
 
Мёрская даўніна сакавік, 2015 

 1 

   У нумары: *ЭКСКУРСІЯ ДЛЯ ЎДЗЕЛЬНІКАЎ СЕМІНАРА* УРОКІ-ЭКСКУРСІІ ДЛЯ 6-ЫХ 

КЛАСАЎ* У МУЗЕІ—ПІСЬМЕННІК* ГОСЦІ З ЛАТВІІ* П АДАРУНАК АД КРАЯЗНАЎЦЫ* Лунае 

песня над зямлѐю: народныя спевы Мѐршчыны ў рэчышчы фальклору Беларусі* УЗМЁНСКАЯ 

СВЯТА-МІКАЛАЕЎСКАЯ ЦАРКВА* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  

 

 

                  ПА  ДАРОЗЕ  НА ДЗІСНУ 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

НАШЫ НАВІНЫ. 

 

ЭКСКУРСІЯ ДЛЯ ЎДЗЕЛЬНІКАЎ 

СЕМІНАРА 

Як заўсѐды, пад час правядзення ў раѐне 

разнастайных сустрэч і семінараў, гасцей 

запрашаюць у нашы музеі. І на гэты раз, кіраўнік 

музея Ермалѐнак В. А. правѐў экскурсіі ў 

школьных музеях для ўдзельнікаў абласнога 

семінара па пытаннях павышэння ўзаемадзеяння ў 

інтарэсах аховы дзяржаўнай мяжы. У экскурсіі 

ўдзельнічалі намеснікі ідэалагічнага апарату 

Полацкага пагранатрада і аддзела пагранічнай 

службы ―Паставы‖, прадстаўнікі выканаўчай 

улады Верхнядзвінскага, Міѐрскага і Браслаўскага 

раѐнаў. Пад час аповеду кіраўнік музея звярнуў 

асаблівую ўвагу наведвальнікаў на найбольш 

цікавыя экспанаты, гісторыю іх знаходак, 

адметнасці музеяў СШ №3. 

 

УРОКІ-ЭКСКУРСІІ ДЛЯ 6-ЫХ КЛАСАЎ 

Па праграме гісторыі Беларусі ў шостым 

класе праводзіцца ўрок ―Наш край у 

старажытнасці‖. Такія ўрокі заўсѐды лепш за ўсѐ 

праводзіць у школьным музеі, дзе месціцца 

выдатная экспазіцыя, прысвечаная найбольш 

старажытнаму перыяду беларускай гісторыі.  

Пад час урока-экскурсіі вучні даведаліся 

пра асноўныя стаянкі старажытнага чалавека ў 

нашым краі ля в. Гарані, Пераброддзе, Ліпанты, 

Павяцце і інш.. Школьнікаў зацікавілі прылады 

працы нашых продкаў з крэменя і палявога шпату: 

скрабкі, разцы, востраканечнікі, ножападобныя 

пласціны, наканечнікі стрэлаў, каменныя сякеры, 

цяслы. Асаблівае здзіўленне вучняў выклікаў 

каменны серп 2-га тыс. да н. э. Дзеці даведаліся і 

аб асноўных гарадзішчах жалезнага веку на 

Мѐршчыне: Язна, Мазурына, Федарцы, Гарані 

іінш.. Асабліва ўразіў іх аповед пра раскопкі 
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самага знакамітага ў нашым раѐне гарадзішча ля 

вѐскі Пруднікі. У раскопках прымалі ўдзел і сябры 

гуртка ―Арганаўты мінулага‖. 

Пазнаѐміліся школьнікі і аб старажытных 

пахаваннях у нашым раѐне ля вѐсак Чэмяры, 

Кублішчына, Вята, Чурылава і інш.. Асабліва 

зацікавілі іх знаходкі з могільніка ля вѐскі 

Казлоўцы, якія адкрылі сябры нашага гуртка ў 

1987 годзе. Шасцікласнікі атрымалі практычныя 

веды па вызначэнні крамянѐвых прылад працы. 

Урокі праводзіў настаўнік гісторыі Ермалѐнак В. 

А.. 

У МУЗЕІ—ПІСЬМЕННІК 

З нашым земляком—пісьменнікам 

Славамірам Даргелем—мы былі даўно знаѐмы 

завочна. Нарэшце, пад час чарговага прыезду на 

радзіму наш зямляк завітаў да нас у музеі. 

Дырэктар музея Ермалѐнак В. А. правѐў для госця 

экскурсію па гістарычным музеі і музеі кнігі і 

друку.  

Пад час 

аповеду 

экскурсавода 

адбывалася жывая 

размова аб 

мінулым нашага 

краю. Наш госць 

цікавіцца 

гісторыяй сваѐй 

радзімы і шмат 

запомніў 

апавяданняў аб 

мінулым роднай 

вѐскі Бялеўцы і яе 

наваколлі. 

Разглядаючы 

этнаграфічныя рэчы, 

ѐн многія прадметы 

мог назваць і 

адгадаць іх 

прызначэнне. Так, 

пад час аповеду пра 

паўстанне 1863 года 

ѐн узгадаў пра 

мясцовае паданне 

пра пана Бяляўскага, 

ад прозвішча якога 

быццам і пайшла 

назва яго роднай 

вѐскі Бялеўцы. Мясцовыя людзі казалі, што гэты 

пан адмяніў прыгон у сваѐй вѐсцы, і вельмі яго 

шкадавалі, калі ѐн загінуў у паўстанні. У спісе 

вядомых нам паўстанцаў такога прозвішча няма, 

так што гэтае паданне патрабуе ўдакладнення.  

Шмат было ў нашага госця успамінаў, 

звязаных з падзеямі Другой сусветнай вайны. 

Хоць Славамір Грыгоравіч нарадзіўся праз пяць 

год пасля вайны, але ѐн шмат запомніў з аповедаў 

аднавяскоўцаў аб тых гераічных і трагічных 

падзеях. Пад час сустрэчы ѐн расказаў пра смерць 

мясцовых хлопцаў, якіх выдаў здраднік, пра 

збітым нямецкім самалѐт ля в. Чахоўшчына. 

Зямляк-пісьменнік быў у захапленні ад 

убачанага і ў сваю чаргу перадаў нашаму музею 

свае падарункі. Так, для музея кнігі і друку ѐн 

падараваў старую кнігу з серыі ―Прыходская 

бібліятэка‖, ―Русская земля. Белоруско-литовское 

полесье.‖, А.И.Руднева, т. 7., Санкт-Петербург, 

1898 г.. Гэта выданне выдатна паказвае 

ідэалагічную палітыку царызму па русіфікацыі 

Беларусі. Але ў кнізе мы знаходзім і цікавае 

апісанне побыту, 

звычаяў, 

заняткаў 

беларусаў 19-га 

ст. Для раздзела 

―Падручнікі‖ 

Славамір 

Рыгоравіч 

падараваў 

падручнік для 3 

класа ―Роднае 

слова‖ вучаніцы 

Бялеўскай 

пачатковай 

школы Кукуць 

Зоі. Для раздзела 

―Часопісы‖ наш 

госць перадаў два часопісы ―Белая вежа‖ выдання 

Саюза пісьменнікаў Саюзнай дзяржавы‖, у якіх 

змешчаны апавяданні нашага земляка, а таксама 

падараваў у музей кнігі і друку сваю апошняю 

кнігу ―Вера. Надежда. Любовь‖, надрукаваную на 

сродкі аўтара ў 2014 годзе. У новым выданні 

змешчаны як апавяданні, так і вершы аўтара. У 

кнізе мы прачытаем і верш ―Міѐрскі вальс‖, да 

якога ўжо напісана музыка; і аўтар нават 

прапанаваў паслухаць запіс песні ў выкананні 

жонкі. У студзені гэтага года пісьменніку 

споўнілася 65 год і ў сувязі з юбілеем ѐн быў 

узнагароджаны нагрудным знакам Саюза 
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пісьменнікаў Беларусі ―За вялікі ўклад у 

літаратуру‖ і граматай за плѐнную літаратурную 

працу. Здымкі і гэтых узнагарод наш зямляк 

таксама перадаў у музей. Для будучага 

этнаграфічнага музея Славамір Рыгоравіч абяцаў 

перадаць санкі і рэдалі свайго бацькі. 

Шчыра дзякуем нашаму земляку-

пісьменніку за пачатак плѐннага супрацоўніцтва і 

ахвяраванне грошаў на выданне газеты. 

 

ГОСЦІ З ЛАТВІІ. 

Разам з краязнаўцам Міколам Паўловічам 

наведаў нашы музеі старшыня пошукова-

гістарычнага клуба ―1914 год‖ з горада 

Даўгаўпілса Алег Вінаградаў. Экскурсіі для 

гасцей праводзіў настаўнік гісторыі Ермалѐнак А. 

В.  

Пад час экскурсіі госці даведаліся аб 

гісторыі музея і новых знаходках. Асаблівая ўвага 

гасцей была звернута на экспанаты з выставы, 

прысвечанай Першай сусветнай вайне. 

Падрабязна госці азнаѐміліся з гісторыяй асобных 

знаходак, з лѐсамі нашых землякоў – удзельнікаў 

Першай 

сусветнай вайны. 

Пад час экскурсіі 

па музеі кнігі і 

друку госці 

пазнаѐміліся з 

яго асноўнымі 

раздзеламі.  

На 

завяршэнні 

экскурсіі для музея кнігі і друку Алегам 

Вінаградавым былі падараваны кнігі на 

латышскай мове. Яшчэ Латвія не была поўнасцю 

вызвалена ад фашыстаў, а ўжо пачалі выдавацца 

падручнікі для латышскіх школ. Як прыклад – 

падручнік па гісторыі старажытнага свету, 

аўтарам якога быў прафесар А. В. Місуліна, год 

выдання—1944 г., Рыга. Падручнік багата 

ілюстраваны чорна-белымі малюнкамі. А вось 

падручнік па геаграфіі і прыродзе для трэцяга 

класа, аўтарам якога быў Е. Томасс, надрукаваны 

ў 1939 годзе. Цікавыя і падручнікі па гісторыі 

Латвіі ад старажытнасці да канца 18-га стагоддзя, 

а таксамападручнік па матэматыцы, надрукаваныя 

ў 1942 г., пад час нямецкай акупацыі. Рэдкай 

заходкай для раздзела музея ―Календары‖ стаў 

каляндар на 1945 год. У ім ужо былі змешчаны 

вершы, прысвечаныя Іосіфу Сталіну, 

Кастрычніцкай рэвалюцыі, бальшавісцкай партыі 

і сацыялістычнаму грамадству, а таксама гімн 

СССР на латышскай мове. Унікальныя выданні 

былі падараваны Алегам Вінаградавым для 

раздзела ―Часопісы‖. Гэта штогоднік на 

латышскай мове 1934 года па вырошчванні 

цукровых буракоў і вырабу з іх цукру, а таксама 

часопіс ―Малады латышскі калгаснік‖ 1952 года з 

партрэтам І. Сталіна на вокладцы. Шчырае дзякуй 

Алегу за падарункі. 

Падарункі ад Міколы Паўловіча. 

Як заўсѐды, наш сталы руплівец музеяў, 

краязнаўца з Даўгаўпілса Мікола Паўловіч 

наведаў нас не з пустымі рукамі, а прывѐз значны 

пакунак экспанатаў. Так, для раздзела 

гістарычнага музея ―Нумізматыка‖ было 

падаравана пяцьдзесят манет. Арамя 

распаўсюджаных манет сучаснай Расіі і савецкай 

краіны 10-ці, 15-ці, 20 ці- капеечных манет 1948 – 

1957 гг., былі падараваны і больш рэдкія манеты 

замежных краін. Самая старая з іх – манета 

Герцагства Варшаўскага з 1812 года. Хоць яна і 

дрэннай захаванасці, але ўдалося прачытаць яе 
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намінал—10 грошаў. Гэтае герцагства як 

дзяржаўнае ўтварэнне існавала кароткі час, таму 

такія манеты не часта сустракаюцца. У ліку 

падораных былі: манета Румыніі—1 лея 1924 года 

з гербам каралеўскай улады Фердынанда, манета 

вартасцю 1 анна 1941 года з выявай караля Георга 

VІ, якая трапіла да нас у калекцыю з далѐкай, 

Індыі, тагачаснай англійскай калоніі. А вось 

манета пяць славенскіх крон 1939 года сведчыць 

пра існаванне Славакіі пад пратэктаратам 

Германіі ў выніку Мюнхенскай змовы 1938 года, 

пра падзел Чэхаславакіі. На версе манеты надпіс 

―За Бога, жыццѐ, за народ, свабоду‖. З 

міжваеннага перыяду да нас ад Міколы Паўловіча 

трапіла манета 10 цэнтаў Швейцарыі. Была 

падаравана вялікая колькасць манет 

пасляваеннага часу.  Асабліва вылучаецца сваѐй 

прыгажосцю манета ў пяць драхмаў з Грэцыі з 

выявай цара Паўла 1954 года, 20 лір 1958 года, 

200 лір 1977 года з Італіі, два цэнты вострава 

Мальта 1987 года, пяць форынтаў 1982 года з 

Венгрыі, 10 грошаў 1971 года з Аўстрыі, пяць орэ 

1971 года са Швецыі, пяць і дзесяць орэ з Нарвегіі 

1977 года. Акрамя еўрапейскіх краін наш руплівец 

падараваў і некалькі манет экзатычных краін. 

Найбольш 

цікавая з іх – 

100 франкаў 

афрыканскай 

краіны Конга 

1971 года, на 

рэверсе 

манеты выява 

антылопаў –

сімвалаў 

саваны. З 

далѐкай 

Бразіліі мы 

атрымалі для 

экспазіцыі 

музея 20 

сентаваў 1967 

года, з 

Манголіі – два менгэ 1959 года. Яшчэ адна 

арыгінальная рэч, звязаная з манетамі, – 

сувенірная чайная лыжачка, зробленая з турэцкіх 

манет пачатку 20-га стагоддзя. Для гістарычнага 

музея краязнаўцам з Латвіі былі падараваны 

невялікія драцяныя латуневыя падсвечнікі 20-га 

стагоддзя і: шапка айзсарга (так называецца 

народная паліцыя ў Латвіі). Для фондаў 

гістарычнага музея былі падараваны і бутэлькі 

розных напояў пачатку 20-га стагоддзя. Асабліва 

нас зацікавіла бутэлька лікѐра-водачнага завода ў 

Рызе Отта Шварца. 

Для будучага музея ―Вясковая хата‖ нам 

былі мы атрымалі ў падарунак арыгінальныя 

драцяныя вешалкі першай паловы 20-га стагоддзя. 

Але найбольшую колькасць экспанатаў Мікола 

Паўловіч падараваў для музея кнігі і друку. Самая 

старая з падараваных кніг на латышскай мове 

1886 года—разважанні на аснове тэкстаў Святога 

Евангелля—зойме пачэснае месца ў раздзеле 

―Духоўная літаратура‖. На латышскай мове і 

падручнікі па анатоміі, фізіялогіі і гігіене чалавека 

прафесара О. Смелса 1924 года і выданне па 

анатоміі чалавека прафесара Я. Прымаса, 

надрукаванае ў 1925 годзе ў Рызе. А з 1927 года 

да нас трапіла выданне з серыі кніг 1927 года для 

сельскіх гаспадароў па вырошчванні садавіны. З 

выданняў на рускай мове, падараваных для 

нашага музея, варта адзначыць выданне В. 

Балабана і В. Трампчынскага ―Гісторыя 

Польшчы‖, надрукаванае ў Санкт-Пецярбургу ў 

1909 годзе. Пераклад з польскай мовы на рускую 

выканаў знакаміты філолаг-славіст Р. Бадуэн дэ 

Куртанэ. Выданне ―Вялікае ўсерасійскае гора‖ 

1912 года сведчыць аб распаўсюджванні п’янства 

і ў тыя часы. ―Гісторыя расейскай славеснасці‖, 

падрыхтаваная В.Сіпоўскім, –яшчэ адна кніга, 

якая была надрукаваная ў Пецярбургу ў 1910 

годзе. Дзякуючы пакінутым на вокладках кнігі 

аўтографам, мы даведваемся, што па ѐй вучыліся 

вучні сѐмага класа гімназіі Васіль Люткевіч і 

Кузьміч. 

Асабліва вялікая колькасць новых 

экспанатаў паступіла ад нашага рупліўца ў 

раздзел ―Філатэлія‖. На наш погляд самая старая і 

арыгінальная – марка з Персіі, сучаснай краіны 

Ірана, з выявай шаха Пехлеві. Цікавая марка 

коштам у адзін пенні з Фінляндыі, што была ў 

пачатку 20-га стагоддзя ў складзе Расіі. Таму, на 

ѐй змешчаны партрэт рускага імператара Мікалая 

ІІ. Ёсць некалькі маляўнічых марак з выявай 

негрыцянскіх масак з афрыканскай краіны 

Ліберыі, а таксама французскай калоніі Кот-дэ 

Вуара. Шмат марак паступіла з экзатычных краін, 

напрыклад, – з вострава Барбадоса у Карыбскім 

моры, з Аўстраліі, Сан-Перы, Гвінеі, Пакістана, 

В’етнама. Трынаццаць марак папоўніла нашу 

калекцыю ізраільскіх марак, сярод іхі адна з 

першага выпуска марак гэтай краіны з выявай 

прабацькі яўрэйскага народа Аўраама. А вось на 

кітайскіх марках 50-х гадоў 20-гастагоддзя, якія 

падараваны для нашага музея, змешчаны партрэт 
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правадыра Кітайскай рэвалюцыі Мао-цзэ-Дуна. 

Папоўнілі нашу калекцыю філатэліі некалькі 

марак краін ЗША, Канады, Кубы. З еўрапейскіх 

краін, дзякуючы Міколу Паўловічу, з’явіліся 

старыя маркі Германіі, у тым ліку з выявай 

Гітлера, а таксама Нарвегіі, Швецыі, Даніі, 

Францыі, Чэхаславакі, Балгарыі, Венгрыі, Іспаніі, 

Даніі, Вялікабрытаніі, Румыніі. На італьянскай 

марцы з партрэтам дыктатара Мусаліні мы бачым 

пазнейшую наддрукоўку надпісу, а сам партрэт 

закрэслены –значыць, марка мела абарачэнне ўжо 

пасля вайны. Ёсць звыш дваццаці марак былой 

краіны СССР; асабліва цікавыя былі маркі 

даваеннага перыяду савецкай краіны. Ад Міколы 

Паўловіча мы атрымалі таксама звыш дваццаці 

марак з Польшчы, у тым ліку і міжваеннага 

перыяду з выявай маршала Пілсудскага. Але 

найбольшая колькасць марак была – звыш ста –з 

Латвіі, у тым ліку і даваеннага перыяду. 

Краязнавец з Даўгаўпілса падараваў шмат 

сваіх знаходак і для раздзела ―Паштоўкі‖. Перш за 

ўсѐ гэта наборы з відамі гарадоў: Варшавы, 

Таліна, Масквы, Паўлаўска, Светлагорска, 

Ташкента, Ерэвана, Бухары, Хівы, Самарканда, 

Рыгі, Мінска. Шмат набораў паштовак, 

прысвечаных музеям-запаведнікам Абрамцава, 

Паленава, Ясная Паляна, Міхайлаўскае, Новы 

Афона, запаведнікам Пскова і Астрахані, а 

таксама комплексу―Героям Сталінградскай 

бітвы‖. Некаторыя наборы паштовак, 

прысвечаныя вандроўкам, напрыклад, ―Па—

Байкалу‖, ―Па—Арменіі‖, па залах музея 

Пскоўскай карціннай галерэі, па Выстаўцы 

дасягненняў народнай гаспадаркі Украінскай 

СССР. Многія калекцыі паштовак, падараваныя у 

наш музей, адносяцца да розных тэм. Напрыклад, 

паштоўкі ―З глыбіні стагоддзяў‖—апавядаюць пра 

дагістарычным жывѐльным свет; асобныя 

камплектыпрысвечаны рэтра-аўтамабілям, 

стравам узбекскай кухні, стравам, падрыхтаваным 

з яблыкаў, лекавым раслінам, Калінінградскаму 

заапарку, Нікіцкаму Батанічнаму саду. 

Маляўнічыя наборы паштовак прысвечаны 

ілюстрацыям да казак З. Гофмана ―Шчалкунчык‖, 

казкам В. Гаўфа, Г. Х. Андэрсэна, зоркам 

савецкага спорту, вядомай у савецкай кінактрысе 

Л. Арловай. Акрамя набораў паштовак наш 

руплівец падараваў некалькі дзесяткаў асобных 

паштовак, прысвечаных розным тэмам. Папоўніў 

новымі знаходкамі краязнавец з Латвіі і раздзел 

―Календары‖, перадаўшы некалькі календароў на 

тканіне розных часоў, а таксама календарыкі з 

партрэтамі І. Сталіна, якія былі нелегальна 

выпушчаны ў 1978 годзе і прысвечаны 100-

годдзю з дня народзінаў правадыра савецкай 

краіны. Арыгінальныя сучасныя латышскія, 

шведскія календары, яны прысвечаны рэкламе 

раздзельнага збора смецця. Шмат было 

перададзена і рэкламнай прадукцыі, асабліва 

шмат прысвечанай увядзенню ў Латвіі новых 

грошай – еўра. Зацікавіў нас і рэкламны праспект 

опернага тэатра ў шведскім горадзе Гѐтэборгу. 

Падараваў Мікола і калекцыю старых тэлефонных 

картак, якія таксама знойдуць сваѐ месца ў 

сховішчах музея. Калекцыю старых здымкаў 

папоўнілі фатаграфіі з Баку 1932 года, з Афрыкі 

30-х гадоў, пасляваенны здымак 1950 года. 

Сардэчная падзяка нашаму рупліўцу за падарункі 

музеям.  

П АДАРУНАК АД КРАЯЗНАЎЦЫ. 

Малады краязнаўца з Параф’янава 

Докшыцкага раѐна Кастусь Шыталь таксама 

з’яўляецца сябрам нашых музеяў, актыўна 

дапамагае ў пошуках краязнаўчых крыніц па 

рэгіянальнай гісторыі.  Нядаўна на аўкцыѐне ў 

Польшчы ѐн набыў часопіс на польскай мове 

―Пшэводнік каталіцкі‖ 1930 года. Ілюстраваны 

часопіс для каталіцкіх сем’яў выдаваўся 

рэдактарам Юзэфам Клосам у Познані. У нашым 

музеі ўжо былі асобныя нумары гэтага выдання. 

Але падараваны Кастусѐм асобнік цікавы тым, 

што ў ім змешчаны артыкул пра наша мястэчка 

Лявонпаль з арыгінальнымі здымкамі. Артыкул 

пра Лявонпаль напісаны аўтарам пад псеўданімам 

Л. Я.. Галоўны змест яго – аб неабходнасці 

ўмацавання польскага ўплыву ў нашым краі. Для 

гэтага аўтар прапануе дзяржаве больш праяўляць 

клопату аб краі, развіваць эканоміку, павышаць 

культуру насельніцтва, умацоўваць каталіцкі 

касцѐл. З артыкула мы даведваемся, што ля былой 

уніяцкай царквы на памяць пра забітых насмерць 

Адноўлены касцёл у палацы 
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казакамі сямі ўніятах у 1918 годзе на гэтым месцы 

быў пастаўлены крыж. Змешчаны і прозвішчы 

сямі мучанікаў: гэта Ян Жугар са Старога 

Грудзінава, Ян Каськевіч з Чэмяроў, Антоні Пірот  

са Стручкоў, Марэк Марковіч і Марэк Козел з 

Чурылава, Ігнат 

Марковіч з Гіні і 

Ануфры 

Немінѐнак са 

Слабады. У 

артыкуле 

змешчаны 

здымак касцѐла ў 

Лявонпалі і яго 

будучы выгляд. У 

адрозненне ад 

сѐнняшняга дня ў 

той час у 

Лявонпальскай 

парафіі было 2,5 

тысячы вернікаў. Дзякуем спадару Шыталю за 

цікавы падарунак. 

 

 

Лунае песня над зямлѐю: народныя спевы 

Мѐршчыны ў рэчышчы фальклору Беларусі 

“Землякі!  

Гэтыя мае фальклорныя запісы – вяртанне 

доўгу радзіннаму мацерыку  

дзеля ўслаўлення глыбінных спадчынных 

скарбаў…” 

(Сяргей Панізьнік, з хутара Бабышкі на 

рацэ Волце) 

 

Гэтым годам у Мінску ў выдавецтве 

―Беларуская навука‖ выйшла выдатная кніга, што 

мае неацэннае значэнне для сучаснай 

беларусістыкі: ―Беларускі фальклор‖ (матэрыялы і 

даследаванні).  

Дадзенае выданне з’яўляецца зборнікам 

навуковых прац, другім выпускам, працягам і 

дапаўненнем летась выйшаўшай кнігі з 

аднайменнай назвай. 

―Беларускі фальклор‖ (выпуск 2) уключае ў 

сябе як матэрыялы, падрыхтаваныя 

супрацоўнікамі НАН Беларусі, так і палявыя 

запісы з прыватных калекцый.  

Том, сапраўды, інфармацыйны, багаты на 

цікавосткі, мае ў сабе 527 старонак. Тыраж яго, на 

жаль, не вялікі: 300 асобнікаў, таму не кожны 

займее магчымасць пазнаѐміцца з ім.  

Мы ж маем такую шчаслівую магчымасць, 

бо адзін экзэмпляр ―Беларускага фальклора‖ быў 

падораны музею ―Кнгігі і друку‖ нашым 

выбітным паэтам-земляком Сяргеем 

Сцяпанавічам Панізьнікам. У якасці ўступа да 

артыкула аб кнізе выкарыстаныя некаторыя радкі 

менавіта з падпісанага Сяргеем Сцяпанавічам 

падарункавага экзэмпляра. Прыемна, што ѐн не 

забываецца пра сваіх землякоў, дбае аб нашай 

асвеце, захаванні памяці продкаў. 

Увогуле, Кніга складаецца з сямі 

наступных раздзелаў: ―Даследаванні‖, ―Беларускі 

фальклорна-этналінгвістычны атлас‖, ―З калекцыі 

фальклорных запісаў‖, ―Матэрыялы палявых 

экспедыцый‖, ―Фальклор беларусаў замежжа‖, 

―Рэцэнзіі‖ і ―Юбілеі‖. 

Пасля навуковых артыкулаў змяшчаюцца 

спісы выкарыстанай літаратуры, якія даюць 

магчымасць зацікаўленым атрымаць больш 

глыбокія веды па тэме, вычытаўшы прапанаваную 

літаратуру. Радуюць вока дадаткі: карты, 

фотаздымкі і іншае, што паляпшаюць разуменне 

прадстаўленай інфармацыі, візуалізуюць яе. 

Першы раздзел мае ў сабе даследаванні, 

укладзеныя Уладзімірам Савіцкім, Вольгай 

Шарай, Рымай Кавалѐвай, Мікалаем Антропавым, 

Ніѐле Лаўрынкене, Фѐдарам Волкавым. З іх 

можна даведацца пра традыцыі гукання вясны ў 

беларусаў, заходнепалескі абрад ―ваджэнне 

Куста‖, беларускія куставыя песні, 

этналінгвістычную непарыўную сукупнасць 

заходнепалеска-беларускага абрадавага Куста, 

літоўскай багіні Круміне і яе адлюстраванні ў 

славянскіх традыцыях, а таксама ―кармленні душ‖ 

у беларусаў. 

Раздзел другі складаецца з працаў Алены 

Боганевай і Аляксандра Шрубка, у якіх 

закранутыя такія праблемы, як беларускія версіі 

легенды пра колас і першы выган жывѐлы ў поле. 
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Трэці раздзел уключае ў сябе фальклорныя 

запісы з архіва Аркадзя Смоліча (1891 – 1938 гг.), 

таленавітага вучонага, дзеяча нацыянальнага 

беларускага Адраджэння. Прадстаўленыя тут 

каляндарна-абрадавая і сямейна-абрадавая паэзія, 

дзіцячыя песні, а таксама пазаабрадавыя лірычныя 

песні.  

Раздзел чацверты ўражвае сваѐй жывасцю і 

яскравасцю, бо там сабраныя матэрыялы палявых 

экспедыцый, атрыманыя непасрэдна ад кантактаў 

са старажыхарамі, найважнымі носьбітамі 

аўтэнтыкі, якіх у сучаснай этналагічнай навуцы 

звычайна прыйнята называць інфармантамі.  

Згадан

ы раздзел для 

нас найбольш 

значны, бо ў 

ім маецца 

матэрыял, 

звязаны 

менавіта з 

нашай 

мясцовасцю. 

Назоў яго 

гучыць так: 

―Песні, 

далучаныя да 

вечнасці: са 

збораў Сяргея 

Панізьніка‖. 

Важнасць яго 

заключаецца ў тым, што там надрукаваныя песні, 

галашэнні, творы дзіцячага фальклору, запісаныя 

Сяргеем Сцяпанавічам Панізьнікам у Бабышках, 

Латышах, Даўгінаве, Лявонпалі, Ільмовіках – 

населеных пунктах нашага раѐна, яшчэ ў далѐкія 

цяпер 1968 – 1970 гг., ад людзей старых і 

абазнаных у народнай творчасці, якая была 

неад’емнай, значнай часткай іх жыцця. 

Пераацаніць гэтыя скарбы, насамрэч, немагчыма: 

іх гістарычная і культурная каштоўнасць 

бясспрэчная. Калі б, крый Божа, Сяргей 

Сцяпанавіч не сабраў бы іх у свой час – то мы б не 

мелі гэтых дыяментаў фальклора Мѐршчыны, не 

дакрануліся б да іх, не ўзбагаціліся б мудрасцю 

продкаў. Маем шчыра падзякаваць нашаму паэту-

земляку за тое, што ѐн добра пашчыраваў на ніве 

народнай памяці, зжаў багаты ўраджай, кожнае 

зярнятка-песня з якога сагрэе нам душу, 

разальецца лагодай. Такіх зярняткаў займелі ў 

спадчыну ажно каля паўтары сотні! Будзе чым 

сагрэцца, будзе чым узлагодзіцца!  

Возьмем у прыклад хаця б вясельную 

прыпеўку-размову ―Ды высок, сваток, высок‖, 

поўную гумару і лѐгкай іроніі, запісаную у 1968 г. 

у вѐсцы Лявонпаль ад Ядзьвінні Кісьляк, 1913 

года нараджэння: 

 

Ды высок, сваток, высок – 

Поўны боцікі трасок. 

Ды бадай сваток, вышэй –  

Поўны боцікі мышэй. 

 

Для запісаных твораў характэрныя 

трапнасць выразаў, багацце вобразаў і сімвалаў, 

блізкасць да прыроды, такія ўва многім простыя і 

адметна-непаўторныя адначасова. 

Добра, што тут акрамя тэкстаў змешчаныя і 

фотаздымкі старажыхароў-інфармантаў: убачыць 

якімі яны былі, захавальнікі традыцый нашага 

краю, варта і цікава. 

У чацвертым раздзеле ѐсць таксама працы 

Генадзя Лапаціна і Стафана-Яраслава 

Казлоўскага, прысвечаныя суадносна ўяўленням 

пра вядзьмарства ў традыцыйнай культуры 

Гомельшчыны і жаночай запустовай містэрыі 

1947 г.. Запусты ж – гэта шырока вядомае ўсім 

беларусам свята, але новым пакаленням вядомае 

пад крыху іншым назовам – Масленіца. 

Пяты раздзел утрымлівае ў сабе 

даследаванні Юрыя Внуковіча і Таццяны 

Цяпковай, у якіх распавядаецца пра народную 

культуру Віленшчыны, адлюстраваную ў палявых 

запісках пачатку ХХІ ст. і так званым ―Пскоўскім 

сшытку‖, які сведчыць аб тым, што на 

Пскоўшчыне ў фальклоры сустракалася нямала 

элементаў, характэрных менавіта для беларускага 

фальклору, што, несумненна цікава, бо гэтыя 

землі ў свой час належалі да сферы ўплыву 

Вялікага Княства Літоўскага. 

У шостым раздзеле прадстаўленыя такія 

аўтары як Уладзімір Ганчар, Марыя Віннікава, 

Таццяна Валодзіна, Уладзімір Лобач, Алена 

Паўлава. З іх прац можна даведацца аб народнай 
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дэманалогіі Палесся ў запісах 1980 – 1990-х гг., 

увасабленні палатна, арнамента і слова, 

аўтэнтычным фальклоры і прафесійнай этыцы 

фалькларыстаў, песенным фальклоры беларусаў 

Сібіры і Далѐкага Усходу. 

Апошні, шосты раздзел, звязаны з 

ушанаваннем вядомых фалькларыстаў-

даследчыкаў Арсеня Ліса і Ліі Салавей, у сувязі з 

іх 80-ігадовым юбілеем.  

Упэўнены, што кожны чытач знойдзе ў 

гэтай кнізе нешта цікавае для сябе, бо тут сабрана 

нямала скарбаў нашага народу, увасобленая яго 

памяць і традыцыя, адкуль мы маем нашыя 

агульныя карані, што яднаюць нас, складаюць 

адзінства беларускага народу. 

Музей ―Кнігі і друку‖ шчыра ўдзячны 

Сяргею Сцяпанавічу Панізьніку за новы 

падарунак у выглядзе зборніка навуковых прац 

―Беларускі фальклор‖ (выпуск 2), з якім цяпер 

будуць мець магчымасць пазнаѐміцца як жыхары 

Мѐршчыны, так і наведвальнікі з іншых мясцін 

Беларусі і замежжа. 

Кандратовіч Ігар 

 

УДЗЕЛ У КОНКУРСАХ.  

Як заўсѐды, дзякуючы чыноўнікам ад 

педагогікі школам прыходзіцца ўдзельнічаць у 

шматлікіх конкурсах, прысвечаных юбілейным 

датам. Так, у лютым кіраўнік музея вымушаны 

быў прыняць удзел у конкурсе метадычных 

распрацовак і педагагічнага вопыта ў дапамогу 

арганізатарам турысцка-краязнаўчай работы, 

арганізаваным Рэспубліканскім цэнтрам экалогіі і 

краязнаўства. Матэрыялы павінны былі стаць 

асновай 16-й рэспубліканскай выставы навукова-

педагагічнай літаратуры, прысвечанай 70-годдзю 

Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Прыняць 

удзел у конкурсе было загадана і кіраўніку музея 

Ермалѐнку В. А.. У сваѐй працы ―З вопыта работы 

кіраўніка музея па грамадзянска-

патрыятычнымвыхаванні школьнікаў‖ ѐн 

распавѐў аб асноўных накірунках дзейнасці гуртка 

―Арганаўты мінулага‖ па выхаванні сапраўдных 

патрыѐтаў Айчыны. У сакавіку быў арганізаваны 

новы кункурс паміж кіраўнікамі музеяў, музейных 

пакояў, куткоў баявой славы пад назвай ―Іх 

подзвіг мы ў сэрцы захоўваем‖. І зноў у конкурсе 

ўдзельнічаў кіраўнік музея Ермалѐнак В. А. У 

працы, як патрабавалі таго ўмовы конкурса, была 

дадзена грунтоўная характарыстыка дзейнасці 

музея за 2012 – 2014 гг., апісанне фондавай 

калекцыі, даследчай дзейнасці, крыніцы 

даследчай дзейнасці, апісанне новых знаходак за 

гэты перыяд. У гістарычным музеі па тэме было 

назапашана шмат разнастайных матэрыялаў, 

прысвечаных вайне. ―Мѐрская даўніна‖ таксама 

змясціла нямала інфармацыі, прысвечанай 

апошняй вайне, успамінам яе ўдзельнікаў. Не 

засталіся ў баку ад конкурсаў і вучні. Так, сябры 

гуртка ―Арганаўты мінулага‖ Савуць Аляксандр, 

Сіповіч Юра, Крук Ілля, Трызна Кірыл, прынялі 

ўдзел у адкрытым дыстанцыйным гістарычным 

конкурсе: ―Эпоха, людзі, лѐсы‖.  

 

УЗМЁНСКАЯ СВЯТА-

МІКАЛАЕЎСКАЯ ЦАРКВА.  

Гісторыя Узмѐнскай царквы сягае ў 16 

стагоддзе, калі ўжо існавалі маѐнткі. У 17 

стагоддзі была пабудавана ўніяцкая царква з дрэва 

на сродкі ўладальніка маѐнтка Шчыта. Сѐння 

цяжка лакалізаваць месцазнаходжанне царквы да 

канца 18 стагоддзя, бо існавалі маѐнткі Узмѐны на 

правым і левым беразе ракі Заходняя Дзвіна. 

Нават вядомы мастак і рэстаўратар Ігар 

Сурмачэўскі ў сваім артыкуле дапускае шэраг 

памылак, апавядаючы аб гісторыі Узмѐнскага 

храма. Хутчэй за ўУсѐ ж больш верагодным трэба 

лічыць пабудову драўлянай царквы ў 1779 годзе, 

бо менавіта ўжо тады яна згадваецца як царква Св. 

Мікалая. Калі ўладальнікам маѐнтка Ўзмѐны стаў 

Клаўдзій Мірскі, ѐн яшчэ раз адбудаваў уніяцкую 

царкву, якая пасля зацятай барацьбы стала 

праваслаўнай.  

Пасля падаўлення паўстання 1863 года для 

ўмацавання пазіцый праваслаўнай царквы 

пачалося будаванне мураваных храмаў у нашым 

краі. Узмѐны не сталі выключэннем. У 1866 годзе 

ўрачыста было распачата будаўніцтва мураванай 

царквы. Вось, што пісаў аб гэтай падзеі ―Веснік 

Заходняй Расіі‖ з інфармацыі святара Чэраскай 

царквы Іаана Васілеўскага: ―26 мая 1866 года мы 

зрабілі ўрачыстую закладку царквы ў гонар 

свяціцеля Мікалая Цудатворца ў паселішчы 

Узмѐны Дзісенскага павета. Аб часе закладкі 

загаддзя абвясціў Дзісенскі павятовы камітэт 
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святару Узмѐнскай царквы Віктару Юрэвічу, які ў 

сваю чаргу абвесціў навакольнае духавенства пра 

ўрачыстасць закладкі, саборнае богаслужэнне і 

асвяшчэнне закладкі. Асвяцілі закладку святары: 

Чэраскай царквы Васілеўскі і святар 

Лявонпальскай царквы Аляксандр Барташэвіч, 

Грыгаравіцкай—Канстанцін Усакоўскі і дзякан 

Лявонпальскай царквы Стэфан Касецкі. Пад 

малітву ў паглыбленне ў камені было пакладзена 

многа сярэбраных манет, якія былі пакрыты 

латуннай пліткаю з надпісам у гонар падзеі. 

Паверх пліта была накрыта яшчэ адным каменем і 

заліта вапнай. Урачыстую прамову сказаў святар 

Васілеўскі, пазней адбылася малітва. Пад час 

урачыстай падзеі прысутнічалі ваенны начальнік 

Дзісенскага павета падпалкоўнік Данілаў, міравы 

пасрэднік Васенка, капітан жандармаў Дункель, 

дзісенскі іспраўнік Лукін, суддзя Дзісенскага 

павета Бароўскі. Старая драўляная ўзмѐнская 

царква была перапоўнена, бо прысутнічалі вернікі 

не толькі мясцовага прыходу, але Чэраскага, 

Грыгаравіцкага, Лявонпальскага, якія маліліся аб 

дабраславенні Божым для месца, выбранага для 

будаўніцтва храма. Нагляд за пабудовай царквы 

павінен быў здзейсніць капітан жандармаў 

Дункель. Таму можна было спадзявацца на 

паспяховасць пачатай справы. ―З гэтых радкоў мы 

можам зрабіць вывад аб ненадзейнасці ўзмѐнскіх 

вернікаў, якія перайшлі ўправаслаў’е – бо і праз 

дваццаць год пасля пераходу ўніятаў адказным за 

пабудову храма быў капітан жандармаў. 

Праз пяць год храм з чырвонай цэглы быў 

пабудаваны і асвечаны ў 1871годзе. Яго 

архітэктурны стыль—псеўдарускі, тыповы для 

праваслаўных храмаў таго часу. Аб’ѐмна 

прасторавая кампазіцыя чатырохчасткавая: 

шатровая званіца васьмярык на чацверыку, нізкі 

бабінец кубападобны, асноўны аб’ѐм з 

чатырохсхільным дахам, пяцігранная апсіда з 

прыдзелам. Элементы архітэктурнага дэкору: 

ліштвы, лапаткі, аркатурны пояс, які выкананы 

цаглянай муроўкай. 

Выяву Узмѐнскай царквы мы знаходзім і на 

малюнку Напалеона Орды. Як вядома, гэты 

мастак не пакінуў нам прац з помнікамі 

архітэктуры нашага кута. Зараз мы можам 

сцвярджаць, што, малюючы панараму палаца ў 

Юстыніянаве (зараз Верхнядзвінскі раѐн) на 

правым беразе, ѐн намаляваў і купал толькі што 

пабудаванай Узмѐнскай царквы. 

Пасля ўніятаў першымі праваслаўнымі 

святарамі ў 1840 годзе сталі Аляксей Юрэвіч і 

Якаў Лукашэвіч. Большасць імѐнаў памерлых, 

якія былі пахаваны па праваслаўным абрадзе, 

яшчэ маюць каталіцкія імѐны: Тэкля, Зузана, 

Дамінік, Казіміра, што сведчаць аб гвалтоўным 

пераводзе ў праваслаў’е не толькі ўніятаў, але і 

католікаў. У1846 годзе святаром стаў былы 

бацюшка з Чэрасаў Міхаіл Стукаліч. А ўжо ў 1847 

годзе настаяцелем быў Павел Літвіноўскі, 

дзяканам быў Стэфан Шаховіч. Узмѐнскі прыход 

быў малалікі і бедны, таму святары імкнуліся 

памяняць месца службы. Пра беднасць мясцовага 

насельніцтва сведчыць запіс у метрычнай кнізе за 

1859 год: ―Анна Цвячкоўская з вѐскі Дубавыя 

памерла з голаду ва ўзросце 52 гады‖. У 1854 

годзе святаром быў Валерыян Тамковіч, а 

псаломшчыкам—Іван Паўловіч. У 1864 годзе 

святаром стаў Віктар Юрэвіч, у 1875 годзе—Іаан 

Александроўскі. У 1883 годзе святаром 

Узмѐнскай царквы быў прызначаны былы дзякан 

Стэфан Касецкі. У пачатку 20-га стагоддзя 

святаром быў ізноў Іаан Александроўскі, а 

псаломшчыкам Дамашэвіч. З 1904 года ўзначаліў 

узмѐнскі прыход Павел Валынцэвіч, які адслужыў 

ва Ўзмѐнскай царкве да 1947 года. У 1907 годзе 

яго стараннем быў адноўлены ківот да самага 

шанаванага абраза Узмѐнскай царквы, які 

атрымаў назву Узмѐнскай Цудатворнай 

Багародзіцы. Вось што пісаў пра гэту падзею 

настаўнік царкоўна-прыходскай школы Георгій 

Жук у ―Весніку Віленскага Свята-Духава 

брацтва‖: ―У нашай царкве ѐсць старадаўні абраз 

Багародзіцы, на шатах якой напісаны 1791 год. 

Сам абраз, можна меркаваць, яшчэ больш 

старажытны. Дзіцятка Езус дабраслаўляе на ім па-

праваслаўнаму; надпісы зроблены па-грэчаску. 

Абраз гэты ўшаноўвалі не толькі мясцовыя 

вернікі, але і суседніх прыходаў. Апавядаюць 
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выпадкі, калі пасля малітваў ля абраза хворыя 

выздараўлівалі. У гэтым годзе стараннямі 

бацюшкі Паўла Валынцэвіча зроблены пад абраз 

выдатны ківот. 10 чэрвеня адбылося яго 

ўрачыстае асвячэнне‖. Праца была выканана ў 

майстэрні вядомага майстра П. Карніцкага. У наш 

час яго вызначаў і даследаваў мастак-рэстаўратар 

Ігар Сурмачэўскі. Па яго вызначэнні абраз можна 

аднесці да канца 17-га —пач. 18-гастагоддзя. Як і 

на большасці абразоў таго часу, у ім спалучаюцца, 

як кананічныя рысы праваслаўнага іканапісу, так і 

заходняй мастацкай школы. Менавіта такі іканапіс 

называюць беларускай іканапіснай школай. На 

здымку Паўла Валынцэвіча мы бачым, як і на 

Віленскім абразу маці Божай Вастрабрамскай, на 

галаве Узмѐнскай Багародзіцы нябесную карону, 

якую падтрымліваюць два анѐлы, другая карона–

зямная, ачольвае галаву Багародзіцы. Да 

сѐнняшняга дня кароны не захаваліся. Менавіта 

каранаванне Божай Маці ўсталявалася ў 

каталіцкай царкве ў 16 – 17 стст.. 

1 жніўня 1916 года адслужыў малебен ва 

Узмѐнскай царкве будучы рускі патрыярх Ціхан, 

які маліўся за перамогу Расіі ў Першай сусветнай 

вайне. Вытрымаў храм і часы грамадзянскай 

вайны, калі не аднойчы вяліся артылерыйскія 

дуэлі паміж палякамі і Дзвінскай ваеннай 

флатыліяй, латышскім бронецягніком, які вѐў 

агонь па левым беразе Дзвіны з гарматаў. Пасля 

ад’езду з Узмѐнаў у 1947 Паўла Валынцэвіча 

святарамі былі Яўген Багаткін, Аляксей 

Дружынін, які нарадзіўся ў 1900 годзе ў 

Смаленску, закончыў гарадское вучылішча, 

потым духоўную семінарыю. Да прыходу 

Узмѐнскай царквы адносіліся наступныя вѐскі: 

Узмѐны, Брыгітава, Міршчына, Клѐміна, 

Пераслова, Вінагроды, Ліпаўка, Труды, 

Карандашы, Брыжалюбкі, Дубавыя—1, 2, 

Ільмовікі, Далгінава, Верашчакі, Краты, 

Крумаўшчына, Божая Ласка, Калачова, Ясѐва, 

Брыжынкі, Гарбы, Карандашы, Вінагроды, 

Сіткаўшчына, Кляўцы, Мядзведзева, Райполле, 

Святопамушына, Барсукі, Новае Сяло, Зайцава, 

Заборцы, Волта, Гагаліншчына, Слабада, 

Таранды, Буралом-1, 2, хутар Ласка, Пальшчызна. 

Зараз большасці гэтых паселішчаў няма. 

Асабліва цяжкія часы насталі для вернікаў і 

храма пасля Другой сусветнай вайны, калі 

канчаткова ўсталявалася Савецкая ўлада, якая 

мэтанакіравана вяла барацьбу з рэлігіяй і царквой.  

У музеі Міѐрскай СШ №3 захаваліся 

дакументы, якія апавядаюць аб гісторыі храма ад 

1945 да яго закрыцця. Даведка ад 31 студзеня 

1945 года сведчыць аб рэгістрацыі прыходскай 

абшчыны Свята-Мікалаеўскай царквы ў вѐсцы 

Узмѐны Міѐрскага раѐна Полацкай вобласці. 

Даведка падпісана ўпаўнаважаным па справах 

рэлігіі па вобласці Маркоўскім.  

7 ліпеня гэтага ж года была падпісана 

дамова паміж выканкамам Міѐрскага Савета 

працоўных дэпутатаў у асобе яго прадстаўніка 

Баранава П.М. і грамадзянамі Узмѐнскага, 

Валькаўскага і Мальцаўскага сельсаветаў аб 

перадачы выканкамам у бестэрміновае і 

бясплатнае карыстанне ў в.Узмѐны 

аднапавярховага мураванага царкоўнага будынка, 

а таксама двух аднапавярховых драўляных 

будынкаў для святара, двух свірнаў, двух гумнаў, 

двух хлявоў, адной пуні і дрывотні, а таксама і 

ўсіх богаслужэбныхпрадметаў.  

У дамове запісана, што падпісаўшыеся 

грамадзяне, якія падпісаліся, абавязваюцца 

гарантаваць захаванасць даручанай ім маѐмасці і 

выкарыстоўваць яе толькі па прызначэнні, 

выплочваць падаткі, а таксама абавязкова 

дапускаць да праверкі прадстаўнікоў мясцовай і 

вышэйстаячых органаў улады. Падпісантынеслі 

матэрыяльную адказнасць за перададзеную ім 

маѐмасць. Дамову падпісалі акрамя пратаірэя 

Валынцэвіча яшчэ 27 чалавек: Мацук, Зімнік, 

Лукашонак, Неплах, Шадурскія, Маляўка, 

Верашчака, Шамѐнак і інш. (заканчэнне ў 

настунпым нумары) 

В.А. Ермалёнак 
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