопратка святара белага колеру, апраналася пад 

арнат). У спісе літургічнага адзення мѐрскага 

касцѐла называюцца і чатырнаццаць гумералаў 

(гумерал – накідка на плечы святара), абрусаў на 

алтары тры, тувальня (стужка) – кужэльных – 9, 

і дзве старых.  Вопіс называе і розных фіранак – 

10, з іх дзве зялѐных, дзве вышываных, дзве з 

блакітнай шэрсці, дзве з чырвонай кітайкі 

(кітайка – бавоўна). Для правядзення урачыстых 

працэсій ў касцѐле знаходзіліся шэсць харугваў і 

чатыры невялікія сцяжкі да галоўнай харугвы. 

Пад час працэсій выкарыстоўваліся і ліхтары, 

якіх ў 1783 годзе ў касцѐле было шэсць малых з 

волава і  два вялікіх ліхтары таксама з волава, 

яшчэ былі два малыя ліхтарыкі з бронзы. У тыя 

часы металічныя вырабы, асабліва з каляровых 

металаў, былі дарагія і таму ў апісанні маѐмасці 

касцѐла пазначаны ўсе вырабы з металаў. 

Напрыклад, алавяны вялікі крыж пры галоўным 

аўтары, алавяная  чаша для мыцця пальцаў, 

ампулы (ампула малы посуд) з накрыўкай для 

вады і віна з волава чатыры, дзве алавяныя 

бутэлькі для  алея, алавяная лыжачка. У рэестры  

пералічана і колькасць званкоў для правядзення 

службы, іх было 5, яшчэ адзін у купале касцѐла, 

цыркулаў для госціі, два камунікатаў. У вопісе 

называецца і стары бубен, які выкарыстоўваўся 

пад час урачыстасцяў. У апісанні маѐмасці мы 

знаходзім і шэсць нітак дробных перлін ля 

абраза Найсвяцейшай Панны Марыі, а таксама 

крыж драўляны для працэсій, чатыры малыя 

драўляныя распяцці і, нават, называецца дошка, 

абітая чырвонай сукном для распяцця.Тры 

кавалкі зялѐнага сукна для заслання аўтароў. 

Крэсла вырабленае сталярскай працы абабітае 

аксамітам. Два партатылы (маленькія 

перанасныя аўтары), бляшаная лампада перад 

вялікім аўтаром, шэсць бляшаных лямпаў на 

ножках, памаляваных у зялѐным колеры. Такім 

чынам, з вопісу Мѐрскага касцѐлу мы 

даведваемся, што і ў 1783 годзе святыня мела 

ўсѐ неабходнае для правядзення богаслужэнняў. 

Апісанне касцѐла падпісана дзеканам 

Браслаўскім ксяндзом Ленартовічам.  

В. А. Ермалёнак 
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