
Мёрская даўніна, люты, 2019 

1 

 

У НУМАРЫ: ЭКСКУРСІІ* СВЯТА РОДНАЙ МОВЫ Ў ВЕРХНЯДЗВІНСКУ* ВЫСТАВА* 

ЛЕКЦЫЯ Ў ВІЦЕБСКУ* ПОМНІК У ГОНАР 10-ГОДДЗЯ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ ПОЛЬШЧЫ Ў 

МЁРАХ* НАБЫТКІ КІРАЎНІКА МУЗЕЯ* ЗНАХОДКІ СЯБРОЎ ГУРТКА”АРГАНАЎТЫ 

МІНУЛАГА”* ЦІКАВЫЯ ЗДЫМКІ* МЁРШЧЫНА 1944 ГОДА Ў МЕМУАРАХ НЯМЕЦКАГА 

АФІЦЭРА* УЗГАДАЦЬ УСІХ ПАЙМЕННА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І 

  НАШЫ НАВІНЫ 

ЭКСКУРСІІ 

ЭКСКУРСІЯ ДЛЯ ВЫПУСКНІКОЎ 

У першую суботу лютага адбыўся 

традыцыйны вечар сустрэчы выпускнікоў 

нашай школы. У музей завіталі выпускнікі 

юбілейнага 2009 года, у якіх краязнаўца і 

музейшчык Вітаўт Ермалёнак быў класным 

кіраўніком. Былыя вучні з цікавасцю 

праслухалі аповед кіраўніка музея аб новых 

знаходках, якіх шмат з’явілася за апошнія 10 

год.  Асабліва іх уразіла, што ў школе за 10 год 

былі адчынены яшчэ два музеі. На ўспамін аб 

сустрэчы Вітаўт Ермалёнак падараваў былым 

вучням свае апошнія напісаныя ім кнігі, у тым 

ліку і аб гісторыі гуртка “Арганаўты мінулага”, 

героямі якой былі і выпускнікі 2009 года. У 

сваю чаргу колішнія школьнікі распавялі аб 

сваіх поспехах за 10 год і планах на будучыню, 

падаравалі ў музей сувеніры, зрабілі 

ахвяраванні на новыя выданні Вітаўта 

Ермалёнка. Былая выпускніца Казакова Таня, 

якая працуе ў пасёлку Руба, адшукала адшчэп 

крэмня эпохі неаліту, які падаравала ў фонды 

гістарычнага музея. 

Экскурсіі па тэме “Яны ваявалі ў 

Афганістане”  

Да 30-гадовага юбілею вываду савецкіх 

войскаў з Афганістана былі прымеркаваны 

экскурсіі для вучняў 7-х – 8-х класаў нашай 

школы. Кіраўнік музея Вітаўт Ермалёнак 

распавёў дзецям пра сутнасць падзей у 

Афганістане, якія для сучасных школьнікаў 

сталі ўжо далёкай і невядомай гісторыяй. 

Вучні з цікавасцю разглядалі здымкі, асабістыя 

рэчы, дакументы, якія ўдакладняюць характар 

той вайны. Асабліва ўразіла школьнікаў 

гісторыя жыцця і смерці вучня нашай школы, 

актыўнага сябра гуртка “Арганаўты мінулага” 

МЁРСКАЯ ДАЎНІНА 
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Сяргея Закрэўскага. Даведаліся экскурсанты і 

аб іншых воінах-афганцах, якія скончылі нашу 

школу і прайшлі дарогамі той вайны. 

Экскурсія для вучняў з Павяцкай сярэдняй 

школы-сада 

Школьнікі з Павяцкай СШ наведалі 

гістарычны музей па тэме "Наш край у гады 

Другой сусветнай вайны”. Кіраўнік музея 

падчас экскурсіі пазнаёміў вучняў з гісторыяй 

акупацыйнага рэжыму ў нашай мясцовасці, 

дзейнасці партызан і падпольшчыкаў, героямі 

вызвалення нашага раёна ў ліпені 1944 года. 

Асаблівая ўвага была нададзена ўдзелу нашых 

землякоў у баявых дзеяннях на франтах і ў 

руху Супраціўлення ў Еўропе. На жаль, для 

сучасных школьнікаў падзеі апошняй вайны 

сталі ўжо далёкай гісторыяй, і таму толькі 

адзін вучань змог назваць удзельніка вайны – 

свайго прадзядулю А.С. Барэйку, здымак 

якога, дарэчы, змешчаны і ў экспазіцыі нашага 

музея. Таму экскурсавод Вітаўт Ермалёнак 

распавёў перш за ўсё пра нашых землякоў – 

удзельнікаў вайны, якія жылі ў мікрараёне 

Павяцкай СШ. 

Экскурсія ў музей кнігі і друку 

Вучні 2-а класа на чале з настаўніцай 

Таццянай Красоўскай наведалі музей кнігі і 

друку. Большасць дзяцей была тут упершыню, 

таму кіраўнік музея правёў азнаямляльную 

экскурсію па тэме “Добры дзень, музей!”. 

Падчас аповеду школьнікі даведаліся аб 

асноўных раздзелах музея, але асабліва іх 

зацікавіла экспазіцыя “Вытокі пісьма”, дзе іх 

уразілі віды матэрыялу, на якім пісалі раней. 

Гэта сапраўдны папірус, берасцяная грамата, 

пергамент, гліняная таблічка, косць і інш. 

Нягледзячы на тое, што дзеці дрэнна 

валодаюць беларускай мовай, яны ўсё 

зразумелі, дзякуючы тлумачэнню Вітаўтам 

Ермалёнкам асобных слоў. Самыя дапытлівыя 

і актыўныя вучні пасля экскурсіі атрымалі 

прызы. 

Урокі-экскурсіі 

Настаўніца гісторыі Наталля Будзько 

прывяла вучняў 10-б класа на ўрок па гісторыі 

нашага краю ў гістарычны музей. Тэма ўрока-

экскурсіі – “Наш край у 1917 – 1920 гг.”. 

Кіраўнік музея Вітаўт Ермалёнак на аснове 

шматлікіх здымкаў, дакументаў, картаў, рэчаў 

распавёў вучням аб асноўных падзеях таго 

часу ў нашай мясцовасці: пра ўсталяванне 

савецкай улады ў лістападзе 1917 года, аб 

нямецкай акупацыі 1918 года, савецка-

польскай вайне 1920 года. Школьнікі 

даведаліся аб гісторыі антыбальшавіцкага 

паўстання 1919 года, аб асноўных героях тых 

падзей. 

Кіраўнік гістарычнага музея Вітаўт 

Ермалёнак правёў урок-экскурсію і для вучняў 

11-а класа па тэме “Мёрскі раён у 

пасляваенныя гады”. Асноўны матэрыял па 

гэтым уроку знаходзіцца ў экспазіцыі раздзела 

“Слаўся, Мёршчына, працавіты край”. 

Школьнікі, якія ўжо вывучылі адпаведныя 

тэмы па гісторыі Беларусі, атрымалі веды аб 

асаблівасцях развіцця нашага краю ў тыя часы. 

Вучні змаглі пабачыць фотаздымкі 

прадпрыемстваў, якія ўзніклі ў Мёрах пасля 

вайны і дзякуючы развіццю якіх наша 

паселішча стала спачатку гарадскім пасёлкам, 

а потым і горадам. Вось іх пералік: льнозавод, 

малаказавод, райсельгастэхніка, лесазавод, 

камбікормавы завод, мясакамбінат і іншыя. 

Распавядаючы аб палітыцы савецкай улады ў 
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вёсцы, разглядаем дакументы С.Кяпсні, якія 

сведчаць аб раскулачваннях у перыяд 

калектывізацыі ў нашым краі. Улётка 

“Свабодная Еўропа” сведчыць аб супраціве 

Савецкай уладзе нават у 50-я гады ХХ ст. 

Здзівілі вучняў і змешчаныя ў экспазіцыі 

шматлікія адзнакі савецкага перыяду для 

маральнага заахвочвання працоўных. 

СВЯТА РОДНАЙ МОВЫ Ў 

ВЕРХНЯДЗВІНСКУ 

21 лютага ў Міжнародны дзень роднай 

мовы старшыня Верхнядзвінскай раённай 

арганізацыі ТБМ Валянціна Болбат 

арганізавала для дзяцей і дарослых свята 

беларускай мовы. Мерапрыемства адбылося ў 

актавай зале Верхнядзвінскага раённага цэнтра 

дзяцей і моладзі”. Ацэньваць выступленні 

дзяцей павінны былі паэт-краязнаўца Антон 

Бубала, музейшчык Вітаўт Ермалёнак і іншыя. 

Напачатку Валянціна Болбат правяла 

слайдавую прэзентацыю, у якой, 

выкарыстаўшы творы знакамітых пісьменнікаў 

і паэтаў, распавяла аб важнасці ведання 

беларускай мовы для кожнага беларуса. Потым 

слова атрымаў краязнаўца з Мёраў Вітаўт 

Ермалёнак, які азнаёміў прысутных са сваёй 

краязнаўчай дзейнасцю разам з гуртком 

“Арганаўты мінулага” па вывучэнні роднага 

краю, а таксама прэзентаваў свае кнігі: 

“Чароўных вандровак пярсцёнкі”, “Паляўнічыя 

за таямніцамі”, “Цярністы шлях паўстанца-

скульптара”. У наступнай частцы свята былі 

выступленні школьнікаў-дэкламатараў 

беларускіх вершаў. На высокім мастацкім 

узроўні былі прачытаны вершы не толькі 

вучнямі- старшакласнікамі гімназіі, але і 

самымі маленькімі чытачамі з пачатковых 

класаў. Другакласнік Сініца Максім нават 

прачытаў свае ўласныя творы. Затым адбыліся 

выступленні салістаў, якія ў большасці 

праспявалі менавіта беларускія песні. Асабліва 

прысутным спадабалася песня “Тры чарапахі” 

ў выканананні Ганчарова Святаслава. У 

заключнай частцы свята былі падведзены 

вынікі раённага і абласнога этапаў мастацкага 

конкурсу “Патрыёты-бай”. Напрыканцы паэт 

Антон Бубала падвёў вынікі ўрачыстасці, даў 

разгорнутую характарыстыку выступоўцам. 

Усе яго ўдзельнікі атрымалі прызы-сувеніры, а 

таксама кнігі – падарункі ад П. Севярынца, 

У.Папковіча, В.Ермалёнка. 

Як працяг свята роднай мовы была 

арганізаваная Валянцінай Болбат сустрэча 

Вітаўта Ермалёнка, кіраўніка музейнага 

аб’яднання, з вучнямі школы №2 

г.Верхнядзвінска. Гутарка адбылася ў 

музейным пакоі школы. Мёрскі краязнаўца на 

прыкладах сваёй пошукавай дзейнасці з 

вучнямі-арганаўтамі распавёў аб вялікім 

грамадскім значэнні вывучэння роднага краю, 

стварэння музеяў для захавання аўтэнтычнасці 

беларускага народа. Менавіта краязнаўчая 

дзейнасць ды беларуская мова з’яўляюцца 

асновай сапраўднага патрыятызму. 

Напрыканцы сустрэчы Вітаўт Ермалёнак 

пазнаёміўся з экспазіцыяй старога музея і 

новага музейнага пакоя школы, якія знаёмяць 

наведвальнікаў з гісторыяй 

Верхнядзвіншчыны. Для музея мёрскі 

краязнаўца падараваў свае кнігі. 

ВЫСТАВА 

У гэтым годзе спаўняецца 30 год вываду 

савецкіх войскаў з Афганістана. Шмат хлопцаў 

з Мёршчыны прайшло пекла гэтай вайны. Да 

юбілейнай даты з фондаў раённага гісторыка-

этнаграфічнага музея і гістарычнага музея 

нашай школы была падрыхтавана сумесная 
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выстава “Памяць і боль Афганістана”. З 

фондаў нашага музея былі пададзены на 

выставу асабістыя рэчы загінулага сябра 

гуртка “Арганаўты мінулага” Сяргея 

Закрэўскага, фотаздымкі іншых воінаў-

афганцаў з нашай школы. Асабліва зацікавіла 

наведвальнікаў выставы форма савецкага 

салдата 80-х гадоў ХХ стагоддзя, узнагароды і 

адзнакі воінаў-інтэрнацыяналістаў. 

Лекцыя ў Віцебску 

У лютым па запрашэнні Віцебскага 

абласнога інстытута развіцця адукацыі 

краязнаўца Вітаўт Ермалёнак выступіў з 

лекцыяй на краязнаўчым семінары 

“Прадукцыйныя формы, метады і тэхналогіі ва 

ўстановах адукацыі”.  Тэмай яго даклада была 

“Роля школьных музеяў у патрыятычным 

выхаванні школьнікаў: традыцыі, інавацыі, 

перспектывы развіцця”. Кіраўнік музейнага 

аб’яднання распавёў удзельнікам семінару аб 

сваім вопыце краязнаўчай працы са 

школьнікамі на прыкладзе працы гуртка 

“Арганаўты мінулага”. Напрыканцы сваёй 

лекцыі Вітаўт Ермалёнак пазнаёміў 

краязнаўцаў са сваімі кнігамі, зацікаўленыя 

слухачы з задавальненнем  набылі іх з 

аўтографамі аўтара. У сваю чаргу вядомы 

краязнаўца з Лепельшчыны Валер Тухта 

падараваў для мёрскага музейшчыка 

падрыхтаваны ім чарговы краязнаўчы 

альманах “Лепельшчына”. 

ПОМНІК у гонар 10-годдзя незалежнасці 

Польшчы ў Мёрах.  

Нястомны шукальнік краязнаўчай 

інфармацыі на прасторах інтэрнэту Кастусь 

Шыталь даслаў нам свае чарговыя знаходкі па 

гісторыі Мёраў у польскіх газетах. Гэта два 

артыкулы, надрукаваныя на польскай мове ў 

часопісе “Наш сябра”  №№ 38, 39 за 1929 год. 

У нумары 38 даецца згадка аб тым, што ў 

мястэчку Мёры Браслаўскага павета адбылося 

ўрачыстае адкрыццё і асвячэнне помніка, 

пабудаванага ў гонар 10-годдзя незалежнасці 

Польскай дзяржавы. На адкрыцці 

прысутнічала каля трох тысяч чалавек з 

мястэчка і наваколля. Ва ўрачыстасці прынялі 

ўдзел дзяржаўныя ўлады, вайскоўцы і 

памежнікі з Корпуса Аховы Пагранічча. 

Наступны артыкул з № 39 гэтага часопіса 

больш падрабязна апісвае гэтую падзею. 

Змяшчаем у нашай газеце вольны пераклад 

гэтага артыкула. У ім у прыватнасці сказана, 

што ў Мёрах ад 1907 года стаіць велічны, 

пабудаваны ў гатычным стылі касцёл, які з 

нагоды ўрачыстасці Маці Божай Зельнай і 

Сеўнай сабраў вялікую колькасць вернікаў. 

Цудоўны абраз Маці Божай Мёрскай вядомы і 

шанаваны далёка за межамі гэтай мясцовасці. 

У гэтым годзе, акрамя звычайнай урачыстасці 

Нараджэння Маці Божай і 40-гадзіннага 

набажэнства, звязанага з гэтым святам, пасля 

імшы 8 верасня працэсія з касцёла 

накіравалася да помніка Маці Божай у гонар 

10-годдзя незалежнасці Польшчы, які 

ўзвышаўся на штучна ўтвораным у возеры 

астраўку. Стараста Браслаўскага павета 

Зэліслаў Янушкевіч зняў заслону з прыгожага 

помніка Каралевы Кароны Польскай, а ксёндз-

дэкан Ільдэфонс Бобіч выканаў абрад яго 

асвячэння. Потым адбыліся прамовы пана 

старасты і ксяндза-дэкана да шматлікіх 

прысутных. У сваіх словах яны казалі аб 

выключным значэнні незвычайнай 

урачыстасці, дзякавалі мёрскім парафіянам за 

каталіцкі і грамадзянскі чын, які шануе сваю 

апякунку ды любіць сваю Айчыну –Польшчу. 
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Статуя Маці Божай на высокім каменным 

пастаменце аказвае велічнае ўражанне на 

мінакоў. На помніку залатымі літрамі выбіты 

надпіс: “Каралева Польшчы, маліся за нас 1918 

– 1928”. Ганарымся, што можам паказаць сваім 

суайчыннікам свае пачуцці да Бога і Айчыны і 

хоць часткова аплаціць сваёй удзячнасцю за 

братнюю дапамогу палякаў, аказаную нам у 

гэтым цяжкім неўраджайным годзе. Бедныя 

ўдовы палажылі свой грош, каб на ўсходніх 

межах Рэчы Паспалітай, жывучы паміж 

іншаверцаў, маглі сведчыць аб сваіх 

перакананнях. Падпісаны артыкул прозвішчам 

Ротальскі, хутчэй за ўсё настаўнікам мёрскай 

школы. 

P.S.Чалавечая памяць кароткая. Калі я 

прыехаў працаваць у 1976 годзе настаўнікам 

гісторыі ў Мёры, падчас апытання 

старажыхароў ніхто не ўзгадаў, у якім 

канкрэтна годзе была пастаўлена статуя і ў 

сувязі з якімі падзеямі. А прайшло да таго часу 

ад асвячэння помніка менш за паўстагоддзя. Не 

было адзінага меркавання нават аб выглядзе 

фігуры Маці Божай, хоць сам помнік быў 

разбураны па загаду савецкіх чыноўнікаў 

толькі ў 1955 годзе. 

Вітаўт Ермалёнак 

НОВЫЯ ЗНАХОДКІ 

Набыткі кіраўніка музея 

Падчас знаходжання ў Віцебску Вітаўт 

Ермалёнак купіў за свае асабістыя сродкі для 

музея кнігі і друку чарговыя экспанаты. 

Выданне на польскай мове, якое выйшла ў 

серыі “Тэатральная бібліятэчка саюза 

народных тэатраў” пад назвай “Вяселле 

Малгажаткі”, пабачыла свет у Варшаве ў 1936 

годзе ў выдавецтве саюза народных тэатраў. 

Аўтарка выдання Яніна Паразіньска, 

апрацавала яе твор для інсцэніроўкі Ядвіга 

Туровіч. Для нас цікава, што на ёй ёсць надпіс 

“Мястэчка Іказнь”, а таксама прозвішча 

Б.Дакевіча, настаўніка паўшэхнай школы ў 

Іказні. Магчыма, з дзецьмі ён рыхтаваў 

тэатральныя пастаноўкі. Напэўна з Іказні, з 

бібліятэкі настаўніка Л. Шыменьчыка, подпіс 

якога змешчаны на вокладцы, паходзіць 

набытая намі кніжачка “Дзевайціс”. 

Надрукавана яна была ў выдавецтве навуковай 

кнігі ў горадзе Пшэмысле ў 1934 годзе. Гэта 

выданне пабачыла свет у серыі “Каментарыі”. 

Аўтар Мечыслаў Адамоўскі аналізуе раман 

“Дзевайціс” вядомай пісьменніцы Марыі 

Радзевіч. Дзевайціс – стары і магутны дуб, які 

сімвалізуе вечнасць Радзімы. Праз увесь твор 

пісьменніца ставіць пытанне: шляхціц у Літве, 

хто ён: паляк ці літовец? Для гістарычнага 

фонда музея для раздзела “Баністыка” Вітаўт 

Ермалёнак набыў банкноту ў 100 дацкіх крон, 

якая паступіла ў абарачэнне ў 1975 годзе. На яе 

аверсе змешчаны аўтапартрэт дацкага мастака 

каралеўскай сямі’і 18-га стагоддзя Йенса 

Ноэля. На зваротным баку – выява матылька – 

чырвонай стужачніцы, аднаго з самых вялікіх і 

прыгожых у Еўропе. 

Знаходкі сяброў гуртка”Арганаўты 

мінулага”  

Будо Дзіма быў актыўным гурткоўцам 

падчас вучобы ў школе ў пачатку 21-га 

стагоддзя. Зараз праз свайго прыёмнага сына, 

які таксама стаў гурткоўцам, ён перадаў 

малітоўнік на польскай мове. Яго назва “Вітай, 

Марыя”. Гэта выданне пабачыла свет у 

каталіцкай друкарні польскага горада 

Чэнстахова ў 1930 годзе. 

Грыгаровіч Гардзей – самы малодшы з 

нашых гурткоўцаў, ён вучыцца ў чацвёртым 

класе, але дзякуючы свайму старэйшаму брату 

Марку пачаў наведваць заняткі гуртка і шукаць 

экспанаты для музея. Яму пашанцавала знайсці 

манету Фінляндыі коштам 10 марак 1993 года, 

польскія манеты 1 злоты 1989 года,1 грош 2000 
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года, літоўскія 10 цэнтаў 1991 года, 20 гелераў 

Чэхаславакіі 1987 года. Акрамя замежных 

манет ён перадаў і некалькі манет СССР 

вартасцю 1 рубель, 10, 15 капеек і манету 

вартасцю 10 рублёў Расіі. Гардзей перадаў 

некалькі марак 30-х гадоў 20-га стагоддзя 

Польшчы і Швейцарыі. 

Грыгаровіч Марк ужо не аднойчы 

прыносіў свае знаходкі для нашага 

гістарычнага музея. Вось і ў лютым ён перадаў 

беларускія папяровыя грошы, якія зараз ужо 

сталі гісторыяй. Усе гэтыя банкноты з’явіліся 

пасля дэнамінацыі беларускага рубля ў 2000 

годзе. Купюры маюць вартасць 1000, 500, 100, 

50 рублёў. 

Брат і сястра Аніська Яўген і Валерыя ў 

вёсцы Дворышча адшукалі старыя драўляныя 

верацёны, якія ўжываліся як дадатковыя 

прылады пры прадзенні на калаўроце ў 20-м 

стагоддзі. Даўжыня аднаго з іх 27 см, другога – 

35 см. Для музея кнігі і друку яны знайшлі на 

гарышчы падручнік дрэнай захаванасці па 

геаграфіі 1964 года, аўтарамі якога з’яўляліся 

Рауш і Блонская. 

Цікавыя здымкі 

Здымкі па гісторыі нашага краю перадаў 

яшчэ ў мінулым годзе гуртковец Капусцёнак 

Мацвей. На першым з іх мы бачым жанчын-

работніц млячарні ў Дзісне, якія на гэтым 

прадпрыемстве перапрацоўвалі малако. Разам з 

імі сядзіць уладальнік млячарні і яго 

ўпраўляючы.  Здымак зроблены ў 30-я гады 20-

га стагоддзя. Зараз будынак гэтага 

прадпрыемства разбураны, ад яго не засталася 

ніякага следу. На другім здымку з 1960 года – 

швейная майстэрня ў Дзісненскай сярэдняй 

школе. Вучні 9-га класа, згодна з праграмай 

палітэхнічнай школы, якая тады была створана 

згодна з рэформай 1958 года, навучаліся 

прафесіі швачкі. 

Да 75-годдзя вызвалення Беларусі ад 

фашысцкіх захопнікаў.  

Пра баі на Мёршчыне вачыма ворага 

Краязнаўца з Кансталінскай школы 

Браслаўскага раёна Віктар Бунта даслаў 

цікавыя мемуары на рускай мове афіцэра 

вермахта “В смертельном бою”. Змяшчаем 

некалькі старонак з гэтай кнігі з лістом-

каментарам Віктара Бунты. 

МЁРШЧЫНА 1944 ГОДА Ў МЕМУАРАХ 

НЯМЕЦКАГА АФІЦЭРА 

Усё далей векапомныя дні Другой 

сусветнай вайны, і з цягам часу аматарам 

мінуўшчыны становяцца даступнымі ўсё 

новыя і новыя звесткі аб тым часе. 

Так, расійскае выдавецтва 

“Центрпаліграф” у серыі “Па той бок фронту” 

выдала серыю мемуараў нямецкіх ветэранаў. 

Сярод іх – “У смяротным баі. Успаміны 
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камандзіра супрацьтанкавага разліку”.  Яе 

аўтар – Готлаб Бідэрман, афіцэр 132-й 

пяхотнай дывізіі Вермахта. Нам яна можа быць 

цікавай з таго, што яе аўтар летам 1944 г. разам 

са сваім падраздзяленнем быў перакінуты пад 

Мёры затрымаць рух 6-й гвардзейскай арміі, 

якая магутным ударам разграміла фашыстаў 

пад Віцебскам, узяла Полацк і хутка наступала 

на захад. 

Спачатку крыху аб нямецкай 132-й 

дывізіі. У ваенна-гістарычнай літаратуры яна 

ўпамінаецца як адна з найбольш паспяховых і 

баяздольных частак нямецкай арміі таго часу. І 

сапраўды – да 1944 г. яна паўдзельнічала ў 

вайсковых аперацыях па захопу Югаславіі ў 

1940 г., у 1941 – 1942 гг. – баі за Кіеў, Крым, 

1942 – 1944 гг. – аперацыі па стрымліванні 

наступаў Чырвонай Арміі каля Ладажскага 

возера і на поўдні Пскоўскай вобласці. 

Вайскоўцы дывізіі мелі вялікі баявы досвед і 

недарэмна былі кінутыя пад Мёры і Дзісну 

спыніць гвардзейцаў Баграмяна. Але спроба 

была беспаспяховай, і дывізія з баямі 

адкацілася спачатку да Дынабурга, далей 

абараняла Рыгу. Вайна для салдат 132-й дывізіі 

скончылася ў Курляндыі, дзе яны здаліся 

Чырвонай Арміі толькі 8 мая 1945 г. 

Аўтар кнігі – камандзір 

супрацьтанкавага разліку Готлаб Бідэрман 

удзельнічаў у баях пад Кіевам, аблозе 

Севастопаля, блакадзе Ленінграда, адступленні 

праз Латвію і ў апошніх баях у Курляндскім 

катле, падзяліў са сваімі падначаленымі ўсе 

нягоды вайны  – чатыры гады на перадавой і 

тры гады ў рускім палоне, пра што падрабязна 

напісаў у сваіх успамінах. Але чытаючы яго 

аповеды, не будзем забываць, што гэта – 

салдат Вермахта, які першым напаў на нашу 

краіну, маючы жаданне стаць гаспадаром 

свету. 

Вытрымка з кнігі, аб баявых дзеяннях на 

тэрыторыі Міёршчыны. 

“…Державший позиции с юга полк был 

обойден, и возникла угроза окружения. В 

течение ночи с 30 июня на 1 июля мы 

получили приказ двигаться на юг в 

направлении Миория. Батальон разделился на 

две группы. Я был назначен командиром 

группы в составе боевой группы Амброзиуса, в 

которую вошли две гренадерские роты, 

резервная рота, две самоходные зенитки и 

тяжелое противотанковое орудие. Полковник 

Амброзиус недавно командовал курсами 

унтер-офицеров в Риге, а потом среди бела дня 

был выдернут оттуда вместе со своим штабом 

и курсантами и брошен в бой. 

Этот фронт, как и многие другие, на 

которых мы побывали, можно было оборонять 

лишь слабыми силами, но даже в этом случае 

оборона была ограничена отдельными 

стратегически важными секторами. Нашей 

боевой группе было поручено защищать 

участок примерно 2 километра длиной. Я 

установил на левом фланге противотанковое 

орудие и 20-миллиметровые зенитки, чтобы 

прикрыть дорогу, которая проходила через 

наши позиции на юго-восток. Остальную 

территорию предстояло защищать пехотными 

ротами. Четыре тяжелых пулемета и два 80-

миллиметровых миномета усиливали правый 

фланг. 

С рассветными лучами солнца русские 

предприняли разведку боем, введя в действие 

роту. К обеду в нашем секторе стали падать 

тяжелые артиллерийские снаряды, и скоро мы 

очутились под ливнем снарядов, который стих 

только тогда, когда враг вновь попытался 

прорвать нашу оборону. Мы держали свою 

линию обороны вплоть до 4 июля, когда 

русские углубились в нашу оборону к югу от 

нашего правого фланга. Удерживавшая правый 

фланг 1-я рота была вынуждена 

контратаковать, пытаясь ликвидировать 

вражеский прорыв, и командир роты оказался 

среди других убитых в этом бою. 

В 14.00 замолчало наше радио. Мы уже 

не могли установить связь с полковником 

Амброзиусом и его штабом в Миории. С целью 

установить с ним связь в направлении правого 

фланга был послан взвод разведки моей старой 

роты, и это подразделение, вернувшись, 

смогло лишь сообщить, что они выяснили, что 

город занят русскими. 

Наша боевая группа продолжала 

удерживать свои позиции, несмотря на 

неоднократные попытки русских прорваться 

сквозь наш левый сектор пехотой, усиленной 

танками. В вечерних сумерках, когда 
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гренадеры находились на своих боевых постах, 

я, припав к земле, был рядом с радистом, 

который, склонившись над рацией, безуспешно 

пытался установить связь на старой частоте: 

«Мина, Мина, пожалуйста, выйди на связь… 

Мина, пожалуйста, ответь». 

Сгустились сумерки, ко мне поступило 

указание, переданное через передовых 

наблюдателей батареи 150-миллиметровых 

орудий, отойти на 5 километров к северо-

западу. Мы лихорадочно подготовили отход и 

под прикрытием темноты оставили свои 

позиции. Путь прокладывали наши 

самоходные зенитки, на шасси которых было 

полным-полно солдат из пехотной роты. 

Остатки роты шли сзади с противотанковым 

орудием, еще одной зениткой, а в арьергарде 

находились другие две роты. Я присоединился 

в замыкающих рядах к двум группам 2-й роты. 

Лаконичный приказ требовал, чтобы мы 

отошли точно в 20.00, не оставляя арьергарда 

на позициях для прикрытия. Перед нашим 

отступлением вновь произошла перестрелка, в 

которой из винтовок и автоматов, а также 

тяжелых пулеметов в темноту посылались 

трассирующие пули. Когда мы отошли, 

русские минометные взводы посылали 

спорадические залпы, поражавшие участок, 

оставшийся позади нас. Их обстрел ответа не 

получил. 

Мы шли через густой лес по тропе, 

которая в конце концов повернула на север. 

Передовой дозор остановился, и я поспешил 

вперед. Оценив ситуацию, мы поняли, что 

находимся в окружении и что, если хотим 

уцелеть, никак не можем терять времени. С 

нашего места была видна деревня, которая 

кишела русскими, чьи силуэты мелькали на 

фоне пожаров, освещавших весь район жутким 

багровым светом. Я стоял рядом с наводчиком 

20-миллиметровой пушки на краю леса, 

примерно в 100 метрах от первого горящего 

дома. Эйнер установил свой пулемет на крыле 

автомашины и готовился к стрельбе. 

Остальная часть нашей группы держалась 

позади нас, укрытая тенью леса. После 

минутных колебаний мы двинулись вперед, 

обойдя деревню с востока, а пламя горящих 

хижин отбрасывало призрачные тени среди 

деревьев. Несмотря на рокот мотора 

самоходной зенитки, русские, которых мы 

оставили позади себя, так нас и не заметили, и 

мы в итоге добрались до покрытого лесом 

болота. 

В рассеянном свете полевой лампы я 

разглядел, что на моей карте изображен 

северный край этого болота, а за ним — пустой 

квадрант, то есть никакой информации, 

которая нам так была нужна. Тем не менее, я 

понимал, что даже эта плохо составленная 

карта содержит больше информации, чем 

имели бы многие наши части об этом районе. 

Мы шли через лес, пока не оказались на 

поляне под покровом могучих деревьев. С 

небольшого возвышения я посмотрел на север 

и северо-запад, и примерно в 10 километрах 

можно было разглядеть несколько ракет, 

молчаливо висящих в небе. Это русская 

авиация пустила их, готовясь к заходу на цель 

для бомбежки. Там находилась линия фронта; 

и также она была нашей целью. Я сказал 

бойцам о нашей цели, и мы двинулись в 

темноту. 

По-летнему свежий рассвет обозначил 

новый день, 5 июля 1944 г. Мы вышли из леса, 

когда первые утренние лучи танцевали на 

лугах и пшеничных полях слегка холмистого 

пейзажа. Через каких-то 100 метров пути в 

поле зрения появился какой-то холм, на 

котором громоздился примитивный 

деревянный сарай. Вместе с передовым 

дозором я осторожно приблизился к этому 

сооружению, намереваясь проинформировать 

своего заместителя о нашем следующем 

действии. И вдруг в каких-то 30 метрах от нас 

из пшеницы высотой по пояс выскочил какой-

то русский майор с пистолетом в руке и 

закричал на ломаном немецком: 

— Фрицы, сдавайтесь! Вы окружены! 

Только миг царила тишина, внезапно 

очередь из автомата нашего фельдфебеля 

перерезала майору грудь. 

Мгновенно воздух наполнился грохотом 

перестрелки. Русские автоматы стреляли в нас 

почти в упор, а мы пытались отстреливаться, 

лежа на открытой местности. Первая 20-

миллиметровая зенитка, все еще спрятанная в 

лесу всего в 100 метрах позади нас и 
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невидимая русскими, открыла огонь, и ее 

снаряды с ужасным треском проносились над 

нашими головами. При разрывах в поле 

впереди нас мы отчетливо видели небольшие 

клубы серого дыма. Скоро вступила в действие 

и вторая 20-миллиметровая зенитка, и, будучи 

захвачены врасплох тем, что вдруг посреди их 

боевых порядков появилась такая 

ошеломляющая огневая мощь, русские в 

количестве примерно ста человек бежали от 

нас в поисках укрытия в овраге. 

Пехотные роты заполонили левую и 

правую обочины дороги, пробиваясь вперед 

через зеленые побеги пшеницы. С зенитными 

пушками и противотанковым орудием на 

буксире, грохотавшими по дороге, мы 

лихорадочно пробивались на север. 

Серьезность нашего положения, усугубленная 

нашими ограниченными боеприпасами, была 

очевидна каждому члену нашей группы. Я 

крикнул через плечо солдатам, торопившимся 

вслед за мной: 

— Кто хочет сдаться, может оставаться 

здесь. Остальные будут прорываться! 

Не было необходимости оглядываться 

назад, чтобы убедиться, что никто, пока мы 

торопливо продвигались вперед, не остался 

позади. 

В середине дня мы подошли к селению, 

расположенному на небольшом холме, 

господствовавшем над округой. Исключив 

возможность того, что деревня занята врагом, я 

молил Бога, чтобы это место оказалось лишь в 

нескольких километрах от Дюны, где должны 

располагаться наши войска. 

Поселение оборонялось двумя 

устаревшими, но все еще грозными танками 

«Т-26», которые, испуская клубы черного 

дыма, выбирали позицию, чтобы встретить нас 

огнем из вращающихся башен при нашем 

приближении. Проявив огромное умение и 

храбрость, фельдфебель Бинов сумел 

подобраться поближе и уничтожить один из 

них кумулятивным снарядом. Одна из наших 

зениток получила прямое попадание в 

двигатель, и я пригнулся возле дымящегося 

шасси, пока стрелок продолжал молотить врага 

непрерывным огнем, алый ручеек крови 

вытекал из рукава его кителя. Второй русский 

танк застыл на месте, и, пока его экипаж 

пытался покинуть машину, танкисты падали на 

землю под ливнем огня наших стрелков. Мы 

поднялись со своих позиций и ринулись в 

деревню, у нас из горла вырывались крики, 

пока мы вели огонь и забрасывали гранатами 

дома. 

Пулеметчик, которому едва 

исполнилось двадцать, получил ранение в 

плечо. Выждав момент, чтобы схватить «MG-

42», я заорал ему, чтобы он пробивался к 

противотанковой пушке, где его смогут взять 

на борт самоходного орудия. Стреляя с бедра, 

я помчался впереди остальных, и мы 

прорвались на противоположную сторону 

деревни. 

Мы рвались вперед, оставляя позади 

себя горящие жилища, и вскоре добрались до 

следующего поселка. Там не было видно 

советских солдат, но жители уже целиком 

подготовились праздновать свое освобождение 

Красной 

армией. И 

мы вдруг 

оказались 

среди них 

еще до того, 

как они 

успели 

опознать нас 

в нашей 

истрепанной 

форме и 

украшенных 

маскировкой 

шлемах. Они 

повысовывал

ись из 

коридоров и 

окон своих 

жилищ, выкрикивая приветствия и размахивая 

кусками белой и красной ткани. Женщины 

готовились встретить своих освободителей с 

кувшинами со сладкими сливками, а дети 

стояли рядом с деревянными ложками. 

Ужаснувшись, они вдруг поняли, что 

вооруженные до зубов пришельцы — вовсе не 

бойцы Красной армии, а враги. Истощенные, 

голодные, в изорванной форме, перепачканной 
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грязью и пропитанной потом, мы быстро 

проглотили еду и питье, предназначенные для 

наших противников, не обращая внимания на 

перепуганных жителей. 

Пока солнце спускалось к горизонту, 

мы двигались к своей цели. Внезапно с нашего 

правого фланга прозвучала пулеметная 

очередь, просвистевшая над головой, не 

принеся вреда, а на удалении вдоль края 

дороги мы разглядели наши характерные 

шлемы расчета тяжелого пулемета, 

пригнувшегося за своим оружием. С 

колотящимися от возбуждения сердцами мы 

осторожно подобрались ближе, крича им по-

немецки. Когда мы подошли к ним, они 

смотрели на нас широко раскрытыми от 

удивления глазами. 

Пытаясь пробиться назад к своим, 

солдаты пехотных рот реквизировали или 

захватили подводы, на которые сейчас мы 

погрузили пулеметы и раненых. Некоторые из 

бойцов передвигались босиком, повесив 

изношенные сапоги на спины лошадей. 

Униформа у всех была в клочьях, белые бинты, 

запачканные в красное и бурое, выделялись 

как яркое свидетельство боев, в которых мы 

побывали. 

Измотанная группа добралась до места 

расположения полковника, у которого был 

приказ защищать Миорию. Он стоял в 

опрятной, без единого пятнышка форме в 

окружении офицеров своего штаба рядом со 

столом у перекрестка проселочных дорог. В 

глубине была поставлена палатка. На ногах, 

дрожащих от усталости, я доложил о 

возвращении своей части. На столе была 

разложена большая карта, и я попробовал 

показать ему наш путь отхода. Три дня и три 

ночи мы были в постоянном движении, не 

имея ни минуты для отдыха, и мои веки 

отяжелели, пока я объяснял ему ситуацию по 

карте. Вдруг совершенно неожиданно 

полковник заорал на меня так, как я не слышал 

со времен офицерской школы.… ” 

Узгадаць усіх пайменна 

Сябра рэдкалегіі нашай газеты Антон 

Францавіч Бубала з’яўляецца стваральнікам і 

супрацоўнікам раённага музея ў 

Верхнядзвінску. Суседні раённы цэнтр ад 

Мёрскага раёна аддзяляе толькі стужка ракі 

Заходняя Дзвіна, таму многія падзеі, якія 

адбываліся падчас Вялікай Айчыннай вайны, 

цесна паміж сабою знітаваны. Атрымаўшы 

звесткі аб загінулых падчас вайны савецкіх 

салдатах, краязнаўца з Верхнядзвінска 

падзяліўся гэтымі знаходкамі з нашым музеем. 

Асабліва вялікі спіс загінулых быў з наваколля 

вёскі Слабада, якая была вызвалена ў нашым 

раёне апошняй. Праўда, гэтыя спісы нам былі 

ўжо вядомы дзякуючы пошукам райваенкома 

Жабёнка С.І., і два гады таму імёны загінулых, 

раней невядомыя, былі змешчаны на помніку ў 

Лявонпалі, дзе пасля вайны былі звезены 

парэшткі загінулых савецкіх салдат з невялікіх 

брацкіх магілаў. Але былі ў лісце і новыя для 

нас звесткі аб загінулых афіцэрах з 1941 года. 

Змяшчаем гэту інфармацыю на старонках 

нашай газеты. 

Андреев Александр Михайлович, 

старший лейтенант, командир дивизиона, род. 

в 1916 г., член ВКП(Б) с 1939 г., призван 

Кинешемским РВК Ивановской области. Убит 

в местечке Дисна 27 июня1941 года. 

Похоронен в 5 км от реки Западная Двина по 

дороге на Полоцк. Из родственников названа 

жена Андреева Полина Ивановна, 

проживающая в. г. Кинешма, 

ул.Комсомольская, 110. 

Рибицкий Виктор Емельянович, род. в 

1916 г., младший лейтенант, командир взвода 

огня, беспартийный, призван РВК в г. Сталино 

(Донецк). Погиб 27 июня 1941 года в 5 км от 

местечка Дисна, похоронен там же. Из 

родственников остался отец, проживающий в 

г. Сталино, ул.Артёма, 5, кв.6. 
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