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НАШ ЛЮСТРАДЗЁН 

АДКРЫЦЦЁ ВЫСТАВЫ 

 Чарговая выстава адкрылася ў 

гістарычным музеі СШ №3 пад назвай ―Новыя 

знаходкі‖. Кожны год нашы музейныя фонды 

папаўняюцца на тысячы новых артэфактаў, на 

жаль, нават у экспазіцыях чатырох музеяў мы не 

ў стане размясціць і 10 працэнтаў нашых новых 

паступленняў. 

 Каб азнаѐміць наведвальнікаў музеяў з 

новымі паступленнямі, мы арганізуем выставы. 

У снежні з гэтай мэтай мы стварылі чарговую 

экспазіцыю нашых цікавых знаходак. Пры 

гэтым мы імкнуліся паказаць новыя паступленні 

ва ўсе чатыры музеі. Так, з фондаў гістарычнага 

музея найбольш цікавы наш экспанат – турэцкі 

бубен, трафей з пераможнай бітвы пад Венай 

1683 года. Доўгі час ѐн знаходзіўся ў Мѐрскім 

касцѐле, потым быў падараваны святаром Янам 

Грабоўскім Мацуку Сцяпану.  Ад яго сына 

Багуслава мы набылі бубен у музей. 

 Вялікая колькасць экспанатаў за гэты год 

нам была падаравана краязнаўцам з Даўгаўпілса 

Міколам Паўловічам. На выставе мы змесцілі 

старыя кнігі на латышскай, шведскай, 

нарвежскай, лацінскай і рускай мовах. 

 Старадаўнія рэчы хатняга ўжытка таксама 

могуць зацікавіць наведвальніка выставы, тут 

кожны можа пабачыць дэкаратыўную лыжку з 

панскага маѐнтка, парцэлянавы збанок вядомай 

фабрыкі Кузняцова ў Рызе, шкляны посуд часоў 

Першай сусветнай вайны, талеркі, нямецкія 

кружэлкі да патэфона 30-х гадоў, старыя 

паштоўкі, нямецкі абраз–літаграфію Святой 

Кацярыны ХІХ стагоддзя і іншыя старадаўнія 

рэчы. 

 На выставе змешчаны і набыты намі на 

аўкцыѐне часопіс на польскай мове ―Пшэводнік 

каталіцкі‖ 1930 года. У ім маецца артыкул і 

шмат здымкаў пра Лявонпаль. 

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

гуртка “Арганаўты мінулага”                № 12 (60) 2015   
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 Наш знакаміты зямляк Сяргей Панізьнік 

таксама падараваў шмат артэфактаў для нашых 

музеяў. У экспазіцыі выставы мы змясцілі адзін 

з альбомаў старых паштовых марак і калекцыю 

паштовак пачатку ХХ стагоддзя, падараваных 

нам нашым знакамітым земляком. 

 Не маглі мы не размясціць у экспазіцыі 

кніжкі, толькі нядаўна падараваныя нам 

археолагам з Мінска Людмілай Дучыц. 

 На выставе паказаны і ахвяраваныя нам у 

музей кнігі і друку падарункі святара Мѐрскага 

касцѐла Кшыштафа Мянкінэ: вялікія фаліянты – 

―Імшалы‖ на лацінскай і польскай мовах, якія 

раней ужываліся падчас імшы ў касцѐле. 

 Былы інспектар аддзела адукацыі Нэла 

Пятроўна Капусціна перадала ў дар музею 

старадаўні абраз ―Ціхвінская Божая Маці‖, 

напісаны на драўлянай дошцы. 

 Наведвальнікам, якія толькі ўбачаць 

выставу, адразу кінецца ў вочы загадкавы 

фотаздымак на картоннай аснове стогадовай 

даўніны памерамі 40 на 47см. Знойдзены ѐн быў 

пад люстэркам у будынку былой школы ў вѐсцы 

Белеўцы. На ім бачна выява толькі што 

пабудаванага драўлянага будынка з карункавай 

разьбой, а на яго фоне – група царкіх салдат і 

афіцэраў. Магчыма, наш зямляк з в. Белеўцы 

прымаў удзел у гэтых падзеях і таму ў савецкія 

часы здымак не знішчыў, а схаваў дарагі для яго 

напамін пад люстэрка. 

 На выставе можна пазнаѐміцца з 

дакументамі і ўзнагародамі ветэрана Вялікай 

Айчыннай вайны Мальца Сямѐна Сямѐнавіча, 

якія апавядаюць аб ваенных і працоўных 

подзвігах нашага земляка. Рэчы ветэрана 

перадаў у музей гуртковец Захарэвіч Дзіма. 

Сапраўды ўнікальная знаходка, змешчаная на 

нашай выставе, – нататнік Мікалая Паўлавіча 

Міхайлава з былой вѐскі Ляндэрня. У гэтай 

рукапіснай кніжцы мы прачытаем успаміны аб 

удзеле аўтара ў падаўленні паўстання іхэцюаняў 

у Кітаі ў 1900 годзе. Побач знаходзіцца і 

пашпарт бацькі М.Міхайлава 1917 года. 

 Вялікую калекцыю дываноў і вышыванак, 

якія засталіся ѐй у спадчыну ад цѐці, Любові 

Іванаўны Падобы, падаравала нам бібліятэкар 

Галіна Рачыцкая. Большасць з яе рэчаў 

упрыгожваюць ―Сялянскую хату‖, а на выставе 

мы змясцілі толькі дзве яе вышыванкі.  

   Зацікавяць наведвальнікаў і артэфакты, якія 

мы набылі ў апошні час на аўкцыѐнах: гэта 

яўрэйская цацка-дрэйдл (ваўчок) і барадавы знак 

1705 года – аплата за нашэнне барады, уведзеная 

Пятром 1. 

 Аматараў ваеннай гісторыі зацікавіць 

нямецкі процівагаз, які перадаў у музей 

―арганаўт‖-пачатковец, Скавародка Уладзімір. 

Шмат аб рэлігійным жыцці прыхаджан можна 

даведацца з рукапіснай кнігі прыходаў і 

расходаў у 1894 – 1912 гг. Узмѐнскай Свята-

Мікалаеўскай царквы. У падарунак мы яе 

атрымалі ад былога рэдактара раѐннай газеты 

Леаніда Матэленка. 

 У фондах гістарычнага музея знаходзіцца і 

шмат папяровых грошаў розных часоў і краін. 

Таму мы падрыхтавалі некалькі планшэтаў з 

выявамі банкнотаў фунтаў Паўднѐва-

Афрыканскай Рэспублікі, 25 экю 

Экватарыяльнай Гвінеі, 1000 донгаў В’етнама, 

20 юаняў Кітая, 100 рыалаў Ірана, 50 мецікас 

Мазамбіка, 25 рупій Маўрытаніі. Асабліва 

вялікую калекцыю складаюць нямецкія 
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нотгельды –  папяровыя грошы Германіі, якія 

сведчаць аб фінансавай катастрофе ў гэтай 

краіне пасля Першай сусветнай вайны. Такім 

чынам, зроблены намі нават невялікі агляд 

новай выставы павінен зацікавіць усіх аматараў 

мінулага. 

 

ЭКСКУРСІІ Ў МУЗЕІ. 

У МУЗЕІ – ГОСЦЬ З ЛАТВІІ 

 Даведаўшыся з тэлеперадчы аб нашых 

музеях, да нас завітаў госць з Краславы Эверт 

Генрых Леапольдавіч. У мінулым настаўнік, 

партыйны работнік, а зараз пенсіянер з 

цікавасцю пазнаѐміўся з гістарычным музеем. 

Тлумачэнні па раздзелах экспазіцыі даваў 

кіраўнік музея В. А. Ермалѐнак. Госць быў 

уражаны пабачанымі экспананатамі. 

У МУЗЕЯХ – ЖЫХАРЫ МЁРАЎ 

 Як заўсѐды, нашы музеі наведваюць і 

жыхары райцэнтра. Розная мэта іх знаѐмства з 

музеямі. Адных прываблівае багацце збораў, 

другіх – імкненне даведацца больш аб сваіх 

мясцінах. Так, у апошні час да нас завітаў 

пенсіянер Эдуард Пяткевіч. Нарадзіўся ѐн у 

вѐсцы Вусаўцы Новапагосцкага сельсавета, таму 

яго зацікавіла гісторыя роднай вѐскі, пра якую 

нават у інтарнэце нічога не гаворыцца.  Кіраўнік 

музея Ермалѐнак В. А. распавѐў яму аб 

гарадзішчы Пілікі ля гэтай вѐскі, якое было 

выяўлена гуртком ―Арганаўты мінулага‖ яшчэ ў 

1985 годзе, падзяліўся інфармацыяй, дзе можна 

даведацца аб Вусаўцах і яе жыхарах у мінулым. 

Уладзімір Пухальскі пажадаў пазнаѐміцца з 

этнаграфічным музеем ―Сялянская хата‖, каб 

больш даведацца пра ўмовы побыту сваіх 

продкаў.  

У МУЗЕІ – УРОКІ ГІСТОРЫІ 

 Настаўнікі гісторыі нашай школы кожны 

ўрок па гісторыі Беларусі, які прысвечаны тэме 

―Наш край‖, заўсѐды імкнуцца праводзіць у 

музеі. У снежні ў 7-а класе настаўнік гісторыі А. 

В. Ермалѐнак праводзіў урок па тэме ―Наш край 

у 13 – 14 стагоддзях‖. Экспазіцыя гістарычнага 

музея ―Старажытная гісторыя Мѐрскага краю‖ 

шмат змяшчае экспанатаў, якія дапамагаюць 

вучням лепш зразумець і запомніць гэты раздзел 

гісторыі Беларусі. Асабліва шмат матэрыялаў з 

гарадзішча Пруднікі, дзе ў той час існаваў замак, 

які не аднойчы вытрымаў аблогу крыжакоў. 

Асабліва зацікавілі вучняў арбалетныя стрэлы і 

баявыя сякеры 13 – 14 стст. Для настаўніцы 

гісторыі Н. І. Будзько і вучняў 7-б класа 

падобны ўрок правяла М. Г. Ермалѐнак. 

РУПЛІЎЦЫ МУЗЕЯ 

ПАДАРУНКІ АД МІКОЛЫ ПАЎЛОВІЧА 

Акрамя кніг, збіральнік старажытнасцяў з 

Латвіі падараваў нам у музей кнігі і друку 

вялікую калекцыю паштовак. Адзначым перш за 

ўсѐ старыя віншавальныя латышскія паштоўкі 

1925 – 1929 гадоў з Нараджэннем Хрыстовым і з 

Днѐм Нараджэння, Уваскрасеннем Хрыстовым. 

Да рэлігійнай тэмы адносяцца цікавыя цэлыя 

наборы савецкіх паштовак і падараваныя нам 

абразкі з выявамі святой Эўхарыстыі, Маці 

Божай, Езуса Хрыста,Святой Ядзвігі, Святога 

Алойза, Рымскага папы Пія Х і іншых. Усе яны 

Эверт Г. Л. і Лапкоўскі А. М. у музеі 
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выпушчаны да канца ХІ –  пачатку ХХ 

стагоддзяў. Падобныя абразкі давалі ў касцѐлах 

падчас першай святой Камуніі або падчас 

прыміцыі. Вялікую калекцыю мы атрымалі ў 

выглядзе набора савецкіх паштовак 70-х – 80-х 

гадоў ХХ стагоддзя: ―Кіеў‖, ―Наваполацк‖, 

―Рыга‖, ―Санкт-Пецярбург‖, ―Па лермантаўскіх 

мясцінах Каўказскіх Мінеральных Вод‖, 

―Хатынь‖, ―Французская скульптура ХІХ – ХХ 

ст.у Эрмітажы.‖, ―З гісторыі айчыннага флоту‖, 

―З гісторыі праных раслін‖, ‖Лекавыя расліны‖, 

―Стравы з яблыкаў‖.  Шмат мы атрымалі ў 

падарунак і асобных паштовак з краявідамі 

гарадоў: Пензы, Пушкіна, Кіславодска, Сочы, 

Масквы, Ленінграда, Жалезнаводска, Фрунзэ, 

Магадана, польскага горада Кельцэ і інш.. 

Дзякуючы падарунку, з’явілася шмат і 

віншавальных паштовак часоў СССР са святамі 

8-га Сакавіка, Новым Годам, Першамаем, 

Святам Перамогі, Вялікага Кастрычніка і інш.. 

Акрамя гэтага мы атрымалі ў падарунак цэлы 

альбом са старымі здымкамі 20-х – 30-х гадоў, у 

якім паказаны летапіс цэлай латышскай сям’і за 

паўстагоддзя. Акрамя пералічанага для раздзела 

―Каляндарыкі‖ мы атрымалі некалькі 

календароў. 

У экспазіцыі гістарычнага музея будзе 

змешчаны алюмініевы каталіцкі крыжык з 

надпісам ―1948 – 1952. Сибирь‖. Ён належыў 

вядомаму спартоўцу 

даваеннай Латвіі, 

неаднаразоваму 

чэмпіѐну па штанзе, 

барацьбе Пятру 

Пятровічу Войціку 

(1911 – 1982).  Пасля 

вайны ѐн атрымаў 10 

год сібірскіх лагераў 

толькі за тое, што 

казаў, што ў Еўропе 

людзі жывуць лепш, 

чым у СССР. 

Магчыма, крыжык 

ѐн сам зрабіў у 1952 годзе, калі знаходзіўся ў 

сталінскім лагеры. 

З часоў Першай сусветнай вайны ад 

Міколы мы атрымалі ў падарунак нямецкія 

бутэлькі ад розных напояў з даваеннай Латвіі і 

Германіі. У раздзел музея, які прысвечаны 

Першай сусветнай вайне, трапіць загадкавая 

нямецкая гільза ад вінтоўкі з драўлянай !!! 

куляй. У нашы фонды ад краязнаўцы паступілі 

таксама талерка, паднос, імбрык з вядомай 

Рыжскай фабрыкі парцаляны Кузняцова. 

Цікавым будзе і папаўненне калекцыі 

музея жаночымі вырабамі, у ліку якіх сумачкі, 

спражкі, гузікі, шпількі і іншая біжутэрыя. Для 

музея ―Сялянская хата‖ Мікола Паўловіч 

таксама перадаў экспанаты. Гэта артэфакты ХХ 

стагоддзя: каталіцкія абразы 30-х гадоў, 

бутэлька ад духоў, дзверка ад коміна пачатку 

стагоддзя, вязаныя рукавіцы 70-х гадоў, а для 

музея адукацыі – керамічная чарнілка пачатку 

таго ж стагоддзя. Шчырае дзякуй нашаму сябру 

за руплівую збіральніцкую працу на карысць 

нашага музейнага аб’яднання. 

 

СКАРБ БАРАЦІНАК З ЧЭРАСАЎ 

Апошнім часам у нашым раѐне, як і па 

ўсѐй Беларусі, шмат праводзяць пошукі так 

званыя ―чорныя капальнікі‖. Вялікую шкоду 

археалогіі і гісторыі нашага краю наносіць іх 

дзейнасць. Бо знаходкі, часам вельмі цікавыя, не 

паступаюць для вывучэння ў музеі і навуковыя 

ўстановы, а становяцца прадметам або 

калекцыяніравання, або нажывы і недаступны 

даследчыкам. Толькі рэдкія артэфакты 



 
Мёрская даўніна снежань, 2015 

 5 

 

 

трапляюць нам у музей.  У апошні час нам 

удалося выкупіць у ―чорных капальнікаў‖ цэлы 

скарб манет, які быў знойдзены ў вѐсцы Чэрасы. 

Пасля карпатлівага вывучэння сѐння можам 

распавесці гісторыю набытых намі манет. 

Асноўны змест скарбу – ― барацінкі‖ – дробныя 

манеты Рэчы Паспалітай сярэдзіны 17-га 

стагоддзя, якія ўвайшлі ў гісторыю па 

прозвішчы іх стваральніка. Другая Паўночная 

вайна, названая ў народзе ―Шведзкі патоп‖ і 

вайна з Рускай дзяржавай выклікалі сур’ѐзны 

гаспадарчы і грашовы крызіс Рэчы Паспалітай. 

Дзяржаўны скарб не быў здольны задаволіць 

грашовыя патрэбы і абавязальніцвы, найперш 

перад войскам. Тагачасны кіраўнік Кракаўскага 

манетнага двара Тытус Лівіюш Бараціні 

прапанаваў выбіваць дробную медную манету, 

якая б мела прымусовую афіцыйную вартасць 

срэбнага шэлегу ці 1/3 гроша. Сойм пагадзіўся 

на той праект, нягледзячы на тое, што гэта было 

ашуканствам, бо новы медны шэлег не меў 

сапраўднай вартасці траціны гроша, ці 1/90 

злотага. Быў 

вызначаны 

дзяржаўны ліміт 

медных шэлегаў у 

квоце 182.291 

польскіх злотых на 

кракаўскай і 817.708 

злотых для Польшчы 

ды 1 мільѐн злотых 

для Вялікага Княства 

на Ўяздоўскім 

манетным двары, 

заснаваным у 1659 годзе адмыслова для біцця 

новых шэлегаў. Бараціні нелегальна парушыў 

ліміт выбіцця. За гэта ѐн быў абвінавачаны ў 

1662 годзе, калі Сойм загадаў устрымацца ад 

біцця барацінак. Але праблемы з дзяржаўным 

скарбам працягваліся, і ў 1663 годзе выпуск 

барацінак аднавіўся ды пашырыўся на 

тэрыторыі ВКЛ, што трактавалася як адзіная 

магчымасць выйсця з грашовага крызісу і 

аплаты пазыкаў.  

З аднаго фунту (405 грамаў) медзі Бараціні біў 

300 шэлегаў, вартых 100 грошам. 57 грошаў ішлі 

ў дзяржаўны 

скарб, рэшту браў 

утрымальнік 

манетнага двара. 

Акрамя вялізных 

прыбыткаў 

Бараціні і надалей 

ашукваў казну, 

б’ючы манеты па-

за лімітам, якія не 

ішлі да дзяржавы. 

Апошняе біццѐ 

медных шэлегаў 

скончылася ў 1668 годзе. Вялізная колькасьць 

медных солідаў і іх не вельмі добрая якасць 

заахвочвалі да фальшавання. Злоўленаму 

фальшываманетчыку пагражала катаванне, 

адсячэнне правай рукі і прыбіванне яе на 

гарадской браме ды адсячэнне галавы. Аднак 

перспектыва вялікага і лѐгкага прыбытку 

справаджалі тое, што ахвотнікаў да рызыкі не 

бракавала. Мяркуюць, што фальшываманетчыкі 

вырабілі каля 30% з эмісіі, якая лічыцца агулам 

каля 1,8 мільярда манетаў. Такім чынам, 

дзякуючы фінансаваму крызісу, землі былой 

Рэчы Паспалітай былі ―засеяны‖ барацінкамі.  

Пры вывучэнні скарбу з Чэрасаў мы перш 

за ўсѐ вылучылі манеты, якія з-за дрэннай 

захаванасці вызначыць было нават пры дапамозе 

кампутара немагчыма. Такіх манет знайшлося ў 

скарбе 43 штукі. Складанасць іх вызначэння 

была ў тым, што больш паловы з іх былі 

падробкамі. Далей мы даследавалі барацінкі 

польскай чаканкі. Манеты маюць на аверсе 

выяву галавы караля Рэчы Паспалітай Яна 

Казіміра ў лаўровым вянку і надпіс .IOAN. - 

CAS. REX, вакол галавы падзеленыя літарамі 

T.L.B (ініцыялы Баратыні). На рэверсе манеты 

выбіта выява польскага арла са шчытом гербу 

Ваза на грудзях. Вакол надпіс SOLID.REGN-

POLON і год. З долу падзяляе надпіс герб 

падскарбія кароннага Яна Казіміра 

https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%9E%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%9E%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://be-tarask.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B2%D1%8D%D0%B4%D0%B7%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF&action=edit&redlink=1
https://be-tarask.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B7%D1%8F%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%9E%D0%BD%D1%8B_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1&action=edit&redlink=1
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%82%D1%83%D1%81_%D0%9B%D1%96%D0%B2%D1%96%D1%8E%D1%88_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%96
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%86%D1%8C
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%B3
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B9%D0%BC
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D1%96_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B5_%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/1659
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/1662
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B9%D0%BC
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/1663
https://be-tarask.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D1%82_(%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%8C%D0%BD%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/1668
https://be-tarask.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8D%D1%82%D1%87%D1%8B%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%80
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%80
https://be-tarask.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%80_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%96&action=edit&redlink=1
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Красінскага—Слепаўрон (Сляпы воран). Усяго ў 

чэраскім скарбе было 63 барацінкі польсай 

чаканкі. З іх мы налічылі 20 падробак. Яны 

адрозніваюцца ад сапраўдных: па першае – 

вагою,большасць з іх важаць толькі 0,7 грама, 

тады як сапраўдная манета мае вагу каля 1,35 

грама; па-другое – выявы няякасныя, 

невыразныя, па-трэцяе – некаторыя соліды 

падробкі меншыя па дыяметры, сапраўдныя 

маюць дыяметр 15 – 16 мм, а падробкі ў нашым 

скарбе часта меншыя  за 10 мм. Па-чацвѐртае – 

няроўны, пакрыўлены адбітак рэверса або 

аверса манеты, і г.д.. Асноўная колькасць 

вывучаных намі манет чаканена на Кракаўскім 

манетным двары ў 1662 – 1663 гадах колькасцю 

23 соліды, але ѐсць і асобныя манеты 

1660,1661,1664 – 1668-х гадоў. Барацінкі 

літоўскія, пачаткова бітыя на Уяздоўскім 

манетным двары, мелі ідэнтычны аверс, як і 

польскія. Пазней змены адбыліся ў ініцыялах. 

На рэверсе літоўскіх манет была Пагоня, пад ѐй 

герб падскарбія літоўскага Іераніма 

Кірпсенштейна (1662 

– 1676 гг.). Па коле 

надпіс, падзелены 

ўгары княжацкай 

каронай, 

SOLI.MAG.LIT, і дата. 

Асноўная колькасць 

манет літоўскай 

чаканкі нашага 

скарбу была біта ў 

Вільні ў 1664 – 1668 

гадах. На большасці з 

іх пад Пагоняй 

змешчаны ініцыялы падскарбія HKPL або герб у 

выглядзе галавы аленя. З 49 літоўскіх манет 

падробак было 16, а манет Віленскай чаканкі мы 

налічылі 23.  Але ў скарбе, хоць і ў малой 

колькасці, знаходзім чаканку літоўскую з 

выявай Пагоні, унізе яе – герб падскарбія ―сноп‖ 

манетнага двара ў Оліве (ля Гданьска) – 

колькасцю 2 соліды, бітыя ў 1663 годзе, і гэтага 

ж двара манета 1666 года, на ѐй удоле пад 

Пагоняй літары GFN,скарочаныя ініцыялы 

ўпраўляючага манетным дваром Хорна 

Фрыдрыха. Дзве манеты былі біты ў Брэсце, тры 

манеты 1665 года з галовай аленя трапілі з 

манетнага двара Коўна. З гэтага ж года і манеты, 

бітыя на манетным двары Уяздова з ініцыяламі 

Бараціні. Акрамя манет барацінак, у чэраскім 

скарбе аказаліся і іншыя манеты гэтага перыяду. 

Гэта соліды, чаканеныя на Рыжскім манетным 

двары з білону. (Білон – гэта метал, дзе 

ўтрыманне срэбра складае менш чым 50%). 

Самы ранні солід захаваўся фрагментарна і 

датуецца 1826 годам, перыядам панавання ў 

Рэчы Паспалітай караля Сігізмунда ІІІ Вазы. У 

скарбе таксама былі тры соліды: з іх адзін1650, 

два 1651 года, калі Прыбалтыка была пад уладай 

Швецыі, таму падобныя соліды нумізматы 

называюць яшчэ ―крысцінкамі‖ –  ад імя 

каралевы Швецыі Крысціны Аўгусты Вазы 

(1632 – 1654 гг.). Іх дыяметр складае 15 мм, а 

вага. 0,5 грама.  Акрамя таго ў скарбе 

знаходзіліся лівонскія содіды шведскага караля 

Карла Х Густава 1656 года, а таксама два 

соліды, адзін з іх  – у фрагменце  – караля Карла 

ХІ. Усяго знайшлося 7 лівонскіх манет або іх 

фрагментаў. Але самая важная манета, па якой 

можна датаваць час, да якога манеты былі ў 

абарачэнні, –  гэта медная палушка Расіі 1720 

году. Палушка—гэта дробная манета коштам у 

¼ капейкі. Такім чынам, агульная колькасць 

манет чэраскага скарбу складае 163 манеты. 

Храналогія іх выпуску ахоплівае цэлае стагоддзе  

– ад самага ранняга 

соліда Сігізмунда ІІІ 

Вазы да самай 

позняй палушкі 

Пятра І 1720 года. 

Аб іх доўгім 

абарачэнні сведчыць 

значная сцѐртасць 

большасці манет, 

што абцяжарыла іх 

вызначэнне. 

Нягледзячы на 

https://be-tarask.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%8C%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%9E%D1%80%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8F_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1)
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вялікую колькасць манет скарбу іх кошт у тыя 

часы быў зусім нязначны і быў роўны ўсяго каля 

1 злотага, за які ў той час можна было купіць 

толькі двух гусакоў і курыцу. Значыць, скарб 

схаваў бедны селянін. Медныя соліды былі ў 

абарачэнні да 1766 года, калі апошні кароль 

Рэчы Паспалітай Станіслаў Аўгуст правѐў 

грашовую рэформу і медныя соліды былі 

выкуплены ў насельніцтва. Таму можна 

меркаваць, што манеты былі закапаны не пазней 

сярэдзіны 18-га стагоддзя. І праляжаў скарб у 

зямлі 250 год. Такія вывады можна зрабіць з 

папярэдняга вывучэння чэраскага скарбу. 

В.Ермалёнак 

НАБЫЦЦЁ  НОВЫХ  АРТЭФАКТАЎ 

Акрамя скарба барацінак нам у апошні 

час пашчасціла набыць экспанаты, якія не 

трапляліся да нас падчас нашых пошукаў. 

Найбольш рэдкі куплены намі экспанат – 

нагрудны знак салдата 85-га Віленскага 

стралковага палка. Менавіта ў гэтым палку ад 

самага часу яго стварэння ваявала, а пазней 

служыла шмат 

нашых землякоў. 

Пачаткам 

узнікнення гэтай 

воінскай адзінкі 

з’яўляецца 

снежань 1918 

года, калі быў 

створаны 

Віленскі пяхотны 

полк, які ўвайшоў 

у склад Першай 

літоўска-беларускай дывізіі. Воіны дывізіі бралі 

чынны ўдзел у вызваленні Літвы і Беларусі ад 

бальшавікоў у 1919 годзе. Асабліва праславілася 

дывізія падчас абароны Варшавы ў 1920 годзе, 

калі 12 – 15 жніўня штурмам быў узяты горад 

Радзымін. Падчас адступлення Чырвонай арміі 

ад Варшавы ў бітве пад Лідай разам з Мінскім 

палком жаўнеры дывізіі стрымлівалі ўдар 20 

палкоў 3-й адступаючай арміі ―чырвоных‖. Пад 

камандваннем генерала Жэлігоўскага армія 

прымала ўдзел у далучэнні Віленшчыны да Рэчы 

Паспалітай. Нараджэнне 85-Віленскага 

стралковага палка адбылося 15 жніўня 1922 

года, калі быў зацверджаны сцяг палка. У 1923 

годзе была створана адзнака палка мастаком 

Тэадорам Філіпскім. Набыты намі знак 

адносіцца да тыпу салдацкіх. Ён уяўляе сабою 

выяву арла, уверсе надпіс на польскай мове, які 

ў перакладзе гучыць ―Не аддамо‖, унізе дата 

стварэння 20-12-1918 года. Яшчэ ніжэй выява 

абраза Маці Божай Вострабрамскай. Наша 

адзнака выканана з бронзы, пакрыта срэбрам. 

Каб моцна трымалася, яна прывінчвалася да 

мундзіра салдата. У гэтым палку ў чацвертай і 

пятай ротах праходзілі тэрміновую службу ў 

1928 – 1929 гадах браты маѐй маці Адольф і 

Юзэф Ёдчыкі. Абодва яны загінулі ў 1945 годзе 

пад Берлінам. Нажаль, не захаваліся ў сямейных 

рэліквіях іх адзнакі са службы ў 85-м Віленскім 

палку. У дадатак да гэтай адзнакі мы купілі і 

знойдзенную непадалѐку ад вѐскі Шчоўна 

адзнаку добрай захаванасці салдата рускай арміі 

―За отличную 

стрельбу‖. Знак 

выраблены з бронзы ў 

1914 годзе. Раздзел 

гістарычнага музея 

―Наш край у гады 

Першай сусветнай 

вайны‖ папоўніць 

таксама і памятны 

медаль гэтага 

перыяду з выявамі 

прэзідэнта Францыі Пуанкарэ на адным баку, а 

на другім  – рускага імператара Мікалая ІІ. У 

дадатак мы атрымалі і некалькі спражак 18 – 19 

стагоддзяў і манету Расійскай імперыі 2 капейкі 

1753 года. 

В.А.Ермалёнак 

ПАДАРУНКІ АД ЛЮДМІЛЫ ДУЧЫЦ 

Як мы пісалі ў мінулым нумары ―Мѐрскай 

даўніны‖, падчас канферэнцыі ў Мінску вучоны-

археолаг Людміла Дучыц падаравала для нашага 

музея кнігі і друку некалькі кніг свайго дзеда – 

выдатнага беларускага мастака Мікалая Дучыца. 
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Усѐ сваѐ жыццѐ сапраўднага інтэлігента ѐн 

любіў кнігі і па магчымасці набываў іх. Для 

раздзела "Руская літаратура‖ музея кнігі і друку 

яго ўнучка падаравала некалькі мастацкіх і 

гістарычных кніг. Гэта кніга Льва Шастова 

―Добро в учении графа Толстого и Ф. Нитше‖. 

Надрукавана яна была ў друкарні М. Піражкова 

ў Пецярбургу ў 1907 годзе. Леў Шастоў (1866 – 

1938 гг.), расійскі філосаф, адзін з першых у 

Расіі працаваў у напрамку экзістэнцыялізму. У 

сваѐй кнізе ѐн параўноўвае погляды рускага 

пісьменніка і нямецкага філосафа і, як ні дзіўна, 

знаходзіць шмат агульнага.  Кніжка вершаў 

рускага паэта Мікалая Някрасава цікавая тым, 

што была надрукавана ў Пецярбургу ў 1918 

годзе на жоўтай паперы нізкай якасці. І гэта не 

дзіўна, бо ў тыя часы Савецкая Рэспубліка была 

ў цяжкім стане разрухі і грамадзянскай вайны. У 

гэтым жа годзе ў Петраградзе была надрукавана 

і кніга Аляксея Прэснякова ―Московское 

царство‖. Прэснякоў – вядомы рускі і савецкі 

гісторык, тэмай яго даследаванняў была 

феадальная раздробленасць рускай зямлі і 

ўтварэнне цэнтралізаванай дзяржавы. Як і 

папярэдняя кніга, яна таксама выдадзена ў 1918 

г.. З падараваных кніг можна адзначыць і рэдкае 

выданне малавядомай драмы знакамітага 

італьянскага паэта 16-га стагоддзя Тарквата Тасо 

―Амінта‖. Форма твора – пастараль, у якой 

апавядаецца аб драматычным каханні пастуха 

Амінты і німфы. Кніга надрукавана ў Маскве ў 

1921 годзе. А ў раздзел нашага музея ―Старыя 

падручнікі‖ мы атрымалі ў падарунак падручнік 

па гісторыі старажытнага свету, частка другая 

―Гісторыя Рыма‖. Выданне пабачыла свет у 

друкарні таварыства ―Задруга‖ ў 1916 годзе. 

 

 

ПАКУНАК З ПОЛЬШЧЫ 

Мы не аднойчы пісалі аб нашым 

актыўным ліставанні з нашым земляком з 

Польшчы, доктарам філалогіі Уладзімірам 

Скукоўскім. У апошні час ѐн зноў парадаваў нас 

новымі падарункамі. Як заўсѐды, ѐн даслаў нам 

апошні нумар двухмесячніка ―Голас 

славяншчыны‖, у якім змешчана інфармацыя і 

пра апошні нумар нашай газеты. Шмат у 

выданні 

цікавых 

вершаў на 

польскай, 

рускай і 

беларускай 

мовах. 

Асабліва 

нас 

зацікавілі 

дасланыя 

нашым 

земляком 

успаміны 

Станіслава 

Жураўскага, 

продкі якога 

паходзяць з Браслаўшчыны. У сваіх успамінах 

ѐн апавядае аб няпростым лѐсе польскай сям’і ў 

ХХ стагоддзі. Войны, рэпрэсіі, расстрэлы, 

ссылка ў Казахстан, а потым асваенне зямель на 

захадзе Польшчы – сям’я Жураўскіх годна 

вытрымала ўсе выпрабаванні. 

ПАДАРУНКІ Ў “СЯЛЯНСКУЮ ХАТУ” 

Работніца сталовай нашай школы Машара 

Алена Эдуардаўна падаравала для нашага музея 

тры саматканыя ільняныя абрусы. Падарунак – 

праца рук яе бабулі Шокель Ганны, якая 

паходзіла з вѐскі Цілеўцы, што непадалѐку ад 

Дворнага Сяла. Выйшаўшы замуж, яна жыла ў 

вѐсцы Мазалѐва, якой зараз няма. З дзяцінства 

Ганна Шокель займалася рукадзеллем, шмат 

вышывала, умела добра ткаць. Нажаль, нашчадкі 

пасля смерці бабулі не надалі належнай увагі яе 

працам, і шмат было знішчана. 
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ПАДАРУНКІ АД СЛАВАМІРА ДАРГЕЛЯ 

У чарговы раз, завітаўшы да нас у музей, 

наш зямляк, паэт і пісьменнік з вѐскі Белеўцы 

Славамір Рыгоравіч Даргель падараваў нам для 

музея кнігі і друку свае новыя кнігі. 

У сваѐй першай кнізе пад назвай ―Судьбы 

своей хозяин‖ аўтар змясціў сямнаццаць сваіх 

новых апавяданняў. У самым вялікім апавяданні  

– ―След на зямлі‖, якое складаецца з некалькіх 

частак, –  аўтар пранікнѐна распавядае аб 

першым каханні, аб цяжкасцях і выпрабаваннях, 

якія чакаюць закаханых і пра тое, як патрэбна 

ўсе ператрусы лѐсу пранесці годна і застацца 

чалавекам, не страціўшы сумленне і гонар. 

Сугучна з першым творам і астатняе 

філасофскае разважанне пра першае каханне. 

Кожны радок гэтага эсэ можа быць афарызмам. 

У кнізе ѐсць творы, дзе гучаць матывы кахання 

да роднай маці, да маленькай радзімы – 

Мѐршчыны. 

Другая кніга, падараваная нам 

пісьменнікам, называецца ―На перекрѐстках 

судьбы‖. У гэтай кнізе змешчаны трыццаць тры 

невялікія творы. І ў кожнай замалѐўцы гучаць 

спрадвечныя тэмы кахання да жанчыны: 

―Памірыліся‖, ―Каханне і сям’я‖. Чырвоным 

радком праходзіць у творах нашага земляка і 

тэма любові да Радзімы. Заўсѐды ў яго кнігах 

адвечная любоў да маці, якая не пакідае 

чалавека, пакуль ѐн жыве: "Ты прабач мяне, 

маці‖, "Маці‖. 

Замілаванне хараством прыроды роднай 

зямлі, спагада яе насельнікам гучыць у 

апавяданні "Бусел Ася‖. У многіх творах чуецца 

боль за перажытыя страты падчас апошняй 

вайны: ―Шунеўка – сястра Хатыні‖, ―Бронзавы 

салдат‖. 

Акрамя сваіх кніг пісьменнік падараваў 

нам чарговыя нумары часопісаў ―Белая вежа‖, 

дзе надрукаваны яго апавяданні: ―Вяртанне‖, 

―Кнопачка‖, ―Мѐрская раніца‖. Акрамя таго, 

наш зямляк даслаў і тэксты вершаў, якія ўжо 

перакладзены на музыку і сталі песнямі. 

Асаблівая падзяка нашаму земляку за 

ахвяраванні на выданне нашай газеты. 

 

“ПОМНИТСЯ…” 

Пад такой назвай выйшла кніжка ўспамінаў 

Міхаіла Баляслававіча Чэркаса. Ветэран вайны, 

Заслужаны настаўнік БССР, майстар 

саломапляцення, наогул, неардынарная, 

таленавітая асоба. У апошні час выйшлі два 

зборнікі яго вершаў, і вось зараз мы атрымалі 

чарговую кніжку ўспамінаў аб дзяцінстве. Кніга 

напісана перш за ўсѐ для нашчадкаў роду 

Чэркасаў, каб яны ведалі, якімі былі іх продкі, 
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якім было дзяцінства ў міжваенны перыяд. Але 

выданне будзе цікава ўсім, хто пажадае 

даведацца аб жыцці вяскоўцаў і іх дзяцей у 20-я 

– 30-я гады ХХ стагоддзя. Асабліва важна, што 

маленькі Міхась як лепшы вучань быў 

накіраваны на ўрачыстасць у Безданы, дзе 

святкавалася падзея будаўніцтва 100 школ у 

гонар Маршалка Пілсудскага, дзе Міхась нават 

цалаваў руку жонцы Маршалка Аляксандры. У 

кнізе сабраны і мясцовыя легенды, пачутыя 

Міхаілам Баляслававічам ў дзяцінстве, ѐсць і 

ўласнаручна напісаная паэма ―Гара Капіня‖. 

Асаблівую адметнасць кнізе надаюць прыгожыя 

малюнкі, якія выканала дачка паэта Таццяна 

Міхайлаўна. 

ВЕСТКІ З МІНУЛАГА 

Краязнаўца з Докшыцкага раѐна Кастусь 

Шыталь рупліва шчыруе над вывучэннем 

перыѐдыкі міжваеннага перыяду, якая зараз 

размешчана на сайтах бібліятэк Польшчы і 

Літвы. Знойдзенай інфармацыяй ѐн ахвотна 

дзеліцца з намі. Зараз мы змяшчаем некалькі 

карэспандэнцый з ―Кур’ера Віленскага‖ за 

розныя гады ў нашым перакладзе на беларускую 

мову і дапоўненыя некаторымі новымі 

звесткамі. 

АВАРЫЯ Ў 1931 ГОДЗЕ 

У сѐнняшні час, калі па дарогах нашай 

мясцовасці імчаць з вялікай хуткасцю тысячы 

самых розных аўтамашын, аварыямі нікога ўжо 

не здзівіш. Але ў той час, калі колькасць 

аўтамабіляў можна было пералічыць на пальцах 

адной рукі, аб аварыі напісалі нават у 

ваяводскай газеце. 17 ліпеня 1931 года за шэсць 

кіламетраў ад мястэчка Мѐры, па дарозе на 

Браслаў ехаў аўтамабіль, уладальнікам якога 

быў фабрыкант Дабравольскі з Плятарова 

Браслаўскага павета. Ён быў жанаты на Яніне – 

дачцы вядомага грамадскага дзеяча, натарыуса з 

Вільні Яна Клѐта. Хутчэй за ўсѐ зяць паслаў 

сваю машыну ў маѐнтак Мѐры (зараз Клѐтаў 

Двор). На крутым павароце дарогі з вялікім 

абрывам неспадзявана перад машынай 

выскачыла 18-гадовая дзяўчына Антаніна 

Ашмяга з блізкага фальварка Далгоўка (у той 

час у ім было два дамы, 18 жыхароў, удакл. 

В.Е.).  Шафѐр Ян Мяховіч, спрабуючы 

пазбегнуць наезду, павярнуў руль рэзка ўправа, 

ды толькі дзяўчына кінулася таксама ўправа і 

апынулася пад коламі. Ад рэзкага тармажэння 

машыну развярнула і яна скацілася, 

перавярнуўшыся некалькі разоў на дно абрыву. 

Толькі дзякуючы шчасліваму лѐсу шафѐр і Ян 

Клѐт толькі атрымалі некалькі сінякоў. Больш 

пацярпела жонка Гэлена Клѐт, яна была 

дастаўлена ў Мѐры, дзе атрымала першую 
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лекарскую дапамогу. Найбольш пацярпела 

вінаватая ў здарэнні дзяўчына, у цяжкім стане яе 

змясцілі ў павятовай бальніцы.  

ХРОСНЫ БАЦЬКА – ПРЭЗІДЭНТ ПОЛЬШЧЫ 

Так, у № 50 за 1935 год была змешчана цікавая 

інфармацыя з вѐскі Мазурына ля Дзісны. У 

селяніна гэтай вѐскі Яна Арцімѐнка нарадзіліся 

22 мая 1935 года двое блізнятаў: па ліку гэта 

былі ўжо восьмае і дзевятае дзіця ў гэтай сям’і. 

Прэзідэнт Рэчы Паспалітай Ігнацы Масціцкі 

выказаў згоду стаць хросным бацькам немаўлят. 

Яго імя, як хроснага бацькі, было ўпісана ў 

метрычныя кнігі. На кожнага дзіцяці была 

заведзена ашчадная кніжка, на якую пакладзена 

ад імя прэзідэнта 50 злотых. Па тых часах гэта 

была даволі вялікая сума грошаў. Цікава, як 

склаўся далейшы лѐс хросных польскага 

прэзідэнта? 

З КУЛЬТУРНАГА ЖЫЦЦЯ ВЁСАК 

У № 55 гэтай жа газеты за 1936 год 

змешчана замалѐўка з вѐскі Фролкава. У ѐй 

апавядаецца аб актыўнай дзейнасці тэатральнага 

аб’яднання, якое было створана пры гуртку 

вясковай моладзі. Быў складзены план 

падрыхтоўкі і правядзення тэатральных 

пастановак з 13 красавіка па 29 чэрвеня гэтага 

года.  Грошы ад іх мусілі быць накіраваны на 

патрэбы: 1). Лігі супрацьпаветранай абароны 2). 

Саюза рэзервістаў. 3). Пабудовы народнага дому 

4). Пабудовы плябаніі. За паўтара гады 

існавання тэатральнае аб'яднанне ўжо сыграла 9 

тэатральных пастановак, якія карысталіся 

вялікім попытам у насельніцтва. Сабраных 

сродкаў хапіла на выезд да Вільні для ўдзелу ва 

ўрачыстасцях перазахавання сэрца маршалка 

Пілсудскага на могілках Росы ў Вільні. 

Вѐска Грыгаравічы ўжо даўно не існуе, а 

інфармацыя з ―Кур’ера Віленскага‖ апавядае аб 

тым, як у 30-я гады ХХ стагоддзя там віравала 

жыццѐ. У газеце гаворыцца аб цяжкасцях працы 

настаўніка на вѐсцы, каб апраўдаць сваѐ 

прафесіянальнае прызначэнне. Для гэтага былі 

аб’ектыўныя прычыны. Колькасць вучняў у 

класах даходзіла да 100 чалавек. Малая 

колькасць гадзін навучання адбівалася на 

выхаваўчым уздзеянні школы на дзяцей. З мэтай 

павелічэння выхаваўчага эфекту настаўнік 

Антоній Салаўѐў пераносіць выхаваўчую 

дзейнасць да святліцы. Там, у цѐплым 

памяшканні і чыстым паветры, праводзіцца 

разнастайная праца з дзецьмі. Асабліва яна 

актывізавалася, калі настаўнік набыў 

трохлямпавы радыѐпрымач ―Рэха‖. Гэтая праца 

знайшла павагу ў бацькоў вучняў, якія таксама 

падчас свабоднай хвіліны былі гатовы наведваць 

школу. 

ЗВОН У ІМЯ МАРШАЛКА ПІЛСУДСКАГА 

Два артыкулы за 22 і 26 чэрвеня 1937 

―Кур’ера Віленьскага‖ былі прысвечаны 

ўрачыстасці асвячэння звону імя Юзэфа 

Пілсудскага ў касцѐле вѐскі Вята. Касцѐл у Вяце 

быў пабудаваны ў 1932 – 1934 гадах на 

ахвяраванні мясцовых жыхароў і польскіх 

пагранічнікаў КОП (КОП-Корпуса охроны 

погранічча). Арганізатарамі будаўніцтва святыні 

былі знакаміты няўрымслівы змагар за 

каталіцкую веру ксѐндз Юзэф Бародзіч і 

лявонпальскі пробашч Ян Завістоўскі. 

Галоўнымі будаўнікамі сталі мясцовыя цесляры 

браты Анашкі і Голубы. Невялікі драўляны 

касцѐл на падкове трох дзяржаў  –  Расіі, Латвіі і 
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Польшчы – быў асвечаны ў імя Яна Хрысціцеля. 

Ахвяраванні на звон збіралі афіцэры польскага 

ваенна-марскога флоту і корпуса малодшых 

афіцэраў польскага войска. Надпіс на звоне быў 

наступны: уверсе пад выявай Маршалка 

Пілсудскага  –  ―І каму дарога адчынена да неба, 

таму хто служыць Айчыне‖. Унізе меўся надпіс: 

―Бог. Гонар. Айчына‖. З другога боку стаяў 

надпіс: ―Юзэф‖ і ―Памяці Першага Маршалка 

Юзэфа Пілсудскага. Звон ахвяраваны для 

святыні ў Вяце 12 мая 1937 года‖. Урачыстасць 

асвячэння звана адбылася якраз на свята Яна 

Хрысціцеля 24 чэрвеня. На свята сабралася 

некалькі тысяч жыхароў навакольных вѐсак і 

суседніх парафій. Прысутнічалі не толькі 

католікі, але і праваслаўныя і, нават, стараверы. 

Урачыстасць пачалася з прамовы мѐрскага 

дзекана, які ад імя Мітрапаліта віленскага, 

старасты браслаўскага, а таксама хросных звону 

палкоўніка Янішэўскага і Францішкі Трылковай, 

прывітаў сабраных. Потым ѐн асвяціў звон, а 

афіцэр-памежнік перадаў звон вернікам. Потым 

з вялікім казаннем выступіў ксѐндз Завістоўскі, 

былы пробашч у Лявонпалі. Пасля яго прамовы 

адбылася працэсія пад гукі асвечанага звана і 

аркестра КОПа. Потым ізноў выступіў ксѐндз 

Завістоўскі, прамова яго была патрыятычнай і 

датычылася надпісу на звоне. Падчас 

урачыстасці быў асвечаны і абраз для галоўнага 

алтара Маці Божай Вострабрамскай, які 

ахвяравала для святыні пані Мірская з маѐнтка 

Устжэжа. Пасля заканчэння ўрачыстасцяў 

жыхары Вяты шчыра дзякавалі вайскоўцам за 

апеку і прасілі далейшай дапамогі ва ўсіх 

пачынаннях. 

Нажаль, нядоўга звінеў звон на святыні ў 

Вяце. Пасля вайны ў гады панавання атэізму 

касцѐл зачынілі і зрабілі з яго спачатку 

зернясховішча, а потым склад для ільну і воўны. 

Абразы вернікі знеслі да хатаў, а звон Лісоўскі 

схаваў у курніку. Толькі напачатку 90-х гадоў 

ХХ стагоддзя капліца была вернута вернікам і яе 

нанова асвяціў пробашч з Ідолты Антоній Лось. 

Але час ішоў, і зараз у Вяце і наваколлі вернікаў 

амаль не засталося. Былыя шматлюдныя вѐскі 

зніклі. Вежа святыні прыйшла ў аварыйны стан. 

Таму зараз звон з Вяты перавезены і знаходзіцца 

ў Мѐрскім касцѐле. 

 

ЗВАРОТНАЯ СУВЯЗЬ 

У №9 нашай газеты была змешчана інфармацыя 

аб пошуку Яна Туронка. На гэту інфармацыю 

адгукнуўся краязнаўца з Паставаў Міхась Гіль, 

які даслаў цікавыя матэрыялы ―Следства па 

савецкім лагеры ў Беразвеччы‖. Дакумент быў 

падрыхтаваны Інстытутам Народнай Памяці, 

Аддзелам камісіі расследвання злачынства 

супраць народа, Гдыня, 31 студзеня 2008 года. 

Мы друкуем гэтыя матэрыялы ў скарачэнні, 

называем перш за ўсѐ тых ахвяр злачынства, 

якія паходзяць з сучаснага Мѐрскага раѐна і 

названы ў пастанове следства. 

Закончыць следства ў справе: 

1. Забойстваў, здзейсненых органамі НКВД 

у перыяд ад верасня 1939 года да 24 

чэрвеня 1941 года ў Беразвеччы на 

тэрыторыі лагера №28 не ўстаноўленай 

дакладна лічбы невядомых па імені і 

прозвішчы – каля 500 (але не менш за 

200) вязняў – па сведчанні Вацлава 

Руткоўскага. 

2. Забойства, здзейсненага 21 мая 1941 года 

вязня Станіслава Сенькоўскага, былога 

вайскоўца, па прафесіі землямера, 

затрыманага 1 лістапада 1940 года. 

3. Намер выканаць забойства 24 чэрвеня 

1941 года ў Беразвеччы Паўла Крэміса з 

вѐскі Хоцькі функцыянерамі НКВД праз 

замураванне яго ў сцяне камеры. 

4. Забойства функцыянерамі НКВД 24 

чэрвеня 1941 года ў Беразвеччы 

невядомага па імені мужчыны праз 

замураванне яго ў сцяне камеры. 

5. Забойства 24 чэрвеня 1941 года праз 

НКВД з ужываннем зброі вязняў:  

а) Эдмунда Міхалоўскага, сына Ўладыслава, 

павету Дзісненскага, затрыманага ў 
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лістападзе 1939 года (які жыў у фальварку 

Зацішша). 

в) Невядомага па імені, па прозвішчы 

Гембіцкі, 

г) Невядомага па імені мужчыны па 

прозвішчы Сіняўскі, уласніка зямлі. 

д) Невядомага па імені мужчыны 

Янкоўскага, 

е) а таксама, разам з імі, невядомых па імені і 

прозвішчы іншых –  найменей 55 вязняў. 

6. Забойства функцыянерамі НКВД з 

ужываннем зброі з 24 па 27 чэрвеня 1941 

года на трасе эвакуацыі Глыбокае – Віцебск, 

якая праходзіць праз Галубічы, Ушачы, 

Шэрочына (Сарочына) і ў вѐсцы Таклінова, 

паблізу мястэчка Ула вязняў Беразвецкай 

турмы:  Ванды Цыбульскай, настаўніцы з 

Дзісны. 

-Пѐтры Янушкевіча, селяніна з 

Сабалеўшчыны Браслаўскага павету, 

арыштаванага ў сакавіку 1941 года. 

-Станіслава Пушко, уласніка маѐнтку 

Лісаватка Браслаўскага павету, 

арыштаванага ў красавіку 1941 года. 

-Віктара Мароза, сына Юльяна, з мясцовасці 

Дэнбоўка Браслаўскага павету, затрыманага 

21 чэрвеня 1941 года. 

-Францішка Мазура, жыхара вѐскі Мілашова, 

пенсіянера, былога паліцыянта, 

арыштаванага на мяжы лістапада – снежня 

1939 года ў Браславе 

-Уладзіміра Кандратовіча, жыхара Залесся 

Браслаўскага павету, арыштаванага ў чэрвені 

1941 года. 

-Канстанціна Касевіча, селяніна, вайсковага 

асадніка з вѐскі Цярэшкі Дзісненскага 

павету, арыштаванага восенню 1939 года ў 

Дзісне. 

-Юзафа Казлоўскага, прафесіянальнага 

вайскоўца, арыштаванага ў канцы 1939 года. 

-Базыля Станкевіча, сына Мацея, 

паліцыянта, арыштаванага 17 верасня 1939 г. 

-Мечыслава Каравая, сына Алѐйзы, гандляра. 

-Палікарпа Праскурына, які жыў у маѐнтку 

Сурмачова Браслаўскага павету, 

арыштаванага 20 чэрвеня 1941 года. 

-Антона Бартко, сына селяніна з мясцовасці 

Саковічы Дзісненскага павету, затрыманага 

10 лістапада 1940 года. 

-Станіслава Зянкевіча, які жыў у фальварку 

Ляды, арыштаваны ў чэрвені 1941 года. 

-Францішка Каміньскага, жыхара маѐнтку 

Пестуны Браслаўскага павету, затрыманы 20 

чэрвеня 1941 года. 

-Рышарда Раевіча, жыхара маѐнтку Новы Двор, 

гміны Мѐры Браслаўскага павету, затрыманы ў 

лютым 1940 года.  

-Фелікса Дземідка, які паходзіць з 

Паўлоўшчыны Браслаўскага павету, 

арыштаваны 8 лютага 1941 года. 

-На ўсіх наступных у спісе адсутнічаюць 

дадзеныя, і таму мы толькі прыблізна, 

арыентуючыся на прозвішчы, умоўна адносім іх 

да нашай мясцовасці: Альгерда Банькоўскага, 

Станіслава Эліяша (ксѐндз з Ідолты  – В.А.), 

Станіслава Ясінскага, Яна Кавальскага, 

Францішка Куксевіча (ксѐндз працаваў на 

Мѐршчыне –  удакл.В.Е.), Яна Мацкевіча, 

Чэслава Маркевіча, Уладыслава Пятроўскага, 

Аляксандра Вансовіча, Рышарда Жукоўскага, а 

таксама невядомых па імені і прозвішчы 

найменей 631 вязня. 

7. Узмоцненае выкананне забойства 

функцыянерамі НКВД здзейснена 27 чэрвеня 

1941 года на трасе эвакуацыйнай калоны з 

Глыбокага ў Віцебск пад вѐскай Таклінава 

паблізу Улы: 

-Міхала Баговіча, функцыянера польскай 

паліцыі, затрыманага 4 мая 1941 года. 

-Анатоля Чарняўскага (маѐнтак Заціша  –  удакл. 

В.Е.), 

-Станіслава Палушка (настаўнік з Дзісны), 

-невядомай жанчыны па прозвішчы Талочка. 

8. Забойствы, выкананыя функцыянерамі НКВД 

з ужываннем зброі на эвакуацыйнай трасе праз 

Галубічы, Ушачы, Шэрочыно (Сарочына) 

паблізу Улы вязняў турмы №28 Беразвечча: 

-Станіслава Пыпіна, сына Пятра, які жыў у 

Бакшы, арыштаваны 21 чэрвеня 1941 года. 

-Станіслава Грудзінскага, сына Людвіга, 

настаўніка з вѐскі Кавалеўшчына Браслаўскага 

павету, затрыманага 20 кастрычніка 1940 года. 

-Рышарда Раевіча, уласніка маѐнтку Новы Двор 

Мѐрскай гміны Браслаўскага павету, 

арыштаванага ў лютым 1940 года. 

-Ігнацыя Каменскага, арыштаванага ў ноч з 31 

снежня 1940 года на 1 студзеня 1941 г. 

-Казіміра Кандратовіча з Залесся Браслаўскага 

павету, затрыманага 19 чэрвеня 1941 г. 

-Яна Туронка, сына Казіміра, які жыў на хутары 

Пестуны Браслаўскага павету, арыштаванага ў 

1941 годзе (адсутнасць дакладных дадзеных). 

-Юзафа Вармахоўскага, настаўніка школы ў 

Грыгаровічах, арышт 8 снежня 1939 года. 
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-Міхала Гласко з маѐнтку Ліпаўка, 

пасаджанага ў Беразвечча. 

-Фабіяны Малькевіч, з Асінаўкі, 

арыштаванай у 1940 годзе. 

-Лявона Мініцкага, які жыў у Васькове 

Дзісненскага павету, арыштаванага ў верасні 

1939 года. 

-Францішка Катовіча, асадніка, селяніна 

вѐскі Жукі Ложныя Дзісненскага павету, 

арыштаванага ў кастрычніку 1939 года. 

-а таксама НІЖЭЙ ПАМЯНУТЫХ АСОБ: 

Альхімовіч, Анашкевіч Уладыслаў, 

Аніськовіч Люцыян, Адам Ананіч, Юзаф 

Атрошка, Антоні Барусевіч, Бялевіч, 

Барткевіч, Юзаф Байнаровіч, Канстанты 

Барэйка, Антоні Балда, Мар’ян Бучынскі, 

Буйка, Білевіч Юльян, Бутовіч, Бароўка 

Аляксандр, Беліцкі, Вацлаў Фільмановіч, 

Чэховіч, Хадасевіч, Браніслаў Доўбар, Пѐтра 

Гаеўскі, Лявон Гаеўскі, Глод, Мікалай 

Гіргель, Антоні Ядзевіч, Ян Ермаховіч, 

Уладыслаў Язерскі, Антоні Януковіч, 

Францішак Януковіч, Юхневіч, Марыя 

Яцкевіч, Уладыслаў Яцына, Кухарскі, 

Генрых Клімковіч, Адольф Карчэўскі, Юзаф 

Лапацкі, Лагун, Яўген Мурашоў, Юзаф 

Антоні Малькевіч, Ян Мяховіч, Юзаф 

Маслоўскі, Збігнеў Арлоўскі, Акошка, 

Пухальскі, Антон Развадовіч, Ян Рудніцкі, 

Францішак Рудаміна-Дусяцкі, Вацлаў 

Рудаміна-Дусяцкі, Вітольд Рымвід Міцкевіч, 

Павел Станкевіч, Сальмановіч, Лявон 

Сальмановіч, Мар’ян Шчырбула (мастак-

настаўнік з гімназіі ў Дзісне (В.А.), Сурвіла, 

Ігнацы Верашчака, Вольга Врублеўская, 

Вішнеўскі (аптэкар з Мѐраў – В.А.), 

Валігурскі, Зінкевіч, Загурскі, Казімер 

Завадскі. 

Пэўнымі пошукамі выяўлены здзекі фізічныя 

і псіхічныя над Юстынам Сырэвічам, сынам 

Антона, які жыў у Дзісне – вязнем турмы 

№28 у Беразвеччы ад кастрычніка 1939 года 

да сакавіка 1940 года. 

9. Пошукамі выяўлены здзекі фізічныя 

і псіхічныя функцыянерамі НКВД 

з наступных вязняў турмы №28 у 

Беразвеччы:     

-Ежы Грышкевіча з хутара Дварэц Дзісненскага 

павету, у перыяд ад 3 студзеня 1941 года па май 

1941 года. 

-Мітрафана Садоўскага, солтыса вѐскі Ліпаціна 

Дзісненскага павета, – ад лістапада 1939г. 

-Мікалая Макатуна, жыхара вѐскі Пашніна, 

служачага пошты ў Язна – ад красавіка 1940г. 

-Юзафа Гнядэка, дачкі Вікторыі, якія жылі ў 

Мѐрах, –  у перыяд ад 20 па 24 чэрвеня 1941 г. 

-Юстына Сырэвіча, сына Антонія, жыхара 

Дзісны – у перыяд ад кастрычніка 1939 года да 

сакавіка 1940 года. 

-Адольфа Блажэвіча, у перыяд 1940 года. 

-Ігнацыя Баброўскага, які жыў на хутары 

Бляндарка Дзісненскага павету, асадніка, 

селяніна – у перыяд з лістапада 1939 года да 

лютага 1940 года 

-Мечыслава Фільмановіча, маѐнтак Новаполле, 

ад 29 сакавіка 1940 года. 

-Эдварда Вайцяховіча, які жыў у Гарадзішчы 

Браслаўскага павету, ад лютага 1940 года 

-Генрыка Мацалевіча з хутара Гатоўшчына 

Дзісненскага павету, з лістапада 1939 года. 

-Яна Вароны з вѐскі Цілеўцы Дзісненскага 

павету – ад кастрычніка 1939 г. да 1940 года. 

-Мар’яна Мацкевіча з хутара Спакойнасць 

Браслаўскага павету, асадніка, ад 7 

лістапада1939 года. 

-Мечыслава Каравая (афіцэра войска 

Польскага), Пѐтры Квятнеўскага – сына 

Людвіка, дырэктара школы ў Дзісне, 

арыштаванага пад канец 1939 года, вывезенага ў 

сакавіку 1940 года ў Оршу, Вітольда Рудаміна-
Дусяцкага (заканчэнне ў наступным нумары) 
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