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У НУМАРЫ: ЭКСКУРСІІ * ВЫСТАВА Ў ВІЦЕБСКУ* НОВАЯ ВЫСТАВА 

Ў ГІСТАРЫЧНЫМ МУЗЕІ *КАНФЕРЭНЦЫЯ Ў ВІЦЕБСКУ* РУПЛІЎЦЫ 

МУЗЕЯ* ПРАЦА Ў МУЗЕІ НА КАНІКУЛАХ* ВІЦЕБСКІ СШЫТАК* 

ЗБОРНІЧАК АЛЕНЫ БАСІКІРСКАЙ* ПАДАРОЖЖА ПА МУЗЕІ КНІГІ І 

ДРУКУ 

 
 

НАШ ЛЮСТРАДЗЁН 

ЭКСКУРСІІ 

У МУЗЕІ – ЛАГЕР АДПАЧЫНКУ 

Падчас восеньскіх канікулаў у нашай 

школе быў арганізаваны лагер адпачынку для 

малодшых школьнікаў “Зорная краіна”. У 

культурную праграму было ўключана і 

наведванне музеяў. У музеі кнігі і друку для 

першага атрада п а тэме “Вытокі пісьма” 

правяла экскурсію захавальніца фондаў 

Марыя Ермалёнак, для другога атрада па тэме 

“Старая беларуская кніга “ экскурсію правёў 

дырэктар музея Вітаўт Ермалёнак. Дзеці 

пазнаёміліся з найбольш цікавымі экспанатамі 

раздзелаў, даведаліся аб гісторыі пісьменнасці 

ў нашым краі. 

У МУЗЕІ – ВУЧНІ ПАВЯЦКАЙ ШКОЛЫ  

У гістарычным музеі на канікулах 

пабылі на экскурсіі вучні Павяцкай СШ на 

чале з настаўнікам гісторыі Антонам 

Баляслававічам Астукевічам. Захавальніца 

фондаў Марыя Ермалёнак правяла экскурсію 

па тэме “Добры дзень, музей!” Яна пазнаёміла 

вучняў з асноўнымі раздзеламі музея, 

спынілася на найбольш цікавых экспанатах, 

распавяла гісторыю іх знаходак.  

У МУЗЕІ – ШКОЛЬНІЦЫ З НОВАГА 

ПАГОС ТА 

Настаўніца гісторыі з Новага Пагосту 

Самсановіч Наталля Віктараўна прывезла ў 

гістарчыны музей вучаніц, якія вельмі 

цікавяцца гісторыяй. Экскурсавод музея 

Марыя Ермалёнак падрабязна распавяла аб 

гісторыі нашага краю, выкарыстоўваючы 

найбольш цікавыя экспанаты. Дапытлівыя 

вучаніцы задавалі шмат пытанняў па гісторыі 

Мёршчыны, цікавіліся гісторыяй загадкавых 

знаходак. 

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

гуртка “Арганаўты мінулага”                № 11 (83) 2017   
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ЭКСКУРСІІ Ў “СЯЛЯНСКУЮ ХАТУ” 

Лістападаўскім пагодным днём вучні 6-

а класа з класным кіраўніком Уладзіс лавам 

Кашкурам пажадалі наведаць этнаграфічны 

музей. Кіраўнік музея Вітаўт Ермалёнак 

правёў для іх экскурсію па тэме “Панадворак”. 

Дзеці не толькі даведаліся аб шматлікіх рэчах, 

якія размешчаны на панадворку, але перш за 

ўсё пачулі іх беларускія назвы. Як для іх 

продкаў былі невядомымі запазычаныя 

нашымі сучаснікамі словы калітка, забор, 

крыша, так для сучасных іх нашчадкаў 

невядомыя спрадвечна беларускія назвы тын, 

брук, брамка, страха і інш. Самыя дапытлівыя 

і кемлівыя вучні атрымалі ад кіраўніка музея 

прызы. 

Экскурсію ў “Сялянскую хату” для 

вучняў 7-а класа (класны кіраўнік Наталля 

Будзько) у лістападзе правяла захавальніца 

фондаў Марыя Ермалёнак. Тэма яе аповяду: 

“Падзел сялянскай працы ў мінулым”. На 

аснове экспанатаў музея яна распавяла аб 

занятках мужчын, жанчын і дзяцей у ХІХ 

стагоддзі. Напрыклад, мужчыны аралі зямлю, 

баранавалі і сеялі жыта, жанчыны і падлеткі 

яго жалі, потым мужчыны малацілі і малолі ў 

ручных жорнах, а жанчыны пяклі хлеб. У 

музеі ёсць усе прадметы, каб наглядна 

растлумачыць працэс апрацоўкі лёну і вырабу 

з яго палатна і адзення. Школьнікі яшчэ 

больш пераканаліся ў цяжкасцях сялянскага 

жыцця ў мінулым.

 

У МУЗЕІ – ГОСЦІ З ВІЦЕБСКА  

У лістападзе гістарычны музей 

наведалі метадысты і кіраўнікі гурткоў з 

абласнога Палаца дзяцей і моладзі. Экскурсію 

па гістарычным музеі правёў для гасцей 

кіраўнік музейнага аб’яднання Вітаўт 

Ермалёнак. Ён падрабязна распавёў аб 

найбольш каштоўных экспанатах, змешчаных 

у экспазіцыі музея. Асабліва зацікавілі гасцей 

гісторыі аб знаходках у грунтовым магільніку 

Казлоўцы, аб загадкавым паходжанні старога 

турэцкага бубна. Уражаны госці былі і вялікай 

калекцыяй унікальных манет і скарбаў, а 

таксама экспанатамі з новай выставы. 

ЭКСКУРСІЯ ДЛЯ АРХІЕПІСКАПА  

У час святкавання 1025-годдзя з часу 

ўтварэння Полацкай епархіі Мёры наведаў 

архіепіскап Полацкі і Глыбоцкі ўладыка 

Феадосій. Яго святарства пажадаў наведаць 

музеі СШ № 3, аб якіх яму было ўжо даўно 

вядома. Кіраўнік музейнага аб’яднання Вітаўт 

Ермалёнак правёў спачатку азнаямляльную 
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экскурсію ў музеі кнігі і друку, дзе распавёў 

аб найбольш цікавых рукапісных кнігах і 

старадруках, асаблівую ўвагу надаўшы 

знаёмству з рэлігійнай літаратурай. У 

гістарычным музеі Вітаўт Ермалёнак звярнуў 

увагу яго святарства на адзінкавыя для 

Беларусі знаходкі, якія знаходзяцца ў 

экспазіцыі, а таксама падрабязна пазнаёміў з 

экспанатамі, якія распавядаюць пра Героя 

Савецкага Саюза, віцэ-адмірала Ягора Томку. 

Высокі госць быў па-сапраўднаму ўражаны 

экспазіцыямі музеяў. 

ЭКСКУРСІЯ Ў ДЗІСНЕ  

8 лістапада 2017 года быў падпісаны 

дагавор аб партнёрскім супрацоўніцтве паміж 

Мёрскім раёнам і гмінай Гонёндз 

Падляшскага ваяводства Польшчы. У складзе 

дэлегацыі былі Міхал Хабрас – дарадца 

польскага пасольства ў Беларусі, бургамістр 

горада Гонёндз Марыюш Раматоўскі, 

інспектар адміністрацыі Аркадзіюш 

Студнярэк. Знаёмства кіраўнікоў 

адміністрацыі Падляшскага ваяводства 

пачалося яшчэ ў мінулым годзе, калі наш раён 

наведалі прадстаўнікі адміністрацыі гмінаў. 

Дзякуючы пачатаму супрацоўніцтву і 

падтрымцы пасольства Польшчы адноўлены 

магілы польскіх салдат у Драгунах, складзены 

праект і праведзена падрыхтоўчая праца па 

рэстаўрацыі калоны 1791 года ў Лявонпалі. 

Налета запланавана будаўніцтва турысцкага 

кемпінга ў Пераброддзі. У рамках праграмы 

візіту польскія госці наведалі візіт-цэнтр 

балота “Ельня”, дзе дырэктар заказніка Іван 

Барок распавёў аб адметнасцях верхавога 

балота Ельня. Пасля сустрэчы ў экацэнтры 

адбылася паездка ў старажытны горад Дзісну. 

Аб гісторыі і славутасцях самага маленькага 

горада распавёў на польскай мове краязнаўца 

Вітаўт Ермалёнак. З яго вуснаў госці з 

Польшчы даведаліся пра гісторыю замка, 

касцёла, польскай гімназіі ў Дзісне, славутых 

асобах, лёс якіх звязаны з гэтым горадам. 

Польская дэлегацыя наведала Дзісненскі Дом 

рамёстваў, дзе іх уразіла багацце вырабаў 

народнай творчасці, створаных настаўнікамі і 

вучнямі. У завяршэнні была праведзена 

экскурсія па залах музея горада Дзісны. На 

наступны дзень польскія госці прынялі ўдзел 

у асвячэнні нанава адрэстаўраваных могілак 

польскіх жаўнераў, загінулых у 1919 – 1920-х 

гадах ля вёскі Драгуны. 

ВЫСТАВА Ў ВІЦЕБСКУ  

Стаў традыцыяй удзел краязнаўца 

Вітаўта Ермалёнка ў абласным фестывалі 

нацыянальных культур “Нас з’яднала зямля 

Беларусі”, які праходзіць раз у два гады. На 

гэты раз свята праходзіла не ў Мёрах, а ў 

Віцебску. На фестываль з Мёрскага раёна былі 

запрошаны прадстаўніца мардоўскай кухні з 

Цімошкава Святлана Сосік, прадстаўніцы 

беларускай кухні “Цвецінскія прысмакі” з 

Цвеціна, спявак рускай песні Сяргей Філіпаў, 

выканаўца польскай песні Валянціна 

Пілецкая. Вітаўт Ермалёнак падрыхтаваў для 

выставы ў Віцебску калекцыю рэліквій 

польскай культуры XVIII – першай паловы 
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XX стагоддзя. Вялікае ўражанне на гасцей 

фестывалю аказалі прадстаўленыя ў 

экспазіцыі папяровыя грошы Рэчы 

Паспалітай, старыя кнігі і фотаздымкі, 

прадметы быту і посуд польскіх 

прадпрыемстваў. Журы фестывалю 

ўзнагародзіла Вітаўта Ермалёнка, а таксама 

ўсіх удзельнікаў абласнога свята з Мёршчыны 

дыпломамі. 

КАНФЕРЭНЦЫЯ Ў ВІЦЕБСКУ  

23 лістапада ў Віцебскай абласной 

бібліятэцы адбылася трэцяя Міжнародная 

навукова-практычная канферэнцыя “Віцебскі 

край”, прысвечаная 500-годдзю беларускага 

кнігадрукавання. Акрамя абласной бібліятэкі 

да яе арганізацыі спрычніліся Віцебскі 

дзяржуніверсітэт імя П.М.Машэрава, абласны 

краязнаўчы музей. Даклады на канферэнцыю 

былі дасланы не толькі з розных гарадоў 

Беларусі, але і з Расіі, Латвіі. На плянарным 

паседжанні ўдзельнікаў канферэнцыі віталі 

дырэктар Віцебскай абласной бібліятэкі 

Таццяна Адамян, начальнік галоўнага 

ўпраўлення ідэалагічнай працы, культуры і па 

справах моладзі Віцебскага аблвыканкама 

Генадзь Ягораў, намеснік дырэктара па 

навуковай працы і выдавецкай дзейнасці 

Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі 

культуралогіі Аляксандр Суша. Ён падараваў 

факсімільнае выданне кніг Ф.Скарыны 

абласной бібліятэцы, а новы энцыклапедычны 

даведнік аб беларускім першадрукары ўсім 

раённым бібліятэкам. Пасля плянарнага 

паседжання адбылася праца па чатырох 

секцыях. На другой секцыі “Культурна-

асветніцкія ўстановы і ўстановы адукацыі ў 

сістэме сучаснага краязнаўства” выступіў з 

дакладам кіраўнік музейнага аб’яднання СШ 

№3 г. Мёры Вітаўт Ермалёнак. Тэма яго 

выступлення знітавана з тэматыкай 

канферэнцыі, а менавіта “Рэлігійныя выданні 

ў музеі кнігі і друку”. Акрамя таго, ён 

прэзентаваў прысутным сваю новую кнігу 

“Чароўных вандровак пярсцёнкі”. Усе 

даклады, а іх было больш за 60 , будуць 

надрукаваны асобным зборнікам.  

НОВАЯ ВЫСТАВА Ў ГІСТАРЫЧНЫМ 

МУЗЕІ  

Кожны год, дзякуючы нашым 

рупліўцам, папаўняюцца навукова-

дапаможныя фонды музеяў. Памеры 

экспазіцый не дазваляюць змясціць нават 

самыя цікавыя з новых экспанатаў, таму 

выстава дапаможа наведнікам пазнаёміцца са 

знаходкамі, якія потым будуць захоўвацца ў 

музейных сховішчах. Як заўсёды, у экспазіцыі 

выставы мы паказалі знаходкі рознага тыпу. 

Наведнікаў асабліва цікавяць папяровыя 

грошы, таму мы змясцілі шмат цікавых бонаў 

замежных краін ХХ – ХХІ стагоддзяў, якія 

набылі ў апошні час,–  Гамбіі, вострава 

Фіджы, Барбадоса, Філіпінаў, Ганы, Малаві, 

Папуа Новая Гвінея, Амана, Нігерыі, Танзаніі 

і шмат іншых. У экспазіцыі выставы змешчана 

і вялікая калекцыя розных абразоў. Самы 

стары з іх, пачатку ХІХ стагоддзя,– 

праваслаўны, напісаны на дошцы з выявай 

Ціхвінскай Багародзіцы. Рэдкай з’яўляецца 

створаная ў Германіі літаграфія абраза Святой 

Кацярыны, таксама ХІХ стагоддзя. Побач 

можна ўбачыць польскую літаграфію 20-х 

гадоў ХХ стагоддзя, на якой паказана маладая 

Маці Божая ў абрамленні ружаў, што сведчаць 

аб яе беззаганнасці. У савецкай краіне ішла 

“Арганаўты” на выставе 
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барацьба з рэлігіяй і нельга было набыць 

абраз, напісаны іканапісцам, таму фатографы 

рабілі фотакопіі старых абразоў і прадавалі іх 

вернікам. Таксама змешчана ў нас на выставе і 

знявечаная скульптура Езуса Хрыста з 

Лявонпаля – сведка дзейнасці бязбожнікаў у 

гады савецкай ўлады. 

На выставе паказана вялікая колькасць 

старых выданняў кніг на рускай, польскай, 

беларускай і латыскай мовах. Разнастайны іх 

змест: мастацкія, рэлігійныя, гістарычныя, 

публіцыстычныя. Упершыню мы змясцілі ў 

нашай часовай экспазіцыі вялізную калекцыю 

шкляных бутэлек. Наведнікі пабачаць  

бутэлькі ад розных напояў, лекаў, парфумы 

XVIII – XX стагоддзяў з Расіі, Латвіі, 

Германіі, Польшчы, Францыі і іншых краін. У 

экспазіцыі выставы мы змясцілі і некаторыя 

цікавыя рэчавыя знаходкі: біклажку абаронцы 

Мінска 1941 года, шчыпцы для цукру з 

Нарвегіі ХІХ стагоддзя, прыладу для 

пераплёту кніг, фрагмент яўрэйскага посуду, 

знойдзены ў Мёрах, і шмат іншага. 

Экспазіцыя выставы дазваляе лёгка 

праводзіць замену экспанатаў, выстаўляць 

новыя, больш цікавыя знаходкі. Як заўсёды, 

першымі наведалі выставу і прынялі ўдзел у 

яе падрыхтоўцы сябры гуртка “Арганаўты 

мінулага” 

ПРАЦА Ў МУЗЕІ НА КАНІКУЛАХ  

Традыцыйна на канікулах старэйшыя 

гурткоўцы прыходзяць у музей, каб 

праводзіць рэстаўрацыю экспанатаў. Не 

выключэннем сталі і апошнія восеньскія 

вакацыі. Вучні 9-б класа Абалевіч Ягор, 

Кісель Сяргей і Фурс Ігар некалькі дзён 

прыходзілі ў музей, дзе займаліся 

рэстаўрацыяй старых кніг. Яны ачышчалі ад 

пылу і бруду старонкі стогадовых выданняў, 

якія захоўваліся на гарышчах разбураных 

хатаў і таму патрабуюць першапачатковай 

рэстаўрацыі. Фурс Ігар добра праявіў сябе, 

ачышчаючы металічныя вырабы з медзі, 

бронзы, латуні, жалеза. 

РУПЛІЎЦЫ МУЗЕЯ  

НОВЫЯ ЗНАХОДКІ МІКОЛЫ 

ПАЎЛОВІЧА  

У чарговы раз наш дабрадзей з Латвіі 

папоўніў фонды музея кнігі і друку новымі 

знаходкамі друкаваных выданняў. У гэтым 

нумары газеты мы спынімся толькі на старых 

кнігах, якія падараваў у наш музей руплівец з 

Даўгаўпілса. Як заўсёды, асабліва вялікая 

колькасць ім была знойдзена разнастайных 

падручнікаў. Цікавым для нас з’явілася 

выданне “Гимназія на дому. Средне-учебное 

заведение заочно. Выпуск 4-й.”. 

Падрыхтаваны падручнік выдавецкім 

таварыствам “Благо” ў Санкт-Пецярбургу. У 

ім змешчаны асноўныя веды па ўсіх 

прадметах, неабходных для здачы экзаменаў 

за курс гімназіі завочна. А вось падручнік 

“Краткая церковная исторія” пратаірэя Пятра 

Смірнова таксама надрукаваны ў Санкт-

Пецярбургу ў 1905 годзе і быў прадназначаны 

для гарадскіх вучылішчаў. Аб яго 

папулярнасці сведчыць, што ён друкаваўся 

ўжо 17-м выданнем. Для нас асабліва важнымі 

былі пячаткі на яго тытульным лісце. Адна з 

іх сведчыць, што спачатку падручнік 

знаходзіўся ў бібліятэцы Дрысенскага 

аддзялення Полацкага епархіальнага Свята-

Ўладзімірскага брацтва, а другая – пра тое, 

што ён быў перададзены ў бібліятэку 

Дагдзенскага вышэйшага пачатковага 

вучылішча. Дрыса – сучасны раённы цэнтр 
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Верхнядзвінск у Беларусі, Дагда – краёвы 

горад у Латвіі. 

Шмат мы атрымалі і разнастайных 

латыскіх падручнікаў. Самы стары з іх – 

падручнік па геаметрыі на латыскай мове для 

пятага класа аўтара А.Лейманіса – быў 

надрукаваны ў Рызе ў 1925 годзе. На ім 

таксама захаваліся пячаткі. Адна з іх – 

таварыства па барацьбе з непісьменнасцю ў 

Лудзы, другая пячатка – школы ў гэтым 

горадзе. Аб тым, што кніга была вельмі 

запатрабавана вучнямі, сведчыць яе дрэнная 

захаванасць. Падручнік “Латыская граматыка 

для сярэдніх школ” Віктара Раманса 

надрукаваны быў ім за ўласны кошт у 1929 

годзе ў Рызе. Рэдкім з’яўляецца і сшытак для 

11-га класа, дадатак да падручніка “Мая 

Радзіма”. 

Да 30-х гадоў ХХ стагоддзя адносяцца і 

вучнёўскія сшыткі па геаметрыі і алгебры, на 

якіх змешчаны этыкеткі з надпісам “Латыская 

папера”. А вось вучэбны дапаможнік 

“Краткий курс истории СССР” цікавы тым, 

што надрукаваны быў у Рызе ў 1941 годзе, 

менш чым праз год пасля далучэння Латвіі да 

СССР. Выклікае ў сучаснага чытача 

здзіўленне, што гісторыя СССР пачынацца не 

з 1917 года, а з часоў першабытнага ладу. 

Вялікая ўвага ў падручніку нададзена 

сацыялістычнаму будаўніцтву ў СССР і 

правадырам савецкай краіны: І.Сталіну, 

Л.Кагановічу, В.Молатаву і іншым 

бальшавіцкім дзеячам. Надрукавана кніга на 

дрэннай паперы з няякаснымі малюнкамі, што 

сведчыць аб паспешлівасці пры яе 

падрыхтоўцы да выдання і аб эканамічным 

стане СССР перад вайной. Першыя падручнікі 

па рускай граматыцы для дзяцей латышскіх 

школбылі падрыхтаваны адразу пасля вайны. 

Мы атрымалі ў падарунак падручнік па рускай 

мове аўтара К.Я.Петэрсона латыскага 

дзяржаўнага выдавецтва 1947 года і гэтага ж 

аўтара “Книгу для чтения” для 6-га класа 1950 

года. Іх адметнасць таксама ў вялікай 

ідэалагізацыі зместу. Шмат твораў 

прысвечана правадыру Іосіфу Сталіну і 

савецкай рэчаіснасці. Рэдкім з’яўляецца 

выданне для выхавацеляў-лагапедаў 

“Воспитание правильной речи” 1952 года. Яе 

аўтары В.І.Гарадзілава і Е.І.Радзіна таксама 

спасылаюцца на працу І.Сталіна “Марксизм и 

вопросы языкознанія”. У меншай ступені 

ідэалагізаваны падручнік “Книга для чтенія” 

для 2-га класа 1956 года, што сведчыць аб 

невялікай дэмакратызацыі пасля смерці 

правадыра савецкай дзяржавы. 
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Акрамя падручнікаў Мікола Паўловіч 

падараваў і некалькі іншых старых кніг. Гэта 

падшытыя ў адну кнігу тамы 5, 6, 7, 8 поўнага 

збору твораў самага папулярнага пісьменніка 

гістарычнага жанру да рэвалюцыі 

Г.П.Данілеўскага. Кнігі з’яўляліся часткай 24-

томнага пасмяротнага збору твораў 

пісьменніка. Надрукаваны яны былі ў вядомай 

тыпаграфіі А.Маркса ў Санкт-Пецярбургу. 

Гэты збор твораў з’яўляўся дадаткам для 

часопіса “Ніва” за 1901 год. Мы атрымалі ў 

фонды нашага музея таксама рэдкае выданне 

на літоўскай мове. Гэта кніга-пераклад 

венгерскага пісьменніка Маўрыкія Джакая, 

якая пабачыла свет у Берліне ў 1921 годзе. На 

ёй пячатка літоўскага таварыства ў Латвіі. У 

1944 годзе Латвія яшчэ часткова знаходзілася 

пад фашысцкай акупацыяй, а на латыскай 

мове ўжо быў надрукаваны зборнік прамоў 

І.В.Сталіна аб Вялікай Айчыннай вайне. Для 

раздзела “Часопісы” Мікола Паўловіч 

падараваў рэдкае выданне часопіса на 

латыскай мове для пратэстантаў-місіянераў 

“Armisija” №4 за 1937 год. Надрукаваны ён 

быў яшчэ гатычным шрыфтам. Не пашкадаваў 

руплівец з Латвіі падараваць калекцыю 

этыкетак ад запалак, якую ён збіраў у 

дзяцінстве ў 60-я гады ХХ стагоддзя – 

агульнай колькасцю 265 штук! Тэматыка іх 

самая разнастайная, таму што вясковы 

хлопчык збіраў і абменьваў этыкеткі ад 

запалак дзе толькі магчыма. Назавём толькі 

некаторыя з сабраных ім тэмаў: “Гарады”, 

“Метро”, “Скульптура”, “Помнікі 

архітэктуры”, “50 год Кастрычніку”, 

“Авіяцыя” і г.д. Альбом зойме годнае месца ў 

раздзеле “Філуменія”, які мы збіраемся 

пашырыць. 

“Арганаўты”-рупліўцы  

Па-ранейшаму малодшыя гурткоўцы 

папаўняюць фонды музея новымі знаходкамі. 

У апошні час знайшоў стары пасляваенны 

ліхтарык Дзехцяронак Кірыл. Ён таксама з 

дынастыі “арганаўтаў”. Яго бацька 

Дзехцяронак Мікалай наведваў гурток у 

канцы ХХ стагоддзя і таксама добра праяўляў 

сябе ў пошуках. Цітовіч знаходзіў экспанаты ў 

мінулым месяцы, зараз ён таксама адшукаў 

старую польскую 

манету вартасцю 1 

злоты 1929 года. 

Шмат 

закамянеласцяў 

знайшоў у пяску ля 

сваёй хаты Кулеш 

Дзіма. Тым самым 

ён на практыцы 

прымяніў веды, 

атрыманыя ім на занятках гуртка. 

З кагорты “арганаўтаў” і вучань 6-б 

класа Цімафееў Павел. Яго бацька Ілля 

займаўся ў гуртку яшчэ ў 90-я гады ХХ 

стагоддзя і шмат 

знаходзіў экспанатаў. 

Вось і зараз ля хутара 

Чаравік ён знайшоў 

старую іржавую 

каску савецкага 

салдата, маўклівую 

сведку апошняй 

вайны, а яго сын 

перадаў яе ў наш гістарычны музей. На 

Мёршчыне не было значных баёў падчас 

аперацыі “Багратыён”, тым больш важная для 

нас кожная рэліквія таго часу. 

ПАКУНАК З ПОЛЬШЧЫ  

Мы ўжо пісалі пра Браніславу 

Руткоўскую з польскага горада Кентшына, 

якая, пабываўшы ў нашым музеі на экскурсіі, 

даслалала копіі фотаздымкаў і дакументаў аб 

сваім сваяку Рамуальду Хадыку, які працаваў 

ксяндзом у Мёрах у 1912 годзе. Зараз яна зноў 

прыслала цікавыя матэрыялы. Гэта ксеракопіі 

яе артыкулаў у газеце, дзе спадарыня 

Браніслава апавядае аб экскурсіі з Польшчы 

на Беларусь. Але найбольш важнай для нас 

будзе дасланая кніга на польскай мове Зіновіі 
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Яніны Алеюн “Каралева азёраў”, якая 

пабачыла свет у Кентшыне ў 2017 годзе. 

Зіновія Алеюн нарадзілася ў Відзах на 

Браслаўшчыне, але разам з бацькамі выехала ў 

Польшчу, там атрымала сярэдняю 

эканамічную адукацыю, але не забывае аб 

сваіх 

каранях. У 

кнізе 

аўтарка з 

замілаванне

м апісвае 

гісторыю 

Браслаўшчы

ны, асабліва 

яе 

каталіцкіх 

храмаў. 

Галоўнае 

месца ў 

кнізе займае 

гісторыя 

абраза Маці Божай Каралевы азёраў, 

апісваецца свята яго каранацыі ў Браславе. 

Выданне багата ілюстравана як чорна-белымі, 

так і каляровымі фотаздымкамі аўтаркі і 

Інтэрнэта. Асабліва шмат фотаздымкаў з 

урачыстасцяў каранацыі, на якой аўтарка 

прысутнічала. Чарговая кніга аб нашым краі 

знойдзе сваё месца ў музеі кнігі і друку. 

НОВЫЯ ВЫДАННІ  

ВІЦЕБСКІ СШЫТАК  

Пабачыў свет новы чарговы, пяты ўжо 

па ліку, гістарычны навукова-папулярны 

альманах “Віцебскі сшытак.” На абласной 

навукова-практычнай канферэнцыі “Наш 

край” яго прэзентавала рэдактар Людміла 

Хмяльніцкая. Першы нумар альманаха 

выйшаў яшчэ ў 1995 годзе, чацвёрты – у 2000 

годзе. З выхаду апошняга нумара прайшло 

ўжо даволі шмат часу, але цікавасць да 

альманаха не згасла і, нягледзячы на з’яўленне 

новых краязнаўчых выданняў, ніша, якую 

займаў “Віцебскі сшытак”, так і не была 

запоўнена. Таму рэдактар Людміла 

Хмяльніцкая вырашыла працягнуць пачатую 

звыш 20 год таму справу. Тэматыка пятага 

нумара прысвечана гісторыі шляхецкіх 

рэзідэнцый на Віцебшчыне. У ім змешчаны 

артыкулы аб маёнтку Беліца роду Свяцкіх, 

гісторыі роду Цеханавецкіх, маёнтак якіх быў 

у Бачэйкаве, кароткі пераклад успамінаў 

полацкага маршалка Іерэнія Васілеўскага. 

Для чытачоў Мёршчыны цікавымі 

будуць артыкулы “Лявонпальскія замалёўкі” 

мастака-дызайнера і прадпрымальніка 

Аляксандра Аніськовіча і артыкул краязнаўца 

Вітаўта Ермалёнка  “Помнік у гонар першай 

Канстытуцыі ў Лявонпалі”. У іх змшчана 

шмат малюнкаў і фотаздымкаў, новых згадак 

аб сядзібе Лапацінскіх у Лявонпалі. 

Даследчыкі знойдуць шмат новых звестак у 

рубрыках альманаха “Urbis”, “Persona”, 

“Archiwum”, “Latgale”. Гэта малавядомыя 

звесткі пра Арцёма Вярыгу-Дарэўскага, 

Максіміліяна Маркса, Соф’ю Буйно з роду 

Плятараў-Зібергаў, і паэтэсу-перакладчыцу 

Казіміру Ілаковіч. Плануюцца новыя выданні 

альманаха, таксама прысвечаныя магнацкім 

родам Віцебшчыны і іх маёнткам. 

Зборнічак Алены Басікірскай  

Наша маладая таленавітая паэтка Алена 

Басікірская парадавала нас чарговым 

зборнічкам сваіх вершаў і перакладаў, які 

пабачыў свет пад назвай “Паэт іначай проста 

выгарае”. Ён быў надрукаваны ў выдавецтве 
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“Таган” расійскага горада Таганрога. У 2016 

годзе ў сяле Пакроўскае Растоўскай вобласці 

адбыўся Міжнародны фестываль-конкурс 

паэзіі і паэтычных перакладаў “Берега 

дружбы”,  

Алена была 

яго актыўнай 

удзельніцай. 

У выданні 

змешчаны 

пераклады 

вершаў паэта 

Сяргея 

Лёвіна. 

Менав

іта радкі 

аднаго з яго 

вершаў і 

сталі назвай кніжачкі: 

Ды піша, бо не можа не пісаць. 

Паэт іначай проста выгарае. 

У сшытку зноў радочкамі стаяць 

Аскепкі вершавана-чыстай мары. 

Як заўсёды, вершы маладой паэткі 

прасякнуты вострымі пачуццямі-

перажываннямі, марамі, жаданнем кахаць і 

быць каханай. Шкада, што тыраж выдання 

невялічкі, але спадзяёмся, што хутка з’явяцца 

новыя творы і вялікія кнігі нашай зямлячкі.  

ПАДАРОЖЖА ПА МУЗЕІ КНІГІ І ДРУКУ  

Музей кнігі і друку створаны ў 2009 

годзе настаўнікам гісторыі Вітольдам 

Антонавічам Ермалёнкам на аснове яго 

асабістых калекцый, якія збіраліся на працягу 

40 год. З 16 раздзелаў музея найбольш 

змястоўным з’яўляецца раздзел “Духоўная 

літаратура”, у якім змешчаны рэлігійныя 

выданні асноўных канфесій, якія існавалі на 

Мёршчыне ў розныя часы яе гісторыі. 

Агульная колькасць выданняў гэтай тэматыкі, 

змешчаных у фондах музея і экспазіцыі, 

дасягае звыш 300 асобнікаў кніг 19-га - 

першай паловы 20-га стагоддзяў. Частка 

рэлігійных кніг 17-18 стагоддзяў знаходзіцца 

ў раздзелах “Рукапісы” і ” Старадрукі”.  

Нягледзячы на тое, што да вайны 80% 

насельніцтва Мёраў былі яўрэі, у экспазіцыі 

музея змешчаны толькі дзве іх кнігі. 

Найбольш старая з іх “Талмуд” напісана на 

старажытнай яўрэйскай мове іўрыце і 

надрукавана ў 1882 годзе ў Коўне (Каўнасе ). 

Яшчэ адна кніга на іўрыце “Малітвы на другі 

дзень Пасхі” была надруавана ў Вільні ў 1904 

годзе. Кнігі цудам ацалелі на гарышчы аднаго 

з яўрэйскіх дамоў. Большасць рэлігійных 

выданняў, якія знаходзяцца ў нашым музеі 

адносіцца да хрысціянскай рэлігіі розных 

канфесій: праваслаўнай, уніяцкай, каталіцкай, 

пртэстанцкай.  

Самае вялікае па памерах выданне 

нашага музея напрастольная Біблія была 

надрукавана ў 1904 года ў Маскоўскай 

сінадальнай тыпаграфіі. Хутчэй за ўсё яна 

знаходзілася ў Перабродскай Свята-

Георгіеўскай царкве, якая была зачынена 

савецкімі ўладамі з 1948 па 1989 гады. 

Найбольш старое выданне Бібліі ў нашай 

экспазіцыі - чацвёрты том “Польска-лацінскай 
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Бібліі” пачатку 19 стагоддзя. Знойдзена яна 

была ў Лявонпалі, і хутчэй за ўсё гэтае 

выданне знаходзілася ў бібліятэцы гаспадароў 

гэтага маёнтка Лапацінскіх. У 1921 годзе 

апошні ўладальнік Лявонпаля Эўзебіюш 

перадаў свой палац пад касцёл, і тады частку 

сваіх рэлігійных кніг падараваў святару. На 

жаль, большая частка збору Лявонпальскай 

бібліятэкі (а яна налічвала каля тысячы тамоў) 

была спалена чырвонаармейцамі ў 1939 годзе. 

Ёсць у музеі і больш позняе выданне гэтай жа 

Бібліі, якая надрукаваная ў 1863 годзе ў Вільні 

ў вядомай друкарні Юзэфа Завалскага. 

Пераклад яе з лацінскай вульгаты на 

польскую мову выканаў вядомы знаўца Бібліі 

ксёндз Якуб Вуйка. Гэта найбольш грунтоўнае 

выданне Старога запавету ў 6 тамах са 

шматлікімі каментарыямі. Да 19 стагоддзя 

адносяцца два ілюстраваныя выданні Бібліі на 

польскай мове. Падобныя выданні маглі 

знаходзіцца ў шляхецкіх сядзібах, таму мы 

ўмоўна адносім нашу знаходку да бібліятэкі 

Мірскіх з сядзібы Міжрэчча, якая была 

разбурана пасля вйны. 

На Мёршчыне было няшмат 

пратэстантаў, выхадцаў перш за ўсё з 

Германіі, Латвіі, Эстоніі, Швецыі, таму і 

пратэстанцкіх малітоўных кніг намі знойдзена 

няшмат. У нашай экспазіцыі захоўваецца 

выданне Бібліі на нямецкай мове 1863 года. 

Гэта дакладны пераклад святога пісання быў 

выкананы яшчэ Марцінам Лютэрам. 

Знаходзілася яна ў бібліятэцы аптэкара, немца 

па паходжанні, Аўгуста Адлера ў Друі. Так як 

у нашай мясцовасці пражывала шмат 

латышоў, якія былі пратэстантамі, то, напэўна, 

ад іх трапіла ў фонды нашага музея кніга 

тлумачэнняў да Бібліі на латышскай мове 

1876 года. У экспазіцыі музея асабліва шмат 

выданняў Бібліі для дзяцей. У другой палове 

19 стагоддзя на Мёршчыне было адчынена 

шмат царкоўна-прыходскіх школак, таму мы 

знайшлі шмат выданняў скарочаных 

біблейскіх гісторый на рускай і 

царкоўнаславянскай мове. А вось у міжваенны 

перыяд з’явіліся польскія школы, і таму для 

дзяцей католікаў было надрукавана шмат 

выданняў на польскай мове. Найбольш 

распаўсюджана была кніга “Біблейскія 

гісторыі, апрацаваныя для кароткага чытання 

дзецям ксяндзом Юзэфам Бочарам”. У 

экспазіцыі нашага музея ёсць выданне гэтай 

кнігі 1926 года выдавецтва імя Ассалінскіх у 

Львове  

Для каталіцкага богаслужэння ў 

касцёлах галоўнай кнігай з’яўляецца “Імшал”. 

У нашым музеі знаходзяцца некалькі гэтых 

кніг рознага часу выдання. Найбольш стары з 

іх 1850 года выдання на лацінскай мове 

знаходзіўся ў Міёрскім касцёле і быў 

падараваны ў музей пробашчам Кшыштафам 

Мянкінай. Пазней служба ў каталіцкіх храмах 

пачала праводзіцца на польскай мове, таму і 

“Імшал” стаў друкавацца для касцёлаў у 

Польшчы і Беларусі на польскай мове. 

Апошняе выданне “Імшала”, якое 

знаходзіццца ў нашым музеі надрукавана ў 

1966 годзе, было перавыдадзена з улікам 

змяненняў, прынятых на 2-ім Ватыканскім 

саборы. У экспазіцыі нашага музея 

знаходзіцца і галоўны зборнік малітваў, па 

якім павінен быў маліцца кожны каталіцкі 

святар. Назва яго “Брэвіярум Раманум”, які 

напісаны на лацінскай мове. Выданне 

брэвіярыя з нашай экспазіцыі адносіцца да 

1894 года, надрукавана было ў Рыме. Але 

найбольшая колькасць выданняў для вернікаў 

католікаў кішэннага фармата на польскай 

мове.  

Найбольш грунтоўнае выданне для 

вернікаў католікаў 19 стагоддзя, якое 

знаходзіцца ў экспазіцыі нашага музея 
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называецца “Залаты аўтарчык”. Колькасць 

старонак 720. У ім змешчаны асноўныя 

малітвы, песні, літаніі, якія прамаўляў католік 

у розных патрэбах. Такога ж фармата выданне 

пад назвай “Бог - мая любоў” надрукавана ў 

Варшаве ў 1889 годзе. У фондах нашага музея 

знаходзіцца некалькі экзэмпляраў так званых 

у народзе “кантычак”. Гэта зборнікі песень і 

псалмаў, якія спявалі перш за ўсё на 

пахаваннях або ў касцёлах. Большасць з іх 

была надрукавана ў 70-80-я гады 19 стагоддзя. 

Памеры іх зусім невялікія: даўжыня 8 см, 

шырыня 6 см, але таўшчыня дасягае 10 см. 

Грунтоўным выданнем малітваў на польскай 

мове з’яўляецца і “Агарод ружаў, або перлы 

каталіцкага набажэнства.” Малітоўнік 

пабачыў свет у Вільні ў 1883 годзе. Колькасць 

старонак гэтай кнігі дасягае 900. 

Павялічылася выданне малітоўных кніг на 

польскай мове ў пачатку 20 стагоддзя, калі ў 

Расійскай імперыі пасля маніфесту 17 

кастрычніка 1905 года з’явілася магчымасць 

свабоднага друку на розных мовах. Адной з 

цікавых кніг гэтага перыяду з’яўляецца 

“Падручнік адарацыйны”, надрукаваны ў 1913 

годзе ў Вільні.  

Але найбольшая калекцыя каталіцкіх 

малітоўнікоў адносіцца да 20-30-х гадоў 20 

стагоддзя. Разнастайныя іх назвы. Прывядзём 

прыклад толькі некаторых з іх: “Голас да 

Бога”, надрукаваны ў горадзе Чэнстахова ў 

1930 годзе. У гэтым жа горадзе быў 

надрукаваны і зборнічак малітваў пад назвай 

“Ойча наш” у 1927 годзе. У Чэнстахове 

пабачыў свет і зборнік малітваў і песень 

таксама на польскай мове пад назвай “Вітай, 

Марыя”, год друку 1930. На працягу некалькіх 

дзесяцігоддзяў першай паловы 20 стагоддзя 

друкаваўся зборнік малітваў пад назвай “Езус, 

Марыя, Юзэф”, таму ў фондах музея 
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захоўваюцца некалькі іх зборнікаў розных 

гадоў выдання. Шанаваўся ў міжваенны 

перыяд і малітоўнік ксяндза С.Скурскага з 

Кракава пад назвай “Маліся і працуй” І інш. 

Вялікая калекцыя на польскай мове і 

выданняў “Евангелій” кішэннага фармату. 

Большасць з іх надрукавана ў Кракаве коштам 

ордэна іезуітаў. Рарытэтам з’яўляецца 

знойдзеная намі кніжачка Новага запавету на 

англійскай мове. На яе тытульнай старонцы 

надпіс “Школа святога Барнаба. Леслі Ферн за 

поспехі ў навучанні. 24 ліпеня 1936 года”. 

Рэдкім з’яўляецца ў нас і ўніяцкае выданне 

малітоўніка на ўкраінскай мове “Малітвы 

добрага дзіцяці.”. Надрукавана кніжачка ў 

1913 годзе ў горадзе Жовква ордэнам Святога 

Васілія. У экспазіцыі музея захоўваецца 

арыгінальнае выданне пратэстанцкага 

Псалтыра і Евангелля на шведскай мове. Яно 

было надрукавана ў Стакгольме ў 1927 годзе. 

Адметнасць яе ў вельмі тонкай і якаснай 

паперы, 960 яе старонак маюць таўшчыню 

ўсяго паўтара сантыметраў.  У фондах музея 

захоўваецца і Евангелле на італьянскай мове, 

якое было надрукавана ў Рыме ў 1917 годзе. 

На Міёршчыне ў некаторых вёсках жылі 

літоўцы, і таму не рэдкасць знаходкі 

малітоўнікаў на літоўскай мове.У нашай 

музейнай калекцыі знаходзіцца выданне 

“Святая крыніца” 1906 года, якім і 

карысталіся літоўцы ў малітоўных патрэбах. 

Гэтага года выдання і латышскі малітоўнік 

кішэннага фармату, надрукаваны ў Цільжах. 

Так як да 1991 года ў касцёлах пераважала 

польская мова, то выданні на беларускай мове 

былі вельмі рэдкімі. У нас захоўваецца 

віленскае выданне 1927 года на беларускай 

мове ксяндза К. Стэповіча “Голас душы” і 

малітоўнік, надруканы ў Рыме ў 1947 годзе 

для беларусаў, якія ваявалі ў арміі Андэрса 

пад назвай “Божым шляхам”. Акрамя 

богаслужэбных кніг у фондах нашага музея 

захоўваецца вялікая колькасць папулярных 

выданняў,  прысвечаных жыццю і дзейнасці 

каталіцкіх святых, мучаніках за 

веру.Напрыклад,  К.Мярка “Святы Клеменс” 

1926 г.  Заканчэнне будзе 


