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 НАШЫ НАВІНЫ 

ЭКСКУРСІІ 

ЭКСКУРСІІ ДЛЯ ВУЧНЯЎ 

ЗЯЛЁНКАЎСКАЙ ШКОЛЫ 

У лістападзе наша музейнае аб’яднанне 

наведала вялікая колькасць школьнікаў і 

настаўнікаў з Зялёнкаўскай сярэдняй школы 

імя Героя Савецкага Саюза Т.С.Марыненка 

Полацкага раёна. Экскурсіі для кожнай групы 

праводзілі экскурсаводы Вітаўт і Марыя 

Ермалёнкі. Госці на працягу некалькіх гадзін 

знаёміліся з экспазіцыямі ўсіх трох музеяў. У 

даходлівай форме экскурсаводы данеслі 

вялікую колькасць інфармацыі па гісторыі 

Мёршчыны, найбольш увагі надавалі значным 

знаходкам, якія з’яўляюцца гонарам не толькі 

для Мёрскага раёна, але і ўсёй краіны. 

Пасля экскурсій па школьных музеях 

Вітаўт Ермалёнак правёў экскурсію ля касцёла 

ў імя Унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны 

Марыі, дзе распавёў гасцям аб гісторыі 

паўстання святыні ў Мёрах і найбольш 

значных яе помніках. 

ЭКСКУРСІІ ДЛЯ ШКОЛЬНІКАЎ З 

ПАСТАВАЎ 

Краязнаўца Міхась Гіль арганізаваў 

экскурсійную паездку для вучняў і настаўнікаў 

з гімназіі  і СШ № 1 горада Паставы ў 

музейнае аб’яднанне Мёрскай СШ № 3. 

Кіраўнік музея Вітаўт Ермалёнак праводзіў 

экскурсію для гімназістаў, а экскурсавод 

Марыя Ермалёнак – для вучняў школы. 

Пастаўскія госці даведаліся паходжанні і 

асаблівасцях развіцця горада Мёры, найбольш 

значных падзеях гісторыі Мёршчыны, пра якія 

апавядаюць наведвальнікам шматлікія 

экспанаты музеяў. Экскурсанты былі 
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захоплены ўбачанымі рарытэтамі музейнага 

аб’яднання і цікавым аповедам экскурсаводаў. 

У МУЗЕЯХ – ГОСЦІ З ВІЦЕБСКА 

Па запрашэнні кіраўніка музейнага 

аб’яднання Вітаўта Ермалёнка з нашымі 

музеямі пазнаёміліся Сяргей Бяляеў і Ганна 

Матусевіч з унукам Арцёмам з Віцебска, якія 

адпачываюць у санаторыі “Расінка”. 

Краязнаўца правёў экскурсіі па ўсіх трох 

музеях, распавёў пра гісторыю рарытэтаў 

музея, найбольш цікавых знаходак. Асабліва 

даспадобы прыйшлася гасцям экспазіцыя 

этнаграфічнага музея, дзе яны ўбачылі шмат 

незнаёмых ім сялянскіх рэчаў. На ўспамін 

віцябчане, каб лепш ведаць гісторыю 

Мёршчыны, набылі кніжку Вітаўта Ермалёнка 

“Чароўных вандровак пярсцёнкі”. 

ЭКСКУРСІЯ ДЛЯ НАСТАЎНІКАЎ і 

БІБЛІЯТЭКАРАЎ 

Музей кнігі і друку наведалі настаўнікі 

біялогіі і бібліятэкары Шаркаўшчынскага 

раёна. Экскурсію для гасцей праводзіў кіраўнік 

музея Вітаўт Ермалёнак. Ён падрабязна 

спыніўся на вытоках пісьменнасці, распавёў аб 

цікавых старадруках і рукапісных кнігах. 

Уразіла гасцей і багацце старых кніг на самых 

розных мовах свету. Асабліва захапілі 

наведвальнікаў аповеды экскурсавода пра 

экспазіцыі раздзела “Філуменія”, аб гісторыі 

рукапіснай кніжачкі Яна Лучыновіча. 

У МУЗЕІ – ГОСЦІ З НАВАПОЛАЦКА 

Наш зямляк Павел Булах, які раней 

працаваў на Мёршчыне, разам са сваёй 

знаёмай Зояй Петуховай(Красько), таксама 

нашай зямлячкай, наведалі музейнае 

аб’яднанне. Нягледзячы на тое, што зараз яны 

жывуць у горадзе Наваполацку, яны цікавяцца 

гісторыяй сваёй малой радзімы. Таму спачатку 

адбылася гутарка Вітаўт Ермалёнка з Паўлам 

Булахам аб гісторыі мясцін Язненскай гміны, 

якія аматар краязнаўца вывучае самастойна. 

Мёрскі краязнаўца не аднойчы дапамагаў 

Паўлу Булаху ў яго дзейнасці. Вось і зараз ён 

пазнаёміў даследчыка родных для яго мясцін з 

кліраснай ведамасцю Язненскай царквы, дзе 

змешчана колькасць вёсак і насельніцтва 

прыходаў Язненскай і Пуцяцінскай цэркваў за 

1897 год. У будучым мёрскі краязнаўца абяцаў 

даслаць рупліўцу даўніны з Наваполацка 

іншыя звесткі аб гісторыі вёсак, якія ён 

вывучае, у 

тым ліку 

гісторыю 

калгаса імя 

Гастэлы з 

Папшулёў, 

здымкі царквы 

ў Галомысла. 

На ўспамін 

Павел Булах 

падараваў 

альбом з 

запісамі 

ўспамінаў 

старажыхароў, 

зробленыя ў 

пачатку 90-х 

гадоў ХХ стагоддзя вучнямі Істаўскай 

васьмігодкі. Ужо даўно школа зачынена, але 

альбом цудам захаваўся і будзе важкай 

крыніцай па гісторыі гэтых месцаў у першай 

палове ХХ стагоддзя. Яшчэ аматар 

краязнаўства перадаў фотаздымак валуна, які 

знаходзіцца ля палявой дарогі паміж былымі 
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вёскамі Сяльцо і Падазерцы. Падчас экскурсій 

па ўсіх трох музеях кіраўнік музея распавядаў 

гасцям аб найбольш цікавых гісторыях 

экспанатаў, звязаных з іх роднымі мясцінамі. 

ЭКСКУРСІІ ДЛЯ ВУЧНЯЎ НАШАЙ 

ШКОЛЫ 

Згодна з выхаваўчым планам школы 

музей кнігі і друку наведалі вучні 9-А класа на 

чале з класным кіраўніком Наталляй 

Ярмаковіч. Экскурсавод Марыя Ермалёнак 

правяла для іх экскурсію па тэме “Гісторыя 

знаходак экспанатаў”. Дзеці даведаліся аб 

пошуках экспанатаў кіраўніком музея Вітаўтам 

Ермалёнкам, многія з кніг ён здабыў вобразна 

кажучы “потам і крывёю”. Школьнікі пачулі ад 

экскурсавода і гісторыю экспанатаў, 

знойдзеных сябрамі гуртка “Арганаўты 

мінулага”, або падараваных музею нашымі 

дабрадзеямі. 

Сябры гуртка “Юныя турысты” Цэнтра 

дзяцей і моладзі на чале з кіраўніком Вольгай 

Ясінскай наведалі гістарычны музей па тэме 

“Старажытная гісторыя Мёршчыны”. Кіраўнік 

музея Вітаўт Ермалёнак, які праводзіў 

экскурсію, распавёў аб археалагічных 

помніках краю, найбольш цікавых знаходках з 

крэменю, косці, бронзы і жалеза. Асаблівую 

ўвагу падчас сваёй экскурсіі ён надаў 

пошукавай дзейнасці сяброў гуртка 

“Арганаўты мінулага” па пошуку, адкрыцці і 

захаванні старажытных помнікаў археалогіі, 

вялікай колькасці артэфактаў старажытнай 

гісторыі краю. 

СУСТРЭЧА Ў БІБЛІЯТЭЦЫ 

У Мёрскай раённай бібліятэцы 

адбылося чарговае паседжанне жаночага клуба 

“Бажэна”. На яго быў запрошаны краязнаўца 

Вітаўт Ермалёнак. Галоўнай мэтай сустрэчы 

было азнаямленне ўдзельнікаў клуба ў год 

малой радзімы з гісторыяй Мёршчыны. 

Канешне, аб гэтым лепш за ўсё мог ім 

распавесці вядомы мёрскі даследчык даўніны. 

Ён пазнаёміў прысутных аб сваім шляху ў 

краязнаўстве, аб пошуках мясцовай гісторыі, 

стварэнні музеяў. Асабліва ўразіла прысутных 

прэзентацыя кніг мёрскага краязнаўцы. Яны 

прагледзелі буктрэйлеры аб Генрыху 

Дмахоўскім, аб гурткоўцах-“арганаўтах” – 

“паляўнічых за таямніцамі”, аб чароўных 

вандроўках па Мёршчыне. “Бажэнаўцы” з 

задавальненнем набылі выданні Вітаўта 

Ермаёнка, а ў будучым пажадалі павандраваць 

з ім па найбольш знакамітых мясцінах 

Мёршчыны. У сваю чаргу работнікі бібліятэкі і 

ўдзельнікі клуба падаравалі госцю сувеніры, а 

для музея кнігі і друку – выданне для жанчын 

“Домоводство”, надрукаванае ў 1958 годзе. 

КАНФЕРЭНЦЫЯ Ў ВІЦЕБСКУ 

22 лістапада ў Віцебскай абласной бібліятэцы 

імя У.І.Леніна адбылася 4-я Міжнародная 

навукова-практычная канферэнцыя “Віцебскі 

край”, прысвечаная 80-годдзю ўтварэння 

Віцебскай вобласці. У яе праграме было 

заяўлена 58 дакладаў. З прывітальнымі словамі 

да прысутных звярнуліся Таццяна Адамян – 

дырэктарВіцебскай абласной бібліятэкі, 

Генадзь Ягораў – начальнік галоўнага 

ўпраўлення ідэалагічнай работы і па справах 

моладзі Віцебскага аблвыканкама, Дзяніс 

Юрчак – кандыдат гістарычных навук, 

галоўны спецыяліст упраўлення культуры 

Віцебскага аблвыканкама і іншыя. На 
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пленарным пасяджэнні ўсе даклады былі 

прысвечаны гісторыі Віцебска і Віцебскай 

вобласці.  Затым адбылася праца ў трох 

секцыях: “Гістарычнае краязнаўства”, 

“Культурна-асветніцкія ўстановы і ўстановы 

адукацыі ў сістэме сучаснага краязнаўства”, 

“Літаратурнае краязнаўства. Мовазнаўства. 

Этнаграфія. Фальклор”. У завяршэнне 

адбылося паседжанне круглага стала па тэме 

“Віцебшчына і Смаленшчына ў працэсах 

Беларуска-Расійскай інтэграцыі”. У 

канферэнцыі прыняў удзел і выступіў з 

дакладам “Амулеты, абярэгі і лекавыя сродкі ў 

этнаграфічным музеі “Сялянская хата”” 

кіраўнік музеяў Мёрскай СШ № 3 Вітаўт 

Ермалёнак. Цікавы атрымаўся даклад 

віцебскай настаўніцы Жанны Дэдэркінай пра 

дыялектызмы ў творчасці нашага земляка 

Франца Сіўко. Мы плануем яго змест 

надрукаваць у нашай газеце. 

ПРАЦА Ў МУЗЕЯХ 

На восеньскіх канікулах у музеі 

працавалі вучаніца 10-а класа Апалька Насця, 

адзінаццацікласнікі Малеева Насця, Піртань 

Насця ды Волкаў Яўген. У малодшых класах 

яны наведвалі гурток “Арганаўты мінулага”, 

таму і згадзіліся папрацаваць у музеях па ўліку 

экспанатаў. За тыдзень канікул імі было 

запісана ў кнігі ўліку экспанатаў больш 

тысячы знаходак – як у асноўныя фонды музея 

кнігі і друку, так і ў навукова-дапаможныя 

фонды гістарычнага музея па раздзелах 

“Філуменія”, “Паштоўкі”. Быў складзены вопіс 

канвертаў і лістоў з перапіскай сям’і 

Клінцэвічаў з Мёраў з роднымі і сваімі 

дзецьмі. “Арганаўт” са стажам 

адзінаццацікласнік Мышко Яўген на канікулах 

у этнаграфічным музеі займаўся рэстаўрацыяй 

жалезных прыладаў працы. 

НОВЫЯ ЗНАХОДКІ 

Жыхарка Мёраў Чарневіч Валянціна не 

аднойчы перадавала для музея кнігі і друку 

старыя выданні. У лістападзе ў чарговы раз яна 

зрабіла нам падарунак, перадаўшы падручнікі 

мінулых гадоў. Самы стары з іх – 1953 года 

“Русская литература – хрестоматия для 

срэдней школы”. Яе ўкладальнікамі былі 

Н.Бродскі і І.Кубікаў. Крыху пазней, у 1957 

годзе, была надрукавана атрыманая намі 

хрэстаматыя па беларускай літаратуры “Родная 

літаратура” – таксама для 8 класа сярэдняй 

школы. Яе ўкладальнікам быў С.Васілёнак. У 

навукова-дапаможныя фонды паступіў 

падручнік 1967 года “Русская литература” 

аўтараў Азерчанінавай і Д.Райхіна, а таксама 

Удзельнікі канферэнцыі з секцыі №2, 3 
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падручнік “Курс фізікі”, частка 3 1966 года пад 

рэдакцыяй А.Пёрышкіна. Акрамя падручніка 

Чарневіч Валянціна перадала ў музей 

малітоўнік спеваў на польскай мове 1956 года 

пад назвай “Любіць мая душа Госпада”. 

Цікава, што на кантычцы змешчана пячатка 

жаночага кляштара Святой Елізаветы ў 

Катавіцах. 

НАБЫТКІ КІРАЎНІКА МУЗЕЯ 

Кіраўнік музея В.Ермалёнак набыў у 

жыхара Мёраў шэраг дакументаў савецкай 

эпохі. Для музея адукацыі ён купіў цікавае 

пасведчанне аб прысваенні кваліфікацыі –

спецыяльнасці палявода-механізатара – Кук’ян 

Алены, вучаніцы Барадзініцкай сярэдняй 

агульнаадукацыйнай працоўнай школы з 

палітэхнічным навучаннем. Гэты дакумент 

сведчыць аб рэформе школы ў гады кіравання 

краінай М.С.Хрушчова, калі з мэтай 

набліжэння школы да жыцця вучні старэйшых 

класаў набывалі якую-небудзь спецыяльнасць. 

Набылі мы і некалькі дакументаў былога 

начальніка Клімавіцкай сельгастэхнікі Лагуна 

Алега Аўгусцінавіча. Гэта яго пасведчанне аб 

праходжанні курса Грамадзянскай абароны на 

факультэце павышэння кваліфікацыі ў БІМСГ 

у 1977 годзе, пасведчанне шафёра-

прафесіянала 1963 года, пасведчанне аб 

праходжанні курса навучання намеснікаў 

начальнікаў аўтамотаклубаў ДТСААФ у 1969 

годзе. У навукова-дапаможных фондах музея 

будуць змешчаны дакументы аб узнагародах 

Лагуна А. А., пасведчанне на медаль “За 

развіццё спорта на вёсцы” 1976 года, 

Ганаровая грамата Прэзідыума Беларускага 

рэспубліканскага савета прафсаюзаў за поспехі 

ў арганізацыі навучання і выхавання моладзі ў 

1981 годзе, Ганаровая Грамата Клімавіцкага 

РК КПБ і выканкама дэпутатаў працоўных за 

актыўны ўдзел у развіцці фізкультуры і спорта 

ў раёне. У музей кнігі і друку для раздзела 

“Газеты” мы набылі Клімавіцкую раённую 

газету “Новае жыццё” за 1 красавіка 1980 года. 

У ёй змешчаны артыкул генеральнага 

дырэктара міжгаспадарчага прадпрыемства па 

механізацыі сельскай гаспадаркі Алега Лагуна 

пад назвай “Каапераванне тэхнікі – шлях да яе 

высокай аддачы”. У гістарычны музей мы 

набылі камсамольскі білет Лагуна Алега, 

выдадзены яму Браслаўскім РК ЛКСМБ у 1967 

годзе, і камсамольскі білет Янучкоўскай Іны, 

выдадзены ёй Шаркаўшчынскім РК ЛКСМБ у 

1988 годзе. Знаходзячыся ў Віцебску, кіраўнік 

музея за ўласныя сродкі купіў крыж апалчэнца 

часоў Аляксандра ІІІ 1884 года. Надпіс на 

крыжы па-руску: “За веру и царя”. У цэнтры 

крыжа змешчаны вензель з ініцыялам цара 

Аляксандра ІІІ пад лаўравым вянком. Крыж 

выраблены з жоўтай медзі. Адзначаліся ім усе 

вайскоўцы, што выйшлі ў адстаўку –  ад 

генерала да апалчэнца-ратніка. Упершыню 

падобныя крыжы з’явіліся ў вайну 1812 года 

для ратнікаў Ноўгарадскага апалчэння, а 

існавалі да звяржэння з трону апошняга 

рускага цара Мікалая ІІ. З 1894 года надпіс на 

крыжу змяніўся, да яго было далучана слова 

“Отечество”. Акрамя крыжа мы набылі дзве 

манеты. Самая старая з іх – паўгрош 

Жыгімонта І Старога 1514 года чаканкі 

Віленскага манетнага двара. На яго аверсе 

выява герба “Пагоня” і надпіс: “манета 

Сігізмунда”. На рэверсе – выява польскага 

герба – “арла” – і надпіс: “Вялікае княжаства 

Літоўскае”. Другая набытая намі манета – 

руская медная капейка 7168 года ад сатварэння 

свету, або 1659 года ад нараджэння 

Хрыстовага, якая сведчыць аб фінансавым 

крызісе ў гэты час у Маскоўскай дзяржаве 

падчас яе вайны з нашай дзяржавай – Рэччу 

Паспалітай. Менавіта з чаканкі такіх манет 

адбыўся ў Маскве ў 1662 годзе так званы 

“медны бунт”, бо дзяржава падаткі спаганяла 

сярэбранымі манетамі, а плаціла заробкі 

меднымі. 
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НОВЫЯ ВЫДАННІ 

КНІЖАЧКА СЛАВАМІРА ДАРГЕЛЯ 

Чарговую кніжачку для дзяцей на 

рускай мове даслаў нам з Мінска ў музей кнігі 

і друку наш зямляк Славамір Даргель. Яе назва 

“Кнопочка”, надрукавана яна была ў Мінску ў 

2018 годзе. У ёй змешчаны апавяданні для 

дзяцей: “Кнопочка”, “Лохматый доктор”, “Гусь 

и собака”", “Друзья”, “Взаимовыручка”, 

“Собачье сердце”.  Агульная тэма, якая яднае 

гэтыя творы, – любоў чалавека да братоў сваіх 

меншых, якія ў сваю чаргу адказваюць людзям 

сваёй вернасцю і бескарыслівай адданасцю 

тым, хто іх любіць. Кніжачка разлічана на 

дзяцей, але яе з задавальненнем прачытаюць і 

дарослыя. 

НОВЫЯ КНІГІ ПА КРАЯЗНАЎСТВЕ 

Падчас наведвання нашых музеяў 

Міхась Гіль з Паставаў падараваў у фонды 

нашых музеяў шмат кніг па краязнаўстве 

нашага рэгіёна. Большасць з іх была 

надрукавана ў апошнія гады ў Пастаўскім 

выдавецтве “Сумежжа”, якое і ўзначальвае 

спадар Гіль. Ён з’яўляецца і ўкладальнікам 

многіх выданняў, а таксама перакладчыкам 

тэкстаў з польскай мовы. 

У нас асаблівую цікавасць выклікала 

кніга нараджэнца Шаркаўшчынскага раёна, 

доктара філалогіі Віленскага ўніверсітэта, 

старшыні Таварыства беларускай культуры ў 

Літве Алеся Адамковіча “Літоўскія назвы ў 

тапаніміцы нашага рэгіёна”, надрукаваная ў 

выдавецтве “Сумежжа” ў 2018 годзе. Асабліва 

падрабязна ён спыняецца на паходжанні назваў 

раённых цэнтраў: Мёры, Паставы, 

Шаркаўшчына. Даследчык звязвае іх 

паходжанне з балтамі, што не заўсёды бывае 

бясспрэчным. Даведнік “Агратурыстычная 

гаспадарчая дзейнасць” будзе карысным тым, 

хто жадае паспрабаваць займацца 

агратурызмам. На аснове перакладаў польскіх 

выданняў у 2018 годзе Міхась Гіль 

падрыхтаваў і надрукаваў у сваім выдавецтве 

кнігу ў дзвюх частках “Развіццё турызму ў 

часы 2-й Рэчы Паспалітай на Віленшчыне”. У 

першай частцы апавядаецца пра дзейнасць 

грамадскіх арганізацый, якія займаліся 

прапагандай турызму ў нашым краі, 

турыстычную інфраструктуру, асноўныя віды 

турызму ў той час. У другой частцы чытач 

пазнаёміцца з найбольш вядомымі 

турыстычнымі маршрутамі. Асноўная частка 

кнігі прысвечана развіццю турызму на Нарачы 

і Пастаўшчыне. Пад тытулам “Пастаўшчына ў 

гады 2-й Рэчы Паспалітай” выдавец з Пастаў 

надрукаваў у 2018 годзе кнігу ў дзвюх частках 

“Гартаючы старонкі міжваеннай віленскай 

прэсы” (1924 – 1939 гг.). Асноўныя цікавыя 

здарэнні ўзяты з буйнейшых газет таго часу – 

“Кур’ер Віленьскі” і “Слова”. З выданняў мы 
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даведваемся, што і ў тыя часы здаралася шмат 

пажараў, рабаўніцтваў, боек, самазабойстваў, 

аб чым заўсёды пісала тагачасная прэса.  

У падарунак ад Міхася Гіля мы 

атрымалі другое выданне краязнаўцы Алеся 

Гарбуля “Скарбы сівых валуноў”, 

надрукаванае ў Паставах у 2018 годзе. У ёй мы 

знаходзім апісанне найбольш знакамітых 

валуноў Пастаўшчыны, аўтар знаёміць нас са 

шматлікімі легендамі і паданнямі пра камяні. 

Пад рубрыкай “Міфалагічная спадчына 

Паазер’я” мы атрымалі ў бібліятэку музея 

кнігу “Легенды і паданні Нальшчанскага 

Паазер’я”, якая была надрукавана ў выдавецтве 

“Сумежжа” ў 2015 годзе. Большасць паданняў 

запісана на працягу ўсяго свайго жыцця 

знакамітым краязнаўцам Пастаўшчыны, 

Мядзельшчыны і Астравеччыны Іванам 

Пятровічам Драўніцкім. 

У выдавецтве часопіса “Нашы карані” ў 

2015 годзе пабачыла свет кніга “На 

правявабярэжжы Страчы”. Гісторыі, сабраныя 

ў ёй, таксама былі запісаны Я. Драўніцкім, калі 

ён працаваў настаўнікам на Астравеччыне. З 

выдання мы даведаемся аб знакамітых асобах 

гэтага краю ды славутых мясцінах 

Астравеччыны. Працяг гэтай кніжкі – у 

выданні Яські Драўніцкага “Наваколле 

Сарачанскіх азёр”. У ёй распавядаецца пра 

ўнікальны куточак Астравечыны – наваколле 

гэтых азёраў, пра цікавых людзей, з якімі была 

звязана гэта мясцовасць. 

Апошняя кніжка краязнаўцы Яна 

Драўніцкага, які пайшоў ужо з жыцця, стала 

падсумаваннем усёй ягонай краязнаўчай 

дзейнасці. Гэта даведнік “Наваколле 

старажытнага шляху Вільня – Полацк”, якое 

было надрукавана ў Пастаўскім выдавецтве 

“Сумежжа” ў 2018 годзе. Кніга будзе цікавай 

аматарам краязнаўства і падарожжаў па 

паўночна-заходнім рэгіёне Беларусі. 

Міхась Гіль падрыхтаваў і надрукаваў у 

сваім выдавецтве ў 2016 годзе яшчэ адно 

выданне ў двух кнігах, пад назвай “Усходняя 

Віленшчына ў агні”. На аснове польскіх і 

савецкіх крыніц у ім распавядаецца аб 

станаўленні і развіцці польскага падпольнага і 

партызанскага руху ў нашым рэгіёне з 1939 па 

1944 год, лёсе партызанаў і камандзіраў Арміі 

Краёвай пасля завяршэння аперацыі “Вострая 

Брама”. 

Аб знакамітых асобах Пастаўшчыны 

апавядае кніга “Талент і сэрца аддалі Палоніі”, 

укладальнікам якой таксама з’яўляецца Міхась 

Гіль. У ёй змешчаны нататкі пра знакамітых 

землякоў – прафесара музыкі Браніслава 

Руткоўскага, рэктара Варшаўскай 

кансерваторыі Станіслава Казуру, знакамітага 

акцёра польскага кіно з Паставаў Станіслава 

Ясюкевіча, кавалера Ордэна Усмешкі акцёра 

Зыгмунта Кенстовіча, гідролага Генрыха 

Жэброўскага, гісторыка Збігнева Сямашку, 

прафесара гісторыі Ганну Манькевіч 

(Дылянгаву), архітэктара-рэстаўратару 

Казіміра Мацуру, архітэктара Збігнева 

Ігнатовіча, рэктара Познаньскага 

палітэхнічнага ўніверсітэта Баляслава 

Вайцяховіча, рэктара Ягелонскага ўніверсітэта 

Напалеона Цыбульскага, прафесара Элеанору 

Янковіч, прафесара Зыгмунта Пашко, рэктара 

медыцынскай акадэміі ў Гданьску Веслава 

Макарэвіча, мастака-рэаліста Альгерда 

Бервячонку.Так склаўся іх лёс, што яны 

вымушаны былі пакінуць сваю малую радзіму 

і праславіць сваё імя ў Польшчы, але назаўжды 

захавалі ў сэрцы як самы дарагі ўспамін 

радзіму свайго маленства – Паставы і 

Пастаўшчыну.  

Цікавая кніжка – размалёўка для вучняў 

малодшых класаў “Кароткая гісторыя 

Пастаўшчыны. Ад старажытных часоў да 

пачатку 20 стагоддзя ў малюнках” дазволіць 

маленькім школьнікам лепш даведацца пра 

сваю гісторыю, лепш яе запомніць. Паэт і 

журналіст Вячаслаў Смятанка ўжо 10 год як 
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пайшоў з зямнога жыцця, але яго вершы аб 

вёсцы не страцілі сваёй актуальнасці, таму ў 

2018 годзе ў “Сумежжы” было надрукавана 

другое выданне зборніка яго вершаў пад 

псеўданімам Слава Ліпень, які так і 

называецца: “Вершы з вёскі”. Шчыра дзякуем 

спадару Міхасю Гілю за папаўненне нашай 

краязнаўчай бібліятэкі. 

ЗБОРНІК “РОДНЫ КРАЙ”  

У 2018 годзе па матэрыялах 3-й 

міжнароднай навукова-практычнай 

канферэнцыі быў надрукаваны зборнік 

дакладаў пад назвай “Родны край. Выпуск 3”. 

Канферэнцыя адбылася ў 2017 годзе і была 

прысвечана 500-годдзю беларускага 

кнігадрукавання. У зборнік увайшло звыш 80 

дакладаў, колькасць старонак выдання 468. У 

кнігу увайшоў даклад Вітаўта Ермалёнка 

“Старыя рэлігійныя выданні ў музеі кнігі і 

друку”. Для краязнаўцаў Мёршчыны будуць 

цікавымі змешчаныя ў кнізе наступныя 

артыкулы з нашага краю: настаўніцы 

Матэленак М. П. “Сотрудничество между 

школой и церковью из опыта Узмёнской 

детского сада – базовой школы Миорского 

района” і артыкул Апалька О. К., Афанасьева 

К. С., Дабрыніна Д. Р. “Потомки староверов в 

микрорайоне агрогородка Чепуки Миорского 

района: быт и традиции”. 

НОВАЯ СКУЛЬПТУРА 

Гісторыя стварэння помніка, 

прысвечанага Святой Ганне і Дзеве Марыі, 

узведзенага на могілках у Мёрах, пачалася 

больш як год таму. Тамара Іванаўна Ляхава, 

разбіраючы дакументы пасля смерці сваёй 

роднай цёткі Ляхавай (Лазарэнка) Раісы 

Сцяпанаўны, заўважыла маленькі абразок, на 

якім была выява Святой Ганны і маленькай 

Дзевы Марыі, будучай зямной Маці Хрыста. 

На адваротным баку была малітва на 

італьянскай мове. Ёй адразу ўзгадаўся аповед 

цёткі аб гэтым абразку. У гады вайны Раісе 

Ляхавай было 14 год, і яе, як і іншых маладых 

людзей, схапілі фашысты і сагналі на 

чыгуначны вакзал у Оршы для адпраўкі ў 

Германію. Менавіта тады да яе падышла 

незнаёмая жанчына і працягнула ёй гэты 

абразок са словамі “Беражы яго – і Багародзіца 

ўратуе цябе”. І, сапраўды, шмат вывезеных з 

Раісай ў Германію сябровак загінула ад 

нечалавечых умоў, Раіса ацалела і вярнулася 

жывой. І нават у гады пануючага атэізму, 

працуючы ў школе настаўніцай, яна не 

пазбавілася гэтай рэліквіі. Таму Тамара 

Іванаўна і вырашыла на асабістыя сродкі 

стварыць велічны помнік на старых могілках 

побач з магілай Раісы Іванаўны. Для 

кансультацыі па выгляду скульптуры яна 

звярнулася да краязнаўцы Вітаўта Ермалёнка, 

які адшукаў некалькі выяваў скульптур 

падобнага сюжэта. Скульптуры з белага 

мармуру Святой Ганны і маленькай Дзевы 

Марыі знаходзяцца на Святой зямлі ля варот 

францысканскага манастыра, другі ў Італіі ля 

храма. Рэалізаваць на мёрскай зямлі задуму 

Тамары Іванаўны згадзіліся скульптар Ганна 

Інькова і архітэктар Валера Рыбакоў. Ганна 

Інькова вядома сваімі працамі – такімі, як 

бюсты Герояў Савецкага Саюза 

В.А.Судзілоўскага, В.П.Скуратовіча ў 

Касцюковічах, памятных шыльдаў у гонар 

Мельхісадэка , Ігуменні Яўгеніі ў Полацку. 

Работнікі ЖКГ пад кіраўніцтвам Уладзіміра 

Іванавіча Мяцеліцы добраўпарадкавалі бераг 
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возера, спілавалі старыя дрэвы, ачысцілі ад 

смецця ды правялі дарогу. Калі помнік быў 

дастаўлены і ўстаноўлены, ля яго зрабілі 

агароджу, прыступкі, выклалі пляцоўку 

пліткай. У адрозненне ад сваіх папярэднікаў, 

скульптура ў Мёрах выканана з сілуміну, а не з 

мармуру, і пафарбавана залацістай фарбай, 

прыгожа глядзіцца ў люстэрку возера на фоне 

блакітнага неба. Надпіс на цокалі скульптуры 

паведамляе, што яна створана на сродкі 

Тамары Іванаўны Ляхавай і прысвечана памяці 

яе маці Кушняровай Ганны Карпаўны, Ляхавай 

Марыі Сцяпанаўны і цёткі Ляхавай Раісы 

Сцяпанаўны. Такім чынам, нашы Мёры 

атрымалі новы аб’ект для турыстаў. На жаль 

заўчасная смерць Тамары Іванаўны не 

дазволіла правесці ўрачыстае асвячэнне 

скульптуры, але кожны наведвальнік могілак 

можа памаліцца за спачын душы мецэнаткі, 

папрасіць заступніцтва ў Багародзіцы за сваіх і 

чужых памерлых. Месца для малітвы вельмі 

дапасуе, каб задумацца аб вечным супакоі і 

хуткаплыннасці зямнога жыцця. 

100 ГОД ЗАВЯРШЭННЯ ПЕРШАЙ 

СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ 

11 лістапада 2018 года споўнілася 100 

год завяршэння Першай сусветнай вайны, 

альбо як тады яе называлі, Вялікай 

еўрапейскай вайны. Яна працягвалася больш 

чым чатыры гады, у ёй прыняло ўдзел 35 

дзяржаў. На франтах з абодвух бакоў ваявала 

каля 70 мільёнаў салдат. За час вайны загінула 

звыш 10 мільёнаў чалавек, 55 мільёнаў было 

паранена або атручана газам. Краіны панеслі 

вялікія матэрыяльныя страты. Галоўны 

палітычны вынік вайны – змянілася 

палітычная карта Еўропы, адбыліся распад 

Аўстра-Венгерскай і Асманскай імперый, 

звяржэнне манархій у Германіі і Расійскай 

імперыі. Адбылася сацыялістычная рэвалюцыя 

ў Расіі, якая нашмат дзесяцігоддзяў змяніла 

грамадскі лад у краіне. У Еўропе ўтварыліся 

новыя дзяржавы. Але вайна не вырашыла 

супярэчнасцяў паміж дзяржавамі, а Версальскі 

мір, заключаны ў 1919 годзе паміж 

дзяржавамі-пераможцамі і пацярпелымі паразу 

краінамі, быў несправядлівы і прывёў ужо праз 

20 год да новай сусветнай вайны. Наш край не 

зведаў разбуральных ваенных дзеянняў, лінія 

фронту праходзіла за 90 кіламетраў ад Мёраў, 

але шмат нашых землякоў, якія ваявалі ў 

расійскай арміі, загінулі або вярнуліся 

калекамі. Вялікія матэрыяльныя страты 

панесла наша мясцовасць ад бежанства, 

рэквізіцый, вываза каштоўнасцяў у глыб Расіі. 

Шматлікія артэфакты гэтай вайны ў 

гістарычным музеі школы – яскравы напамін 

сучаснікам аб жахах і трагедыі таго часу. 

100  ГОД АДРАДЖЭННЯ ПОЛЬСКАЙ 

ДЗЯРЖАЎНАСЦІ 

11 лістапада 2018 года наша дзяржава-

суседка Рэспубліка Польшча таксама 

адзначыла велічную дату – 100-годзе 

аднаўлення сваёй дзяржаўнасці. Менавіта 

галоўныя краіны, якія падзялілі Рэч 

Паспалітую ў 1795 годзе, пацярпелі 

сакрушальнае паражэнне ў сусветнай вайне. 

Нягледзячы на больш чым стогадовае 

панаванне чужынцаў, палякі, як і іншыя 

народы Рэчы Паспалітай, змагаліся за 

незалежнасць і не страцілі імкненне да 

свабоды. Малады ўрад Польшчы на чале з 

Юзэфам Пілсудзкім імкнуўся адрадзіць новую 

дзяржаву ў межах да яе першага падзелу ў 
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1772 годзе. Але геапалітычнае становішча ў 

межах былой дзяржавы было іншым. Яшчэ 

раней утварыліся Беларуская, Украінская, 

Літоўская дзяржавы, якія адразу вымушаны 

былі адстойваць сваё права на свабоду і 

незалежнасць. З усходу галоўным ворагам 

была Савецкая Расія, якая імкнулася 

распаўсюдзіць сусветную рэвалюцыю на 

заходнія краіны. Таму сутыкненне Польшчы і 

Расіі было непазбежным. Савецка-польская 

вайна скончылася паразай бальшавікоў і 

далучэннем да Рэчы Паспалітай Заходняй 

Беларусі і Заходняй Украіны. У 1939 годзе 

новыя выпрабаванні выпалі на долю польскага 

народа – Другая сусветная вайна і чарговая 

акупацыя польскай дзяржавы. І зноў барацьба 

за незалежнасць і паўстанне пад націскам 

СССР у 1944 годзе сацыялістычнай Польшчы, 

якая спыніла сваё існаванне праз 45 год. Зараз 

Польшча з’яўляецца членам Еўрапейскага 

Саюза і НАТА, паспяхова і дынамічна 

развіваецца яе эканоміка. Наш край на працягу 

некалькіх стагоддзяў быў цесна знітаваны ў 

сваёй гісторыі з суседняй дзяржавай. Шмат 

нашых продкаў паклалі сваё жыццё “за нашу і 

вашу свабоду”. У сваю чаргу палякі не 

аднойчы дапамагалі нашаму народу даць адпор 

чужынцам. 

ЮБІЛЕЙ ВАЦЛАВА ЛАСТОЎСКАГА 

135 год з дня нараджэння Вацлава 

Ластоўскага. 

Ён прыйшоў на свет 8 лістапада 1883 

года. Малая радзіма Ластоўскага – 

Дзісеншчына, дзе ў засценку Калесьнікаў, 

сучаснага Глыбоцкага раёна, жылі ягоныя 

бацькі-арандатары. Маленства хлопчыка 

прайшло ў Старым Пагосце. Цікавыя легенды, 

пачутыя ў дзяцінстве, настолькі ўразілі 

маленькага Вацлава, што і праз дзясяткі гадоў 

ён памятаў іх. Маючы за плячыма толькі 

Старапагосцкую школу граматы, у якой 

настаўнікам быў малапісьменны адстаўны 

салдат, Ластоўскі здолеў шляхам самаадукацыі 

здабыць бліскучыя веды ў гуманітарных 

навуках, развіць свой талент літаратара і 

гісторыка. У 13 год ён пакінуў бацькоў і 

пехатою прайшоў 170 кіламетраў, уладкаваўся 

на працу ў Рызе. Ад 1906 года Вацлаў 

Ластоўскі жыў у Вільні, быў сябрам нашай 

першай палітычнай партыі – Беларускай 

Сацыялістычнай Грамады.  

 У 1909-м ён стаў сакратаром 

выдаванай у Вільні штотыднёвай беларускай 

газеты “Наша Ніва”. На яе старонках часта 

з’яўляліся гарачыя публіцыстычныя артыкулы, 

вершы і апавяданні Ластоўскага, падпісаныя 

псеўданімамі Юры Верашчака і Власта. Яго 

пяру належыць гісторыка-фантастычная 

аповесць “Лабірынты”, якую можна лічыць 

першым фантастычным творам у беларускай 

літаратуры. Паэтычныя творы Ластоўскага 

высока ацэньваў славуты пясняр  Максім 

Багдановіч. 

 Глыбока перакананы, што 

нацыянальнае адраджэнне немагчыма без 

вяртання народу праўды пра яго мінуўшчыну, 

Ластоўскі грунтоўна вывучае беларускую 

даўніну і ў выніку піша “Кароткую гісторыю 

Беларусі", якая ўпершыню была надрукавана ў 

“Нашай Ніве”, а ў 1910 годзе выйшла асобнай 

кнігай. У прадмове да яе гаварылася: 

“Гісторыя – гэта фундамент, на якім будуецца 

жыццё народу. I нам, каб адбудаваць сваё 

Месца, дзе стаяла хата В. Ластоўскага ў 

Старым Пагосце 
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жыццё, трэба пачаць з фундаменту, каб 

будынак быў моцны. А фундамент у нас 

важны, гісторыя наша багата: “Жатва многа, а 

делатель мало” (як кажа Святое Пісанне). Поле 

пустое, бо сыны Бацькаўшчыны нашай к 

чужым у найміты пайшлі, чужыя гумны і 

засекі багацяць! Працу гэтую ахвярую сыном 

маладой Беларусі, каб хаця з гэтай кароткай і 

няпоўнай працы маглі пазнаваць гісторыю 

Бацькаўшчыны ў сваёй роднай мове”. У гады 

Першай сусветнай вайны ён шмат зрабіў для 

стварэння беларускай дзяржавы. 

 Ластоўскі быў адным з тых 

палітыкаў, што стаялі ля вытокаў абвешчанай 

25 сакавіка 1918 года Беларускай Народнай 

Рэспублікі, а ў снежні 1919-га ён узначаліў яе 

Раду міністраў. Падчас знаходжання ўрада на 

выгнанні ў Літве ён шмат працуе як гісторык і 

літаратар, выдае часопіс “Крывіч”, “Гісторыю 

Беларускай крыўскай кнігі”, “Руска-беларускі 

(крыўскі) слоўнік” 

 Ён неаднаразова выступаў у 

абарону растаптанай бальшавікамі беларускай 

дзяржаўнасці перад Лігаю Нацый. 

 У сярэдзіне дваццатых гадоў наш 

зямляк адышоў ад чыннай палітычнай 

дзейнасці. Паездка ў Менск на міжнародную 

навуковую канферэнцыю ў 1926 годзе пакінула 

ў Вацлава Ластоўскага ўражанне, што ўрад 

БССР сапраўды зацікаўлены справаю 

нацыянальнага адраджэння і стварае добрыя 

ўмовы для працы навуковай і творчай 

інтэлігенцыі. У наступным годзе былы прэм’ер 

па прыкладзе некаторых іншых дзеячаў БНР 

вярнуўся на Бацькаўшчыну. 

 Напачатку ён працаваў 

дырэктарам Беларускага дзяржаўнага музея. 

Пад ягоным кіраўніцтвам ішло плённае 

збіранне і даследаванне даўніны, праводзіліся 

шматлікія этнаграфічныя экспедыцыі. Толькі 

адзін прыклад: дзякуючы намаганням 

Ластоўскага была знойдзеная і перавезеная ў 

Менск нацыянальная святыня беларусаў – 

крыж найпадобнейшай Ефрасінні Полацкай. 

Ад 1928 года Вацлаў Ластоўскі быў акадэмікам 

і неадменным сакратаром Беларускай Акадэміі 

навук. 

 Часу для працы на карысць 

радзіме яму заставалася зусім мала. Над 

беларускай інтэлігенцыяй ужо была ўзнята 

крывавая сякера сталінскіх рэпрэсій. 21 ліпеня 

1930 года Ластоўскага арыштавалі па справе 

гэтак званага “Саюза вызвалення Беларусі” і 

праз дзесяць месяцаў турэмнага зняволення, 

допытаў і катаванняў выслалі ў Саратаў. Там 

ён працаваў загадчыкам аддзела рэдкіх 

рукапісаў у бібліятэцы мясцовага ўніверсітэта. 

Але ў 1937-м годзе Ластоўскі зноў быў 

арыштаваны. 23 студзеня 1938 года куля 

бальшавіцкага ката абарвала жыццё вялікага 

сына беларускага народа. Вернасць свайму 

абавязку інтэлігента і навукоўца ён захоўваў да 

канца. 

       Адзін з вядомых дзеячаў 

беларускага замежжа  – Янка Станкевіч –  

пісаў пра Ластоўскага: “Ён пасвяціў сябе ўсяго 

адраджэнню беларускага народа, належачы да 

тых нямногіх, што не толькі ўсёй душою 

аддаліся справе беларускай, але і ўвесь час 

свой аддавалі ёй”. 

 

   Імя Вацлава Ластоўскага вярнулася ў 

кантэкст нашага нацыянальнага жыцця толькі 

напрыканцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя. У 

1988-м ён быў рэабілітаваны. Праз сем гадоў у 

выдавецтве “Навука і тэхніка” ў серыі “Нашы 

славутыя землякі” выйшла прысвечаная 

нашаму герою кніга Язэпа Янушкевіча 

“Неадменны сакратар Адраджэння”. А першая 

на Бацькаўшчыне кніга твораў самога Вацлава 

Ластоўскага пабачыла свет толькі ў 1997-м у 

недзяржаўным выдавецтве “Беларускі 

кнігазбор”. Нажаль, на радзіме  Вацлава 

Ластоўскага ў Старым Пагосце памяць  аб 

славутым земляку не ўшанавана. 

85- ГАДОВЫ ЮБІЛЕЙ НІНЫ ЯНСАНЭ 

(ПАНІЗНІК)  

Нарадзілася Ніна, дачка Сцяпана 

Панізніка, 21 лістапада 1933 года ў вёсцы 

Бабышкі Браслаўскага павета Віленскага 

ваяводства (цяпер Мёрскі р-н Віцебскай вобл.). 

Добра памятае, як нашы бацькі жылі “пры 

паляках, пры саветах, пры немцах…”. У 1942 – 

43-х гадах яна хадзіла ў беларускамоўную 
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школу, дзе настаўнік Янка Манета прымушаў 

вучыць напамяць паэму Якуба Коласа “Новая 

зямля”. І больш як праз 70 гадоў з тае “пакуты” 

Ніна мне пры сустрэчах нагадвае ўрыўкі з 

гэтага твора. 

Па вызваленні ад акупацыі гэты Янка 

Манета пад’ехаў з саслужыўцамі на конях да 

бабышкаўскага двара. Быў у вайсковай форме, 

пры партупеі. І загадаў называць яго цяпер 

Аляксандрам Пархоменкам, афіцэрам 

Чырвонай арміі. Вось такія “калабаранты” 

настаўнічалі ў Остландзе. 

З 1951 года сястрыца жыве ў Латвіі, бо ў 

Рызе атабарыліся родзічы яшчэ з 

пасляпетраградскіх часоў. Расказвала, як у 

1998 годзе стала грамадзянкай Латвійскай 

Рэспублікі. На прыёмнай камісіі пасля 

выканання гімна трэба было даць прысягу 

новай дзяржаве. Ніна прамовіла патрэбныя 

словы, а пасля ўголас папрасіла прабачэння ў 

сваёй Беларусі, бо гэтай клятвай яна не 

здраджвае сваёй радзіме, а вельмі хоча, каб на 

новай для яе зямлі ўсім жылося лагодна. У 

некаторых жанчын з прыёмнай камісіі ў гэты 

момант паказаліся слёзы. 

Дзякуючы перакладам сястры мне 

адкрыліся многія старонкі латышска-

беларускіх літаратурных узаемадачыненняў, бо 

якраз такую тэму для распрацоўкі мне далі ў 

Скарынаўскім цэнтры. Я даведаўся, як у 1920-я 

гады беларускія дзеячы, у тым ліку кіраўнік 

Беларускага аддзела С. Сахараў, інспектар 

школаў К. Езавітаў, стараліся шырэй 

пазнаёміць латышоў з духоўнымі дасягненнямі 

сваёй нацыі. Вось такая іскрынка. 

Выкладчыкамі на настаўніцкія курсы былі 

запрошаны Ігнат Дварчанін, Паўліна 

Мядзёлка, Максім Гарэцкі… А каб дабавіць 

аўтарытэту, ну хаця б Гарэцкаму, у 

“Штомесячніку Міністэрства Адукацыі”  

з'яўляецца артыкул Кастусёнка (псеўданім К. 

Езавітава) пад назвай “Гісторыя беларускае 

літаратуры. (Максім Гарэцкі). Другое 

дапоўненае выданне. Віленскае выдавецтва Б. 

Клецкіна. 1920 г.” 

Ніна пераклала і даследаванне 

Матыльды Езавітавай “Кароткі агляд даўняй 

беларускай культуры і літаратуры”, 

надрукаванай у часопісе “Домас” (“Думкі”) . 

Чакаюць публікацыі і перакладзеныя Нінай 

Янсанэ брашура Вілбертса Краснайса 

“Беларусы як адгалінаванне народа 

латышскага”,  старонкі ўспамінаў Яніса 

Ніедрэ, а таксама цікавае апавяданне 

Саўлцэрытэ Віесэ пра дзіцячыя прыгоды 

Жаныня Пліекшана, які потым дарасце да 

Яніса Райніса. 

Ніна і на дзявятым дзясятку гадоў 

захавала добрую памяць. Нашы Бабышкі былі 

вёскай да рассялення на хутары. І кожная 

мясціна ля рэчкі Волты мела сваё найменне. 

Наша сядзіба стаяла каля Французскай дарогі – 

ад Дрысенскага лагера 1812 года да Друі. 

Пытаюся, а чаму мясцінка з таполямі і 

збуцьвелым крыжом на гэтай дарозе 

называецца коратка: “Бальшавік”. Ніна: “А 

гэта калі ішла Польска-бальшавісцкая вайна, 

сюды ад Дзвіны дабрыў паранены рускі салдат 

і сканаў у канаве. Яго па-хрысціянску 

пахавалі…” 

Таму і праз 30 гадоў пасля таго рытуалу 

я ў школу хадзіў каля “бальшавіка”. 

У 1943 годзе, як згадвае сястра, на 

бабышкаўскім полі загінуў партызанскі 

разведчык. Пад жульвіцай (ракітай) нашы 

людзі зладзілі яму апошні прытулак. І кожны 

год сюды стала прылятаць зязюля і дужа 

шчыра кукаваць над магілай. Аж пакуль 

парэшткі партызана не перахавалі ў брацкую 

магілу ў Лявонпалі. І яшчэ адзін напамін пра 

вайну. Карнікі на гумовых лыжах праходзяць 

балота “Мох” і расстрэльваюць на купінах 

партызанскія сем’і. На прыберагу было 

знішчана і невялікае паселішча. Захавала 

сястра трагічны ўсхліп ацалелай жанчыны: 

“Загарэліся Гулякі ззаду, спераду, з бакоў…” 

Я запісваў ад Ніны, дзе жылі Ладзюк, 

Ладымер, Проска, Ванюга і іншыя людзі з 

цікавымі імёнамі, прызыўкамі-мянушкамі. А 

жылі ў Прорвах, Брэдзіве, Кульвоку, 

Панізьніках, Тарараках… Наша радня па-

кудзелі – Танайна Параска, Падабыцька 

Ганэта… А маму ў дзявоцтве звалі Нюрай 

Сялюн. Усё гэта гучала там, дзе сонца па зямлі 

хадзіла. 

Відаць, паэма Якуба Коласа выгадавала 

ў Ніны лірычныя фібры. Аднаго разу яна 
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прыслала мне з Юрмалы складзеныя радкі пра 

зорную пошту: 

Уначы я гляджу на сузор’е 
Мядзведзіцы, – 

Каб зорнаму небу расказаць 
Пра тое, як жывецца нам тут, 
Перадаць яму свой боль і свой сум,  

І нашы маленькія радасці, 
Якія падараваў прамінулы дзень. 

     Браце! Калі хочаш уведаць пра нас, 
     Навіны спазнаць, успомніць мора, 
     Юрмалу і сваіх сяброў, – 

     Глядзі ў гэты час на зоры! 
     І яны табе перакажуць,  
     Чаму нашы маркотныя сэрцы 

     Сумуюць і чакаюць сустрэчы. 
Але зямныя спатканні адкладваюцца… 

Таму самая надзейная – зорная пошта. 
Глядзі на неба, браце! 
І мы не згубімся пад нашым сузор’ем.  

А сустрэчы ў пасёлку Каўгуры надараліся 

самыя розныя і нечаканыя. Няпраўда, што 

беларусы не маюць выхаду да мора. Ніна сама 

выводзіла іх, калі нашы бацькі частавалі 

вышуканых у Юрмале Рыгора Барадуліна і 

Уладзіміра Караткевіча. Многа радні і гасцей 

сабралася тады ў доме на вуліцы Дзэлмэс. Усе 

былі ўражаны  вершамі, прыбабунькамі, 

песнямі з вуснаў дарагіх мінчанаў.  

С. Панізнік 

MEMORIA 

1 лістапада 2018 года спынілася зямное 

жыццё нашай зямлячкі Ляхавай Тамары 

Іванаўны. Яна нарадзілася ў кастрычніку 1950 

года. Бацька быў удзельнікам Вялікай 

Айчыннай вайны, працаваў настаўнікам 

гісторыі. У 1967 годзе Тамара закончыла 

Мёрскую СШ з залатым медалём і адразу 

паступіла ў Маскоўскі фінансава-эканамічны 

інстытут. Пасля яго заканчэння з чырвоным 

дыпломам, усё сваё працоўнае жыццё звязала з 

банкаўскай сферай. Пасля распаду СССР і да 

выхаду на пенсію ў 2007 годзе працавала 

намеснікам старшыні Праўлення банка 

“Бізнес” у Маскве. 

З гэтага часу і да апошніх дзён свайго 

жыцця яна сваю дзейнасць звязала з клопатам 

аб горадзе свайго дзяцінства. Дзякуючы яе 

руплівасці, у 2008 годзе былі 
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добраўпарадкаваны старыя гарадскія могілкі і 

на яе сродкі ўстаноўлены з чорнага мармуру 

Паклонны крыж. Значныя грашовыя сродкі 

ахвяравала наша зямлячка для пашырэння і 

рэканструкцыі праваслаўнай царквы, 

нядзельнай школы ў Мёрах. Падтрымлівала 

беларускіх мастакоў, набывала іх карціны, якія 

зараз упрыгожваюць нядзельную школу ў 

Мёрах. У 2005 годзе да 70-годдзя Перамогі на 

Плошчы загінулых барацьбітоў у райцэнтры, 

дзякуючы сродкам яе і заўчасна памерлага 

брата Аляксандра Ляхава, была ўзведзена 

капліца ў гонар Святога Благавернага Вялікага 

князя Аляксандра Неўскага. Толькі адзін абраз 

гэтага святога ў капліцы каштаваў мецэнатцы 

5000 даляраў. Часткова грашовыя сродкі былі 

ахвяраваны Тамарай Іванаўнай і на 

будаўніцтва этнаграфічнага музея “Сялянская 

хата”, на выданне кніг па краязнаўстве Вітаўта 

Ермалёнка. 

Апошняя добрая справа яе ў нашым 

горадзе – арганізацыя і фінансаванне стварэння 

і ўстаноўкі скульптуры Святой Ганны з 

Прасвятой Дзевай Марыяй. Толькі сама 

скульптура каштавала 29 тысяч даляраў, а 

колькі клопатаў спатрэбілася нашай 

фундатарцы, каб ачысціць бераг возера ад 

старых дрэў, зрабіць дарогу, вырашыць усе 

арганізацыйныя пытанні. Усе гэтыя добрыя 

справы Ляхава Тамара Іванаўна рабіла 

пераадольваючы свае хваробы, абыякавасць 

многіх людзей. Напружанае жыццё 

садзейнічала яе заўчаснаму адыходу ў іншы 

свет. Але памяць аб ёй застанецца назаўжды ў 

памяці людзей, хто яе ведаў, а помнікі, 

узведзеныя на яе сродкі, працягнуць гэтую 

памяць на стагоддзі.  
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