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РУПЛІЎЦЫ МУЗЕЯ *40 –ГОД ПОШУКАЎ І ЗНАХОДАК* 

  

НАШ ЛЮСТРАДЗЁН 

ЭКСКУРСІІ 

У МУЗЕІ – МАЛАДЫЯ СЕМ’І 

У маі ў музей “Сялянская хата” завіталі 

маладыя сем’і з Мѐраў на чале з начальнікам 

аддзела па справах моладзі Мѐрскага 

райвыканкама Наталляй Пяткевіч. Кіраўнік 

музея Вітаўт Ермалѐнак правѐў для гасцей 

змястоўную экскурсію. Ён падрабязна азнаѐміў 

маладых людзей з прадметамі быту, якія 

месцяца на панадворку. Распавѐў аб 

прызначэнні сельскагаспадарчага інвентару: 

малатарні, сячкарні, сахі, тачыла і іншых рэчаў. 

У інтэр’еры “Сялянскай хаты” ўдзельнікі 

экскурсіі пабачылі шмат прадметаў, якія ўжо 

даўно зніклі з ўжытку: лучыну, жлукту, 

сявеньку, лапці , кісялѐўку ды шмат чаго іншага. 

У МУЗЕЯХ – СТАРШЫНІ ПРАФКАМАЎ 

У маі два музеі нашай школы наведалі 

старшыні прафкамаў школ раѐна на чале са 

старшынѐй прафсаюзнай арганізацыі аддзела 

адукацыі спорта і турызму Аленай Грыгор’евай. 

Кіраўнік музейнага аб’яднання Вітаўт 

Ермалѐнак распавѐў аб гісторыі стварэння музея 

кнігі і друку, найбольш адметных экспанатах з 

кожнага раздзела. У этнаграфічным музеі 

“Сялянская хата” госці пазнаѐміліся з гісторыяй 

побыту сялянскіх сем’яў ХІХ – ХХ стст. У 

пасляваенным пакоі хаты адбыўся абед. Гасцям 

была пададзена тушоная бульба. Наведвальнікі 

маглі пасмакаваць страву, згатаваную ў 

вясковай печы.  

  

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

гуртка “Арганаўты мінулага”                № 5 (77) 2017   
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АБЕД У СЯЛЯНСКАЙ ХАЦЕ 

Стала традыцыяй адзначаць заканчэнне 

навучальнага года ў школе святочным абедам у 

этнаграфічным музеі “Сялянская хата”. Вось і 

сѐлета 31 мая гаспадар хаты Вітаўт Ермалѐнак 

натапіў печ, а гаспадыні – старшыня прафкама 

школы Раіса Казлова ды яе памагатыя Вілія 

Шабалтас, Іна Гернат, Крук Таццяна – 

падрыхтавалі стравы.  Як заўсѐды, традыцыйнай 

стала тушоная ў печы бульба са скваркамі і 

яечня. Абед прайшоў весела, з гумарам. 

Асаблівую цікавасць выклікала фотасесія на 

цѐплай печы. 

У МУЗЕЯХ –  ВУЧНІ З САР’І 

У маі музеі нашай школы наведалі 

навучэнцы з Сар’янскай СШ Верхнядзвінскага 

раѐна. Краязнаўца Вітаўт Ермалѐнак правѐў 

экскурсіі па ўсіх музеях. Падчас аповеду ѐн 

азнаѐміў вучняў з адметнасцямі гісторыі 

Мѐршчыны, значную ўвагу ўдзяліў гісторыі 

роду Лапацінскіх, які знітаваў гісторыю 

Лявонпаля і Сар’і. Хаця дзеці прыехалі з вѐскі, 

але ім асабліва спадабаўся менавіта 

этнаграфічны музей “Сялянская хата”. 

Прызначэнне большасці побытавых рэчаў 

вяскоўцаў сучасным сялянскім дзецям было 

невядома. 

ЭКСКУРСІЯ ДЛЯ ВУЧНЯЎ ПАВЯЦКАЙ 

СШ 

Этнаграфічны музей наведалі ў маі і 

вучні Павяцкай СШ на чале з настаўнікам 

гісторыі Астукевічам Антонам Баляслававічам. 

Падчас экскурсіі, якую праводзіў кіраўнік музея 

Вітаўт Ермалѐнак, школьнікі спачатку 

азнаѐміліся з сельскагаспадарчымі прыладамі, 

якія знаходзяцца на панадворку, а потым 

наведалі пакоі хаты, дзе маглі пазнаѐміцца з 

прадметамі быту, адзеннем і інтэр’ерам хат 

нашых продкаў у ХІХ – ХХ стст. Нават 

вясковыя дзеці былі здзіўлены шматлікімі 

рэчамі, якія выйшлі з ужытку. Прадметаў 

незразумелага экскурсантам прызначэння 

выявілася шмат: свяцец, жлукта, кісялѐўка, 

шклюд і інш. Асабліва ўразілі вучняў прылады 

для апрацоўкі лѐну. Выраб адзення, якое зараз 

так лѐгка можна набыць у крамах, у мінулым 

патрабаваў вялікіх высілкаў. 

У МУЗЕЯХ – КАДЭТЫ 

Напрыканцы мая пазнаѐміцца з нашымі 

музеямі прыехалі навучэнцы з ДУА “Віцебскае 

кадэцкае вучылшча”, якое знаходзіцца ў пасѐлку 

Лужасна. Арганізаваў экскурсію знакаміты 

беларускі краязнаўца, выкладчык вучылішча 

Мікалай Півавар. Па дарозе кадэты азнаѐміліся з 

гістарычнымі помнікамі Дзісны, пабывалі на 

экалагічнай сцяжынцы балота Ельня. У Мѐрах 

яны наведалі музеі СШ № 3. Колькасць 

экскурсантаў дасягала 40 чалавек, таму, як 

заўсѐды, адбыўся падзел на дзве групы. 

Праводзілі экскурсіі кіраўнік музеяў Вітаўт 

Ермалѐнак і захавальніца фондаў Марыя 

Ермалѐнак. Часу ў гасцей было няшмат, і ў 
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азнаямляльных экскурсіях асноўная ўвага была 

звернута на найбольш цікавыя і рэдкія 

экспанаты, якіх у нашых музеях вялікая 

колькасць. Многія кадэты цікавяцца гісторыяй, 

таму экскурсаводы часта прыпынялі свой аповед 

пытаннямі на гістарычныя тэмы. Пасля 

наведвання музеяў кадэты пазнаѐміліся з 

цікавымі архітэктурнымі помнікамі, якія 

знаходзяцца на распрацаваным “арганаўтамі” 

маршруце “Сярэбраны пярсцѐнак Мѐршчыны”. 

УРОКІ Ў МУЗЕІ “СЯЛЯНСКАЯ ХАТА”  

Сучасным школьнікам вельмі цяжка 

ўявіць, як жылі нашы продкі не толькі тысячу, 

але нават і сто гадоў таму. Даўно з ужытку 

зніклі рэчы, без якіх беларус не мог абыходзіцца 

ніводняга дня. Вось чаму, каб лепш замацаваць 

веды, атрыманыя на ўроках гісторыі па тэме 

“Народная культура і побыт сялян-беларусаў”, 

на апошніх уроках гісторыі падчас завяршэння 

навучальнага года вучні 11-в, 10-а, 9-а класаў 

пабывалі ў музеі  “Сялянская хата”, дзе 

азнаѐміліся з жыццѐм нашых продкаў у 

мінулым. Дзякуючы змешчаным у экспазіцыі 

прадметам побыту сялян і аповеду эскурсаводаў 

музея, вучні лепш зразумелі цяжкасці вясковага

 жыцця ў мінулым. Асабліва ўразіла вучняў 

карпатлівая праца жанчын па вырабу  адзення з 

лѐну. Урокі-экскурсіі праводзілі В.А. Ермалѐнак 

і М.Г.Ермалѐнак. 

У МУЗЕІ КНІГІ – СУПРАЦОЎНІКІ 

РАЁННАГА ЦЭНТРА КАРЭКЦЫЙНА-

РАЗВІВАЮЧАГА НАВУЧАННЯ 

У юбілейны год беларускага 

кнігадрукавання ў музей кнігі і друку завіталі 

супрацоўнікі Мѐрскага раѐннага цэнтра 

карэкцыйна-развіваючага навучання. Настаўнік 

гісторыі Вітаўт Ермалѐнак пазнаѐміў гасцей з 

асноўнымі раздзеламі музея, распавѐў аб 

найбольш цікавых знаходках і пошуках 

экспанатаў. Гасцей уразілі багатыя на старадрукі 

экспазіцыі. Асабліва зацікавіў наведвальнікаў 

вялікі раздзел пад назвай “Духоўная літаратура”. 

Гасцям музея найбольш спадабалася гісторыя 

рукапіснай кніжачкі “Беларускі год” Яна 

Лучыновіча з 1938 года, экспазіцыі “Вытокі 

пісьма” і “Духоўная літаратура”. 

УРОКІ ГІСТОРЫІ Ў МУЗЕІ КНІГІ І ДРУКУ 

Вучні 9-б класа і 10-в класа на ўроках 

гісторыі пажадалі лепш пазнаѐміцца з кніжнай 

спадчынай краю, таму іх настаўнікі гісторыі 

Н.І.Будзько і А.М. Лапкоўскі прывялі сваіх 

вучняў на экскурсіі ў музей кнігі і друку. Для 

дзевяцікласнікаў аповед па тэме “Духоўная 

літаратура” зрабіў кіраўнік музея Вітаўт 

Ермалѐнак. Вучні азнаѐміліся з разнастайнымі 

прадметамі культу розных канфесій, яшчэ 

больш іх уразіла багацце рэлігійнай літаратуры, 

не толькі праваслаўнай і каталіцкай, але і 

яўрэйскай, уніяцкай, пратэстанцкай і нават 

мусульманскай канфесій. Для дзесяцікласнікаў 

экскурсію па тэме “Мѐршчына літаратурная” 

праводзіла захавальніца фондаў Марыя 
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Ермалѐнак. Школьнікі былі здзіўлены вялікай 

колькасцю выданняў нашых землякоў, якія 

сабраны ў адну экспазіцыю. Асабліва іх уразіла 

тое, што нараджэнцы нашага раѐна выдавалі 

кнігі не толькі на беларускай і рускай мовах, але 

і на іўрыце, польскай, англійскай мовах. 

УРОКІ Ў ГІСТАРЫЧНЫМ МУЗЕІ 

Напрыканцы навучальнага года ў 

гістарычным музеі быў праведзены шэраг 

экскурсій для вучняў нашай школы. Кіраўнік 

музея Вітаўт Ермалѐнак і захавальніца фондаў 

Марыя Ермалѐнак правялі ўрокі-экскурсіі для 

вучняў 10-а, 10-б, 10-в класаў. Па праграме тэма 

была азначаная як “Наш край у гады Другой 

сусветнай вайны”, таму і экскурсіі мелі 

адпаведны змест. Разглядаючы дакументы, 

фотаздымкі, рэліквіі, школьнікі паглыбілі свае 

веды па гісторыі Мѐршчыны ў гады вайны. Для 

вучняў 9-а класа кіраўнік музея правѐў у 

гістарычным музеі ўрок-экскурсію па тэме “Наш 

край у ХІХ –  пачатку ХХ стст. Школьнікі 

даведаліся аб асноўных падзеях, якія ў гэты час 

адбываліся на Мѐршчыне, аб лѐсе нашых 

землякоў – удзельнікаў паўстанняў і войнаў. 

Асабліва ўразіў вучняў аповед кіраўніка музея 

пра паўстанца і скульптара Генрыка 

Дмахоўскага і Эмілію Плятэр, люстэрка якой 

захоўваецца ў гістарычным музеі. 

У МЁРАХ – ГОСЦІ З ЗША 

75 год таму, 2 чэрвеня 1942 года, 

адбылася жудасная трагедыя – нацысты 

расстралялі амаль усѐ насельніцтва даваенных 

Мѐраў, толькі за тое, што яны былі яўрэямі. 

Ацалелі адзінкі, у тым ліку Муля і Ружа Энгелі. 

Жонка Мулі, Міра Энгель, якая зараз жыве ў 

штаце Каліфорнія ЗША, вырашыла прывезці 

свайго сына Хлойна Энгеля на радзіму яго 

бацькі. Як заўсѐды, замежныя госці звярнуліся 

да кіраўніка музея Вітаўта Ермалѐнка з просьбай 

пазнаѐміць з гісторыяй яўрэяў, расказаць пра 

Халакост у Мѐрах. Кіраўнік музея не толькі 

распавѐў, але і паказаў некаторыя артэфакты 

яўрэйскай культуры, якія знаходзяцца ў музеях: 

фрагмент мацэвы, падсвечнік, рытуальны кубак, 

дрэйдл, кнігі на іўрыце і іншыя рэчы. Далей 

адбылося знаѐмства з горадам, дзе прайшло 

дзяцінства Мулі Энгеля. Мѐрскі краязнаўца 

паказаў дом, які належыў сям’і Энгель – гэта 

будынак з чырвонай цэглы, пабудаваны ў 1907 

годзе на рагу вуліц імя Леніна і імя Кірава. У 

сваю чаргу Міра Энгель паказала дом, дзе жылі 

бацькі Міры з сям’і Арона, які таксама займаўся 

гандлем, але быў крыху бяднейшы за Энгеляў. 

Бацькоў Мулі і Ружы расстралялі бальшавікі 

яшчэ перад вайною, а іх дзядулю Энгеля Айзіка, 

1880 года нар., бабулю Энгель Хаю, 1890 года 

нар., дзядзьку Энгеля Хлойна, 1924 года нар., 

расстралялі фашысты. Свайго сына і назваў 

Муля ў памяць пра дзядзьку. Расстралялі 

фашысты і сям’ю Аронаў. Ацалеў толькі Арон 

Іцык, які ў ЗША стаў пісьменнікам. Падчас 

расстрэлу Ружа ўцякла да свайго дому, дзе 

хавалася на гарышчы без вады і ежы тры дні, а 

потым схавалася ў Чэрасах, адкуль трапіла да 

партызан. Муля таксама здолеў уцячы, 

пераплыўшы за касцѐлам возера, яму тады было 

13 год. Пазней яго ратаваў жыхар Дзісны 

Георгій Георгіевіч Марозька. Пасля вайны Муля 

і Ружа выехалі ў ЗША.  

Вітаўт Ермалѐнак правѐў экскурсію па 

старых Мѐрах, паказаў ацалелыя колішнія 

яўрэйскія дамы. Затым усе наведалі брацкую 

магілу на месцы расстрэлу яўрэяў, які адбыўся 2 

чэрвеня 1942 года. Госці былі ўдзячны ўладам 

Мѐршчыны за клопат аб пахаванні. Магіла 

дагледжана, агароджа пафарбавана, нядаўна быў 

ускладзены вянок. На развітанне па яўрэйскім 

звычаі на магілу былі ўскладзены каменьчыкі. 

ПАЕЗДКА Ў РАСОНЫ 

У маі з мэтай абмену вопытам у Расонах 

пабывалі актывісты ветэранскай арганізацыі 

Мѐрскага раѐна на чале з яе старшынѐй 

Чаславам Кашкурам. Па дарозе краязнаўца 

Вітаўт Ермалѐнак распавядаў цікаўным аб 

гістарычных адметнасцях мясцін, якія яму былі 

добра знаѐмы. Менавіта па іх ѐн разам са сваімі 

“арганаўтамі” здзейсніў велапаход “Пярсцѐнак 
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вайны 1812 года”. Бялькоўшчына, Каханавічы, 

Якубова, Клясціцы – далѐка не поўны пералік 

адметных мясцін, звязаных з падзеямі гэтай 

вайны. У Расонах ветэранаў з Мѐршчыны 

гасцінна сустрэлі старшыня раѐннай арганізацыі 

Іна Павядайла і прадстаўнік аддзела 

ідэалагічнай работы, культуры і па справах 

моладзі райвыканкама Аляксандр Гарохаў. Яны 

распавялі аб сваім раѐне, аб дзейнасці раѐннай 

ветэранскай арганізацыі, цѐплым словам 

узгадалі пра нашых землякоў, якія пакінулі па 

сабе на Расоншчыне добрую памяць.  У першую 

чаргу з іх назвалі нядаўняга старшыню 

райвыканкама Аляксандра Шубскага, начальніка 

ДЭУ-109 Мікалая Скавародку, камсамольскага 

сакратара Анатоля Будзько, начальніка міліцыі 

Васіля Хаткевіча. Мне асабліва было прыемна, 

што наш былы актыўны “арганаўт” 90-х гадоў 

ХХ стагоддзя Барок Вячаслаў таксама пакінуў 

добры след на гэтай зямлі. Ён быў святаром у 

Расонах, дзе, нягледзячы на маленькую 

каталіцкую парафію, пабудаваў прыгожы 

касцѐл. 

Затым госці з Мѐраў наведалі велічны 

раѐнны музей, дзе асноўныя раздзелы 

прысвечаны Вялікай Айчыннай вайне, баявой 

садружнасці партызан Беларусі, Латвіі і Расіі. 

Затым мѐрцы ўсклалі кветкі да помніка 109 

спаленым вѐскам раѐна, ушанавалі памяць 

загінулых воінаў, партызан і мірных жыхароў, а 

таксама наведалі магілу маці П.Машэрава, 

расстралянай фашыстамі. У Клясціцах усклалі 

букеты кветак ля помніка ў гонар вайны 1812 

года, да мемарыяльнага кургана ў памяць пра 

вязняў фашысцкага канцлагера. Удзельнікі 

паездкі наведалі базу партызанскага атрада 

Дубава, размешчаную ў лесе за вѐскай Роўнае 

Поле. Дубаў – падпольная мянушка Пятра 

Машэрава. Пасля знаѐмства з рэканструяваным 

партызанскім лагерам адбыўся сумесны абед з 

прыгатаванай гаспадарамі рыбнай юшкай з 

рыбы, злоўленай у тамтэйшым возеры 

Дзяражня. Апошнім аб’ектам падарожжа стала 

святая крыніца “Серабранка”. Дзякуючы 

клопату гаспадароў турысцка-паляўнічага 

комплексу “Чырвоны Бор”, яна выдатна 

абсталявана, прыстасавана для купання і для 

зручнага набору вады. Паездка ветэранаў у 

Расонскі раѐн паказала і значныя турыстычныя 

магчымасці гэтага краю. 

ГУЛЬНЯ-КВЭСТ 

Каб заахвоціць дзяцей да вывучэння 

гісторыі і этнаграфіі, выкарыстоўваюцца не 

толькі экскурсіі, але і больш сучасныя формы 

азнаямлення з мінулым. Настаўнік гісторыі і 

інфарматыкі А.В.Ермалѐнак з гэтай мэтай 

распрацаваў пазнавальную пошукавую гульню-

квэст для вучняў 5-х – 7-х  класаў. Для пошуку 

галоўнага аб’екту выкарыстоўваліся 

этнаграфічныя рэчы з музея  “Сялянская хата”: 

верацяно, сявенька, трапло, гляк і іншыя. Для 

далейшага пошуку трэба было назваць рэч па-

беларуску і расказаць пра яе прызначэнне. 

Найбольш падрыхтаванымі выявіліся сябры 

гуртка “Арганаўты мінулага”, якія і дасягнулі 

найбольшага поспеху. 

ВЫСТАВА Ў РАЁННЫМ МУЗЕІ 

Як мы ўжо пісалі, Глыбоцкі раѐнны музей 

стаў арганізатарам  выставы “Рарытэты 

Дзісеншчыны”, асновай якой павінны былі стаць 

найбольш цікавыя і адметныя дзесяць 

экспанатаў з музеяў чатырох раѐнаў, мясцовасць 

якіх раней уваходзіла ў Дзісенскі павет. Пасля 

Глыбокага выстава пераехала на Мѐршчыну, дзе 

ў сярэдзіне мая ў раѐнным гісторыка-

этнагарафічным музеі адбылося яе адкрыццѐ. Ва 

ўрачыстасціі прынялі ўдзел культработнікі, 

краязнаўцы, настаўнікі. Напачатку прысутных 

вітала дырэктар музея Аксана Лагунѐнак. У 
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сваім выступе яна падкрэсліла значэнне 

экспанатаў для азнаямлення з мінулым 

Дзісеншчыны. Кіраўнік музейнага аб’яднання 

СШ № 3 Вітаўт Ермалѐнак распавѐў пра 

выстаўленыя экспанаты з асабістай калекцыі і з 

школьных музеяў, пра якія мы ўжо пісалі ў 

“Мѐрскай даўніне”. Супрацоўніца раѐннага 

музея Вольга Пупіна пазнаѐміла прысутных з 

экспанатамі з калекцый Мѐрскага музея, дзе 

найбольш цікавымі былі керамічная цацка “Дзед 

Мароз”, вырабленая ганчаром з Дзісны, 

грамафон ды прыстасаванне для зняцця ботаў 

пачатку ХХ стагоддзя. Яна ж распавяла 

прысутным і пра рэчы з Браслаўскага музея. 

Найбольш цікавай з іх была біклажка з надпісамі 

гарадоў, якія вызваляў салдат. З 

Шаркаўшчынскага музея найбольш значны 

экспанат – кій, выразаны ўласнаручна Язэпам 

Драздовічам. Па меркаванні прысутных, выстава 

павінна выклікаць цікавасць як у мясцовых 

жыхароў, так і ў гасцей горада. 

АРТЫКУЛ ДЛЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫІ 

РУП “Выдавецтва “Беларуская 

Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі” па 

даручэнні Міністэрства інфармацыі Рэспублікі 

Беларусь плануе выдаць энцыклапедычны 

даведнік “Музеі Беларусі” на беларускай мове. 

У ім будзе змешчана інфармацыя пра ўсе 

рэспубліканскія, абласныя, раѐнныя, гарадскія, 

мемарыяльныя музеі. Таксама будуць 

прадстаўлены некаторыя найбольш значныя 

ведамасныя, прыватныя і школьныя музеі. 

Наша музейнае аб’яднанне атрымала 

прапанову накіраваць артыкул аб музеях СШ №  

г.Мѐры. Кіраўнік музейнага аб’яднання Вітольд 

Ермалѐнак адгукнуўся на прапанову і падаў для 

энцыклапедыі свой артыкул пра стварэнне, 

найбольш цікавыя экспанаты і накірункі 

дзейнасці музеяў. Для ілюстрацыі былі 

падрыхтаваны здымкі экспазіцыі ўсіх музеяў. 

ПРАЦА Ў МУЗЕІ 

Удзельнікі гуртка “Арганаўты мінулага” 

не толькі наведваюць гурток, але актыўна 

дапамагаюць сваѐй працай рэстаўраваць 

экспанаты. Так нядаўна, нягледзячы на вялікую 

загружанасць вучобай, сябры сярэдняй групы 

гуртка Несцярэнка Віка і стараста гуртка Іванова 

Карына працавалі ў музеі над рэстаўрацыяй 

старых кніг. Дарэчы, тата Карыны, Іваноў Павел 

быў актыўным удзельнікам гуртка ў канцы 80-х 

гадоў ХХ стагоддзя і сваѐ захапленне перадаў  

дачцэ. Віка і Карына спачатку старонка за 

старонкай ачысцілі старадаўнюю кніжку ад 

пылу і бруду, распрамілі пакамечаныя старонкі, 

потым старанна падклеілі вокладку і парваныя 

аркушы. 

СЕМІНАР У ВІЦЕБСКУ 

У маі настаўнік гісторыі Ермалѐнак 

Вітольд Антонавіч прымаў удзел у метадычным 

семінары па падрыхтоўцы конкурснай працы па 

тэме “Ахвяры нацыянал-сацыялізму і месцы іх 

знішчэння ў Беларусі”. Семінар адбыўся ў 

Віцебскім абласным інстытуце развіцця 

адукацыі. Арганізатарам мерыпрыемства былі 

супрацоўнікі гістарычнай майстэрні імя Леаніда 

Левіна з Мінска. Напачатку каардынатар 

адукацыйных праграм з Германіі Беатрыс 

Пэцольд вітала ўдзельнікаў семінара, распавяла 

аб асноўных накірунках дзейнасці гістарычнай 

майстэрні: праца на гістарычным месцы, 

экскурсіі, публікацыі, электронны архіў сведкаў, 

выставы, сацыяльны праект “Дыялог 

пакаленняў”. Потым гісторык і каардынатар 

гістарычных праектаў Аляксандр Далгоўскі 

распавядаў аб ролі “Біяграфічнага партрэта ў 

гістарычным кантэксце”, аб методыцы працы 

над біяграфічным партрэтам. Ён спыніўся і на 

пытаннях планавання працы пры падрыхтоўцы 

да конкурсу. Гісторык і каардынатар 

адукацыйных паездак Ірына Кашталян у сваім 

аповедзе спынілася на выбары метадаў і крыніц 

пры напісанні конкурснай працы. У наступных 

блоках пытанняў было абмеркаванне 

гісторыкамі методыкі апрацоўкі сабраных 

матэрыялаў, ролі выкладчыка ў падрыхтоўцы 

даследавання. У завяршэнні былі разгледжаны 

пытанні афармлення конкурснай працы. Падчас 
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падвядзення вынікаў семінару яго ўдзельнікі 

выказалі свае меркаванні і думкі па 

запланаваным конкурсе.  

НАШЫ ЮБІЛЕІ 

Сяргею Панізьніку – 75 

Сяргей Сцяпанавіч Панізьнік для нашай 

Мѐршчыны, Беларусі, ды і ўсяго Сусвету, 

з’яўляецца сапраўдным волатам духоўнасці і 

беларускасці. Багацця і разнастайнасці 

памкненняў, колькасці ім зробленага і напісанага 

хапіла б на некалькі чалавечых жыццяў.  

Сапраўды, звычайны “бабышкаўскі 

малец”, як ѐн сам сябе сціпла любіць называць, 

за свае 75 год пакінуў нам мацярык сваіх 

дасягненняў ва ўсіх накірунках творчай 

дзейнасці. 

Нарадзіўся знакаміты паэт у самы 

жахлівы год вайны, 10 мая 1942 года ў вѐсцы 

Бабышкі, славутай сваѐй гісторыяй і помнікамі. 

У адным са сваіх вершаў паэт нагадаў: 

Радзіўся я ў крыгалом  

На пералом – прырода. 

І калаціўся гром 

Сорак другога года. 

Навучанне ў Лявонпальскай школе, 

хараство прыроды на падкове Дзвіны 

садзейнічала пачатку яго творчасці. Першы 

верш будучага паэта быў надрукаваны ў 1959 

годзе. Менавіта з гэтага часу пачаўся адлік яго 

друкаванай спадчыны. Пасля школы С.Панізьнік 

вучыўся ў Магілѐўскай медычнай вучэльні, 

затым служыў у войску, паступіў на факультэт 

журналістыкі Вышэйшай ваенна-палітычнай 

вучэльні ў Львове. Тут падчас вучобы ѐн 

знаѐміцца з украінскімі паэтамі. Старажытны 

Львоў са шматлікімі помнікамі, музеямі, 

бібліятэкамі аказаў на маладога паэта 

незабыўнае ўражанне. Заканчэнне вучылішча 

супала з друкам першай кніжкі паэтычных 

твораў “Кастры Купалля” (1967 ). Спачатку 

Сяргей Панізьнік служыў у Сярэдняй Азіі, 

потым яго накіравалі ў Чэхаславакію. Тут, у 

Празе, ѐн пазнаѐміўся са знакамітым беларускім 

спеваком Міхасѐм Забэйдай-Суміцкім, іншымі 

дзеячамі беларускай і чэскай культуры. У 1972 

годзе ў ваеннага журналіста Панізьніка 

выходзіць чарговы зборнік “Палявая пошта“, які 

хутка знікае з друкарняў кнігарань. Але быць у 

войску сумленным, ды яшчэ свядомым 

патрыѐтам-беларусам, а не вінцікам у 

камуністычнай машыне – такое не магло быць 

не заўважаным для органаў бяспекі, якія заўсѐды 

вышуквалі кампрамат на асобаў, якія 

адрозніваліся ад іншых, не былі натоўпам.  За 

часы ваеннай службы Сяргей Сцяпанавіч меў 

шматлікія граматы, падзякі, узнагароды. Але 

заслуг аказалася менш, чым кампрамату, і ў 1975 

годзе яго выключаюць спачатку з КПСС, а гэта 

тады азначала крах кар’еры, а неўзабаве ў чыне 

капітана звальняюць з войска. Нягледзячы на 

тое, што ў друку выходзіць яго чарговая кніга 

“Крона надзеі”, з “воўчым білетам” яму цяжка 

было ўладкавацца на працу. 

Была прапанова нават выключыць нашага 

паэта-патрыѐта з радоў Саюза пісьменнікаў 

БССР. З цяжкасцю вопытны журналіст 

уладкоўваецца на працу ў газету “Вячэрні 

Мінск”, пазней працуе ў рэдакцыі часопіса 

“Маладосць“, дзе адкрывае шлях да творчасці 

шматлікім маладым паэтам. Працуючы ў 

выдавецтве “Юнацтва“, ѐн падрыхтаваў да 

друку і выдаў дзясятак тамоў зборнікаў 

“Бацькаўшчына”. Гэта сапраўдны ўнікальны 

гістарычны летапіс, які быў такі неабходны 

моладзі толькі што адроджанай суверэннай 

Беларусі. Плѐннай была і яго асабістая 

творчасць, выходзяць адна за адной яго кнігі 

паэзіі: “Чало і век” (1979), “Слова на добры 

дзень” (1982), дакументальная аповесць 

“Браніслава” (1985), паэтычныя зборнікі 

”Мацярык” (1985), “Жыцень” (1986), “Стырно” 

(1989), дакументальная аповесць “Асвейская 

трагедыя” (1992), кнігі вершаў “А пісар земскі” 

(1994 ), “Золкая зорка”, (1999 ), “Пры свячэнні” 

(2004). У паэта шмат перакладаў з украінскай, 

чэскай, рускай, латыскай моваў. Вынікам яго 
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перакладаў сталі зборнікі “Сустрэча роднасных 

сусветаў” (1997). 

І ў апошнія гады яго творчасць Сяргея 

Панізьніка не згасае, наш зямляк радуе чытачоў 

новымі выданнямі. Так, у 2011 годзе выйшаў 

зборнік для дзяцей “Літары ў расе”, зборнік 

перакладаў на ангельскай і французскай мовах 

(2011) “На ўсе вякі”. У 2012 годзе пабачыў свет 

зборнік вершаў “Нас – многа”. С.Панізьнік 

уклаў і выдаў зборнік беларускіх пісьменнікаў 

Латвіі “Крывіцкія руны” (2013). Значная праца 

была праведзена нашым земляком для выдання 

кнігі пра паўстанцаў К.Каліноўскага “Я 

адзавуся”(2014). У 2016 годзе надрукаваны 

зборнік вершаў для дзяцей і падлеткаў 

“Гасцінцы з пуцявін-гасцінцаў). У 2017 годзе 

надрукаваны зборнік нататкаў “Абліччы 

сустрэчаў” і зборнік вершаў “Выбранае”. 

Шматбаковая дзейнасць паэта-грамадзяніна 

праявілася і ў стварэнні на сваѐй бацькаўшчыне 

трох музеяў: у вѐсцы Цінкаўцы 

Верхнядзвінскага раѐна быў створаны Музей 

бабкі Параскі, а на Мѐршчыне ў Лявонпалі – 

Музей Радзімазнаўства і Музей бабкі Ядзвінні. 

Стварэнне музеяў – плѐн нястомнай пошукавай і 

збіральніцкай працы. Нажаль, дзяржава не 

змагла па-сапраўднаму распарадзіцца такім 

багатым падарункам, і музеі былі зачынены, а 

экспанаты, сабраныя рупліўцам, папоўнілі 

раѐнныя музеі. 

Наш зямляк – сапраўдны асілак у збіранні 

мацерыка фальклорнай спадчыны, адкрыцці 

нашай Атлантыды. Яшчэ ў 60-я гады ѐн з 

магнітафонам вандраваў па вѐсках нашай 

Айчыны і запісваў зараз ужо забытую музычную 

і фальклорную спадчыну. Зараз, пераведзеная на 

дыскі, яна працягвае жыць ў грамадстве. Аб 

творчай натуры паэта сведчаць яго шматлікія 

прафесіянальна выкананыя фотаздымкі вядомых 

асоб беларускай культуры: М.Забэйды-

Суміцкага, В.Жыдліцкага, У.Караткевіча, 

Р.Барадуліна і інш. Гэта не проста фотаздымкі, 

але сапраўдныя шэдэўры фотамастацтва. 

З дасланага ў музей малюнка Заходняй 

Дзвіны, намаляванага пяцьдзясят год таму, мы 

можам сцвярджаць, што ѐсць у нашага славутага 

земляка і талент мастака. Пажадаем 

сапраўднаму волату нашай духоўнасці здароўя і 

плѐну ў творчасці, новых здзяйсненняў і 

адкрыццяў. 

НОВАЯ КНІГА СЯРГЕЯ ПАНІЗЬНІКА 

Свой юбілей наш знакаміты зямляк 

сустрэў новымі поспехамі ў літаратурнай 

творчасці. Для нашага музея ѐн падараваў сваю 

чарговую кнігу “Аблічча сустрэчаў”, якая 

пабачыла свет у мінскім выдавецтве 

“Медысонт”. Сяргей Сцяпанавіч падаў у ѐй 

дапрацаваныя ў апошнія гады нататкі аб 

знакамітых беларускіх пісьменніках, паэтах, 

навукоўцах і дзеячах культуры. Эпілогам кнігі, 

які мог стаць і яе прадмовай, стаў артыкул 

знакамітага даследчыка Адама Мальдзіса 

“Восем краін Сяргея Панізніка”, напісаны ім да 

70-гадовага юбілею нашага земляка. У артыкуле 

А.Мальдзіс адзначыў талент нашага земляка, які 

выступае ў васьмі абліччах: паэт, празаік, 

перакладчык, краязнавец, дабрадзей, 

кінасцэнарыст, песеннік, пасол добрай волі сямі 

культур у Беларусі і сваѐй у свеце. Лірычнай 

прадмовай зборніка стаў верш паэта “Хачу 

Айчынай звацца”. У радках гэтага верша крэда 

самога Сяргея Панізніка і вера, што беларусы не 

стануць толькі насельніцтвам пэўнай тэрыторыі, 

а захаваюцца як нацыя. Дзякуючы змешчаным 

нататкам, чытач даведаецца шмат цікавага пра 

годных сыноў нашай Беларусі, яе выбітных 

творцаў: Максіма Танка, Аляксея Пысіна, 
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Рыгора Барадуліна, Алеся Белакоза, Пятра 

Сергіевіча, Генадзя Каханоўскага, Ніну Мацяш, 

Васіля Быкава ды шмат іншых. Але чытаючы 

замалѐўкі, мы яшчэ больш пераконваемся ў 

велічы нашага земляка, якога трапна называюць 

“Волатам з-за Волты”. 

У маі 2015 года ў нашай школе быў 

урачыста адчынены музей “Сялянская хата”. 

Сяргей Панізьнік з гэтай нагоды напісаў верш 

пад назвай “На хутары продкаў”, які змясціў у 

сваім новым зборніку вершаў “Гасцінцы з 

пуцявін гасцінцаў”.  Змяшчаем яго разам са 

слоўнічкам зараз амаль цалкам забытых слоў. 

НА ХУТАРЫ ПРОДКАЎ 

Юным краязнаўцам мѐрскага музея 

“Сялянская хата” 

 

На падстрэшку ў двары лубка, гунька і 

крук. 

Ля гумна – панарад, ашака ў застаронку. 

–Там, дзе хлеў без дзвярэй, гаспадарка без 

рук…– 

Верабейка дзяўбе застарэлую гронку. 

Дзе сівалка з пашнѐй ? Шлюгавіна згніла. 

На скарэлую дылю батоўе навісла. 

Там на жэгінах – вешалах спіць памяла 

Тут – сцяна пад апалай шалѐўкай аслізла. 

Спіць зямелька – крушак,пуня злезла ў 

закот. 

Галасы не сабраць у цурубалкі рэзьгінь… 

На згрыбелы парог асівелы сеў кот – 

Увабраць у курню пух вяселляў і хрэсьбін. 

Слоўнічак да верша 

 

Лубка – сплецены з лазы і саломы кош 

прызначаўся да сяўбы 

Гунька – зрэбная посцілка накрываць 

каня 

Панарад – калѐсы без драбін. 

Ашака – шалупенне пасля прасейвання 

зерня. 

Сівалка – іншая назва лубкі. 

Пашня – вымалачанае на таку зерне. 

Шлюгавіна – дошка для ўмацавання 

падлогі. 

Дыля – тоўстая дошка-брус.  

Батоў’е – бацвінне. 

Жэгіны – азярод, пабудова з жэрдак для 

прасушвання сена, канюшыны, бобу. 

Памяла – венік, якім вымятаюць з печы 

попел. 

Шалѐўка – надворная абшыўка сцяны 

дошкамі. 

Крушак – заляжалая, неўрадлівая зямля. 

Закот – гаспадарчая пабудова ў пуні, 

застаронак. 

Цурубалкі – зацяжкі, ніткі, якія звісаюць. 

Рэзьгіні – прыстасаванне насіць сена, 

салому, дзве дугі з лазы пераплеценыя 

вераўчанай сеткай. 

Курня – ціхае вуркатанне ката 

НОВАЯ КНІГА СЛАВАМІРА ДАРГЕЛЯ 

Плѐнна працуе ў галіне прозы наш зямляк 

Славамір Даргель. У свой чарговы прыезд ѐн 

прывѐз нам для музея кнігі і друку сваѐ новае 

выданне “Женщина из моих сновидений”. 
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Напісаў наш зямляк яе ўсяго за тры месяцы. Яна 

напісана на аснове рэальных жыцѐвых падзеяў, 

але ў мастацкім увасабленні. У “Пралогу” кнігі 

мы бачым не як звычайна ўводзіны ў тэму, а, 

наадварот, яе эпілог, дзе галоўная гераіня Алена 

пачынае ўзгадваць сваѐ мінулае. Яна выйшла са 

звычайнай сям’і, пражыла няпростае жыццѐ, але 

цяжкасці, якія сустракаліся на яе жыццѐвым 

шляху, яе не зламалі, жанчына захавала і 

чалавечую годнасць і сумленне, у той час як 

іншыя асобы з яе жыцця не вытрымалі 

жыццѐвых выпрабаванняў і зламаліся. Аўтар 

яшчэ раз падкрэслівае, што той, хто годна ідзе 

па жыцці, заўсѐды атрымае права на шчасце і 

каханне. Кніга Славаміра Даргеля чытаецца 

лѐгка, і таму ўсе 155 старонак прачытваюцца на 

адным дыханні. 

РУПЛІЎЦЫ МУЗЕЯ 

Язѐнак Алена, вучаніца 5-а класа, 

наведвае наш гурток першы год, але ўвесь час 

імкнецца знайсці якія-небудзь экспанаты для 

музея. А той, хто шукае, абавязкова знойдзе. 

Для запасных фондаў музея ѐй пашчасціла 

адшукаць казахстанскую манету вартасцю 100 

тэнге 2002 года, старыя савецкія манеты 10, 15, 

20 капеек, польскія 10 грошаў 1993 года, а 

таксама сучасныя нямецкія манеты 1, 2 

еўрацэнты, старыя, рублі Расіі 1992, 1993 года, 

што ўжо выйшлі з ужытку 

Як заўсѐды, падчас прыезду на радзіму 

пісьменнік Славамір Даргель прыходзіць да нас 

не з пустымі рукамі. Для музея кнігі і друку ѐн 

даруе сваю чарговую кнігу, а таксама свае новыя 

знаходкі. У гэты раз для гістарычнага музея ѐн 

падараваў барэльеф Леніна і стары ліхтар. З 

савецкай эпохі 60-х гадоў ХХ стагоддзя мы 

атрымалі ад нашага земляка вымпел “За высокія 

дасягненні ў сацыялістычным спаборніцтве.” 

Падараваў Славамір Рыгоравіч і значкі “Герб 

СССР” і “Ударнік камуністычнай працы”. Для 

музея кнігі і друку мы атрымалі копію газеты 

“Комсомольская правда” за 24 чэрвеня 1941 

года. Вялікую падзяку выказваем нашаму 

рупліўцу і за кіпы паперы, якая нам такая 

неабходная для раздрукоўкі “Мѐрскай даўніны”. 



 
Мёрская даўніна  май, 2017 

 11 

ПАДАРУНАК АД РЫНКЕВІЧА 

АЛЯКСАНДРА 

Супрацоўнік раѐннага гісторыка-

этнаграфічнага музея перадаў нам з асабістай 

калекцыі знаходкі са сваіх вандровак па Дзісне, 

Мікалаѐве, Вароньках, Паляках і іншых месцах 

Мѐршчыны. У большасці гэта прадметы 

рэлігійнага культу. Найбольш старыя з іх  – 

бронзавыя крыжыкі –  можна аднесці да ХІІ 

стагоддзя. Значную цікавасць уяўляюць 

фрагменты праваслаўнага крыжыка і абразка 

XIV – XV стагоддзяў, якія служылі 

ўпрыгожаннямі для вокладак рукапісных кніг. 

Акрамя старадаўніх рэліквій Аляксандрам быў 

падараваны фрагмент алавяннага распяцця 

ХVІІІ стагоддзя. 

ФОТАЗДЫМКІ З ПОЛЬШЧЫ 

Па-ранейшаму ў нас працягваецца цеснае 

супрацоўніцтва з Зофіяй Алейка, дачкой 

дырэктара даваеннай польскай школы ў 

Лявонпалі. Яна цікавіцца ўсімі краязнаўчымі 

навінамі, якія адбываюцца ў нашых музеях, 

дзякуючы таму, што атрымлівае нашу газету, 

высока ацэньвае нашу дзейнасць. У чарговы раз 

мы атрымалі ад спадарыні Зофіі ліст, у якім яна 

даслала тры фотаздымкі свайго бацькі 

Францішка Міханьчыка. На іх мы бачым яго 

разам з жонкай і вучнямі 7 класа школы ў 

Грабаўніцы. Здымак зроблены ў 1959 годзе. 

Другі здымак зроблены ў 1973 годзе, падчас 

урачыстасцяў развітання са школай, у якой 

Францішак Міханьчык плѐнна працаваў 

дырэктарам. 

В.А.Ермалёнак ГІСТОРЫЯ ГУРТКА 

“АРГАНАЎТЫ МІНУЛАГА” 40 год пошукаў 

і знаходак (працяг)  

2005 ГОД 

Вандроўка ў Цвеціна 

Выдатная краязнаўчая экспедыцыя была 

здзейснена кіраўніком гуртка В.А.Ермалѐнкам, 

яго намеснікам А.Ермалѐнкам і сярэдняй групай 

гурткоўцаў у наваколлі вѐскі Цвеціна. Як 

звычайна, перад паходам былі вывучаны 

шматлікія дакументы, карты, успаміны 

старажыхароў. Асабліва карыснымі былі 
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артыкулы настаўніка-краязнаўцы з Цвеціна 

Віталя Высоцкага. 

Першым прыпынкам рупліўцаў 

мінуўшчыны стала вѐска Чарапы. На мясцовых 

могілках мы адшукалі магілы Святаполк-

Мірскіх, уладанні якіх былі ў Галомыслі, 

Шышках, Чарапах, Белавусах і іншых месцах. У 

даліне ракі Авуты па дарозе да вѐскі Цвеціна 

было знойдзена паселішча бронзавага веку ІІ ст. 

да н.э. У Цвеціне адбыліся размовы аб мінулым 

з Ганнай Шамровіч і яе маці Лідзіяй 

Лаўрэнцьеўнай. Яны распавялі аб уладальніках 

маѐнткаў Цвеціна –  мастаку Аранскім і 

Рышардзе Матусевічы, які быў паслом у 

даваеннай Польшчы, аб апошніх уладальніках – 

Зофіі Мазурынай і Марыі Бесікірскай. 

Дзякуючы ўспамінам, былі лакалізаваны 

старажытныя курганныя могілкі, якія былі на 

правым беразе Цвецінкі. А на сучасных могілках 

удзельнікі экспедыцыі адшукалі крыж. Па 

тэхніцы апрацоўкі яго можна аднесці да пачатку 

хрысціянства ў нашай мясцовасці. 

Па шляху да наступнага аб’екта 

маршруту былі знойдзены магіла немаўляці 

Ігнатовіча, сына святара цвецінскай царквы, які 

памѐр у 1912 годзе; помнік выраблены з 

чырвонага граніту. Адбыліся гутаркі з Пугач 

(Скрыпка) Любоўю Андрыянаўнай, Выгарным 

Леанідам Яўстаф’евічам. Яны распавялі аб 

мінулых уладальніках гэтых мясцін – 

Дабашынскіх, Буйвідах, Пашкевічах. Дзякуючы 

расказам вяскоўцаў былі лакалізаваны месцы 

сядзібы і капліцы ў Прасѐлкавічах. Былі 

знойдзены і аскепкі керамікі, кафлі, якія 

пацвярджаюць існаванне тут сядзібаў і 

паселішчаў, вядомых з XVI стагоддзя. 

Карыснымі былі і ўспаміны Сяргея Якімовіча. 

Менавіта ѐн, працуючы ў меліярацыі, па загаду 

кіраўніцтва разбурыў умацаванні Дрысенскага 

лагера 1812 года. Ён падказаў нам дарогу да 

гарадзішча Субачава; ад яго гуртоўцы 

даведаліся і аб знішчэнні падчас распрацоўкі 

там кар’ера гарадзішча жалезнага веку. 

Сапраўды, прыйшоўшы да ўскрайку леса, мы 

знайшлі толькі кар’ер, у якім не выявілі нават 

аскепка керамікі. Але затое, дзякуючы падказцы 

Якімовіча, нам удалося знайсці два новых 

невядомых навуцы гарадзішчы, якія таксама 

адносяцца да VII ст. да н.э – V ст. н.э. Першым 

зрабіў адкрыццѐ гарадзішча студэнт гістфака 

БДУ Антон Ермалѐнак. Наўпрост праз 

гарадзішча праходзіла лясная дарога, і таму не 

было патрэбы нават рабіць шурфоўку, каб 

датаваць час яго існавання. Пляцоўка выцягнута 

з поўначы на поўдзень на 80 метраў, шарыня 40 

метраў. З усходняга боку яна акружана чатырма 

валамі, з заходняга – трыма. Вышыня схілаў 18 

метраў. Абпаленыя камяні сведчылі аб печах-

каменках, а шматлікія вугольчыкі па ўсім 

гарадзішчы – аб пажары, які яго знішчыў. 

Падобнае гарадзішча даследавана вучонымі ля 

вѐскі Паддубнікі. Адкрытае намі месца 

жыхарства нашых далѐкіх продкаўзнаходзіцца ў 

лесе на пагорках пад назвай “Грады”. Па 

ўспамінах Якімовіча, калісь там былі знойдзены 

сякера з адтулінай і шліфаваны камень, хутчэй 

за ўсѐ, клінападобная сякера. “Арганаўты” 

адшукалі аскепкі ляпной керамікі і вывучылі 

валы гарадзішча. Наступнае гарадзішча на 

“Градах”, якое было знойдзена “арганаўтамі”, 

было за тры кіламетры на поўдзень ад вѐскі 

Копцева. Пляцоўка яго памерамі 40 на 30 метраў 

таксама выцягнута з поўначы на поўдзень. Яна 

была акружана адным валам. Культурны пласт 

быў не такі насычаны, што сведчыць аб яго 

больш раннім існаванні. Трэцяе гарадзішча, 

размешчанае яшчэ далей па градзе, аказалася без 

культурнага пласта, таму яго можна назваць 

гарадзішчам-сховішчам. Стромкія валы, 

акружаныя з усіх бакоў балотам, сведчаць, што 

людзі маглі хавацца тут падчас небяспекі.  


