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У НУМАРЫ: Нашы навіны: Экскурсіі. Новыя знаходкі. Падарункі ад С. С. Панізьніка. 

Пад час 

знаходжання ў Мёрах на 

прэзентацыі сваёй кнігі 

“Беларуская глыбіня” 

сустаршыня ствараемай 

партыі Беларуская 

хрысціянская дэмакратыя 

Павел Севярынец з 

сябрамі наведаў нашы 

музеі, аб якіх ужо даўно 

чуў. Кіраўнік музея 

Ермалёнак В.А. павёў 

экскурсіі па музеях. Пад час 

экскурсіі гасцям было 

распавядана аб некаторых 

цікавых экспанатах музеяў, 

якія ніколі не пакідаюць 

раўнадушнымі 

наведвальнікаў. Гасцям 

таксама было цікава 

разглядаць рэдкія 

археалагічныя знаходкі, 

унікальныя этнаграфічныя 

прадметы, рарытэты 

раздзелаў “З вякоў мінулых” 

і выставы “100 год Першай 

сусветнай вайны”. Здзівілі 

У МУЗЕІ—ПАВЕЛ 
СЕВЯРЫНЕЦ 

ЭКСКУРСІІ ДЛЯ ЎДЗЕЛЬНІКАЎ 
АБЛАСНОГА СЕМІНАРА 

 У Мёрах 

праводзіўся абласны 

семінар кіраўнікоў 

раённых інспектараў 

Дзяржтэхнагляду 

Віцебскай вобласці.  

 З мэтай знаёмства 

з гісторыяй нашага 

раёна ў праграму 

семінара было ўключана 

і наведванне нашых 

музеяў. Вялікая група 

(больш за 30 чалавек) 

удзельнікаў семінара 

была падзелена на дзве 

часткі. У Музеі кнігі і 

друку экскурсіі 

праводзіла Ермалёнак 

М.Г., а ў гістарычным 

музеі – кіраўнік 

Ермалёнак В.А. Пад час 

экскурсій наведвальнікі 

пазнаёміліся з гісторыяй 

Мёршчыны. Асабліва 

ўразілі ўдзельнікаў 

семінара адзінкавыя 

знаходкі на Беларусі 

манет, археалагічных 

прадметаў, 

этнаграфічных рэчаў, 

старажытныя выданні з 

музея кнігі, а таксама 

раздзелы 

“Паштоўкі”,”Філуменія”. 
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Выданне рады музеяў 

ДУА “Міёрская СШ №3”  

гуртка “Арганаўты 

мінулага”      

Падарункі ад І. Кандратовіча.* Пакункі з Польшчы.*Памяць, што ніколі не згасне: Шаноўнаму 

чытачу аб выданнях, вартых увагі.* Служыў Богу   і Беларусі. Ільдэфонс Бобіч... *Юбілей 

Шымуковіча Ф. Л. *ВЕЛАПАХОД “БРАСЛАЎСКА-ДРУЙСКІ ПЯРСЦЁНАК” (працяг)* 

50 

наведвальнікаў і цікавыя знаходкі 

друкаванай прадукцыі з музея кнігі і 

друку. 



Для запісу відэасюжэта аб 

стварэнні і дзейнасці музеяў 

нас наведалі карэспандэнты з 
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Стр. 2 

Глыбокага Зміцер Лупач і 

Леанід Юрык. 

  Пад час здымкаў 

відэароліка кіраўнік музея 

Ермалёнак В.А. распавядаў 

пра вытокі свайго захаплення 

краязнаўствам, пра 

пошукавую дзейнасць 

археолага-краязнаўчага 

гуртка “Арганаўты мінулага”, 

пра гісторыю стварэння 

музеяў. Пад час сустрэчы 

была праведзена экскурсія па 

гістарычным музеі і па музеі 

кнігі і друку. Пад час аповеду 

В.А.Ермалёнак засяродзіў увагу 

на найбольш рэдкіх экспанатах і 

на гісторыі знаходак. У 

здымках, якія доўжыліся 

некалькі гадзін, немагчыма 

было асвяціць нават маленькую 

частку нашай пошукавай 

дзейнасці, але той, хто яшчэ не 

быў у нашых музеях, 

паглядзеўшы відэасюжэт, 

пажадае наведаць іх, каб бліжэй 

пазнаёміцца з нашымі 

экспазіцыямі. 

вучні Садоўскай СШ і перадалі 

настаўніцы Вользе Крыцкай. У тых 

месцах, якраз непадалёку, пралягала 

лінія фронту, дзе на працягу амаль трох 

год ішла пазіцыйная вайна. І ў салдата 

Камарніцкага быў вольны час, каб 

зрабіць сабе зручную лыжку і на ўспамін 

пакінуць пра сябе надпісы. 

Другі напамін аб Першай 

сусветнай вайне – падараваны нам 

Сяргеем Сцяпанавічам кубак-кварта, 

зроблены з гільзы. Гэта кварта была 

падарункам паэту ад бабулі Альжбеты 

Францаўны Панізьнік, з рук якой 

упершыню ўбачыў будучы паэт святло 

жыцця.  

Чарговы пакунак для нашых музеяў 

перадаў наш знакаміты зямляк Сяргей 

Сцяпанавіч Панізьнік. Якраз для 

выставы “100 год Першай сусветнай 

вайны” ён даслаў адпаведныя рэліквіі 

з таго часу. Цікавым экспанатам 

з’яўляецца самаробная салдацкая 

алюмініевая лыжка з надпісам на 

рускай мове: “В память отечественной 

войны – 1914–1915–1916 г. г. Т. П. 

Камарницкий”. На адваротным баку 

лыжкі выбіта, напэўна, дата запісу: 

14.11.1916., ініцыялы салдата Т. П. К. 

Памятку знайшлі ў Клецкім раёне 

У музеі карэспандэнты з 
Глыбокага 

Падарункі ад С. С. Панізьніка 

Запіс на радыё выставы. Каб зацікавіць 

радыёслухачоў і заахвоціць іх 

наведаць выставу, яе арганізатар  

расказаў пра найбольш цікавыя 

экспанаты, змешчаныя на 

стэндах, пра варункі жыцця 

адметных герояў гэтай вайны, 

пра ваенныя рэліквіі, якія можна 

пабачыць толькі на нашай 

выставе. Спадзяёмся, што ў 

наступныя некалькі месяцаў 

дзейнасці выставы на ёй будзе 

больш наведвальнікаў. 

 Каб пашырыць 

знаёмства жыхароў 

Мёршчыны з экспазіцыяй 

выставы, прысвечанай 100-

годдзю пачатку Першай 

сусветнай вайны, наш музей 

наведала карэспандэнт 

раённага радыё Вішнеўская 

Вольга. Пад час запісу 

перадачы кіраўнік музея 

Ермалёнак В.А. апавядаў пра 

прычыны і мэты стварэння 

Каб пашырыць знаёмства жыхароў 

Мёршчыны з экспазіцыяй выставы, 

прысвечанай 100-годдзю пачатку 

Першай сусветнай вайны, наш музей 

наведала карэспандэнт раённага радыё 

Вішнеўская Вольга. 

Мёрская даўніна, люты, 2015 
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Алесем Рыбаком, 

Уладзімірам 

Содалем, Францам 

Сіўко, Алегам 

Латышонкам і інш.. 

У экспазіцыі 

выставы будуць 

змешчаны і 

асабістыя рэчы 

Сяргея Сцяпанавіча: 

дзяга, ручка, білет 

сябра Таварыства 

беларускай мовы, а 

таксама памятны 

медаль турысцкага 

клуба “Белыя вароны” 

з 

Верхнядзвіншчыны. 

Падарункі ад І. Кандратовіча 

Пакункі з Польшчы. 

руплівец цікавіцца банкнотамі 

Германіі. Зараз ён таксама 

набыў нямецкія боны: 100 

марак 1924 года, 5 марак 1942 

года, 10 нотгельдэ 1920 года. У 

раздзел музея кнігі і друку ім 

былі набыты 9 марак Германіі 

часоў вялікай інфляцыі пасля 

Першай сусветнай вайны. 

Разглядаючы маркі, мы бачым, 
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як імкліва праходзіла 

абясцэньванне грошаў. Так, на 

100 марках стаіць надрукоўка 

100 тысяч, а на марцы ў 200 

марак – ужо 2 мільёны, на 40 

марках надрукавана лічба 5 

тысяч марак. 

 Наш знакаміты зямляк 

з Польшчы – доктар 

філалогіі Уладзімір 

Скукоўскі –нарадзіўся ў в. 

Траццякі, закончыў 

Новапагосцкую школу, разам 

з бацькамі пераехаў у 

Польшчу, дзе стаў 

навукоўцам. Але сувязі яго з 

роднай зямлёй працягваюцца. 

Ён з’яўляецца пастаянным 

чытачом нашай газеты, 

актыўна дасылае нам з 

Польшчы цікавыя матэрыялы 

пра нашу мясцовасць. 

Апошнім часам была даслана 

Кубак быў 

змайстраваны яе 

бацькам Фролам 

Шамёнкам. Магчыма, 

снарад, які вылецеў з 

гільзы, прынёс смерць 

салдату, а з кварты, 

зробленай з яе, 

вяскоўцы з вёскі 

Бабышкі шмат 

дзесяцігоддзяў 

наталялі смагу. 

А вось 

напамінам аб Вялікай 

Айчыннай вайне 

з’явіліся падораныя 

нашым земляком 10 

пасведчанняў да 

юбілейных медалёў 

ветэрана, старшага 

сяржанта Юрына 

Аляксандра Пятровіча. 

Для навукова-

дапаможных фондаў 

гістарычнага музея 

наш зямляк падараваў 

вялікую колькасць 

савецкіх манет 1961–

1991 гг. Агульная 

колькасць 

1,2,3,5,10,15,20,50- 

капеечных манет 

складае 211 экзэмпляр. 

Для будучага раздзела 

музея, прысвечанага 

творчасці нашага паэта, 

Сяргей Сцяпанавіч 

перадаў шмат сваіх 

фотаздымкаў і 

малюнкаў з розныя 

гадоў свайго жыцця. На 

здымках мы бачым 

нашага паэта побач з 

Сяргеем Грахоўскім, 

Міколам Яцковым, 

 Вось і зараз, дзякуючы 

інтэрнэт-аўкцыёну, ён набыў 

для патэфона новыя іголкі. Гэта 

дасць магчымасць у новым 

этнаграфічным музеі 

праслухоўваць старыя пласцінкі 

больш якасна. 

 Для раздзела 

гістарычнага музея “Баністыка” 

Ігар набыў новыя банкноты 

розных азіяцкіх краін. Так, з 

былой краіны Бірма, якая зараз 

называецца М’янма, дзякуючы 

Ігару, мы атрымалі ў музей 1 

к’ят 1975 года, а таксама 

некалькі іранскіх купюр: 100 

рыалаў з партрэтам 

заснавальніка Ісламскай 

Рэспублікі Іран аяталы Хамейні, 

а таксама 200 і 300 рыалаў гэтай 

жа краіны з выявай 

архітэктурных помнікаў. З 

далёкай афрыканскай краіны – 

Народнай Рэспублікі Мазамбік– 

Ігар прыдбаў банкноту ў 50 

метыка. Як заўсёды, наш 

Кожны месяц руплівец нашых музеяў Кандратовіч Ігар 

імкнецца набыць новыя экспанаты для іх экспазіцый.  

Стр. 3 
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копія выдання на польскай 

мове “Успаміны 

браслаўскага старасты 

Зэліслава Янушкевіча”. У 

гэтым выданні шмат 

цікавых звестак і пра 

Мёршчыну, якая тады 

ўваходзіла ў Браслаўскі 

павет. 

Дасылае нам доктар 

Скукоўскі змястоўны 

квартальнік на польскай 

мове “З над Віліі”. Акрамя 

таго, наш зямляк выдае ў 

Польшчы раз на два месяцы 

газету “Голас славянскі” на 

польскай, беларускай і 

рускай мовах. На старонках 

гэтага выдання кожны раз 

змяшчаюцца і матэрыялы з 

газеты “Мёрская даўніна”. 

Шчыра дзякуем нашу 

земляку за ўвагу да нашай 

дзейнасці. 

 Пасля паспяховай здачы 

зімовай сесіі студэнт 2-га курса 

гістфака БДУ Кандратовіч Ігар 

прыехаў на канікулы ў Мёры і 

амаль кожны дзень прыходзіў у 

музей з мэтай аказаць дапамогу 

ў сістэматызацыі паштовых 

марак. Акрамя раздзела “Маркі”, 

у Музеі кнігі і друку ў навукова-

дапаможных фондах знаходзіцца 

вялікая калекцыя марак, якія 

патрабуюць вывучэння і 

правядзення сістэматызацыі. 

Спачатку былі падрыхтаваны 

альбомы, усе маркі вывучаны і 

Сістэматызацыя 
паштовых марак 

падзелены па краінах 

паходжання і тэматыцы выяваў 

на іх. Потым Ігар карпатліва 

размяшчаў іх у альбомах. Вялікі 

аб’ём працы не дазволіў 

студэнту за час канікулаў 

выканаць усю насычаную 

праграму, але мы шчыра 

дзякуем Ігару за дапамогу.  

 
 Кніга народнай 

Памяці “Освейская 

трагедия” аўтарства 

Сяргея Сцяпанавіча 

Панізьніка пабачыла 

свет у 1992 г. у мінскім 

выдавецтве “Юнацтва”, а 

яе перавыданне выйшла 

як дакументальная 

аповесць у 2013 г. таксама 

ў Мінску, але ўжо з іншай 

друкарні, з “Выдавецкага 

дома “Звязда” . 

Першае выданне мае ў сабе 173 старонкі і 16 лістоў ілюстрацый, другое ж 

утрымлівае ў сабе 272 старонкі, у лік якіх укладзеныя яшчэ і 16 лістоў ілюстрацый. Па тыражы 

першае выданне значна перавышае другое, па колькасці асобнікаў яны суадносяцца як 9000 да 

1100. Па сваім змесце кнігі амаль не розняцца і складаюцца з прадмовы “Неугасающие сердца”, 

чатырох раздзелаў, у кожны з якіх уваходзіць па тры падраздзелы, і заключэння “Вместо 

послесловия”. У выданне 2013 г. уключана яшчэ пасляслоўе “Откликнуться на зов Памяти” 

выдатнага краязнаўцы ды паэта Верхнядзвіншчыны, былога вязня канцлагера Саласпілс А.Ф. 

Бубалы. 

Раздзел першы ўключае ў сябе наступныя падраздзелы: “Будь мужественен, и будем 

стоять твёрдо за народ наш и за города”, “Проклят нарушающий межи ближнего своего!”, 

“Приняли комсомольскую клятву”.
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Памяць, што ніколі не згасне 
Шаноўнаму чытачу аб выданнях, вартых увагі  



 “Выжить могли четыре из сотни”, “…В составную часть Великой Германской 

империи…”, “Всю правду о войне знает только народ” – падраздзелы раздзела другога. 

Трэці раздзел складаецца з такіх падраздзелаў: “Мы живём в Риге”, “Мне везло в 

жизни на добрых людей”, “Сага о родстве”. 

“Рассеивание”, “Кто она, женщина в чёрном халате?”, “Спасение детей – спасение 

народов” – падраздзелы заключнага чацвёртага раздзела. 

“Асвейская трагедыя” сталася вынікам карнай антыпартызанскай аперацыі “Зімовае 

чараўніцтва” (Operation Winterzauber), што праводзілася з 15 лютага да пачатку красавіка 1943 г. 

нямецкімі вайсковымі часткамі, а таксама латышскімі, літоўскімі, эстонскімі і ўкраінскімі 

паліцэйскімі фармаваннямі. Аперацыя мела на мэце стварыць 40-кіламетровую паласу зямлі без 

насельніцтва, каб залішыць партызанаў падтрымкі. Толькі ў Асвейскім раёне карнікамі былі 

знішчаныя 183 вёскі, спаленыя і расстраляныя 11383 чалавекі, 14175 жыхароў былі вывезеныя ў 

рабства. Тыя людзі, што выжылі, трапілі ў лагеры смерці Саласпілс (канцлагер Куртэнгоф, 

Латвія, ля Рыгі), Майданак (Польшча, ускраіна Любліна), Асвенцім (Аўшвіц-Біркенаў, Польшча, 

на захадзе ад Кракава), Дахаў (Нямеччына, каля Мюнхена), Маўтхаўзэн (Аўстрыя, ля 

Маўтхаўзэна), Равенсбрук (Нямеччына, на поўначы ад Берліна). 

Даследаванне “Асвейскай трагедыі” сталася данінай памяці тым, хто загінуў ад рук 

карнікаў і ўшанаваннем тых, хто здолеў цудам выжыць, данесці да нас жахлівыя ўспаміны, 

гартаваныя ў пажарах, што раздзіралі неба Асвейшчыны, у лагерным існаванні, якое несла 

голад, здзекі і смерць, што забірала на іх вачах сотні і сотні людзей, тых, што спадзяваліся 

выжыць, але іх надзею бязжальна нішчылі лагерныя ахоўнікі і хваробы. Колькі лёсаў было 

загублена, колькім талентам не суджана было рэалізавацца! Маштаб трагедыі, сапраўды, 

уражвае. Нацысцкая машына праходзіла па жыццях людзей, бы то каток, не шкадуючы нікога і 

нічога, паказваючы сваё антыгуманнае аблічча, смерць была пастаўленая на канвеер, нібыта на 

фабрыцы, фабрыцы д’ябла. Жыццё чалавека можа забраць толькі Бог, нацысты ж уявілі сябе 

роўнымі Яму. Аднак Бог бачыць усё, і пакаранне за злачынствы абрынулася на катаў, 

нязмыўнай плямай застаўся на іх народны праклён, тысячы стогнаў і малітваў пасланых у 

невыносных пакутах да неба. 

Кнігі (першае і другое выданні) апавядаюць пра пошук малалетніх вязняў лагера 

Саласпілс, якія былі ўратаваныя чулымі да чужой бяды рыжанамі, што ўсынавілі гэтых дзяцей і 

адносіліся да іх як да родных. Пошук даў магчымасць вярнуць былым вязням Саласпілса свае 

сапраўдныя прозвішчы, знайсці сваіх родных, сувязь з якімі на доўгі час перарвалася, і 

сустрэцца з імі. 

У кнігах жывуць і гараць, як нязгасны агонь, успаміны сведкаў трагедыі, якія 

абпальваюць сэрца смуткам і спагадай да тых людзей, якіх ніколі і не бачыў, і не ведаў, але 

шчыра пашкадаваў за тое, як абыйшоўся з імі і іх сем’ямі бязлітасны лёс. Дай Бог, каб гэты жах 

быў апошнім для нашай зямлі, каб пакуты і боль абмінулі яе і забыліся сюды дарогу назаўсёды. 

Важна, што ў кнігах змешчаныя дакументы (напрыклад, данясенні ад 9 лютага па 24 

красавіка 1943 г. пра баі на Верхнядзвіншчыне Раманава Аляксандра Васілевіча, камандзіра 

партызанскай брыгады імя К.К. Ракасоўскага), пранікнёныя вершы, з глыбокім сэнсам і 

неабдымным морам эмоцыяў, песня, што жывіла надзею ў вязнях канцлагера Равенсбрук і была 

пачутая там Снапок Галінай Аляксандраўнай (жыхаркай в. Лакісава), якой было наканавана 

ўратавацца, каб падзяліцца з нашчадкамі сваёй памяццю, у тым ліку пра тых, каму не суджана 

было вярнуцца, пра загінулых. 

Ілюстраваным дадаткам кніг з’яўляюцца фотаздымкі, з якіх на нас пазіраюць людзі, якія 

здолелі выжыць, ператрываць усе выпрабаванні лёсу, тыя людзі, што нясуць цяжар незабыўных 

успамінаў; рыжане, якія выказалі нязмерную спагаду да малых асвейцаў, сталі іх ратаўнікамі і 

новымі бацькамі; фотаздымкі лагера Саласпілс; гравюры Карліса Буша, які быў сведкам падзей, 

і іншае – усё гэта дае магчымасць ажывіць тэкст кнігі, убачыць, што за кожным згаданым 

прозвішчам стаіць жыццё чалавека, не вінаватага ў тых жахах, што адбыліся з ім, яго родзічамі, 

роднай вёскай, якая стала папялішчам.  
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 У другім выданні прысутнічаюць не ўсе тыя дадаткі, што маюцца ў першым, але затое 

там прадстаўленыя і некаторыя новыя фотаздымкі і выявы, напрыклад, выява касцёла ў в. Расіца 

Верхнядзвінскага раёна, дзе людзі зведалі сапраўднае пекла на зямлі (былі спаленыя карнікамі 

жыўцом), а са сваёй паствай загінулі і верныя ксяндзы, блаславёныя Юры Кашыра і Антоні 

Ляшчэвіч, што не прынялі прапанову карнікаў сысці і свядома засталіся, каб падтрымаць 

вернікаў Словам Божым у апошнія хвіліны іх жыцця. 

Кніга “Освейская трагедия” з'яўляецца ўвасабленнем народнай Памяці, скарбонкай, у 

якой яна захоўваецца і перадаецца да нашчадкаў, каб тыя ведалі, памяталі і ніколі не забыліся аб 

тым, што прыйшлося ператрываць тады нашым продкам, мужным і не скораным. Варта шчыра 

падзякаваць Сяргею Сцяпанавічу Панізьніку за гэтую скарбонку, начынне якой ён так рупліва і 

старанна збіраў. Захаваная Памяць – вось плён яго працы, які нельга пераацаніць. 

“Мёрская даўніна” шчыра жадае Вам, шаноўны Сяргей Сцяпанавіч, моцнага здароўя і 

паспяховага здзяйснення новых творчых планаў, яшчэ многіх і многіх год на ніве беларускасці. 

Ігар Кандратовіч 

СЛУЖЫЎ БОГУ І БЕЛАРУСІ. 

 Нарадзіўся наш зямляк Ільдэфонс 

Бобіч 22 студзеня 1890 года ў вёсцы Дзедзіна 

Дзісенскага павету, Віленскай губерніі. Яго 

бацька Канстантын быў небагатым селянінам.  

 На мясцовых могілках сябры 

археолага-краязнаўчага гуртка “Арганаўты 

мінулага” яшчэ ў 1987 годзе адшукалі 

магілы бацькоў І. Бобіча і 

добраўпарадкавалі іх.  

 Ільдэфонс Бобіч... 

Тэолаг, беларускі 

рэлігійны пісьменнік, 

драматург, публіцыст, 

перакладчык. У 

літаратуры ён быў 

вядомы як пісьменнік 

Пётра Просты. 
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Першапачатковую адукацыю Ільдэфонс Бобіч атрымаў у Мілашоўскім народным вучылішчы. 

Пазней адукацыю ён прадоўжыў у Ковенскай гімназіі, якую скончыў у 1909 годзе. Менавіта тут, на 

пачатку беларускага Адраджэння наш зямляк захапіўся беларускай, народнай творчасцю, 

культурай, гісторыяй. Літаратурная творчасць Ільдэфонса Бобіча пачалася 25 студзеня 1907 года, 

калі ў газеце «Наша ніва» было надрукавана яго апавяданне “Слёзы”. У гэтым творы мы можам 

згадаць падзеі мясцовай гісторыі, пад панскім палацам—паказаны палац Рудніцкіх у Дзедзінцы. У 

замалёўцы “Слёзы”, таксама надрукаванай у “Нашай Ніве”, аўтар пісаў: “Цяжкая твая доля, бедны 

мужык! Доўгія вякі нясеш свой нялёгкі крыж!. Але прыйдзе гадзіна – і ты парвеш кайданы, у 

каторыя закавалі цябе мучыцелі, высока падымеш свой штандар за свабодную працу, за лепшую 

долю, за новае свабоднае жыццё”. Некаторыя яго абразкі былі перакладзены на ўкраінскую мову.  

Дэбют адбыўся, аднак ён не ўскружыў галаву маладому хлопцу, не перашкодзіў яму пачуць у 

сваім сэрцы ціхі, але настойлівы голас нябёсаў, які клікаў яго. У тыя дні ён напісаў: “Маё юначае 

сэрца вагаецца – як быць? Пан кліча мяне. Пан хоча, каб я сваё жыццё прысвяціў Яму. Як быць? 

Пэўна, выбар адзін – адказаць згодай“. У 1909 годзе юнак паступіў у Віленскую духоўную 

семінарыю, дзе праявіў сябе здольным вучнем, добрым клерыкам. Як лепшага навучэнца Бобіча 

накіравалі на далейшую вучобу ў Рымскі каталіцкі ўніверсітэт, дзе ён вучыўся з 1911 па 1913 год. 

Там Ільдэфонс Бобіч атрымаў блаславенне Папы Рымскага Пія Х для ўсяго беларускага народа, а 
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таксама для выдання беларускай каталіцкай газеты “Беларус“ (“Biełarus“), якая выходзіла на 

лацінцы ў Вільні з 1913 па 1915 г.». У газеце “Беларус“ даволі часта змяшчаліся артыкулы І. Бобіча, 

пераважна на рэлігійныя тэмы. Ён друкуецца ў газетах “Наша Ніва”, “Наша думка”, “Беларус”. Яго 

творы “Воля”, “Абразкі”, “Скарб”, “Думкі ў чужой старонцы”, “У калядны ціхі вечар”, “Навагоднія 

думы” , “Куча грошай” былі заўважаны і высока адзначаны вядомымі літаратурнымі крытыкамі, 

спачатку Сяргеем Палуянам, а пазней Максімам Багдановічам. Вось як напісаў пра пісьменніка-

святара славуты пясняр: “У аднаго толькі Пётры Простага ёсць праўдзівая здольнасць. Галоўная 

вартасць яго ў стройным развіцці думкі, у сціснутасці і гучнасці мовы, надзвычайна пенкнай па 

свайму складу”. 

У 1914 годзе выйшла брашура Пётры Простага “На што беларусам газеты?”, у якой ён 

разважае пра важнасць роднага слова, як крыніцы ведаў, інфармацыі, як сродку выхавання 

свядомасці і асветы. Гэтае выданне знаходзіцца і ў нашым музеі кнігі. 

27 ліпеня 1915 года адбылася прыміцыйная імша ў Друйскім касцёле. 

З гэтага часу і да апошніх дзён жыцця Ільдэфонс Бобіч (Пётра 

Просты) прысвячае сябе Госпаду. З гэтага часу ён накіроўвае ўсе свае 

творчыя здольнасці, каб родная мова загучала ў касцёле. І яна гучыць 

у яго казаннях у Друі, Ідолце, дзе працуе пробашчам, у Мёрах. Пра 

гэта піша ў сваёй кнізе “Родная мова ў святынях” ксёндз Адам 

Станкевіч. У 1917 годзе Пётра Просты піша драматычны твор 

“Свякроўка”, які была надрукаваны толькі праз 75 год у часопісе 

“Свіцязь”. 

 

З 1920 года кс. Бобіч служыў вікарыем кафедральнага касцёла ў 

Вільні. У гэты час у Вільні праходзіў з’езд беларускага каталіцкага 

духавенства. Сярод яго арганізатараў і актыўных удзельнікаў быў і кс. 

Ільдэфонс Бобіч, які выступаў з рэфератам пра беларускае рэлігійнае 

выдавецтва. З’езд прыняў шэраг пастаноў, у якіх меркавалася 

пашырыць выкарыстанне беларускага слова ў Касцёле. 

Прапаноўвалася ўвесці родную мову ў Віленскай духоўнай семінарыі, 

а таксама дабівацца ад Апостальскай Сталіцы прызначэння на пасаду 

біскупа-суфрагана кагосьці з беларускіх святароў. Пастанова была 

перададзена біскупу Матулевічу, які паабяцаў, па магчымасці, паспрыяць яе ажыццяўленню. 

 Неўзабаве пасля з’езду ў Вільні паўстала арганізацыя святароў-беларусаў “Светач”, якая 

адразу ж была забаронена  польскім камісарам ураду Вільні. 

Ксёндз Бобіч шмат працаваў дзеля таго, каб як мага больш святароў прыгарнуліся да бела-

рускае справы. Ён напісаў і прадставіў рэцэнзентам працу “Нядзельныя Евангеллі і навукі” ў трох 

тамах. Цэнзар кс. прафесар А. Крайяліс даў сваю згоду на друкаванне кнігі, але сакратар біскупскай 

курыі кс. І. Халецкі, перш чым даць цэнзарскі дазвол да подпісу біскупа, даслаў ліст у Варшаву 

езуіту Шчапанскаму, у якога пытаўся, ці можна выдаваць гэтую кнігу. Адказ быў адмоўны, але кс. 

Крайяліс напісаў біскупу Матулевічу пра беспадстаўнасць забароны, і кс. Бобіч атрымаў дазвол на 

выданне сваёй працы. 

Адначасова са службай у катэдры кс. Бобіч выкладаў у Віленскай духоўнай семінарыі. У 

душпастырскай працы ён шырока паслугоўваўся беларускаю моваю, а гэта, як вядома, не падабала-

ся ні тагачасным уладам Вільні, ні многім палякам. 
 

 У 1923 годзе ксяндза-доктара Бобіча прызначылі пробашчам у Германавічы, што на 

Дзісеншчыне (цяпер Шаркаўшчынскі раён). Напэўна, ён не выпадкова трапіў менавіта туды, дзе ў 

суседніх парафіях працавалі беларускія святары (у Барадзінічах Віктар Шутовіч, у Задарожжы – кс. 

Францішак Рамэйка, у Лужках – а. Язэп Германовіч, у Шаркаўшчыне – кс. Зянон Якуць, у Глыбокім 

– кс. Антоні Зянкевіч). Вядома ж, кс. Ільдэфонс Бобіч таксама прамаўляў беларускія казанні. Ён 

навучаў у мясцовай школе, гуртаваў вакол сябе моладзь, стварыў моладзевую арганізацыю. Яшчэ і 

цяпер у Германавічах старэйшыя людзі цёпла ўспамінаюць свайго былога святара, памятаюць яго 

цудоўныя казанні, яго чалавечую дабрыню і абаяльнасць. Айцец Язэп Германовіч згадваў, што 
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ЮБІЛЕЙ Ф. ШЫМУКОВІЧА 
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пасля кс. Бобіча іншым было цяжка прамаўляць казанні, бо святар меў надзвычайны дар прамоўцы, 

дар пераканання. Але польскія ўлады пачалі праводзіць наступ на беларускую мову. Пачаўся 

пераслед беларусаў-святароў, перавод іх у цэнтральную Польшчу. І таму Ідэльфонс Бобіч павінен 

быў выбраць: або служыць Богу, які паклікаў яго, або Беларусі. Ён выбраў першае. Зніклі яго 

беларускія казанні, зараз свае творы пераважна тэалагічнага зместу ён піша на польскай мове. У 

Германавічах наш зямляк падрыхтаваў да друку на польскай мове кнігу “У школе жабрака з Асызу. 

Павучанні для тэрціяраў францысканскіх”. Кніга аб’ёмам у 360 старонак пабачыла свет у 1930 годзе 

ў кнігарні святога Войцэха ў Вільні. Асобнік гэтай кнігі знаходзіцца і ў нашым музеі. Аб польскасці 

І. Бобіча, аб яго адыходзе ад беларускасці з крыўдай пісаў ў 1926 г. карэспандэнт з Германавічаў у 

“Беларускую крыніцу”.  

У 1930 годзе І.Бобіч накіроўваецца святаром у Іўе, узначальвае Вішнёўскі дэканат. У 

Браслаўскім раённым музеі знаходзіцца сшытак яго ўспамінаў пра падарожжа ў Рым “З зваротным 

білетам”, таксама на польскай мове. 

 Асабліва плённа ён пачынае працаваць на ніве беларушчыны пад 

час нямецкай акупацыі. Менавіта ў гэты час І.Бобіч напісаў два тамы 

казанняў: “Родная мова ў Касцёле” і “Навучайце ўсе народы”. Святар 

планаваў напісаць яшчэ чатыры тамы, але быў арыштаваны фашыстамі, 

шмат месяцаў правёў ў Лідскай турме. Допыты і катаванні гестапаўцаў 

падарвалі здароў’е святара. Раптоўная смерць 28 красавіка 1944 года 

перашкодзіла таленавітаму святару-пісьменніку рэалізаваць усе планы і 

задумы. 

 Пахаваны наш зямляк на цвінтары касцёла ў Іўі. Мой першы 

артыкул пра Пётру Простага быў напісаны яшчэ да стагоддзя з дня яго 

нараджэння ў 1990 годзе. У ім быў заклік ушанаваць памяць 

пачынальніка беларускай літаратуры на Мёршчыне, але і праз дваццаць 

пяць год памяць яго на радзіме так і не ўшанавана: ні шыльдай, ні 

памятным знакам, ні назвай вуліцы. Па-ранейшаму мала хто ведае імя 

пісьменніка Пётры Простага. 

В.Ермалёнак. 
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27 лютага наш пастаянны чытач і 

карэспандэнт Фадзей Лаўрэнцевіч Федуковіч 

адзначае сваё васьмідзесяцігоддзе. Ад усяго 

сэрца віншуем знакамітага мёрскага 

краязнаўцу з юбілеем. Зычым добрага здароў’я 

і творчага даўгалеццця. Змяшчаем пра нашага 

юбіляра артыкул з кнігі “Краязнаўцы 

Віцебшчыны”.  

Шымуковіч Фадзей Лаўрэнцевіч (27.02. 1935, в. 

Баркоўшчына Мікалаеўскай гміны, Дзісненскага павета, 

цяпер Міёрскі раён Віцебскай вобл.), краязнаўца. 

Скончыў Акунёўскую СШ (1955), фізіка-матэматычны 

факультэт ВДПІ імя С.М. Кірава (1969). Працаваў 

старшынёй Сцефанпольскага с/с (1960), намеснікам 

старшыні калгаса (1961–1964), настаўнікам, дырэктарам 

Акунёўскай СШ (1964–1973), дырэктарам Дзісненскай 

школы-інтэрната (1974–1979), завучам Дзісненскай БШ 

(1979–1984), ваенруком у Дзісненскай СШ (1984–1995). 

Вывучэнне краю стаў праводзіць з 1969 г., калі 
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пачаў працаваць у Акунёўскай СШ. Разам з ваенруком Людскім А.У. сталі высвятляць лёсы 

жыхароў мікрарэгіёна школы ў гады Другой сусветнай вайны. Склалі спіс землякоў – удзельнікаў 

рэвалюцыі і грамадзянскай вайны, Вялікай Айчыннай вайны. З часам, тэматыка пашырылася і стала 

комплексанай, аднак асаблівую ўвагу надае даследаванню жыццёвых шляхоў землякоў, гісторыі 

вёсак у раёне, г. Дзісны.  

Сабраў значны маэрыял па гісторыі 4-й Беларускай партызанскай брыгады (успаміны 

партызанаў, якія пражываюць у Беларусі, Казахстане, Расіі, Украіне). Аднак ад стварэння кнігі па 

гісторыі брыгады прыйшлося адмовіцца, з прычыны складанасці стварэння аб’ектыўнай карціны 

дзейнасці злучэння, бо большасць удзельнікаў распавядалі пра падзеі суб’ектыўна, з боку 

гледжання асабістых перажыванняў і эмоцый. З пераездам у г. Дзісна на пасаду дырэктара школы-

інтэрната зацікавіўся пытаннем вызвалення горада ад фашыстаў у 1944 г. Правёў інтэрв’юіраванне 

мясцовых жыхароў, былых салдат, якія вызвалялі горад, і высветліў шэраг недакладнасцяў.  

Браў актыўны ўдзел у афармленні музея Героя Савецкага Саюза Кузьміна, камандзіра 1-й 

танкавай роты 159-й танкавай брыгады, якая вызваляла г. Дзісну ў 1944 г.  

Аўтар шэрагу публікацый на старонках рэспубліканскага і мясцовага перыядычнага друку 

(“Рэспубліка”, “Звязда”, “Сельская газета”, “Народнае слова”, “Міёрскія навіны”). Займае актыўную 

грамадскую пазіцыю. Вядзе палеміку адносна лёсу г. Дзісны, знікаючых вёсак, удакладнення 

матэрыялаў і дапаўнення кнігі “Памяць” Міёрскага раёна. 

Узнагароджаны Граматай Вярхоўнага Савета БССР (1972), Пахвальнай Граматай МА БССР 

(1975). 

Мікола Півавар, г.Віцебск 
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20 студзеня 2015 года памёр сапраўдны рыцар 

беларушчыны, гісторык з вялікай літары Анатоль 

Пятровіч Грыцкевіч.  

 Нарадзіўся Анатоль Пятровіч 31 студзеня 1929, года ў 

Мінску. 

У 1950 г. ён скончыў Мінскі медыцынскі інстытут, у 1955 – 

Менскі педагагічны інстытут замежных моваў, у 1958 – Беларускі 

дзяржаўны ўніверсітэт. Працаваў лекарам, з 1959 г. – у інстытуце 

гісторыі АН Беларусі, з 1975 – загадчыкам кафедры Мінскага 

інстытута культуры (з 1993  – Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта культуры), адначасова ў 1996 – 2000 гг. – дырэктарам 

Беларускага інскатытута Цэнтральнай і Ўсходняй Еўропы. 

А.П.Грыцкевіч дасьледаваў гісторыю Беларусі перыяду 

феадалізму, прыватнаўласьніцкія гарады, гістарыяграфію, вывучаў рэлігійныя праблемы ў Вялікім Княстве 

Літоўскім, становішча праваслаўнай царквы, вуніяцтва. Ён дасьледаваў таксама гісторыю Беларусі часоў 

барацьбы за незалежнасьць, Слуцкі збройны чын, беларуска-летувіскія адносіны. Анатоль Пятровіч – аўтар 

кніг і шматлікіх артыкулаў па сярэднявечнай гісторыі гарадоў Беларусі, аб Слуцкім паўстанні. Яго апошняя 

кніга “Сцягі Воршы”, прысвечаная лёсавызначальнай для беларускага народа перамозе над маскоўскім 

войскам у 1914 годзе, з’яўляецца годнай эпітафіяй усяму творчаму шляху гісторыка-навукоўца. Анатоль 

Пятровіч займаў актыўную грамадзянскую пазіцыю, быў сябрам Кансэрватыўна-хрысьціянскай партыі –

БНФ. У 2001-2005 гадах А.Грыцкевіч з’яўляўся старшынёй МГА “Згуртаванне беларусаў свету 

“Бацькаўшчына””, а пасля быў яго ганаровым старшынёй. Вучоны-гісторык годна прэзентаваў нацыянальны 

погляд на гісторыю Беларусі не толькі ў Еўропе, але і свеце. Ён не раз выступаў на міжнародных 

канферэнцыях у Варшаве, Лондане, Рыме, Парыжы, Санкт-Пецярбургу. З вучоным-гісторыкам мы былі 

знаёмыя больш за 20 год, неаднойчы сустракаліся на канферэнцыях. Па нашым запрашэнні выдатны 

даследчык гісторыі прыняў удзел у міжнароднай канферэнцыі 1996 года “Дзісенскія чытанні”, дзе 

выступіў з дакладам: “Станіслаў Булак-Булаховіч – ваеначальнік і палітычны дзеяч у 1918 – 1920 

гг.”. Шчыра смуткуем з прычыны смерці адданага сына Беларусі і выказваем спачуванне родным, 

блізкім, сябрам нябожчыка. 

http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/31_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8F
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/1929
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/1950
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%96_%D0%B4%D0%B7%D1%8F%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%9E%D0%BD%D1%8B_%D0%BC%D1%8D%D0%B4%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B_%D1%9E%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%8D%D1%80%D1%81%D1%8B%D1%82%D1%8D%D1%82
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/1955
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%96_%D0%B4%D0%B7%D1%8F%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%9E%D0%BD%D1%8B_%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B_%D1%9E%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%8D%D1%80%D1%81%D1%8B%D1%82%D1%8
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/1958
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%96_%D0%B4%D0%B7%D1%8F%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%9E%D0%BD%D1%8B_%D1%9E%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%8D%D1%80%D1%81%D1%8B%D1%82%D1%8D%D1%82
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%96_%D0%B4%D0%B7%D1%8F%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%9E%D0%BD%D1%8B_%D1%9E%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%8D%D1%80%D1%81%D1%8B%D1%82%D1%8D%D1%82
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/1959
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/1975
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/1993
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/1996
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http://be-x-old.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%A6%D1%8D%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%B9_%D1%96_%D0%8E%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://be-x-old.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
http://be-x-old.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
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%BA%D1%96_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_%D1%87%D1%8B%D0%BD
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8D%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%9E%D0%BD%D0%B0-%D0%A5%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%8C%D1%86%D1%96%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%8F_%E2%80%94_%D0%91%D0%9D%D0%A4
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8D%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%9E%D0%BD%D0%B0-%D0%A5%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%8C%D1%86%D1%96%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%8F_%E2%80%94_%D0%91%D0%9D%D0%A4
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 Пад час адпачынку ля Іказненскай царквы, якая мае цікавае і 

загадкавае мінулае, я нагадаў гурткоўцам пра гісторыю іказненскіх 

святыняў. Яшчэ не было замка, а Іван Сапега ў 1499 годзе просіць дазволу 

ў караля Аляксандра на адкрыццё ў Браславе карчмы, даходы ад якой 

пайшлі б на ўтрыманне царквы Святога Духа ў Іказні. Як сведчаць 

дакументы, Сапега, пабываўшы ў Рыме, стаў прыхільнікам Фларэнційскай 

уніі 1439 года, і таму, ў 1501 годзе ён атрымаў дазвол ад Папы Рымскага 

Аляксандра Шостага, каб у храме маглі маліцца і праваслаўныя, і католікі. 

Будаўніцтва царквы было завершана ў 1509 годзе. 

Пад час Рэфармацыі, якая знайшла пашырэнне на землях ВКЛ, у Іказні, 

уладальнікамі-кальвіністамі былі Пронскія, таму храм Святога Духа стаў 

кальвінскім зборам. Але ўжо новы ўладальнік, Леў Сапега, фундуе ў 1593 

годзе касцёлы ў Іказні і Пагосце. Пры касцёле павінны былі дзейнічаць 

школа і шпіталь. Храм быў асвечаны ў імя Цела і Крыві Езуса Хрыста. 28 

мая 1596 года Леў Сапега надае новы фундуш, які быў зацверджаны 

каралём Жыгімонтам ІІІ Вазам. Выдаткі на касцёл павялічыліся з мэтай утрымання пры ім вікарыяў, 

кантараў і містра для навучання дзяцей.  

У 1637 годзе коштам Яна Сапегі будуецца новая царква, хутчэй за ўсё ўніяцкая. Праз 

паўстагоддзя драўляны касцёл быў спалены маскоўскім войскам, але пасля вайны нанава адбудаваны 

на сродкі Казіміра Сапегі. Іказненская парафія была адной з найбуйнейшых у Браслаўскім дэканаце і 

налічвала ў 1784 годзе 237 паселішчаў, а колькасць вернікаў дасягала 4195 чалавек. Адначасова 

існавала і ўніяцкая царква ў імя Святога Мікалая Цудатворца. У 1800 годзе касцёл згарэў, а пад час 

вайны 1812 года згарэла і пабудова, дзе праходзілі набажэнствы пасля пажару. Але ўжо ў 1814 годзе 

касцёл быў ізноў адбудаваны таксама з дрэва. Іказненскі касцёл у гэтыя часы знакаміты і тым, што ў 

ім бралі шлюб бацькі нашага земляка, славутага паўстанца і скульптара Генрыка Дмахоўскага. Новы 

храм, як сведчыць хроніка 1849 года, быў сярэдніх памераў, без цікавых твораў мастацтва ў 

інтэр’еры. Меліся тры званы вагою 22, 14 і 5 пудоў. У гэты час да Іказненскага касцёла адносіўся, як 

філіяльны, касцёл у Навалацы. Пасля закрыцця касцёла ў Навалацы абразы і касцельнае начынне былі 

перавезены ў Іказнь, але царскія ўлады загадалі вярнуць старадаўнія абразы, застаўся толькі драўляны 

крыж, які мы ў хуткім часе і пабачым. Уніяцкі храм ацалеў ад 

пажараў 1800 і 1810 года, але быў настолькі стары, што ў 1925 

годзе яго разабралі, усе вернікі перайшлі ў каталіцтва. Але 

пасля ліквідацыі уніі царскія ўлады патрабавалі вярнуць ўсіх 

уніятаў у праваслаў’е, а ўладальніку маёнтка Ромеру загадалі 

пабудаваць за свой кошт царкву. Калі ён не выканаў загады 

губернатара, з Ромера было спагнана 400 рублёў срэбрам, і за 

1846 год праваслаўная царква была пабудавана. 

(Працяг у наступным нумары) 
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