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  У нумары: * 22 мая – адкрыццё музея “Сялянская хата” *  Удзел у канферэнцыях, конкурсах * 

Ф ЭСТ ЭКСКУРСАВОДАЎ * Падарункі * З ГІСТОРЫІ УЗМЁНСКАЙ ЦАРКВЫ УЗМЁНСКАЯ 

СВЯТА-МІКАЛАЕЎСКАЯ ЦАРКВА (заканчэнне) * ВЕЛАПАХОД “БРАСЛАЎСКА-ДРУЙСКІ 

ПЯРСЦЁНАК”. СВЯТЫНІ ІКАЗНІ. (працяг)  
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         ПА ДАРОЗЕ НА ДЗІСНУ 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

НАШЫ НАВІНЫ.  

22 мая – адкрыццё музея “Сялянская хата” 

Мы неаднойчы пісалі пра будаўніцтва 

музея ў школьным садзе, які будзе 

адлюстроўваць побыт беларускага народа. 

Старая хата была перавезена з вѐскі Чапукі. На 

працягу года ішло яе будаўніцтва, зімою 

займаліся афармленнем інтэр’ера. Зараз ідуць 

апошнія дапрацоўкі, складаецца сцэнарый 

урачыстасці. З пацяпленнем пачалося 

добраўпарадкаванне тэрыторыі, завяршылася 

праца па стварэнню брамкі. Спадзяѐмся, да 

ўрачыстага адкрыцця ўсе працы будуць 

скончаны. Наш паэт Сяргей Сцяпанавіч 

Панізьнік вітае будучае адкрыццѐ музея сваім 

вершам.  

НА ЗЫЧЛІВЫМ ГАНКУ 

―Выбач, дзядзька, за трывогу, але толькі прыйдзі 

ка мнені зелен, як лісьціна, ні сінь, як вална на 

вадзе, ні панур, як воўк, прыйдзі такей, як я 

сам!‖ 

(З запрашэння В. А. Ермалѐнка Хатніку-

Дамавікупасяліцца ў музейнай Хаце).  

 

Быў у Вітаўта замак.  

І наш Вітаўт-Вітольд 

не пячору, не грот, -- 

мае замак таксама.  

Ёсць і герб – 

“Калаўрот”.  

Хай анѐл не гаруе,  

а трымае хлеб-соль.  

Дамавік здыме збрую.  

Узбраенне ж – пад 

столь: 

не працісніцца золь.  

І загадка з адгадкай 

абнадзеіць Сусвет: 

“У турыне лісіца?” 

Не! Там продкавы след 

беражэ запавет – 

Ад падмурка да маціц 

Дабравест н апаўняць: 

 

--Беларусь, нашу маці,  

як ікону абняць,  

у асвечанай Хаце 

Жыція абнаўляць! 

 

 19. 04. 2015    

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

гуртка “Арганаўты мінулага”                № 4 (52) 2015   

Сяргей Панізьнік 
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Удзел у канферэнцыях, конкурсах 

Навеснавых канікулах адбылася раѐнная 

канферэнцыя вучняў-даследчыкаў пад назвай 

―Крок у будачыню‖. У ѐй прынялі ўдзел 

школьнікі з усяго раѐна. Сябра гуртка 

―Арганаўты мінулага‖, вучань 9-б класа Дзямід 

Дзмітрый, паспяхова выступіў летась на 

школьнай навукова-практычнайканферэнцыі 

―Эўрыка‖. Сѐлета ѐн больш дасканала авалодаў 

тэмай і дапоўніў сваю працу. Гэта спрыяла 

поспеху. Яго даследаванне ―Асаблівасці 

партызанскага руху на Мѐршчыне‖ было 

прызнана найлепшым і адзначана дыпломам 

першай ступені.  

Сябры гуртка ―Арганаўты мінулага‖ 

прынялі ўдзел у рэспубліканскім конкурсе 

юнага экскурсавода ―Мая радзіма Беларусь‖ у 

рамках рэспубліканскай акцыі ―Жыву ў Беларусі 

і тым ганаруся‖на правядзе нне лепшай 

краязнаўчайэкскурсіі. З гэтай мэтай намі была 

распрацавана новая экскурсія па нашым раѐне 

пад назвай ―Дыяменты шляхецкага пярсцѐнка‖. 

У асноўным гэты маршрут супадае з ніткай 

распрацаванага яшчэ ў 2005 годзе ―Сярэбранага 

пярсцѐнка Мѐршчыны‖. Кіраўніком конкурса 

з’яўляўся Ермалѐнак В. А. Экскурсаводам па 

новым маршруце 

стала вучаніца 11 

класа Кураш Юлія.  

Фотаздымкі для 

конкурса дапамагла 

рабіць бібліятэкар 

Дзіяна Альбертаўна 

Варона, відэаздымку 

арганізаваў 

Уладзімір Мікалаевіч 

Цітовіч, 

прэзентацыю праекта 

– Ермалѐнак Антон 

Вітольдавіч. Акрамя запісаў на дысках, агульны 

аб’ѐм распрацаванай экскурсіі склаў сто 

старонак. У раѐнным конкурсе праца Кураш 

Юліі была прызнана найлепшай і была 

накіравана для далейшага ўдзелу ў абласным 

этапе конкурса.  

 

Ф ЭСТ ЭКСКУРСАВОДАЎ.  

Як вядома, у Міжнародны дзень помнікаў 

і гістарычных месц у Беларусі праводзіцца фэст 

экскурсаводаў. Па ўсѐй краіне прафесінальныя 

экскурсаводы, музейшчыкі, краязнаўцы 

праводзяць бясплатныя экскурсіі па цікавых 

мясцінах Беларусі для ўсіх зацікаўленых. Сѐлета 

кіраўнік музея Ермалѐнак В. А. правѐў дзве 

экскурсіі па тэмах ―Святыня над возерам‖і 

―Некропалі г. Мѐры‖. Падчас экскурсіі яе 

ўдзельнікі даведаліся шмат новага і цікавага аб 

сваім горадзе.  

У музеях – вучні з Браслава.  

Школьнікі з суседняга райцэнтра вельмі 

часта бываюць гасцямі нашых музеяў. Вось і 

нядаўна на экскурсіі ў нашых музеях пабывалі 

вучні 3 – 8 класаў сярэдняй школы №1 г. 

Браслава. Экскурсанты былі падзелены на дзве 

групы, для малодшых экскурсію праводзіла 
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Ермалѐнак Марыя Геаргіеўна, для старэйшых – 

кіраўнік музеяў Ермалѐнак В. А. Падчас 

экскурсій дзецям было цікава пазнаѐміцца з 

гісторыяй Мѐрскага раѐна, які быў цесна 

знітаваны агульнай гісторыяй з Браслаўшчынай. 

Таму вучні з інтарэсам слухалі гісторыі цікавых 

знаходак, некаторыя з іх былі знойдзены на 

тэрыторыі суседняга раѐна. Вучні даведаліся і 

пра славутых землякоў – Г. Дмахоўскага, Ю. 

Буйноўскага, Ф. Манцэвіча, Ч. Сіповіча і інш.  

 

У музеі – госці з Бігосава 

З кавалѐм з Бігосава Сяргеям Гендзікам 

мы ўжо неаднойчы сустракаліся. Ён рэ стаўраваў 

для нас металічныя рэчы. Дзякуючы яго ўмелым 

рукам былі 

адноўлены 

яўрэйскі 

падсвечнік 1908 

года, польскі 

рукамыйнік 

канца 19 

стагоддзя, 

крапільніца для 

вады 19 ст., 

кацялок для 

шампанскага з 

маѐнтка Дмахоўскіх у Забалоцці і іншыя рэчы. 

Вось і пад час чарговай сустрэчы сп. Сяргей 

узяў свяцец і медны кафейнік на рэстаўрацыю 

для этнаграфічнага музея. У апошні прыезд С. 

Гендзік і яго сват з Гроднаазнаѐміліся з 

экспазіцыямі музеяў, асабліва іх зацікавілі 

знаходкі часоў Першай сусветнай і Другой 

сусветнай войнаў, нумізматычная калекцыя, а 

таксама прадметы побыту з металаў.  

Падарункі ад С. С. Панізьніка. 

Наш знакаміты паэт, пісьменнік, 

краязнаўца ўвесь час шчыра дзеліцца сваімі 

музейнымі зборамі з нашымі музеямі. Пра 

сапраўднага рупліўцу Мѐршчыны мы пішам 

часта, але іяго зборы здаюцца невычэрпнымі. 

Вось і зараз ѐн перадаў для нашых музеяў 

вялікую колькасць экспанатаў. Так, для 

гістарычнага музея наш зямляк падараваў 

некалькі манет з вядомага скарба, які быў 

знойдзены ля вѐскі Дварчаны ў 2000 г. . Гэта 

пяць манет – солідыі дзінарыі з білону 

Жыгімонта ІІІ Аўгуста. Іх чаканка была 

выканана ў 1628, 1623, 1620 гадах у Рэчы 

Паспалітай, ВКЛ, Рызе. Для раздзела 

―Баністыка‖наш зямляк падараваў банкноты 

Расійскай імперыі ў 1 рубель1898 года, 5 і10 

рублѐў 1909 г. . Хоць на іх і пазначаны год, але 

на самой справе эмісія гэтых грошай была ў 

1914 – 1917 г. г. А вось падараваныя чатыры 

―керанкі‖ на адным неразрэзаным лісце, грошы 

ўрада Керанскага 1917 года, сведчаць аб вялікай 

інфляцыі Расіі ў гэты час.  

Але асабліва вялікі пакунак быў 

перададзены для музея кнігі і друку. Перш за ўсѐ 

гэта альбомы марак. Сярод іх – вялікая 

колькасць цікавых марак з Чэхаславакіі. Сяргей 

Сцяпанавіч праходзіў там сваю ваенную службу 

ў 60-я гады 20 стагоддзя. Таму ў падараваных 

нам васьмі альбомах-планшэтах змешчанымаркі 

Чэхаславакіі па разнастайнай 

тэматыцы:знакамітыя людзі, мастацтва, 

прырода, святы, выдатныя падзеі і г. д. 

Асноўная колькасць марак – з 60 – 70-х гадоў20 

стагоддзя. Але ѐсць і маркі 20 – 30-х гадоў. 

Агульная колькасць толькі чэшскіх марак, 

падараваных пісьменнікам, дасягае 250 адзінак. 

У трох вялікіх 

альбомах 

змешчаны 185 

новых і старых 

марак першай 

паловы 20 

стагоддзя з 

розных краін – 

Латвіі, ЗША, 

Канады, Бельгіі, 

Вялікабрытаніі, 

Ісландыі, Кубы, 

Фінляндыі, 

Партугаліі, 

Аўстраліі, 

Грэцыі, Францыі, Швецыі, Нарвегіі, Даніі, Індыі. 

Вялікая падборка марак, таксама разнастайнай 
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тэматыкі, трапіла ў наш музей і з Манголіі: 

спорт, прырода, тэхніка. Агульная колькасць 

мангольскіх марак, перададзеных у музей, 110 

адзінак. Значная колькасць марак, падараваных 

у музей, з былых сацыялістычных краін: 

Балгарыі, Венгрыі, Манголіі, а таксама 

Польшчы, Кубы, ГДР, Румыніі. Асноўная частка 

балгарскіх марак прыходзіцца на 70-я гады 20 

стагоддзя. Наш рупліўца падараваў некалькі 

дзесяткаў марак экзатычных краін свету, такіх 

як Гвінея, Катанга, Конга, Бурундзі, Аман, 

Йемен, Катар, Маўрытанія, Ангола, Лівані інш. 

У самай вялікай колькасці прадстаўлена 

калекцыя марак СССР. З паўторнымі маркамі 

яна налічвае 910 адзінак самай разнастайнай 

тэматыкі: спорт, святы, знакамітыя асобы, 

мастацтва і г. д. Нягледзячы на вялікую 

колькасць у нашым музеі марак былога 

Савецкага Саюза, мы знаходзім шмат новых, 

якіх не было ў нашай музейнай калекцыі, 

асабліва з 1950 – 1960-х гадоў. Усе альбомы 

нашага знакамітага земляка будуць выстаўлены 

асобнай калекцыяй у раздзеле ―Філатэлія‖.  

У скарбонку музея мы атрымалі і шмат 

кніг з аўтографамі. Самая каштоўная для нас – 

гэта кніга нашага паэта-рупліўцы ―Я адзавуся!‖. 

Укладальнікам гэтага зборніка і стаў наш 

знакаміты зямляк. Кніга выйшла ў 2014 годзе ў 

гонар 150-й гадавіны смерці Кастуся 

Каліноўскага на царскай шыбеніцы. С. Панізьнік 

зрабіў тытанічную працу, сабраўшы пад адной 

вокладкай творы пра славутага паўстанца 

шматлікіх пакаленняў аўтараў. У ѐй змешчаны 

як творы самога кіраўніка паўстання, так і 

вершы, эсэ, драматычныя творы, апавяданні. 

Асабліва шмат вершаў, у тым ліку і аўтарскіх 

Сяргея Сцяпанавіча. Зборнік будзе важным 

падмуркам патрыятычнага выхавання моладзі. 

Яшчэ адзін выдатны падарунак наш зямляк на 

гэты раз зрабіў для самых маленькіх сваіх 

землякоў. Ім стала кніга ―Зярнятка‖ з 

аўтографам аўтара. Гэта таксама зборнік 

вершаў, загадак, казак, жартаў, калыханак, 

прыпевак, гульняў, прыказак, прыпевак і інш. . 

Кніга накіравана на развіццѐ беларускай мовы, 

творчых здольнасцей дзяцей малодшага 

школьнага ўзросту, выхаванне ў іх беларускасці. 

Укнігу ўвайшлі творы як класікаў, так і 

сучасных беларускіх пісьменнікаў, у тым ліку і 

нашых землякоў – Сяргея Панізьніка, Алены 

Масла. Зборнік выдатна аздоблены малюнкамі і 

будзе з цікавасцю чытацца нашымі дзецьмі. У 

сваім аўтографе Сяргей Сцяпанавіч напісаў 

вучням нашай школы: ―Мае пажаданні, каб тут і 

далейвыхоўваліся творчыя патрыѐты нашай 

прывабнай зямлі-айчыны, каб новыя 

‖Арганаўты‖ цвердзілі велічную даўніну 

роднага мацерыка‖. Сярод падараваных кніг і 

зборнік твораў нашага знакамітага беларускага 

паэта Рыгора Барадуліна пад назвай ―Ксты‖. Ад 

выдатнага беларускага мастака Аляксея 

Марачкіна з аўтографам падпісанага для музея 

―Радзімазнаўства‖у Лявонпалі нам дастаўся 

ягоны альбом ―Жывапіс‖. Яшчэ адзін альбом па 

мастацтве падараваў Сяргею Панізьніку сучасны 

старшыня Саюза мастакоў Беларусі Рыгор 

Сітніца. Альбом таксама папоўніць калекцыю 

аўтографаў нашага музея. Зборнік вершаў 

маладога беларускага паэта Аляксея Чобата 

―Гліняны чалавек‖ падпісаны нашаму земляку. 

Апошні раман вядомага полацкага пісьменніка 

Алеся Аркуша ―Мясцовы час‖, кніга Уладзіміра 

Урбановіча ―Шляхамі паэтаў і герояў‖, 

падораныя нам нашым земляком, будуць 

карыснамі настаўнікам беларускай мовы і 

літаратуры для арганізацыі краязнаўчай работы 

па сваіх вучэбных прадметах. Яшчэ адзін 

падарунак нашага рупліўца – кнігаАнатоля 

Цітова ―Геральдыка беларускіх месцаў‖ будзе 

карыснай гурткоўцам на занятках па тэме 

―Геральдыка‖. (Заканчэнне будзе).  

 

Падарунак ад А. У. Пракоф’ева. 

Былы настаўнік геаграфіі Дварнасельскай 

школы неаднойчы рабіў нашаму музею 

падарункі. Вось і зараз для музея кнігі і друку ѐн 

перадаў некалькі старых газет. Так, Анатоль 

Уладзіміравіч падараваў газеты ўжо неіснуючай 

краіны – Югославіі. Гэта газета на сербскай 

мове ―Палітыка‖ за 26. 02. 1958 года і газета, 

таксама на сербскай мове, ―Барацьба‖ за 1. 03. 

1958. У тыя часы гэта былі вядучыя грамадска-
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палітычныя выданні, а зараз газета ―Барацьба‖ 

спыніла сваѐ існаванне. Цікавыя газеты ад 

ветэрана педагагічнай працы з былой краіны 

СССР. Напрыклад, ―Красное знамя‖ – выданне 

Нанайскага райкома КПСС і раѐннага савета 

дэпутатаў працоўных 1973 года, ―Эдэр 

коммунист‖ на якуцкай мове, што азначае 

―Малады камуніст‖ гэтага года. З Якуцкай 

АССР была і газета ―Сарданга‖, што ў 

перакладзе на 

беларускую азначае 

―Дзянніца‖. Газета 

была органам друку 

Алянѐкскага 

райкома партыі і 

раѐннага савета, 

―Савецкі Таймыр‖ – 

выданне 

Краснаярскага 

крайвыканкама. Усе 

гэтыя выданні 

набыў наш настаўнік геаграфіі, калі праязджаў 

цягніком на Далѐкі Ўсход па Транссібірскай 

магістралі. Як географу яму было цікава 

даведацца пра мясціны, па якіх праязджаў 

цягнік. Унікальныя выданні, падараваныя ў наш 

музей, – газета Камуністычнай партыі Ірака 

1976 года на арабскай мове ―Тарык Аш–шаб‖, 

што ў перакладзе азначае ―Народны шлях‖, і 

цэнтральная газета кітайскіх камуністаў 1958 

года ―Жэньмінь Жыбао‖. А вось галоўнай газеце 

армянскіх спартоўцаў на армянскай мове 

―Фізкультурнік Арменіі‖ амаль 60 год, яна 

надрукавана ў 1956 годзе. Газеты, 

падараваныяветэранам педагагічнай працы, 

папоўняць навукова-дапаможныя фонды 

раздзела ―Газеты‖.  

Падарункі ад Кандратовіча Ігара. 

Студэнт гістфака Кандратовіч Ігар на 

беларускім аўкцыѐне набыў чарговыя экспанаты 

для музея. Асабліва вялікая колькасць марак для 

раздзела музея кнігі і друку ―Філатэлія‖. Так мы 

атрымалі маркі розных часоў краін Паўднѐвай і 

Цэнтральнай Амерыкі:найбольшая колькасць 

марак з Мексікі, але ѐсць сярод іх і экспанаты з 

такіх краін, як Калумбія, Чылі, Аргенціна, 

Балівія, Бразілія, Венесуэла, Гандурас, 

Нікарагуа, Панама, Коста-Рыка, Беліз. Агульная 

колькасць марак з Лацінскай Амерыкі – 45 

адзінак. Шмат старых марак першай паловы 20 

стагоддзя з ЗША, Канады, Вялікабрытаніі і яе 

калоній, з Аўстрыі, Францыі, Нідэрландаў – 

колькасцю 27 марак. Значная колькасць марак і 

другой паловы 20 стагоддзя з такіх краін, як 

Нарвегія, Францыя, Індыя, Швейцарыя, 

Швецыя, ЗША, Бельгія, Партугалія, Данія, 

Балгарыя, Гандурас, Ганконг, Партугалія, Карэя 

– агульнай колькасцю 73 штукі. Акрамя 

калекцыі марак, Ігар перадаў для гістарычнага 

музея калекцыю набытых на аўкцыѐне 

старадаўніх пломбаў агульнай колькасцю 15. 

Тэматыка іх самая разнастайная. Большасць з іх 

савецкія чыгуначныя, але ѐсць і пачатку 20 

стагоддзя Расійскай імперыі, Германіі, 

Польшчы. Асабліва цікавая з іх 

прыватнаўласніцкая пломба 18 стагоддзя Рэчы 

Паспалітай. Калекцыю запальнічак папоўніла 

падараваная Ігарам запальнічка з Аўстрыйскай 

імперыі часоў Першай сусветнай вайны.  

Падарунак ад Лапіцкай А. В. 

У мінулым мы пісалі, што настаўніца 

Туркоўскай школы Лапіцкая Алена Вітольдаўна 

перадала нам кнігу і здымак з пані 

Абрампальскай з маѐнтка Аблятова, які месціўся 

за вѐскай Павяцце. У гэтым маѐнтку працавала 
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кухаркай яе бабуля Альхімовіч Часлава. У 1939 

годзе перад надыходам Чырвонай Арміі паны 

паспелі пакінуць родны маѐнтак, але далѐка не 

ўсе рэчы яны маглі забраць з сабою. Некаторыя 

рэчы яны пакінулі на захаванне мясцовым 

жыхарам. І 

вось зараз 

чарговы 

падарунак 

нам зрабіла 

Алена 

Вітольдаўна, 

перадаўшы 

цудоўны 

вялікі 

фотапартрэт 

дачкі 

Абрампальскі

х. Вялікіх памераў, у шыкоўнай багетнай раме, 

ѐн з’яўляецца сапраўдным шэдэўрам 

фотамастацтва. Партрэт выкананы прыблізна ў 

1937 годзе. На ім мы бачым прыгожую маладую 

дзяўчыну, якая штосьці задумена піша. 

Нягледзячы на тое, што партрэт праляжаў на 

гарышчы звыш 75 год, ѐн цудоўна захаваўся.  

Падарунак ад І. П. Калкоўскага. 

Пастаянны чытач нашай газеты Іван 

Пятровіч 

Калкоўскі з 

маладосці 

з’яўляецца 

заўзятым 

калекцыянерам, 

ѐн збіраў 

філуменію, 

манеты, боны, 

маркі і інш. , 

вельмі любіў 

чытаць кнігі, і 

таму ў яго 

назбіралася цэлая бібліятэка. Да 70-годдзя 

Перамогі ѐн вырашыў перадаць частку кніг для 

нашага музея. У асноўным гэта мастацкія кнігі 

па гісторыі партызанскага руху ў Беларусі, аб 

знакамітых партызанах і іх баявых справах, аб 

некаторых палкаводцах апошняй вайны, а 

таксама гістарычныя раманы А. Дзюма і А. 

Маруа. Спецыфіка нашага музея не дазваляе 

размясціць гэты кнігазбор, але мы зможам іх 

змесціць у кабінеце гісторыі.  

Падарункі ад Славаміра Даргеля 

Як мы пісалі ў мінулым нумары 

―Мѐрскай даўніны‖, падчас сустрэчы пісьменнік 

абяцаў і надалей супрацоўнічаць з нашымі 

музеямі і газетай. Сваѐ слова ѐн стрымаў. 

Прыехаўшы ў Мінск, С. Даргель даслаў нам тры 

цікавыя здымкі, якія мы змесцім у музеі 

адукацыі. На самым старым здымку 1935 года 

мы бачым вучняў і настаўнікаў аднакласавай 

польскай школы ў Чахоўшчыне, якая 

знаходзілася непадалѐку Белеўцаў. На здымку ў 

другім радзе зверху трэцяя справа стаіць 

дзяўчынка ў белай сукенцы. Гэта будучая маці 

Славаміра Рыгоравіча Пухальская Яніна 

Аркадзеўна, 1924 года нараджэння. Другі злева 

– стрыечны дзядзька нашага рупліўца, Даргель 

Уладзімір Аркадзьевіч, які ў вайну 16-гадовым 

падлеткам быў вывезены ў Германію і там 

загінуў. Падчас размовы з настаўнікам гісторыі 

Лапкоўскім Алегам Мікалаевічам, бабуля і 

дзядуля якога паходзяць з Белеўцаў, ѐн апазнаў 

на здымку сваю бабулю Пухальскую Ванду 

Зыгмундаўну, 1924 года нараджэння. Яна стаіць 

у верхнім радзе, другая справа. Алег Мікалаевіч 

назваў і прозвішча настаўніцы, пра якую яму 

калісьці апавядала бабуля—Верыкава. На 

здымку мы бачым 40 вучняў, а зараз у вѐсцы 

засталося толькі дзве хаты. На другім дасланым 

здымку мы бачым выпускнікоў Наўгародскай 

школы 1957 года. У другім радзе трэці справа 

Вучні школы з Чахоўшчыны, 1935 г. 
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дырэктар школы Стабронік Пѐтр Вікенцьевіч, 

першая злева ў гэтым радзе яго жонка Вольга 

Пятроўна, а першы справа настаўнік Рынкевіч 

Іосіф Антонавіч. На трэцім здымку, 

падараваным нашым земляком, настаўнікі хіміі і 

біялогіі на жнівеньскай нарадзе ў 1957 годзе. Як 

мы пісалі ў мінулым нумары, Славамір 

Рыгоравічпадараваў нам у музей і бацькоўскія 

рэдалі і панарад. Зараз мы іх прывезлі і паставілі 

на панадворку ля музея. Рабочыя школы 

адрамантавалі іх. Акрамя таго, мы атрымалі ў 

падарунак прыстасаванне для віцця вяровак, 

самаробны маланкаадвод, драўляныя 

выдзеўбаныя ўручную карыты. Для нашай 

газеты пісьменнік і паэт даслаў нам свае вершы 

па мясцовай гістарычнай тэматыцы. У гэтым 

нумары мы друкуем адзін з іх. Шчырае дзякуй 

нашаму рупліўцу за экспанаты, падараваныя 

нашым музеям.  

      Баготская пані (паводле легенды, запісанай 

В. Ластоўскім у ваколіцах Старага Пагосту).  

БОГОТСКАЯ ПАННА 

За деревнею Старый Погост 

Было древнее царство 

Называлось то царство Боготск 

Не найти нам названья на карте 

 

Одна панна жила в этом царстве 

Всем на зависть красавица 

Женихи, там не ждали коварства 

Приезжали к ней свататься.  

 

Прибыл в сваты богатый купец 

Жених роду богатого, знатного 

Дарит золота полный ларец 

Преподносит другие богатства 

 

Только чѐрное дело задумал отец 

С ним и панна была вместе в сговоре 

Всем богатством быстрей завладеть 

И убить жениха, договорено.  

 

И Законы приличья нарушив 

Всѐ исполнил коварное князь 

Жених подло в постели задушен 

Так невинная кровь пролилась 

 

Тѐмной ночью жених был убит 

Убит князь был своим же слугою 

То богатство на крови блестит 

Навек проклято золото тое 

 

 

И не вынесло небо коварства 

С громовыми раскатами грозными 

Провалилось Боготское царство 

И над ним огромное озеро 

 

Существует то озеро ныне 

В нѐм исчезла Боготская панна 

И от пролитой крови невинной  

Оно озером Красным названо 

 

Есть на озере маленький остров 

Каждый год на Ивану Купалу 

Бродит призрак там панны Боготской 

Молва ходит в народе такая 

 

Панна ждѐт жениха своего 

Любви так же большой, настоящей 

По преданию только любовь 

Может снять вековое проклятье 

 

Кто полюбит ту панну душой 

И любовь пересилит богатство 

Любовь смоет пролитую кровь 

Только так будет снято проклятье 

 

Смельчаки прибывают на остров 

Перед ними богатство кровь 

И красавица—панна Боготская 

Только золота им заменяет любовь 

 

Вид богатства туманит им кровь 

Разум свой от богатства теряют 

А забыв про большую любовь 

Они все, как один умирают 

 

Можете верить или не верить 

Только в ночь на Ивана Купалу 

Слышно как открываются двери 

И на остров выходит Боготская панна 
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И по острову панна идѐт не спеша 

А на ней подвенечное платье 

Панна ждѐт своего жениха 

Тот, кто снимет проклятье.  

 

Озаряет глазами простор 

Под ногами такое богатство!. .  

Веков много минуло с тех пор 

Но не снято проклятье 

 

В подтверждение этой легенды 

Про Боготскую панну, любовь 

Там нашли золотые монеты,  

А местами вода, будто алая кровь 

Славамір Даргель, 2012 г. 

 

УДАКЛАДНЕННЕ. 

Вельмі прашу рэдакцыю ―Мѐрскай 

даўніны‖ надрукаваць наступнае ўдакладненне.  

У ―Мѐрскай даўніне‖ №3 за 2015 год быў 

надрукаваны артыкул ―Падарунак ад 

краязнаўцы‖, дзе сцвярджаецца, што я, Кастусь 

Шыталь, набыў і падараваў музею асобнік 

часопіса ―Przewodnikkatolicki‖ №1 за 1930 год.  

Мушу дадаць, што значную частку сумы 

на набыццѐ часопіса пакрыў студэнт 

гістарычнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага універсітэта Ігар Кандратовіч. 

Ягоная згода ахвяраваць грошы была 

вырашальнай, калі я прымаў рашэнне набываць 

згаданы часопіс. Яшчэ лічу вартым згадаць 

ролю ў гэтай справе Аляксея Букі, дактаранта 

Акадэміі фізічнага выхавання імя Юзафа 

Пілсудскага ў Варшаве, які паходзіць з вѐскі 

Валодзькава Глыбоцкага раѐна – ѐн пагадзіўся 

ўнесці перадаплату, замовіць і прывезці ў 

Беларусь некалькі асобнікаў перыядычных 

выданняў міжваеннага часу, адзін з якіх быў 

набыты для музея сярэдняй школы №3 горада 

Мѐры.  

З павагай, Кастусь Шыталь.  

 

З ГІСТОРЫІ УЗМЁНСКАЙ ЦАРКВЫ. 

УЗМЁНСКАЯ СВЯТА-МІКАЛАЕЎСКАЯ 

ЦАРКВА (заканчэнне) 

 

Далей мы знаходзім у дакументах і вопіс 

прадметаў, якія на той час знаходзіліся ў царкве 

і сведчаць аб багатым убранстве храма. Нажаль, 

вопіс складзены вельмі павярхоўна, перш за ўсѐ 

няма датавання прадметаў культу, абразоў, не 

паказаны гады выдання царкоўных кніг. Кошт 

усіх прадметаў паказаны ў савецкіх рублях, пры 

гэтым значна заніжаны. Перш за ўсѐ вызначана 

іх не культурна-гістарычная каштоўнасць, а 

матэрыяльная. Вось пералік прадметаў, якія 

знаходзіліся ў алтарнай частцы храма: прастол у 

аблачэнні, ахвярнік у аблачэнні, Запрастольны 

абраз Хрыста Збаўцы памерамі 100 на 150 см. , 

напісаны на палатне, запрастольны металічны 

крыж, запрастольны металічны абраз 

Багародзіцы, металічны сямісвечнік, 

даразахавальніца металічная, дараносіца 

металічная, анцімінс з губой, два евангеллі – 

вялікае і малое ў плюшавым пераплѐце, два 

напрастольныя металічныя крыжы і адзін 

драўляны, адзін камплект свяшчэннага посуду, 

чаша, дзіскос, звездзіца, копіе і лжыца, старая 

мельхіѐравая чаша, коўшык сярэбраны, дзве 

малыя мельхіѐравыя талеркі, два невялікіх 

памераў 20 на 30 см абразы на дрэве ‖Маленне 

аб Чашы‖, ―Святыя мучанікі Барыс і Глеб‖, два 

абразы памерамі 30 на 50 см ―Багародзіца‖ і ―Св. 

Іосіф‖, камод з абразамі двунадзесятых святаў, 

кадзіла і крапідла, посуд для асвечанай вады. У 

сярэдняй частцы храма знаходзіўся іканастас, 

дзе былі тры ківоты з абразамі памерамі 100 на 

40 см ―Багародзіцы‖, ―Св. Сергія Радонежскага‖, 

―Святой Ефрасінні Полацкай‖. Вось так мы з 

вопісу даведваемся, што ўнікальны старадаўні 

цудатворны абраз Узмѐнскай Божай Маці быў 

ацэнены ўсяго ў 50 рублѐў. На сценах 

знаходзілася пяць абразоў: ―Уваскрэсенне 

Хрыста‖, ―Св. Аляксандра Неўскага‖, ―Св. 

Мікалая Цудатворца‖, ―Святыя апостал Пѐтр і 

Павел‖, ―Св. Вялікамучанік Георгій 

Пабеданосец‖. Акрамя таго, яшчэ былі два 

абразы ў рамах памерамі 120 на 60 см – 

Будучы касцёл у Лявонпалі 
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―НараджэнняХрыстовага‖ і ―Св. Мікалая 

Цудатворца з Святым вялікамучанікам 

Георгіем‖. У спісе называюцца таксама 

―Галгофа‖, плашчаніца, дзве металічныя і дзве 

каленкоравыя харугвы, па сценах віселі чатыры 

люстэркі. На 320 рублѐў ацэнена звычайная 

шафа для свечак. У кніжнай шафе знаходзіліся 

наступныя богаслужэбныя кнігі: 12 кніг Мінея, 

дадатковая Мінея, трыодзь посная, трыодзь 

каляровая, ―Апостал‖, ―Часоўнік‖, два тамы 

―Актоіжа‖, 

―Служэбнік усіх 

святых‖, 

―Трэбнік‖, 

чатыры 

аналойчыкі ў 

аблачэнні, 

паніхідніца, 

адна пара 

ліхтароў, шафа з 

пяццю 

аблачэннямі 

святара, адно 

жалобнае 

чорнага колеру, белае непарчовае, жоўтае 

парчовае, бэзавае парчовае, блакітнае парчовае. 

Акрамя таго ў сярэдняй частцы храма 

знаходзілася шэсць металічных падсвечнікаў і 

шафа для папераў. У прытворы знаходзіўся 

абраз Збаўцы на палатне памерамі 150 на 100 см, 

крыж драўляны, тры званы вагай у 106, 40 і 8 

кілаграмаў.  

7 кастрычніка адбыліся выбары 

царкоўнага савета. У яго ўвайшлі, акрамя 

пратаірэя Паўла Валынцэвіча: Павел Маляўка, 

Фѐдар Рачыцкі, а старастам быў абраны 

Канстанцін Рачыцкі. Сябрамі рэвізійнай камісіі 

былі абраны Лаўрэнцій Заяц, Афанасій 

Тамашэвіч, Сцяпан Зімнік. Далей пад актам 

ідуць подпісы больш 30 прыхаджан Узмѐнскай 

царквы, а менавіта В. Белавуса, В. Тамашэвіча, 

Давыдка А, Неплаха В. , Протаса Ю, Сушко Ф. , 

Васючэнкі Е. , Шамѐнак Л. , Мухі В. , Барэйкі, 

Навіцкай, Воюш, Рамзы, Конах і інш. .  

У складзе дакументаў Узмѐнскай царквы 

знаходзіцца цікавы акт ад 3 ліпеня 1950 года аб 

крадзяжы з храма ў ноч з 2 на 3 ліпеня 

царкоўнай маѐмасці. З царквы былі скрадзены 

чатыры абрусы, пяць падраснікаў, дзесяць 

ручнікоў, сем метраў тканіны рознай якасці, 

срэбраная лыжачка, тры дыванкі, дзве вялікія 

вязаныя сурвэткі, сто рублѐў грашыма. Акт аб 

крадзяжы падпісаны святаром і сябрамі 

царкоўнага савета: Рачыцкім, Маляўкам, 

Тамашэвічам. Ёсць меркаванне, што гэта 

ўчынілі партызаны Арміі Краѐвай, якая 

дзейнічала яшчэ і ў гэтыя часы. Але дакладна 

прычыны крадзяжу нам невядомыя, скрадзеныя 

прадметы не былі знойдзены.  

Нягледзячы на прыцясненні вернікаў, 

асабліва моладзі і школьнікаў, як сказана ў 

адной з анкет, царкву пастаянна наведвала як 

летам, так і зімой дзясятая частка вернікаў. 

Таксама адбываліся і хрышчэнні, і вянчанні, 

споведзі, пахаванні. У 1958 годзе быў 

праведзены рамонт Узмѐнскай царквы: 

перакрыты новай бляхай і пафарбаваны дах, а 

таксама зроблены рамонт унутры храма. З 

дакумента 1962 года мы даведваемся, што 

актыўную ролю ў жыцці Узмѐнскай царквы 

адыгрывалі Пліско Мікалай з в. Божая Ласка 

1907 г. нар. , Рамза Агаф’я 1891 г. нар, Заяц 

Лаўрэнцій 1890 г. нар з в. Скрыдлеўшчына. У 

гэтым жа годзе ўдзельнічалі ў царкоўным хоры 

наступныя вернікі: Бунта Павел, Барэйка Вера, 

Давыдзѐнак Антон, Барэйка Вольга, Свістун 

Ганна, Тамашэвіч Кацярына, Протас Палагея, 

Шамшур Вера, Рачыцкі Фѐдар, Рамза Агаф’я. 

Нягледзячы на рамонт храма, у 1968 годзе 

Узмѐнская царква была зачынена савецкімі 

ўладамі, як быццам бы з-за аварыйнага стану. 

Некаторыя царкоўныя прадметы і абразы былі 

перавезены ў Чэраскую царкву, іншыя разабралі 

на захаванне вернікі. Частка назаўжды знікла. У 

1991 годзе храм быў нанава адноўлены і 

адчынены для вернікаў.  

 

ВЕЛАПАХОД “БРАСЛАЎСКА-ДРУЙСКІ 

ПЯРСЦЁНАК”. СВЯТЫНІ ІКАЗНІ. (працяг)  

У канцы 19 стагоддзя прыход Іказненскай 

царквы налічваў 1241 верніка. У гэты час яшчэ ў 

храме быў звон з надпісам ―1656 год‖ і надпісам 

на лацінскай мове ―Хвала на вышынях Богу‖. У 

сувязі з ростам колькасці вернікаў на пачатку 20 

стагоддзя ўзнікла неабходнасць будаўніцтва 

новых храмаў. У 1900 годзе быў зацверджаны і 

каштарыс царквы, а праз пяць год за 

дзяржаўныя сродкі яна была пабудавана, тады яе 

прыход налічваў 1, 5 тысячы вернікаў. 

Удзельнікі паходу ўважліва разглядаюць 

архітэктурныя асаблівасці святыні. Гэта тыповы 

праваслаўны храм, якія заўсѐды будаваліся ў 

рэтраспектыўна-рускім стылі. Іказненская 

святыня пабудавана па праекце вядомага 
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архітэктара Аляксандра Шпакоўскага. Будынак 

царквы ўзведзены з цэглы на самым высокім 

месцы мястэчка і атынкаваны. Ён мае квадратны 

ў плане асноўны аб’ѐм, двайны ярус. Дах 

чатырохсхільны, завершаны двума 

цыбулепадобнымі купаламі. Званіца 

трох’ярусная, прамавугольная ў плане. Галоўны 

ўваход аточаны двайнымі паўкалонамі, 

двухгранны шчыт упрыгожаны карнізамі. 

Наогул, Іказненская царква мае шмат карнізаў, 

закамараўі іншых дэкаратыўных упрыгожанняў. 

У 1960 годзе, падчас барацьбы Савецкай улады з 

рэлігіяй, храм быў зачынены і другі раз 

асвечаны толькі ў 1991 годзе.  

Нажаль, храм быў зачынены, і таму мы не 

агледзелі яго інтэр’ер. Пасля адпачынку ля 

царквы паволі рухаемся да касцѐла, ѐн 

размешчаны ніжэй царквы, але нашмат больш 

велічны. У пачатку 20 стагоддзя вернікі 

звярталіся да губернатара з просьбай аб 

узвядзенні новага храма, бо колькасць вернікаў 

парафіі дасягала 5 тысяч, але адказ быў 

адмоўны. Становішча змянілася пасля 1905 года 

дзякуючы першай рускай рэвалюцыі, царскаму 

маніфесту. У 1906 годзе быў атрыманы дазвол і 

зацверджаны каштарыс з разлікам на 27 тысяч 

147 чалавек вернікаў. Пабудаваць храм яны 

мусілі за свой кошт. Адной з форм збору 

ахвяраванняў на будаўніцтва касцѐла стала 

распаўсюджванне паштовак. У нашым Музеі 

кнігі і друку знаходзіцца адна падобная 

паштоўка. У 1912 годзе касцѐл ужо быў 

асвечаны. Ён пабудаваны з вялікіх камянѐў, 

часаных мясцовымі майстрамі. Знізу пакладзены 

вялікія валуны, а да верху яны паступова 

змяншаюцца. Вежы, ваконныя і дзвярныя 

праѐмы 

выкананы з 

чырвонай 

цэглы, што 

робіць храм 

менш 

суровым і 

больш 

велічным. 

Касцѐл 

пабудаваны ў 

тыповым для 

таго часу 

неагатычным 

стылі. Фасад 

касцѐла упрыгожваюць магутныя трох’ярусныя, 

квадратныя ў плане вежы. Дэкор храма 

стрыманы, яго ўпрыгожваюць толькі шматлікія 

нішы, праѐмы, контрфорсы і аркатура.  

Трагічная гісторыя была ў святароў 

гэтага храма. Кіраўнік будаўніцтва, актыўны 

змагар за беларускую мову ў касцѐле ксѐндз 

Міхал Буклярэвіч быў расстраляны 

бальшавікамі за арганізацыю антысавецкага 

паўстання ў 1919 годзе. У 1920 годзе вернікі яго 

перапахавалі ля касцѐла. Першапачатковы 

помнік быў разбіты, але зараз узведзены новы. 

Мы ўшанавалі мінутай маўчання памяць 

святара-мучаніка.  

(працяг будзе) 

Ермалёнак В. А. 

 

Праект касцёла ў Іказні, 1912 

г. 
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