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НАШЫ НАВІНЫ 

ЭКСКУРСІІ Ў МУЗЕЯХ 

ГОСЦІ З ЛАТВІІ  

Лета – найбольш спрыяльны час для 

вандровак і падарожжаў. Таму і нашы музеі 

наведвае шмат гасцей. У чэрвені вялікая група 

зацікаўленых асобаў з латышскага 

Крустпілскага краю, былога Екабпілскага 

раёна, наведала наша музейнае аб’яднанне. 

Узначальваў шматлікую дэлегацыю старшыня 

Думы самакіравання Карліс Паберзас.  Сярод 

гасцей былі работнікі самакіраванняў, 

культуры, адукацыі, спецыялісты сацыяльнай 

сферы.Так як Дэлегацыя налічвала 46 чалавек, 

таму экскурсанты былі падзелены на дзве 

групы.Экскурсіі ў “Сялянскай хаце” праводзіў 

экскурсавод Антон Ермалёнак, а ў музеі кнігі і 

друку кіраўнік музейнага аб’яднанання Вітаўт 

Ермалёнак. Антон Ермалёнак, які сам 

з’яўляўся адным з галоўных будаўнікоў 

этнаграфічнага музея і збіральнікам для яго 

экспанатаў, не толькі распавядаў аб прадметах 

побыту нашых продкаў, але і засяродзіў увагу 

на адметнасці і агульных рысах побыту 

беларусаў і латышоў. У сваю чаргу Вітаўт 

Ермалёнак не толькі паказаў багацце 

экспазіцыі музея кнігі і друку, але і звярнуў 

увагу на шматлікія цікавыя выданні з Латвіі, 

большасць з іх былі падараваны краязнаўцам з 

Даўгаўпілса Міколам Паўловічам. Латвійскія 

госці па-сапраўднаму былі ўражаны 

пабачаным і пачутым у нашых музеях. На 

ўспамін дэлегацыя з Латвіі падаравала 

шыкоўны фотаальбом “Іншая Латвія”, 

сувенірны кубак з Крустпілса ды флэшку-

слайды, якія апавядаюць аб гісторыі і помніках 

гэтага горада. 

У МУЗЕЯХ – ДЗЕЦІ З ЛАГЕРА  

У чэрвені традыцыйна працуе для 

вучняў нашай школы лагер адпачынку “Зорная 

краіна”, дзеці якога згодна складзенай для іх 

культурнай праграмы, наведваюць музеі. Так 

атрад №4 пажадаў наведаць этнаграфічны 

музей “Сялянская хата”. Большасць 

школьнікаў была тут упершыню, таму кіраўнік 

музея Вітаўт Ермалёнак правёў экскурсію па 

тэме “Сялянская хата ў ХІХ стагоддзі”. Як 

заўсёды, дзеці не толькі знаёміліся з 

прадметамі побыту нашых продкаў у мінулым, 

але і пазнавалі змест іх беларускіх назваў. Па 

гэтай жа тэме кіраўнік музея правёў экскурсію 

і для малодшых школьнікаў з першага атрада. 

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

гуртка “Арганаўты мінулага”                № 6 (90) 2018   

У НУМАРЫ:  ЭКСКУРСІІ * ЗАПІСЫ НА РАДЫЁ * РАЗВЕДКА Ў ДУБАШЫНСКІ 
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 Большасць дзяцей з другога і трэцяга 

атрадаў лагера адпачынку не былі на выставе 

“Новыя знаходкі” ў гістарычным музеі, таму 

Вітаўт Ермалёнак вырашыў на канікулах 

пазнаёміць іх з новымі паступленнямі ў музей. 

Для кожнага з атрадаў ён правёў экскурсію па 

экспазіцыі выставы. Дзяцей зацікавілі новыя 

знаходкі мінулага года: старадаўнія кнігі, 

біклажка з надпісам абаронцы Мінска, старыя 

абразы, прадметы побыту. Асабліва ўразіла 

малодшых школьнікаў вялікая колькасць 

банкнотаў з розных дзяржаў свету, у тым ліку 

такіх далёкіх ад нас, як востраў Фіджы, Папуа 

Новая Гвінея, востраў Барбадос і інш. 

Музей кнігі і друку наведалі спачатку 

самыя маленькія насельнікі лагера – першы 

атрад. Кіраўнік музея правёў для іх 

азнаямляльную экскурсію па першых трох 

раздзелах музея. Дзеці пабачылі прылады 

пісьма і матэрыялы, на якіх пісалі ў 

старажытнасці: папірус, пергамент, шоўк, 

гліняныя таблічкі, васковыя дошчачкі, косць і 

каменнае прасліца з рунамі. У раздзеле 

“Рукапісная кніга” ўдзельнікі эксурсіі 

ўпершыню пабачылі, як выглядаюць кнігі, 

напісаныя рукамі, а раздзел “Старадрукі” 

захапіў сваёй старадаўнасцю і таямнічасцю 

моваў, на якіх яны былі напісаны. Па гэтай жа 

тэме Вітаўт Ермалёнак правёў экскурсію для 

дзяцей з атрада № 4. 

У МУЗЕІ –ВУЧНІ З ЛАГЕРА 

ТУРКОЎСКАЙ СШ  

Наведалі “Сялянскую хату” і дзеці з 

лагера адпачынку з вёскі Туркова. Нягледзячы 

на тое, што вясковыя дзеці больш ведаюць аб 

прадметах побыту сялян, але ў ХХІ стагоддзі 

нават вясковыя хлопчыкі і дзяўчынкі ўжо не 

сустракаюць тых сельскагаспадарчых 

прыладаў працы, якія былі яшчэ ў ХХ 

стагоддзі.Таму кіраўнік музея Вітаўт 

Ермалёнак звяртаў увагу на самыя простыя 

рэчы, пытаўся пра іх прызначэнне. Асабліва 

ўразіў вучняў аповед пра апрацоўку лёну і 

выраб з яго адзення, аб лекавых раслінах і іх 

прызначэнні, зацікавілі іх шматлікія 

вышыванкі, прадметы побыту нашых продкаў. 

У МУЗЕІ КРАЯЗНАЎЦА З КРАСЛАВЫ  

Настаўнік гісторыі і краязнаўца з 

Краславы Віктар Калніш – часты госць нашых 

музеяў, і ў кожны свой прыезд ён прывозіць 

або знаходкі, або новую цікавую інфармацыю, 

якая з’яўляецца карыснай і для нашай 

дзейнасці. Вось і на гэты раз ён прывёз шмат 

змешчаных на флэшцы старых фотаздымкаў, 

якія з’яўляюцца выдатнымі ілюстрацыямі для 

таго, каб паказаць працу людзей у мінулым: 

стаўленне электрычнага слупа ўручную, 

дзеянне веялкі-арфы з дапамогай нямецкай 

дызельнай устаноўкі, фота яўрэя-збіральніка 

старызны і г.д. У сваю чаргу Вітаўт Ермалёнак 

распавёў аб сваіх новых знаходках і набытках 

для нашага аб’яднання музеяў. 

  



 
Мёрская даўніна чэрвень, 2018 

 3 

 

У МУЗЕЯХ ГОСЦІ З МІНСКА  

Многія з наведвальнікаў сайта нашых 

музеяў жадаюць больш падрабязна, на ўласныя 

вочы пазнаёміцца з іх экспазіцыямі.Вось чаму 

і аматарка беларускай гісторыі з Мінска 

Сінкевіч Іна са сваімі сябрамі наведала наша 

музейнае аб’яднанне. Кіраўнік музеяў і 

краязнаўца Вітаўт Ермалёнак правёў экскурсіі 

па ўсіх музеях цягам пяці гадзін. Таму госці 

змаглі больш падрабязна пазнаёміцца не толькі 

з рарытэтамі музея, але і даведацца пра 

гісторыю цікавых знаходак. Асабліва ўразілі 

аматараў гісторыі са сталіцы аповеды Вітаўта 

Ермалёнка пра выратаванне для навуковага 

даследавання грунтовага могільніка ля вёскі 

Казлоўцы, дзе былі знойдзены адзіныя ў свеце 

фальшывыя арабскія дырхемы-бракцэаты, 

выратаванне кніг з полымя вогнішча ў Друі, 

набыццё турэцкай літаўры і люстэрка Эміліі 

Плятэр ды шмат іншых гісторый. Не пакінулі 

гасцей раўнадушнымі і вялікія і разнастайныя 

калекцыі музея кнігі і друку ды “Сялянскай 

хаты”. Госці з Мінска не пазналі расчаравання 

ад наведвання нашых музеяў. 

У МУЗЕЯХ ГОСЦІ З ВАЛЫНЦАЎ  

Нашы сябры з вёскі Валынцы 

Верхнядзвінскага раёна даўно марылі аб 

наведванні нашых музеяў. Нарэшце такая 

нагода здарылася: трэнер і настаўніца 

фізкультуры з Валынецкай СШ Лакотка 

Наталля і яе муж Сяргей, бацька якога 

нарадзіўся ў нашым раёне, пабылі ў нашым 

музейным аб’яднанні. Яго кіраўнік Вітаўт 

Ермалёнак з мэтай больш падрабязнага 

знаёмства з экспазіцыямі правёў змястоўныя 

экскурсіі толькі па гістарычным музеі і музеі 

кнігі і друку, этнаграфічны музей пакінуўшы 

для наступнага наведвання. Гасцям з суседняга 

раёна было цікава пазнаёміцца з гісторыяй 

Мёршчыны, пабачыць найбольш адметныя 

экспанаты, пачынаючы ад закамянеласцяў, 

якім сотні мільёнаў год, да сучасных цікавых 

знаходак. Здзівіла і тое, што ў музеі кнігі і 

друку шмат выданняў ХVІІІ і ХІХ стагоддзяў, 

хоць на Мёршчыне ў тыя часы не было нават 

школ з сярэдняй адукацыяй. У той час як у 

Валынцах, дзе дзейнічаў у тыя часы знакаміты 

дамініканскі калегіум і былі вялікія 

кнігазборы, не засталося ніводнага выдання 

таго часу. Для лепшага ведання гісторыі 

Мёршчыны і дзейнасці нашага гуртка госці 

набылі выданні мёрскага краязнаўцы. 

У МУЗЕЯХ – КРЯЗНАЎЦЫ З 

ВІЦЕБШЧЫНЫ  

Аддаленасць нашых музеяў ад вялікіх 

гарадоў не з’яўляецца вялікай перашкодай для 

тых, хто марыць наведаць іх і пабачыць нашы 

багатыя калекцыі. Таму ў чэрвені да нас 

завіталі калегі і сябры кіраўніка музея – 

настаўнікі-краязнаўцы з Віцебшчыны начале з 

метадыстам Віцебскага абласнога інстытута 

развіцця адукацыі Гачарэнка Любоўю 

Васілеўнай. Ведаючы, што некаторыя з гасцей 

ужо былі ў музеях, Вітаўт Ермалёнак падчас 

экскурсій засяродзіў увагу перш за ўсё на 

новых, найбольш цікавых паступленнях у 

музеі, а таксама на гісторыі адметных 
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экспанатаў. Найбольш падрабязнай была 

экскурсія ў гістарычным музеі. І невыпадкова, 

бо ён мае больш чым трыццацігадовую 

гісторыю існавання, а пошук экспанатаў для 

яго кіраўнік музея праводзіў усё сваё свядомае 

жыццё. Краязнаўцаў зацікавілі археалагічныя 

пошукі археолага-краязнаўчага гуртка 

“Арганаўты мінулага”, гісторыя адкрыцця 

грунтовага могільніка ля в.Казлоўцы, пошук 

Вітаўтам Ермалёнкам манет і скарбаў як на 

Мёршчыне, так і ў іншых месцах. Выклікала 

цікавасць гісторыя з’яўлення ў музеі турэцкай 

літаўры з бітвы пад Венай, панікадзіла з 

Лявонпаля, пярсцёнка з жабраў шчупака і шмат 

іншых знаходак. У раздзеле “Мёршчына ў 

пачатку ХХ стагоддзя” захапіў краязнаўцаў 

аповед аб гісторыі карты Петраграда 1915 года, 

а ў раздзеле “Наш край у 1921 – 1939 гг.”не 

пакінула раўнадушнымі гісторыя жыцця і 

смерці дзеяча нацыянальна-вызваленчага руху 

Флора Манцэвіча. У раздзеле “Мёршчына ў 

гады Другой сусветнай вайны” асаблівую 

ўвагу Вітаўт Ермалёнак звярнуў на лёс салдат, 

якія ваявалі на Заходнім фронце супраць 

фашыстаў у Італіі, Вялікабрытаніі, Бельгіі, 

Францыі і інш. Здзівіла гасцей і гісторыя 

братоў Станкевічаў, заснавальнікаў польскага 

ваенна-марскога флота, удзельнікаў Першай і 

Другой сусветных войнаў. Затым віцебскія 

краязнаўцы наведалі музей кнігі і друку. І тут 

ізноў захапленню іх не было межаў. Сапраўды, 

у далёкім ад вялікіх гарадоў Мёрскім раёне, дзе 

да 1922 года нават не было ўстаноў завершанай 

сярэдняй адукацыі, былі знойдзены такія 

каштоўныя старажытныя выданні на самых 

розных мовах. З цікавасцю наведнікі слухалі 

аповед Вітаўта Ермалёнка аб тым, што многія 

кніжкі ім былі набыты “потам і крывёю”. 

Краязнаўца з ДУА “Бешанковіцкая гімназія-

інтэрнат” Станіслаў Пятровіч Леаненка 

падараваў для музея кнігу “Зборнік 

матэрыялаў, прысвечаных 250-годдзю з дня 

нараджэння вялікага рускага паэта А.С. 

Пушкіна”, выдадзены ў Ленінградзе ў 1951 

годзе. У этнаграфічным музеі “Сялянская хата” 

гасцей з Віцебска чакала не толькі экскурсія, 

але і абед, прыгатаваны ў печы хаты-музея. 

Пачастунак для краязнаўцаў падрыхтавала 

майстра паліграфіст з Мінска Святлана Шэчка, 

свацця кіраўніка музея. Напрыканцы Вітаўт 

Ермалёнак правёў для гасцей экскурсію ля 

самага адметнага помніка архітэктуры горада 

Мёры – касцёла ў імя Ўнебаўзяцца 

Найсвяцейшай Панны Марыі. 

У МУЗЕЯХ – ГОСЦІ З БРАНСКА  

Наш актыўны “арганаўт” 1976 – 1980 гг. 

Коцікаў Валера зараз жыве на Браншчыне, у 

Расіі, але, наведваючы бацькоў на Мёршчыне, 

цікавіцца справамі гуртка і музеяў. У чэрвені 

ён наведаў нашыя музеі з мэтай азнаёміць 

свайго ўнука Станіслава з гісторыяй 

Мёршчыны. Кіраўнік гуртка і музеяў Вітаўт 

Ермалёнак распавёў гасцям аб новых поспехах 

і здзяйсненнях гурткоўцаў за апошнія гады. 

Асабліва цікава было ўнуку даведацца аб 

пошукавай дзейнасці свайго дзеда, пабачыць 

старыя фотаздымкі ў летапісе гуртка ды 

азнаёміцца з рэчамі, якія знайшоў яго дзед у 

дзяцінстве і якія зараз знаходзяцца ў экспазіцыі 

ўсіх трох музеяў. На ўспамін Вітаўт Ермалёнак 

падараваў гасцям свае кнігі, дзе адным з герояў 

з’яўляецца і Коцікаў Валера. 

ЗАПІСЫ НА РАДЫЁ  

Карэспандэнт Першай праграмы 

беларускага радыё Алена Вахрамеева правяла 

ў райвыканкаме круглы стол, падчас якога 

абмяркоўваліся пытанні эканамічнага і 

культурнага развіцця сённяшніх Мёраў. На 

сустрэчу былі запрошаны намеснікі старшыні 

райвыканкама Аляксандр Баданін, Леанід 

Лясовіч, загадчыкі адзела адукацыі Аляксандр 

Жук, спорта і турызму Ларыса Малецкая, 

культуры Аляксандр Тронькін, а таксама 

краязнаўца Вітольд Ермалёнак. Падчас 

сустрэчы для радыёперадачы былі запісаны 

выступленні ўдзельнікаў аб найбольш значных 

дасягненнях раёна ў розных сферах. Кіраўнік 

музейнага аб’яднання распавёў аб гісторыі 

Мёраў, аб унікальнасці музейных калекцый 

ДУА “Мёрская СШ №3 імя Героя Савецкага 

Саюза Ягора Томкі”, магчымасцях развіцця 

турызма ў раёне. 
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У чэрвені ў нашым музеі пабыла 

карэспандэнт радыё “Сталіца” Алена 

Давыдава. Кіраўнік музейнага аб’яднання 

правёў для яе эксурсію па трох музеях, падчас 

якой распавёў аб найбольш адметнах 

старонках гісторыі Мёршчыны, паходжанні 

назвы Мёры. Вітаўт Ермалёнак засяродзіў 

увагу карэспандэнткі на ўнікальных 

экспанатах, якія нельга пабачыць у іншых 

музеях Беларусі. Асабліва госці са сталіцы 

спадабаўся этнаграфічны музей “Сялянская 

хата”. Па яе словах, падобнага яна нідзе больш 

на Беларусі не сустракала, хаця,  як 

карэспандэнт радыё, пабачыла шмат 

разнастайных музеяў. 

РАЗВЕДКА Ў ДУБАШЫНСКІ ДВОР  

З нецярпеннем малодшая група гуртка 

“Арганаўты мінулага” чакала сваёй першай 

пошукавай разведкі на мясцовасці. І вось 

спякотным чэрвеньскім днём найбольш 

актыўныя гурткоўцы разам са сваім кіраўніком 

Вітаўтам Ермалёнкам накіраваліся вывучаць 

старажытнасці Дубашынскага Двара. Перад 

вандроўкай як заўсёды азнаёміліся са 

знаходкамі мінулых гадоў, знойдзеных у час 

папярэдніх разведак, якія доўжацца ў гэтым 

месцы ўжо больш як 30 год. Таму кіраўнік 

гуртка папярэдзіў, што новыя знаходкі 

адшукаць будзе нялёгка, але “арганаўты” былі 

ўпэўнены ў паспяховасці сваёй дзейнасці. Як 

звычайна, пошук пачалі праводзіць яшчэ па 

дарозе, шукаючы розныя акамянеласці і 

надпісы на камянях. Поспех тут спрыяў 

Рачыцкаму Максіму, Лаўрыновічу Сашу, якім 

удалося знайсці першыя цікавіны. Не 

прамінулі гурткоўцы вывучаць і вялізныя 

валуны, шукаючы на іх якія-небудзь літары або 

выявы. Адразу, як толькі прыйшлі на месца, а 

гэта былы маёнтак Мёры, які пасля вайны па 

прозвішчы апошніх уладальнікаў атрымаў 

назву Дубашынскі Двор, гурткоўцы без 

адпачынку хутчэй прыняліся за пошук. Ад 

сядзібы не засталося нават падмурка, таму 

шукаць пачалі на звычайным полі. Напачатку, 

нягледзячы на тэарэтычную падрыхтоўку, 

знаходак было прапушчана нямала. Але пасля 

парадаў Вітольда Антонавіча іх стала значна 

больш. Асабліва пашчасціла Талочку Ягору, 

менавіта ён адшукаў найбольш вялікі фрагмент 

кафлі з раслінным арнаментам, які можна 

датаваць канцом XVI – XVII стст. У гэты час 

маёнткам валодалі Беліковічы. Шмат аскепкаў 

керамікі, парцаляны ды кафлі XVI – ХІХ стст. 

знайшлі і іншыя гурткоўцы: Івашкевіч Яўген, 

Крэміс Уладзіслаў, Занкевіч Даніла, Кулеш 

Дзіма. Не адставалі ад хлопцаў і дзяўчынкі: 

Граковіч Віка і Асетнік Яна. Менавіта Віка 

знайшла нуклеус з крэмня 3-га тыс. да н.э., што 

пацвярджае нашы папярэднія вывады аб 

існаванні тут паселішча часоў неаліту і 

бронзавага веку. Аб жыцці ў гэтых мясцінах у 

жалезным веку і наяўнасці тут домніцы 

сведчаць знойдзеная намі крыца і шлак. 

Зацікавілі гурткоўцаў і гліняныя ножкі ад 

патэльні-рынкі, якія можна датаваць 16-м 

стагоддзем. Як заўсёды, акрамя керамікі, шмат 

было знойдзена і аскепкаў шклянога посуду і 

нават цэлая бутэлечка ХІХ стагоддзя. Наш 

этнаграфічны музей папоўніцца і знойдзеным 

жалезным секачом, выкаваным у мясцовай 

кузні ў больш позні час. Знойдзены 

“арганаўтамі”аскепак шклянога келіха 18-га 

стагоддзя мае еўрапейскае паходжанне. 

Канешне, найбольш пашчасціла кіраўніку 

гуртка, які, дзякуючы вопыту, акрамя масавых 

знаходак керамікі і кафлі адшукаў манету 10 

грошаў 1818 года Царства Польскага, 

крамянёвы нуклеус неаліту і глінянае грузіла 

19-га стагоддзя.У гэтай вандроўцы мала было 

знойдзена металічных прадметаў, перш за ўсё 

таму, што тут шмат працуе “чорных 

капальнікаў”. Вынікі разведкі паказалі, што і 

сучаснае пакаленне гуртка здольна знайсці 

гістарычныя рарытэты нават там, дзе да цябе 

ўжо шмат разоў шукалі. Сучасная малодшая 

група даказала, што, як і 30 год таму, сябры 

археолага-краязнаўчага гуртка “Арганаўты 

мінулага” і ў сённяшні час не палохаюцца ні 

спёкі, ні баршчавіка, ні крапівы, каб адшукаць 

новыя невядомыя старонкі гісторыі роднага 

краю. 
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ПАДАРУНКІ АД ЛЮДМІЛЫ НІКІЦІНАЙ 

Падчас наведвання музеяў выдатная 

краязнаўца, кіраўнік музея “Гісторыя 

Заронаўскага краю” Людміла Канстанцінаўна 

Нікіціна разам са сваім сынам Станіславам 

падаравалі для нашых музеяў некалькі сваіх 

знаходак. Для гістарычнага музея яна перадала 

планшэт афіцэра Чырвонай Арміі часоў 

Вялікай Айчыннай вайны і каганец, зроблены 

чырвонармейцам з латуннай гільзы ад снарада, 

які ў гады вайны выкарыстоўваўся для 

асвятлення зямлянак. Падобныя рэчы на 

Мёршчыне сустракаюцца рэдка, а ў Заронаве, 

дзе баі ішлі амаль год, матэрыял дастаткова 

распаўсюджаны. Калі пры вызваленні ўсяго 

Мёрскага раёна загінула падчас баёў каля 800 

савецкіх салдат, пад вёскай Заронава, якая 

знаходзіцца непадалёку Віцебска, страты 

склалі каля 10 тысяч салдат і афіцэраў 

Чырвонай Арміі. Вядомы імёны з іх зараз 

толькі каля 9 тысяч. Дзякуючы краязнаўцам з 

Заронава папоўніцца і калекцыя значкоў 

нашага музея, у тым ліку значкамі Таварыства 

Беларускай Мовы, донара СССР, “Октябрята 

по стране октябрят”, таварыства кнігалюбаў, 

якое дзейнічала ў часы СССР, герба вёскі Бобр. 

Цікавы экспанат, які мы атрымалі ў 

падарунак,– кавалак лавы з вулкана Этна ў 

Італіі. Для музея кнігі і друку рупліўцы з 

Заронава перадалі чацвёрты том са збору 

твораў І.В.Сталіна на беларускай мове 1949 

года выдання. Дзякуючы дабрадзеям 

папоўніцца і наша калекцыя мініацюрных 

кніжак на беларускай мове “Лірыка Карла 

Маркса” ў перакладзе з нямецкай мовы Васіля 

Сёмухі 1989 года ды зборніка “Песні 

партызанскай славы” 1988 года. У 

этнаграфічны музей быў падараваны 

керамічны чайнік, выраб народнага майстра з 

Віцебска, ды рушнік з выявай зубра; як з 

гумарам распавяла Людміла Нікіціна, гэта 

сімвалічны падарунак “Зубру беларускага 

краязнаўства” Вітаўту Ермалёнку. 

НАБЫТКІ КІРАЎНІКА МУЗЕЯ 

Кожны месяц кіраўнік музейнага 

аб’яднанання за свае ўласныя сродкі набывае 

новыя экспанаты для музеяў. У чэрвені ён 

набыў ад “чорных капальнікаў” знаходкі, якія 

яны адшукалі на дне Мёрскага возера. Як 

вядома, падчас купання многія губляюць у 

вадзе нацельныя крыжыкі, вось чаму мы 

набылі пяць крыжыкаў з белага металу, усе 

яны датуюцца ХХ стагоддзем і адносяцца да 

праваслаўнай канфесіі.  Вялікая колькасць 

была знойдзена і жаночых упрыгожванняў: 

шпількі і заколкі для валасоў, разнастайныя 

завушніцы з медзі і бронзы, кулоны са знакамі 

задыяка, ланцужкі, мужчынскія запінкі для 

кашулі і іншыя рэчы. Асабліва вялікая 
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колькасць разнастайных пярсцёнкаў, як з 

штучнымі каменьчыкамі, так і проста без якіх-

небудзь упрыгожванняў. Найбольш стары 

пярсцёнак з бронзы з геаметрычным 

арнаментам можна датаваць 16-м стагоддзем. 

Шмат знаходак належала дзецям: медальён, 

значкі з выявай Леніна, якары для дзіцячых 

бесказырак ды падробкі жаночых 

упрыгожванняў. Для музея кнігі і друку Вітаўт 

Ермалёнак адшукаў вялікую калекцыю 

віншавальных паштовак і тэлеграм СССР 50-х 

– 60-х гадоў ХХ стагоддзя. Большасць з іх – 

віншаванні са святамі 8 сакавіка, Новым годам, 

днём нараджэння, і, як прыкмета той эпохі, 

віншаванні са святамі Вялікага Кастрычніка, 

Савецкай Арміі. А вось з рэлігійнымі святамі 

няма ніводнай і гэта не выпадкова. У часы 

СССР панаваў атэізм, і большасць 

насельніцтва цуралася Бога. Цікавыя паштоўкі 

з выявай старога Мінска, фотапаштоўка “Ты 

моя мечта”, паштоўкі з выявай актрысы Клары 

Лучко, касманаўта Анатоля Філіпчанкі і 

іншыя. Да 70-х гадоў ХХ стагоддзя са 

знойдзеных намі паштовак дадалася вялікая 

калекцыя з выявамі савецкіх караблёў таго 

часу, краявідамі Крыма. У музей адукацыі нам 

прыдасца і друкаванае ў Мёрскай тыпаграфіі 

віншванне з 8-м сакавіка, падзяка за добрае 

выхаванне сына Івана Клінцэвіч Людміле 

Ігнацьеўне ад дырэкцыі Мёрскай СШ № 1 1969 

года. Яшчэ адна падзяка бацькам Клінцэвічам 

за выдатныя поспехі сына была ўручана ім ад 

райкамаў КПБ, ЛКСМБ і Мёрскага 

райвыканкама. З савецкай эпохі краязнаўца 

знайшоў вялікую колькасць канвертаў з 

пісьмамі, што будзе важным падмуркам для 

вывучэння паўсядзённай гісторыі жыцця таго 

часу. Раздел музея кнігі і друку таксама 

папоўніўся значнай колькасцю каляндарыкаў. 

ПАДАРУНАК АЛЕНЫ ЛАПІЦКАЙ 

Падчас наведвання этнаграфічнага 

музея намеснік дырэктара па выхаваўчай 

працы Туркоўскай СШ Алена Лапіцкая 

(Пашкевіч) зрабіла нам чарговы падарунак. 

Яшчэ раней мы пісалі аб тым, што яе бабуля 

Альхімовіч Часлава працавала кухаркай у 

паноў Абрампальскіх з маёнтка Аблятова. 

Пасля 17 верасня 1939 года, калі паны ўцяклі ў 

Польшчу, яна захавала на ўспамін некаторыя 

рэчы з сядзібы. Алена Лапіцкая яшчэ раней 

падаравала нам здымак маці і партрэт дачкі 

Абрампальскіх ды кнігу з бібліятэкі маёнтка. 

Зараз наша дабрадзейка перадала нам цікавую 

палічку – вешалку для ручніка, што таксама 

захавалася з панскай сядзібы, ад якой зараз не 

засталося і падмурка. Палічка ўпрыгожана 

застаўкай з парцаляны з квяцістым узорам ды 

цікавымі бронзавымі цвікамі і была аздоблена 

бронзавымі накладкамі. Выраблена вешалка 

хутчэй за ўсё ў канцы ХІХ стагоддзя. 

Падарунак зойме годнае месца ў нашым 

этнаграфічным музеі.  

“АРГАНАЎТЫ МІНУЛАГА” – 

РУПЛІЎЦЫ МУЗЕЯ 

Нягледзячы на канікулы, актыўныя 

гурткоўцы працягваюць наведваць музей, 

засвойваць веды па гісторыі і археалогіі, 

вывучаць дапаможныя гістарычныя 

дысцыпліны, знаёміцца з музейнымі 
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экспазіцыямі. Асабліва шчыруюць на занятках 

Лаўрыновіч Саша, Асетнік Яна. А вось сябры 

малодшай групы гуртка Талочка Ягор ды 

Рачыцкі Максім, Дзехцяронак Кірыл ахвотна 

займаюцца першапачатковай рэстаўрацыяй 

знаходак музея. Яны любяць прыходзіць у 

музей, каб ачышчаць ад вокіслаў старадаўнія 

прадметы з медзі, бронзы ды жалеза. Шмат 

папрацавалі “арганаўты” і над ачышчэннем ад 

бруду і пылу старых кніг, паштовак, канвертаў. 

Не забыаюць на канікулах яны і свой дэвіз 

“Шукаць і знаходзіць”. Так, Лаўрыновіч Саша 

прынёс у музей знойдзеныя ў сваёй бабулі на 

агародзе ў вёсцы Кацілава аскепкі керамікі і 

парцаляны ХІХ – ХХ стст. Асетнік Яна 

адшукала бронзавую ручку, якая была калісьці 

ў дзвярах Мёрскага касцёла. У бабулі яна 

знайшла стары падручнік польскай мовы для 

трэцяга класа агульнаадукацыйных школ 

першай ступені.  Яго аўтар Станіслаў Вёнцак, 

а надрукаваны быў у Варшаве ў 1936 годзе. На 

тытульным лісце кнігі наклеена марка 

вартасцю 10 грошаў, што сведчыць аб тым, 

што з кожнага падручніка бралася дадатковая 

плата на пабудову школ у гонар Юзэфа 

Пілсудзкага. Надпіс алоўкам сведчыць, што 

кніга належала вучаніцы Лідзіі Шамёнак. 

Юршэвіч Аляксандр, актыўны 

ўдзельнік гуртка ў 2005 – 2010 гадах, і зараз не 

парывае з намі сувязь, працягвае перадаваць 

для нашага музея свае новыя знаходкі.  Так для 

музея кнігі і друку ён падараваў два 

малітоўнікі. Самая старая кніжачка –  сябра 

Таварыства жывога ружанца – надрукавана на 

польскай мове ў горадзе Торуні ў 1930 годзе і 

мае адпаведную назву “Жывы ружанец”. Яе 

аўтар – ксёндз Францішак Навакоўскі. Другі 

малітоўнік, пад назвай “Хвалім Хрыста”, 

таксама польскамоўны, пабачыў свет у 

Кракаўскім выдавецтве “Novum” у 1993 годзе.
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41 Чарняўскі Канстанты з правам 1\6 надзела №76 41 181 3, 858 

42 Спадчыннікі Чарняўскага Юзэфа: жонка Алена, 

іх дзеці:Міхал, Мікалай, Клаўдзія з правам 1\6 

надзела №76 

42 142 2, 855 

 Сумесная ўласнасць гаспадароў пад №№39, 40, 

41,42 

 76 1,066 

43 ЯзёнакГіляры 43 2 

17 

6, 541 

0,358 

44 Язёнкі: Ганна, Міхал, Ян, Люба, Канстанты з 

правам 7\14 надзела №16 

44 6 6,449 

45 Язёнкі: Аляксандр, Мікалай, Марыя з правам 

3\14 надзела №16 

45 3 5, 764 

46 Язёнак Стэфан з правам 1\14 надзела №16 46 33 1, 673 

47 Язёнак Андрэй і Тэадор з правам 2\14 надзела 

№16 

47 32 3, 194 

48 Язёнак Мечыслаў з правам 1\14 надзела №16 48 34 1, 633 

 Сумесная ўласнасць гаспадароў пад №№44, 45, 

46, 47, 48. 

 16 0, 770 

49 Аўласевіч Лукаш 49 39 12, 587 

   74 0, 482 

50 Плоска Марыя з правам 59\84 надзела №75 50 146 6,101 

51 Гарбачонак Ян з правам 25\84 надзела №75 51 143 4, 109 

 Сумесная ўласнасць гаспадарак №50, №51  75 0, 575 

52 Драгель Аляксандр з правам 1\2 надзела №44 52 31 4, 122 

53 Спадчыннікі Драгеля Сымона: дзеці Уладзіслаў, 

Міхаіл, Антаніна з правам 1\2 надзела №44 

53 26 3, 850 

 Сумесная ўласнасць гаспадарак №52, №53  44 0, 342 

54 Саснавік Нахман з правам 1\2 надзела №13 і 1\2 

надзела №15 

54 146 14, 672 

   166 0, 0507 

   72 0, 548 

55 Саснавік Янкель з правам 1\2 надзела №13 і 3\4 

надзела №15 

55. 164 2, 894 

 Сумесная ўласнасць гаспадарак  №54, №55  13 0, 465 

   15 0, 126 

56 Язёнак Бенядзікт з правам 1\2 надзела №13 і 3\4 

надзела №73 

56. 147 5, 239 

57 Язёнак Аляксандр з правам 1\2 надзела    №73 57. 29 4,980 

 Сумесная ўласнасць гаспадарак  №56, №57  73 0,562 

58 Кунцэвіч Ян з правам да 1\4 надзелаў №№ 19,71) 58 7 4, 303 

59 Кунцэвіч Міхал з правам да 1\4 надзелаў №№ 

19,71) 

59 25 5,785 
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60 Спадчыннікі Кунцэвіча Гілярыя: жонка Ксенія, 

дзеці Мікалай, Уладзімір, Аляксандр, Вольга з 

правам 2\4 надзелаў №№19, 71 

60. 38 17, 085 

 Сумесная ўласнасць гаспадарак   №№58,59,60   19 0, 629 

   71 0,693 

61 Кунцэвіч Юзэф з правам 1\2 надзела № 69 61 41 7, 386 

   21 0, 280 

62 Казлоўскі Аляксандр з правам 1\2 надзела № 69 62 27 4, 755 

   20 0,210 

 Сумесная ўласнасць гаспадарак   №№ 61, 62  69 0, 176 

63 Дэйч Бейнус з правам 1\2 надзела № 70 63 148 6, 876 

64 Спадчыннікі па памерлым Кунцэвічу Базылю: 

жонка Міхаліна, па трэцяму мужу Гарноўская, 

дзеці Ян і Вольга Кунцэвічы з правам 1\2 надзела  

№ 70 

64 61 5, 899 

 Сумесная ўласнасць гаспадарак №№ 63, 64  70 0, 593 

65 Спадчыннікі Катовіча Яна: жонка Габрыела, 

сыны Ян і Роберт 

65 40 22, 516 

   22 1, 021 

66 Чэпулёнак Стэфан з правам 1\2 надзела №46 66 42 4,008 

   45 0, 289 

67 Чэпулёнак Цыпрыян з правам 1\2 надзела  №46 67 37 4,753 

 Сумесная ўласнасць гаспадарак   №№ 66, 67  46 0, 569 

68 Антанёнак Антон з правам 14\42 часткі надзелаў 

№№ 49,108 

68 1 10, 040 

69 Антанёнак Марыя і Ганна з правам 14\42 часткі 

надзелаў №№ 49,108 

69 59 2, 476 

 

70 Антанёнак Клара і Блашка Агнешка з првам 7\42 

часткі надзелаў №№ 49,108 

70 137 2,833 

 

71 Апалька Марцін з првам 1\42 часткі надзелаў 

№№ 49,108 

71 55 0, 320 

 

72 Смулькевіч Кацярына з правам 6\42 часткі 

надзелаў №№ 49,108 

72 64 4, 985 

 Сумесная ўласнасць гаспадарак   №№ 68, 69,70, 

71,72 

 49 0, 594 

   108 0,657 

73 Антанёнак Шымон 73 67 5, 637 

74 Чарняўскі Браніслаў 74 138 10, 141 

   51 0, 332 

75 Маціеўская Клаўдзія 75 50 1, 445 

   109 0,394 

76 Спадчыннікі Дзехцяронка Паўла: жонка 

Анастасія, дзеці Базыль і Ганна 

76 112 1, 808 

   57 0, 773 

77 Аляхновіч Антон 77 36 4,662 
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78 Спадчыннікі Аляхновіча Яна: жонка Алена, 

сыны Міхал, Юзэф, Адам 

78 60 

54 

1, 142 

0, 253 

79 Дзехцяронак Юзэф з правам 14\28 надзела №111 79 135 3,335 

80 Дзехцяронак Антон з правам 8\28 надзела №111 80 113 3, 500 

81 Сумесная ўласнасць гаспадарак №№79,80 і 

спадчыннікаў Дзехцяронка Вацлава: жонкі 

Тафілі, па другуму мужу Сіповіч, і сыноў Антона 

і Зянона з правам 6\28 надзелаў №№ 79, 80 

81 111 0, 590 

82 Спадчыннікі Дзехцяронка Антона: жонка Сабіна, 

дзеці Пётр, Казімір, Ганна, Казіміра 

82 140 

110 

3, 264 

0, 404 

83 Васюцёнак Юстына 83 165 2, 474 

84 Скукоўская Іаанна 84 115 2, 594 

85 Курыловіч Ядвіга 85 68 4, 725 

86 Летахіцкі Антон 86 163 2, 349 

87 Кунцэвічы: Марыя, Вольга, Павел 87 62 1, 623 

88 Нехвядовіч Юзэфа 88 169 2,755 

89 Касцюкевіч Мікалай з правам 1\2  надзела №52 89 35 1, 611 

90 Спадчыннікі Касцюкевіча Міхала: жонка Марыя, 

дзеці Мікалай, Вера, з правам 1\2 надзела №52 

90 53 0, 433 

 Сумесная ўласнасць гаспадарак №№ 89.90  52 0, 094 

91 КасцюкевічУладзіслаў 91 114 3, 454 

92 Чарняўская Юзэфа 92 96 0, 104 

93 Перлаў Лейзар 93 136 3, 747 

94 Курыловіч Мікалай 94 99 0, 036 

95 Драба Фёдар 95 97 0, 044 

96 Кукуць Казімір 96 100 0, 029 

97 Антанёнак Эльжбета 97 43 0, 099 

98 Хадкель Хацкель 98 14 0, 071 

99 Саснавік Бася 99 12 0, 300 

100 Лібін Абрам 100 11 0, 311 

101 Калмановіч Рыва 101 10 0, 213 

102 Саснавікі Рада і Хацкель 102 152 0,186 

103 Ліўшыц Мордух 103 157 0, 022 

104 Саснавік Гірша 104 158 0, 475 

105 Сасновік Залман 105 89 0, 878 

106 Юршэвіч Кароль 106 92 0, 271 

107 Іоффе Нахам 107 93 0, 103 

108 Фейгін Мендэль 108 90 0, 065 

109 Кас Ідэль 109 160 0, 355 

110 Драгель Павел 110 56 0, 030 

111 Уласнасць гміны ў Новым Пагосце 111 9 0,116 

112 Праваслаўны прыход у Новым Пагосце 112 159 2,114 

113 Уласнасць яўрэйскага грамадства  

 

113 151 0, 025 
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ВЯЛІЧЫНЯ ЗЯМЕЛЬНАЙ УЛАСНАСЦІ 

ЖЫХАРОЎ МЯСТЭЧКА НОВЫ-ПАГОСТ 

(ЗАКАНЧЭННЕ, ПАЧАТАК У № 5 ЗА 2017 

ГОД)  

 Агульная колькасць зямлі, належнай 

да мястэчка Новы Пагост, налічвала ў той час 

604, 571 гектара зямлі. У пералік зямельных 

надзелаў, належных да мястэчка, не ўвайшлі 

надзелы №№ 23,185,186,187 агульнай 

колькасцю 12,194 гектара, якія адносіліся да 

грамадскай уласнасці – іх займалі дарогі і 

могільнік. Акрамя таго, надзел № 82 належаў 

былой уніяцкай царкве. Аналізуючы 

колькасць зямельнай уласнасці жыхароў 

Новага Пагоста, можна зрабіць вывад, што 

пераважная большасць жыхароў мела толькі 

невялікія надзелы, на якіх стаялі хаты і 

гаспадарчыя пабудовы. Каб сям’я магла 

пражыць, трэба было мець не менш за 10 

гектараў зямлі. Значыць, большасць жыхароў 

мястэчка мусіла або арэндаваць зямлю ў 

мясцовых паноў, або наймацца парабкамі да 

багатых сялян ці займацца рамяством і 

гандлем. Прывядзём прыклады заняткаў 

жыхароў Новага Пагоста ў міжваенны час 

(1921 – 1939) з нашай кнігі “Чароўных 

вандровак пярсцёнкі” (стар. 172).  У 1921 г. 

Новы Пагост, як і ўся Заходняя Беларусь, 

увайшоў у склад другой Рэчы Паспалітай. У 

міжваенны перыяд мястэчка стала цэнтрам 

гміны Браслаўскага павета. Кожны чацвер 

праводзіліся кірмашы. У Новым Пагосце 

з’явілася шмат яўрэяў, якія адкрылі свае 

крамы. У параўнанні з пачаткам XX ст. іх 

колькасць павялічылася. Галантэрэйнымі 

вырабамі гандлявалі М. Фёйгін, Х. Лібін, М. 

Рабіновіч, Е. Самовіч, Х. Сасновік, А. 

Монскі, розныя тавары прадаваў В. 

Пальчэўскі, харчовыя тавары — Д. Аврох, С. 

Фэнстэр, Я. Красільшчык, Я. Васючонак, Ш. 

Захараў, С. Зеф, тытунёвую лаўку трымаў 

Станіслаў Тукай, спіртам гандляваў Р. 

Бідьдзюга. У мястэчку тры закусачныя, 

пякарня Гідэлькайта, піваварня Л. Гамы, 

крамы кааператыву “Пшыяцель”, а таксама 

сельскагаспадарчага інвентару “Рольнік”. 

Гандаль пашырыўся пасля адкрыцця ў 30-я 

гг. чыгункі Друя –Варапаева. Пабудаваны 

млын на дзвюх газагенератарных 

устаноўках, трымаў яго І. Міцкевіч. Там не 

толькі малолі зерне, але і асвятлялі некалькі 

вуліц. У Пагосце была гарбарня — невялікае 

прадпрыемства па апрацоўцы шкур. Там 

працавалі індывідуальныя прадпрымальнікі 

— татары С. Асановіч, А. Гэмбіцкі. 

Дзейнічаў ветраны млын, якім валодаў М. 

Лакотка. Будынак бальніцы займала 

кіраўніцтва гміны, але быў прыёмны пакой, 

дзе прымалі дактары Ч. Воланьскі, А. 

Смігельскі, фельчар З. Мураўскі, акушэрка 

А. Касевіч. На ўсю акругу славіўся прыватны 

доктар Зэлібер, валодаў нават сваёй 

рэнтгенустаноўкай. Аптэку трымаў І. Кац. 

Працаваў у мястэчку і ветэрынарны доктар 

Станіслаў Канаплянскі. Былі ў Новым 

Пагосце і майстры-кавалі А. Магаліньскі, Я. 

Седзюковіч, Гіліньскі. На ўсю ваколіцу 

славіліся краўцы Х. Хідкель, І. Номкін, І. 

Підэс, шаўцы З. Фэйгін, А. Рутштейн, слесар 

М. Каган, майстар па рамонце гадзіннікаў І. 

Гамус. Ільном гандлявалі А. Лібін, Х. 

Сасновік. Улічваючы вялікую колькасць 

драўляных пабудоў, створана пажарная 

ахова. У той час мястэчка налічвала 123 хаты 

і 776 жыхароў. 

Пераклад з польскай мовы і 

падрыхтоўка да друку В.Ермалёнка 
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