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                  ПА  ДАРОЗЕ  НА ДЗІСНУ 

 

 

 

 

 

НАШЫ НАВІНЫ 

 

ЭКСКУРСІІ 
 

У музеі—госці з Мінска 
 

   Падчас наведвання нашага горада ў 

гістарычным музеі і музеі кнігі і друку пабывалі 

супрацоўніцы выдавецтва ―Медысонт‖ Шычко 

Святлана Уладзіміраўна і Марыя Сяргееўна 

Гнечык. Кіраўнік музеяў Ермалѐнак В.А. правѐў 

для іх экскурсіі. Госці даведаліся аб мінулым 

горада і раѐна, адметнасцях развіцця Мѐршчыны ў 

розныя перыяды гісторыі. Асаблівая ўвага 

наведвальніц была звернута на рарытэты музея, 

цікавыя этнаграфічныя рэчы. Н  айбольш цікавымі 

для спецыялістаў былі кніжная справа, вялікая 

колькасць старадрукаў і іншых рэдкіх выданняў, а 

таксама разнастайныя раздзелы экспазіцыі музея 

кнігі і друку. 

 

У музеі—госці з Латвіі 
 

   Нашы музеі часта наведваюць прадстаўнікі 

розных грамадзянскіх арганізацый, як беларускіх, 

так і замежных.У ліпені госцем нашых музеяў 

была намеснік кіраўніка грамадскага таварыства 

беларусаў Даўгаўпілса ―Уздым‖ Людміла 

Сінякова і актыўны сябра гэтага таварыства 

Мікола Паўловіч.  

   Падчас экскурсій па музеях нашай школы, 

якія праводзіў іх дырэктар Ермалѐнак Вітольд 

Антонавіч, госці былі азнаѐмлены з гісторыяй 

стварэння музеяў, а таксама з паходжаннем 

найбольш цікавых артэфактаў з раздзелаў па 

археалогіі, этнаграфіі, нумізматыцы, геральдыцы 

гістарычнага музея. У музеі кнігі і друку ўвага 

гасцей была звернута на багацце і разнастайнасць 

раздзелаў, а таксама насычанасць іх экспанатамі. 

Асабліва выклікалі здзіўленне і захапленне гасцей 

раздзелы ―Старадрукі‖,‖Філуменія‖, ―Газеты‖, 

‖Часопісы‖ і інш. У час экскурсій адбывалася 

размова аб тым, што ў школах Латвіі зніклі музеі і 

не развіваецца краязнаўства. 

 

 

У МУЗЕІ—КАРЭСПАНДЭНТЫ 

 

   У чарговы раз у нашы музеі завітаў 

намеснік галоўнага рэдактара ‖Краязнаўчай 

газеты‖ Уладзімір Пучынскі. Карэспандэнтка 

Алена Казленя наведала нас упершыню. Падчас 

экскурсіі, якую праводзіў кіраўнік музеяў 

Ермалѐнак В.А., асаблівая ўвага гасцей была 

звернута на найбольш цікавыя экспанаты музея і 

працэс пошукавай дзейнасці археолага-

краязнаўчага гуртка ―Арганаўты мінулага‖.  

   У гістарычным музеі наведвальнікаў 

найбольш зацікавілі пастка для пчолаў, мянташка, 

   МЁРСКАЯ ДАЎНІНА 
   Выданне рады музеяў ДУА ―Міѐрская СШ №3‖ 

гуртка ―Арганаўты мінулага‖                              № 7 (43) 2014    



 
Мёрская даўніна ліпень, 2014 

 2 

 

 

 

шыльда з вѐскі Крукаўшчына, рэч чараўніка, 

люстэрка гераіні паўстання 1831 года Эміліі 

Плятэр і інш.  У музеі кнігі і друку увага гасцей 

была звернута на новыя паступленні і найбольш 

цікавыя экспанаты з усіх 16 раздзелаў экспазіцыі. 

Пра асобныя цікавіны кіраўніком музея быў 

зроблены змястоўны аповед.  

 

 

ЭКСКУРСІІ ДЛЯ ШКОЛЬНІКАЎ З 

БРАСЛАВА 

 

   З суседняга раѐна нас часта наведваюць 

вучні з розных школ. У ліпені да нас завіталі 

школьнікі з СШ №1 г Браслава, удзельнікі 

ваенна-патрыятычнага летніка.  Браслаўчан было 

амаль 40 чалавек, таму ўдзельнікі экскурсіі былі 

падзелены на дзве групы: для адной з іх экскурсію 

праводзіла захавальніца фондаў Ермалѐнак М.Г., 

для другой—кіраўнік музеяў Ермалѐнак В.А.  

   Падчас экскурсій асаблівая ўвага дзяцей 

была звернута на агульнасць і блізкасць гісторыі 

раѐнаў-суседзяў, бо на працягу звыш 300 год 

Мѐршчына ўваходзіла ў Браслаўскі павет. Наша 

агульная гісторыя знітавана і агульнымі 

шляхецкімі родамі, такімі як Сапегі, Рудаміны, 

Святаполк-Мірскія, Замбжыцкія і інш. 

Неаслабнай увагай у юных экскурсантаў 

карысталіся  найбольш цікавыя і экспанаты музея, 

асабліва па археалогіі і этнаграфіі, нумізматыцы, 

баністыцы, ваенныя рэліквіі. У музеі кнігі і друку 

наведвальнікі азнаѐміліся з асноўнымі раздзеламі 

экспазіцыі. Асабліва школьнікаў зацікавілі 

раздзелы ―Рукапісная кніга‖, ―Старая беларуская 

кніга‖, дзе дзяцей уразіў аповед аб рукапіснай 

кніжцы на беларускай мове Яна Лучыновіча, 

багатыя раздзелы ―Духоўная літаратура‖, ―Старыя 

падручнікі‖, ―Філуменія‖. Напрыканцы экскурсіі 

была праведзена віктарына, найлепшыя знаўцы 

музейнай экспазіцыі атрымалі прызы. 

 

 

ЭКСКУРСІЯ ДЛЯ ГАСЦЕЙ З ПОЛАЦКА 

 

   Цікавасць да нашых музеяў праяўляюць не 

толькі школьнікі, якіх прывозяць перш за ўсѐ 

настаўнікі, але і шмат дарослых, якія чулі аб 

нашых музеях і ў якіх з’явілася жаданне пабываць 

у музеях і на ўласныя вочы пабачыць экспазіцыю. 

Так, у ліпені пабывала ў нашых музеях вялікая 

група наведвальнікаў з г.Полацка. Экскурсіі для 

палачан праводзілі: для адной групы Ермалѐнак 

В.А., для другой—Ермалѐнак М.Г.  

   Горад Полацк мае вялікую колькасць 

разнастайных музеяў, таму ўвага экскурсантаў 

была засяроджана перш за ўсѐ на адметнасцях 

гістарычнага і культурнага развіцця Мѐршчыны, 

якая праяўляецца ў экспанатах музеяў нашай 

школы. Экскурсіі доўжыліся ў кожным з музеяў 

па адной гадзіне, але нават за гэты кароткі для 
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экскурсій час госці змаглі пераканацца ў 

унікальнасці шматлікіх артэфактаў, знойдзеных у 

нашым краі, якіх не ўбачыш нават у буйных 

дзяржаўных музеях. Зацікавіла наведвальнікаў і 

сама пошукавая дзейнасць краязнаўцаў- 

школьнікаў. Падчас развітальнай гутаркі з 

экскурсантамі з Полацка яны падкрэслілі 

ўнікальнасць музеяў СШ №3 г.Міѐры. 

 

 

 

ЭКСКУРСІЯ ПА БРАСЛАЎСКА-

ДРУЙСКІМ ПЯРСЦЁНКУ 

 

   У нашай школе ѐсць шмат педагогаў, якія 

любяць падарожжы па родным краі. Летам падчас 

канікул іх захапленне знаходзіць сваю 

рэалізацыю. Сѐлета па прапанове краязнаўца і 

гісторыка Ермалѐнка В.А. была арганізавана пятая 

па ліку экскурсія, у гэты раз на суседнюю 

Браслаўшчыну. Маршрут ўжо быў распрацаваны 

Ермалѐнкам В.А. некалькі год таму і неаднойчы 

ўжо здзейснены.  

   Маршрут дастаткова вялікі—звыш 100 

кіламетраў, таму было вырашана абмінуць такія 

яго аб’екты, як Каменполле, Пераброддзе, 

большасць экскурсантаў з якімі была азнаѐмлены 

падчас 

вандроўкі 

па 

―Срэбраным 

пярсцѐнку‖. 

Першы 

прыпынак 

адбыўся ў 

Іказні. Гэта 

мястэчка 

мае цікавую 

гісторыю. 

Да нашага 

часу 

захаваліся 

замчышча 

на востраве, 

дзе ў 1504 

годзе Янам 

Сапегам быў пабудаваны замак; неагатычны 

касцѐл Божага Цела, які пабудаваны ў 1912 годзе; 

праваслаўная царква ў імя Св.Мікалая, 

пабудаваная ў рэтраспектыўна-рускім стылі ў 

1905 годзе. Аб цікавай ваеннай, канфесійнай 

гісторыі мястэчка і апавядаў для экскурсантаў 

настаўнік-краязнавец.  

   Па дарозе на Браслаў экскурсанты 

пазнаѐміліся з цікавай гісторыяй маѐнтка 

Бяльмонты і яго ўладальнікаў. Асабліва ўразіла іх 

гісторыя графа Мануццы, якога называлі ―д’яблам 

Поўначы‖. Шмат часу заняла экскурсія па 

старажытным Браславе. Найперш экскурсанты 

пабывалі на Замкавай гары, дзе пачулі легенды аб 

паходжанні назвы горада, яго цікавай і 

старажытнай гісторыі. Уражаны былі ўдзельнікі 

экскурсіі гісторыяй пра знакамітага доктара 

Станіслава Нарбута, яго самаахвярную працу на 

карысць людзям.  

   Акрамя Замкавай гары, настаўнікі з Мѐраў 

пабывалі і пачулі аповед экскурсавода аб касцѐле 

Маці Божай, перабудаваным у 1897 годзе на 

месцы былой святыні 1824 года. Тут знаходзіцца 

цудадзейны абраз Маці Божай Браслаўскай – 

Валадаркі азѐраў. Разынкавая муроўка на 

паўночнай і ўсходняй сценах храма надае святыні 

больш маляўнічы выгляд, змякчае ўражанне 

суровасці каменнай кладкі.  

   Насупраць касцѐла знаходзіцца 

праваслаўная царква ў гонар Свяціцеля Мікалая 

Цудатворца. Храм пабудаваны ў 1897 годзе з 

цэглы і атынкаваны. Увага экскурсантаў была 

звернута на багаты дэкор храма, асаблівасці яго 

пабудовы, старажытнасць абразоў, якія 

знаходзяцца ў царкве. Азнаѐміліся і з архітэктурай 

трыццатых гадоў 20-га стагоддзя—будынкамі 

былога староства і дамоў былых польскіх 

чыноўнікаў вядомага віленскага архітэктара 

Ю.Клоса.  

   Па дарозе на Слабодку экскурсанты 

знаѐміліся з гісторыяй вострава Манастыр, 

гарадзішчам Маскавічы і Рацюнкамі, легендамі і 

паданнямі з наваколля Слабодкі. А ў самім 

мястэчку ўразіў сваім як знешнім, так і ўнутраным 

выглядам касцѐл Провіда Божага, пабудаваны ў 

1906 годзе. Асабліва ўразіў інтэр’ер храма, які 

распісаны малавядомым мастаком у 70-я гады 20-

га стагоддзя. Роспісы здзіўляюць сваѐй 

манументальнасцю і маляўнічасцю. Цікава было 

даведацца, што скульптуры апостала Пятра, 

Св.Казіміра, Св.Еўфрасінні былі выкананы 

мѐрскім скульптарам Аляксандрам Чарняўскім. 

Удзельнікі экскурсіі слухалі аповед экскурсавода 

аб гісторыі гэтай мясцовасці, аб радаводзе 

Мірскіх і іх родавым гняздзе побач з Слабодкай—

Завер’і.  

   На абед нас гасцінна запрасіла дырэктар 

школы Атрошка Валянціна Генадзеўна, якая на 

сваѐй дачы падрыхтавала смачную юшку, а пасля 

абеду жадаючыя маглі паплаваць на лодцы і 

катамаране, пакупацца ў возеры і палюбавацца 

Ля касцёла ў Іказні 
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мясцовымі краявідамі. Пасля адпачынку 

экскурсанты накіраваліся ў напрамку Друі, дзе па 

дарозе з цікавасцю слухалі пра сына Цвятаевай—

Эфрона, які быў цяжка паранены і памѐр па 

дарозе ў шпіталь і пахаваны непадалѐку ад 

Друйска, ля в.Струнеўшчына; аб маѐнтку Мірскіх 

Панчаны, які звязаны з дзяцінствам пачынальніка 

беларускай літаратуры В.Савіча-Заблоцкага; аб 

падзеях вайны 1812 года і пераможнай бітве 

рускага генерала Я. Кульнѐва.  

   Былы горад Друя з’яўляецца пярлінай 

нашага маршрута. Аб гісторыі і помніках гэтага 

горада можна было б апавядаць шмат гадзін. 

Сапраўды, тут знаходзяцца знакаміты і самы 

стары архітэктурны помнік у нашым краі, былы 

бернардынскі касцѐл Св.Тройцы, пабудаваны ў 

1646 годзе, Дабравешчанская царква, руіны 

царквы Пятра і Паўла, мураваная сядзіба Сапегаў-

Мілашаў 18-га стагоддзя. Акрамя таго, захаваліся 

і гарадская забудова 19-га –пач.20-га ст., а таксама 

выдатны помнік эпіграфікі ―Барысаў камень‖ 12-

га ст., адзіныя выдатна захаваныя яўрэйскія 

могілкі 18-га – 19-га стст. У Друі нарадзілася 

шмат знакамітых асобаў. Сярод іх прафесар У. 

Беняшэвіч, які быў сябрам А.Эйнштэйна, яўрэйскі 

пісьменнік А.Друянава, наркам гандлю СССР у 

30-я гады 20-га ст. Вельцэр, рэвалюцыянерка 

Злата Ліліна і інш.. Экскурсія праводзілася да 

самага вечара і яшчэ раз пацвердзіла, што наш 

край мае багаты турыстычны патэнцыял. 

 

 

Цікавы паход 
 

   Многія сябры гуртка ―Арганаўты мінулага‖ 

адначасова з’яўляюцца ўдзельнікамі гуртка 

інтэлектуальных гульняў. Вось чаму летам быў 

арганізаваны сумесны паход на Важу, 

арганізатарам якога выступіла настаўніца гісторыі 

Будзько Наталля Іванаўна. Месцам начлегу была 

абрана турыстычная стаянка Важа. Пад час 

паходу гурткоўцы праводзілі разнастайныя 

інтэлектуальныя гульні, конкурсы. Наталля 

Іванаўна арганізавала нават невялікі канцэрт 

мастацкай самадзейнасці.  

   Таксама гурткоўцам цікава было праявіць 

сябе і ў археалагічным пошуку. Тэрыторыя была 

абрана зручная, таму што побач некалі 

знаходзілася вѐска Ківернікі. У вѐсцы ў пачатку 

20-га стагоддзя было 24 жыхары, а знікла яна ў 

50-я гады мінулага стагоддзя. ―Арганаўты 

мінулага‖ не аднойчы вялі на месцы былой вѐскі 

пошук і знаходзілі як кераміку, так і манеты. Зараз 

пошук весці значна цяжэй, бо на месцы паселішча 

пасаджаны лес. Але не гледзячы на цяжкасці, 

гурткоўцы ізноў адшукалі аскепкі керамікі 16-га – 

20-га стст., парцаляны, шклянога посуду. Асабліва 

шчыравала ў пошуку Чэрвінская Ліза. Наведалі 

краязнаўцы і ўрочышча Навалака. Тут пашчасціла 

Ермалѐнку Антону Вітольдавічу. Закопваючы 

смецце, ѐн знайшоў ляпную кераміку пач. 1 тыс. 

да н.э. і культурны пласт да 20 см. Гэта сведчыць 

аб тым, што на гэтым пагорку магчыма 

знаходзілася гарадзішча жалезнага веку.  

 

 

Падарункі музею 
 

   Падчас летняй сесіі ў перапынку паміж 

іспытамі ў чарговы раз да нас завітаў студэнт 

гістарычнага факультэта БДУ Кандратовіч Ігар. 

Як заўсѐды для музея ѐн перадаў свае чарговыя 

набыткі. Так, падчас абследавання берагоў 

Свіслачы ў Мінску яму ўдалося адшукаць 

апрацаваны крэмень, аскепкі разнастайнай 

керамікі, кафлі і парцаляны 16-га – 20-га 

стагоддзяў. Для раздзела гістарычнага музея 

На Замкавай гары ў Браславе 
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―Баністыка‖ сябра нашага гуртка падараваў копіі 

банкнотаў у 100 злотых часоў паўстання Кастуся 

Каліноўскага, а таксама трохрублѐвую купюру 

Расійскай імперыі. Для музея кнігі і друку ѐн 

набыў некалькі марак міжваенных часоў Літвы і 

Эстоніі, а таксама беларускі канверт, прысвечаны 

этнографу і фалькларысту Сержпутоўскаму. 

 

 

ДАБРАДЗЕЙ МУЗЕЯ 

 

   Амаль у кожным нумары ―Мѐрскай 

даўніны‖ мы знаѐмім нашых чытачоў з новымі 

знаходкамі, якія перадае ў наш музей краязнаўца з 

Латвіі Мікола Паўловіч. Вось і зараз пры 

чарговым наведванні музеяў наш руплівец прывѐз 

і падараваў свае чарговыя экспанаты. Найбольш 

значныя папаўненні паступілі ў нумізматычную 

калекцыю.  

   Больш за сто манет мы атрымалі ў 

падарунак. Дзве трэціх з гэтага паступлення 

склалі манеты Германіі 1,5,10 пфенігаў 1840 – 

1942 гадоў і цэнты ЗША другой паловы 20-га 

стагоддзя. Акрамя таго, былі асобныя цікавыя 

манеты іншых краін. Так, у нас з’явіліся манеты 

Тайланда 10 бат і 10 сатангаў, 20 цэнтаў краіны 

Сінгапур, 1 ліра і 50 лір Турцыі, 5 цэнтаў 1968 

года Рэспублікі Куба, 50 цэнтаў з Аргенціны, 1 

дырхем з Аб’яднаных Арабскіх Эміратаў, 

палавіна шэкеля з Ізраіля. Шмат манет 

еўрапейскіх краін: 1 франк і 50 санцімас з 

Францыі, 50 бані з Румыніі, 100 і 20 ліраў з Італіі, 

10 і 5 крон з Чэхіі, 50 і 10 пенні з Фінляндыі, 5 

птас з Іспаніі, 20 форынтаў з Венгрыі, 10 крон з 

Ісландыі.  

   Асабліва шмат манет падараваў Мікола з 

краін Паўночнай Еўропы, дзе ѐн нядаўна пабыў. 

Так, з Нарвегіі былі прывезены 2, 5, 10, 50 орэ і 1 

крона, са Швецыі 25 орэ, 1 і 5 крон з Даніі, 10 

цэнтаў з Нідэрландаў. Акрамя таго, асобныя 

манеты былі з Вялікабрытаніі, Германіі, 

Казахстана, Расіі і Украіны. Самая цікавая манета, 

якая нам была падаравана, нажаль, пакуль яшчэ 

намі не вызначана. Ёсць меркаванне, што гэта 

медная манета Залатой арды 13-га –14-га стст. Для 

гістарычнага музея Мікола падараваў і аўтаручку 

з подпісам—падарунак маѐру Лагуціну з часоў 

вайны ў Афганістане 1983 года. З бонаў 

калекцыянер з Латвіі перадаў некалькі папяровых 

банкнотаў Расійскай імперыі і некалькі грашовых 

знакаў Германіі вартасцю 100 марак 1908, 1910 

гадоў. Музей 

кнігі і друку 

папоўніўся 

некалькімі 

кнігамі 

гатычнага 

шрыфту на 

латыскай мове 

пач. 29-га ст., а 

падручнік на 

латыскай мове 

1926 года па 

фізіцы цяпла 

адразу знойдзе 

сваѐ месца ў 

экспазіцыі 

музея. Раздзел 

адукацыі 

ўпрыгожыць 

чарнільніца з 

бронзы і мармуру 19-га ст. Шчыра дзякуем 

краязнаўцу з Латвіі за падараваныя артэфакты. 

 

 

 

КАНФЕРЭНЦЫЯ Ў Германавічах 

 

   Чарговая навукова-практычная 

канферэнцыя адбылася ў мястэчку Германавічы 

Шаркаўшчынскага раѐна. Яе арганізатарамі 

выступілі кіраўнік культурна-асветніцкага цэнтра 

імя Я. Драздовіча Ада Эльеўна Райчонак і 

старшыня  Беларускага добраахвотнага 

Таварыства па ахове помнікаў гісторыі і культуры 

Антон Астаповіч. 

   У праграму краязнаўчай канферэнцыі было 

ўключана 13 дакладаў, большасць якіх была 

прысвечана паўстанню 1863 – 1864 гадоў і яго 

героям у нашым краі. Краязнаўца з Паставаў 

Вадзім Шушко выступіў з дакладам 

―Пастаўшчына ў часы паўстання 1863 – 1864 гг.‖ 

Краязнаўца з Лынтупаў Міхал Гіль на аснове 

манаграфіі Яніны Якубянец-Чаркоўскай распавѐў 

аб паўстанні ў Свянцянскім павеце і аб 
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выдавецкай дзейнасці ―Сумежжа‖. Даклад Ады 

Райчонак быў прысвечаны паплечніку паўстання 

Кастуся Каліноўскага Францу Канаплянскаму, 

уладанні якога былі ля Новага Пагосту. Цікавымі 

звесткамі аб пошуках прозвішча невядомага 

паўстанца падзяліўся краязнавец з Браслаўшчыны 

Віктар Бунта. Антон Астаповіч з Мінску 

падзяліўся вопытам вывучэння праблем 

захоўвання і інтэрпрэтацыі матэрыяльных 

аб’ектаў, звязаных з паўстаннем 1863 – 1864 

гадоў.  

   Дырэктар музеяў сярэдняй школы №3 г. 

Мѐры Вітаўт Ермалѐнак выступіў з дакладам аб 

лѐсе паўстанца і скульптара з Мѐршчыны Генрыка 

Дмахоўскага

, а таксама 

распавѐў аб 

ушанаванні 

памяці 

паўстання 

мемарыяльн

ай шыльдай 

на яго 

радзіме ў 

Забалоцці і 

выданні 

брашуры на 

асабістыя 

сродкі пра 

знакамітага 

паўстанца і 

скульптара.  

   Частка 

выступленняў выйшла за межы азначанай тэмы. 

Так краязнавец з Глыбокага Зміцер Лупач 

распавядаў аб гісторыі назваў вуліц Глыбокага, а 

Рыгор Шарыпкін з Залесся тэмай свайго 

даследавання абраў гісторыю Лужацкай . 

Выступленне Эдмунда Гірына было прысвечана 

барацьбе за аднаўленне Лужацкай сінагогі. 

Краязнавец з Латвіі Мікола Паўловіч распавѐў 

прысутным пра сваю пошукавую дзейнасць па 

збіранні дакументальнай спадчыны па гісторыі 

беларускага руху ў Латвіі і аб яго знакамітых 

дзеячах. На развітанне для прысутных адбыўся 

канцэрт знакамітых беларускіх бардаў Таццяны 

Беланогай і Зьміцера Бартосіка. Налета чарговая 

канферэнцыя ў Германавічах будзе прысвечана 

100-годдзю Першай сусветнай вайны.  

 

 

 

 

 

 

Цікавы здымак 
 

Маѐнтак у Каменполлі. 1947 год 
 

   Гэты здымак падараваў нашаму музею яшчэ 

ў 2005 годзе ветэран Вялікай Айчыннай вайны 

Іван Сямѐнавіч Вараб’ѐў. На фота мы бачым на 

пярэднім плане жанчын—работніц раѐннай 

бальніцы, якая тады месцілася ў маѐнтку 

Каменполле, бо ў мястэчку Мѐры ў той час не 

знайшлося ні месца, ні вартага будынка для 

размяшчэння бальніцы. Гаспадары ж маѐнтка 

Каменполле Мірскія пакінулі яго падчас вайны і 

выехалі ў Польшчу.  

   У цэнтры здымка са зброяй у руках сам Іван 

Сямѐнавіч, якому была даручана ахова бальніцы, 

бо ў той час у нашай мясцовасці было яшчэ шмат 

бандыцкіх груповак. Хоць сядзіба ў Каменполлі 

захавалася да нашых дзѐн, але яе правае крыло 

было пазней перабудавана; да нашых дзѐн 

змяніўся і вонкавы выгляд будынка. Асабліва 

шмат зменаў пацярпеў другі паверх, з 

абсталяваннем паравога ацяплення былі 

разабраны коміны. 

 

 

 

НАШЫ ЮБІЛЕІ 
 

65 год Міколу Крыўко 
 

   Будучы выдатны даследчык-філолаг 

Мікалай Нілавіч Крыўко нарадзіўся 16 ліпеня 

1949 г. у в. Манякова Мѐрскага раѐна. Пасля 

заканчэння Дзісенскай сярэдняй школы ў 1968 г. 

ѐн паступіў на беларускае аддзяленне 

філалагічнага факультэта Магілѐўскага 

Выступленне Ганны Базарэвіч 
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дзяржаўнага педінстытута і праз чатыры гады стаў 

навуковым супрацоўнікам аддзела лексікалогіі і 

лексікаграфіі Інстытута мовазнаўства імя Якуба 

Коласа Акадэміі навук Беларусі ў Мінску. 

У 1985 г. М.Н. Крыўко абараніў кандыдацкую 

дысертацыю ―Ацэначныя найменні асоб у 

гаворках Міѐрскага раѐна Віцебскай вобласці‖. 

Наш зямляк актыўна ўдзельнічаў у стварэнні 

двухтомнага акадэмічнага выдання ―Руска-

беларускага слоўніка‖, прымаў удзел у 

падрыхтоўцы фундаментальных калектыўных 

прац, такіх, як ―Беларуска-рускі слоўнік‖, 

пяцітомны ў шасці кнігах ―Тлумачальны слоўнік 

беларускай мовы‖, пяцітомны ―Лексічны атлас 

беларускіх народных гаворак‖. М.Н. Крыўко 

з’яўляецца суаўтарам і адным з навуковых 

рэдактараў ―Русско-белорусского словаря для 

военных», ―Тлумачальнага слоўніка беларускай 

літаратурнай мовы‖. За вялікі ўклад, унесены ў 

стварэнне гэтага выдання, М.Н. Крыўко стаў 

лаўрэатам прэміі Нацыянальнай акадэміі (1997). 

   Каля 250 навуковых, навукова-папулярных і 

энцыклапедычных публікацый па пытаннях 

лексікалогіі, лексікаграфіі, культуры мовы, 

анамастыкі, дыялекталогіі, гісторыі мовазнаўства і 

іншых выйшла з-пад яго пяра. За дзесяцігоддзі 

творчай працы стварылася картатэка, якая 

змяшчае 378 тысяч картак слоў і фразеалагізмаў. 

На аснове яе рыхтуецца да друку шматтомны 

―Слоўнік Дзісеншчыны‖, які будзе змяшчаць 

прыкладна 70 тысяч слоў і фразеалагізмаў. 

   У 1997 г. Мікалаю Нілавічу прысвоена 

акадэмічнае вучонае званне вядучага навуковага 

супрацоўніка. Яго навуковыя працы і яго асобу 

ведаюць і цэняць не толькі ў роднай Беларусі, але 

і сярод навуковай грамадскасці Расіі, Украіны, 

Літвы, Польшчы і іншых краін. 

 

 

Кароткі рыбалоўны слоўнік Мёршчыны  

(перадрук артыкула Мікалая Нілавіча 

Крыўко ―З рыбалоўнай лексікі Мѐршчыны‖) 
 

Аўтарам артыкула М. Н. Крыўко ―З 

рыбалоўнай лексікі Мѐршчыны‖, які быў 

надрукаваны ў кнізе ―Жывое наша слова‖ (с. 

242-256) у 2001 г., былі наведаны такія вѐскі 

Мѐрскага раѐна: Камянполле, Пераброддзе, 

Янова, Ясѐва, Новае Сяло, Туркова, 

Цімошкава, Канцэрава, Булахава, Восцевічы, 

Мазурына ды Манякова, дзе ім былі сабраны 

160 лексічных адзінак ад чальцоў рыбалоўных 

арцеляў, вопытных рыбаловаў-аматараў, 

пажылых людзей. Гэтыя лексічныя адзінкі і 

складаюць своеасаблівы рыбалоўны слоўнік, 

які, пэўна, зацікавіць як краязнаўцаў, так і 

рыбаловаў. Друкуем урывак з гэтага слоўніка. 
 

АБЛІТНЯ
/ 

ж. Кручковая снасць з 

пласцінчатай блясной, вылітай са свінцу, 

прымацаваная разам з кручком на лѐсцы да 

невялікага вудзільна. Аблітню ў ваду і жджэш, 

калі рыбіна абманецца і пападзецца. Манякова. На 

акуня нада аблітня, па-другому – дарожка. 

Пераброддзе. 

 

АБРУ
/
Ч, -а

/
 м. Яловы або арэхавы абадок, на 

які нацягваецца палатно ў мярожах, венцерах і 

інш. Абруч – у жаку
/
, у мярожы. Пераброддзе. 

 

АКУ
/
НЬ, -я

/ 
м. Акунь. Во які акунь здаровы, 

гэткага аднаго хваціць пад’есці. Янова. Акунѐў 

многа ў нашых азірах. Н. Сяло. Во акуні – як 

пірагі. Туркова. 

 

БА
/
БА ж. Вялікая драўляная бабіна (звычайна 

гэта дзежка), прымацаваная да саней, пры 

дапамозе якой накручаным на яе канатам уручную 

прыводзілі ў ход невад. Баба – дзежка з дасок, 

пастаўліна на санкі. Абкручывалі канатам, 

круцілі ўручную. Цяпер невад цягнуць маторамі. 

Янова. 

 

БАЛТА
/
ЦЬ незак. Боўтаць ваду боўткай 

(болткай), заганяючы ѐй рыбу ў сетку. Болткай 

балтаіш ваду, б’еш па вадзе, заганяіш рыбу ў 

сеткі. Пераброддзе. 

 

БЕ
/
ЛАЯ РЫ

/
БА. Умоўная назва разнавіднасці 

рыбы, да якой адносяць плотку, гусцяру, ляшча і 

некаторых іншых рыб. На вяління гадзіцца белая 

рыба: плотка, гусціра і інш. Пераброддзе. 

 

БЛІТНЯ
/
 ж. Тое, што аблітня. І блітнѐй ловіш 

у вазярэ. Н. Сяло. 

 

БЛІТНЯВА
/
ЦЬ (БЛІТНІВА

/
ЦЬ) незак. Лавіць 

рыбу блітнѐй. Вы на возіры блітнівалі, мальцы? 

Н. Сяло. 

 

БО
/
ЛТКА ж. Выструганая палка з тоўстым 

наканечнікам, якой заганяюць рыбу ў сетку. Рыбу 

заганялі ў сетку болткай. Пераброддзе. Болткый 

болтаіш і гоніш рыбу ў снасць, болі ў сетку. Н. 

Сяло. 

 

БО
/
ЎТАЦЬ незак. Тое, што і балтаць. Пойдзім 

рыбу боўтаць. Восцевічы. 
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БРАДЗІ
/
ЦЬ незак. Хадзіць па вадзе і боўтаць яе 

боўткай (болткай), пужаючы, гонячы такім чынам 

рыбу ў сетку. Некалі, як я быў малады, мы 

брадзілі, рыба йшла, а яе сеткай запіналі. Янова. 

 

БРА
/
ЦЦА незак. Зачэплівацца за кручок. Сягоння 

ні тая пагода, кап рыба бралася. Мазурына. 

 

БРО
/
ДЗЕНЬ, -адня

/
 м. Браднік. Бродзінь мой 

парваўшысі саўсѐм. Янова. Наш Мішка ўсѐ 

браднѐм лавіў. Н. Сяло. Туркова. 

 

БУЛДО
/
ЎКА ж. Тоўсты наканечнік на прыладзе, 

якой заганяюць рыбу ў сетку. Булдоўка была 

надзета на канец болткі. Рыбу заганялі гэтай 

болткай. Пераброддзе. 

 

БУЧ, -а
/
 м. Лавушка для рыбы, ракаў з лазы 

конусападобнай формы, якая ставіцца ў канавы. 

Буч у канаву ставюць. У буч шчука йдзець, 

плотка. Ракуў бучамі лавілі. Можна й браднѐм. 

Буч на рака здзелана з лучыны. Пераброддзе. Бучы 

ў канавы стаўлялі. Н. Сяло. Ёсць бучы і ѐсць бучкі. 

Туркова. 

 

БУЧО
/
К, -чка

/
 м. Разнавіднасць буча. Бучок 

меншы за буч і трошку ні такі, як буч. Туркова 

ВАЛ м. Хвалі на возеры, рацэ. Сягоння бальшы 

вал на возеры, лавіць нам цяжка будзіць. 

Пераброддзе. Як вал, рыба лоўка клюець. Янова. 

ВЕ
/
НЦЕР (ВЕ

/
НЦІР) м. Рыбалоўная прылада – 

конусападобная сетка на абручах з двума крыламі 

і двума горламі для лоўлі рыбы ў канавах і 

невялікіх рэках. Венцір заставілі ў канаві. 

Пераброддзе. 

ВІ
/
ЛАЧКІ мн. Частка снасці кузюрка. У кузюрцы 

ѐсць вілачкі і шнур. Пераброддзе. 

ВО
/
КА н., ВО

/
ЧЫ мн. Адтуліна, прасвет паміж 

спляценнем нітак у рыбалоўнай сетцы. Бальшую 

рыбу лавілі мярожай з бальшымі вачамі. 

Мазурына. 

ВО
/
СЦІ мн. Рыбалоўная прылада ў форме віл з 

доўгім цаўѐм, якой колюць рыбу, калі яна ідзе на 

нераст. Васцямі рыбу коліш, як іна йдзець на 

нераст. Пераброддзе. Восці з даўгім-даўгім цаўѐм. 

Туркова. 

ВОЎК, ваўка
/
 (вуўка

/
) м. Назва нейкай рыбы з 

вусамі (не сама). Ваўкі вусатыі такіі, вусатая 

рыба. Ясѐва. 

ВУ
/
ДА ж. Вуда. Тумашу які клопат – вуды на 

плечы ды пашоў да Язніцы ці да Дзвіны. Нож 

тупы як вуда. Манякова. 

ВУДАЎЁ
/
 н., ВУДО

/
ЎІ мн. Вудзільна. Адно маѐ 

вудаўѐ храпнала. Манякова. Пад страхой усе мае 

вудоўі. Булахава. 

ВУДА
/
Ч, -а м. Рыбалоў з вудай. Пэўні ш вудач ня 

зловіць столькі, сколькі сеткый, крыгый ці ішчэ 

чым. Янова. 

ВУ
/
ДАЧКА ж. Вуда, вудачка. Болі вудачка 

кажуць, а ня вуда. Пераброддзе. Вядома ш, многа 

вудачкый ні наловіш. Туркова. 

ВЫ
/
ЕЗД (ВЫ

/
ІЗД) м., ВЫ

/
ЕЗДЫ (ВЫ

/
ІЗДЫ) мн. 

Адна з дзвюх доўгіх вяровак невада для 

прывядзення яго ў рух і падцягвання да берага. 

Выізды застуўляюць невад цягнуцца, плыць. 

Пераброддзе. За выізд дзіржацца і цягнуць невад 

да бірага. Манякова. 

 

 

60 –год Вітаўту Ермалѐнку 
 

   Нарадзіўся Вітольд (Вітаўт) Антонавіч 28 

ліпеня 1954 г. у в. Жэймяны Браслаўскага раѐна 

Віцебскай вобласці. Вучыўся ў пачатковай школе 

в. Завер’е Браслаўскага раѐна, скончыў 

Слабадскую СШ Браслаўскага раѐна (1971), 

гістарычны факультэт ГрДУ імя Я. Купалы (1976) 

[1].  

   Пасля заканчэння ВНУ Вітольд Антонавіч 

вярнуўся на радзіму, у Браслаўскі раѐн. Аднак 

вольнай вакансіі настаўніка гісторыі не было, 

таму прыйшлося паехаць у Міѐры, куды па 

размеркаванні трапіла жонка. Пяць гадоў (1976–

1981) працаваў настаўнікам гісторыі ў СШ № 1 г. 

Міѐры. З адкрыццѐм у 1981 г. у горадзе СШ № 3 

пачаў працаваць у ѐй, дзе выкладае гісторыю і па 

цяперашні час.  

 З 1976 г. у раѐнным Доме піянераў Вітольд 

Антонавіч пачаў весці гурток ―Кароткі курс 

гісторыі Беларусі на прыкладзе мясцовага краю‖. 

Назва праз пэўны час была зменена на больш 

рамантычную – ―Арганаўты мінулага‖. Профіль 

выбраў той, які вабіў з дзяцінства – краязнаўча-

археалагічны. Праграма была разлічана на 144 

гадзіны і прадугледжвала напачатку практычнае 
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вывучэнне мінулага Міѐрскага краю. Таму ад 

самага пачатку гурткоўцы пачалі ўдзельнічаць у 

археалагічных раскопках на тэрыторыі Міѐрскага 

раѐна. Была аказана істотная дапамога такім 

беларускім археолагам, як Л. Дучыц, Э. Зайкоўскі, 

Г.Семянчукоў, В. Шадыра.  

   Даследаванні не абмяжоўваліся толькі 

вывучэннем старажытнай гісторыі краю. Яны і 

цяпер маюць комплексны характар. З усіх 

накірункаў, акрамя археалогіі, большая ўвага 

пачала надавацца этнаграфіі, генеалогіі, 

нумізматыцы, архітэктуры роднага пра мінулае 

краю. Праца набыла сістэмнасць і пераемнасць. 

Абавязковай стала тэарэтычная падрыхтоўка. 

Пачалі весці хроніку гуртка. У 1980 г. быў 

распрацаваны герб гуртка, на якім сімвалічная 

выява карабля, на ветразях якога краю. Гурткоўцы 

пачалі збіраць успаміны змешчаны дэвіз: ―Шукаць 

і знаходзіць‖. Выява мачты спалучае ў сябе тры 

рэчы–рыдлѐўкі, алоўка і мяча. На корпусе карабля 

назва гуртка – ―Арганаўты мінулага‖. На працягу 

шэрагу гадоў былі зроблены важныя 

археалагічныя адкрыцці. Так, ім быў выяўлены 

безкурганны могільнік Х–ХІ стст. паміж в. 

Казлоўцы і Шніткі (Міѐрскі раѐн) . А ўвогуле, 

гурткоўцамі адкрыты і ўведзены ў навуковы 

зварот некалькі дзясяткаў археалагічных аб’ектаў.  

   Праз пэўны час працы гуртка ўзнікла 

духоўная патрэба ў падсумаванні знойдзеных 

знаходак. З’явілася ідэя стварыць музей. З 

прычыны адсутнасці памяшкання, першая 

экспазіцыя была створана ў калідоры школы, праз 

некаторы час яна, нажаль, была разрабавана.  

   Нарэшце, у 1986 г. у СШ № 3 быў створаны 

краязнаўчы музей, які складаўся толькі на аснове 

знойдзеных матэрыялаў. Цяпер гэта адзін з 

найлепшых школьных музеяў у нашай краіне. На 

2009 г. яго асноўны фонд складае 15 тыс. адзінак 

захоўвання. Многія экспанаты з’яўляюцца 

ўнікальнымі ў нашай краіне і нават ва Ўсходняй 

Еўропе. Напрыклад, фальшывы арабскі дырхем Х 

ст., якога няма нават у Эрмітажы. За час існавання 

музею яго наведалі больш 80 тыс. чалавек. 

Сабраныя матэрыялы на столькі багатыя, што на 

іх аснове ў 2008 г. у сваѐй школе Вітольд 

Антонавіч пры падтрымцы кіраўніцтва стварыў 

музей ―Кнігі і друку‖. У яго экспазіцыі і фондах 3 

тысячы экспанатаў. У бліжэйшых планах 

стварэнне музея адукацыі і этнаграфічнага музея. 

Калі дзеля першага выдзелена памяшканне ў 

школе, то другі плануецца стварыць у перавезенай 

сялянскай хаце і размясціць у двары вучэбнага 

корпуса. 

   Выдатны педагог, музейшчык, калекцыянер, 

Вітольд Антонавіч не абмяжоўваецца толькі 

збіральніцкай дзейнасцю. Гэта сур’ѐзны, 

удумлівы даследчык Міѐршчыны, а дакладней 

казаць, тэрыторыі былых Дзісненскага і 

Браслаўскага паветаў, і вынікі яго працы маюць 

важкую навуковую вартасць. 

   Грунтоўныя веды, атрыманыя ў час 

навучання ў ГрДУ імя Я. Купалы, непасрэдны 

ўдзел у археалагічных раскопках пад кіраўніцтвам 

спецыялістаў, самаадукацыя далі педагогу-

краязнаўцу практычны вопыт, узбагацілі 

тэарэтычна, далі магчымасць рабіць самастойны 

аналіз, вывады. Ён не толькі бярэ актыўны ўдзел у 

міжнародных, рэспубліканскіх, рэгіянальных 

навуковых канферэнцыях, але і сам выступаў 

адным з арганізатараў канферэнцыі ―Дзісненскія 

чытанні‖, якая прайшла ў Міѐрах летам 1996 г.. 

В.Ермалѐнак удзельнічаў ва ўсіх Браслаўскіх 

чытаннях (1994, 1997, 2000, 2003), навукова-

краязнаўчых чытаннях у г. Глыбокае (1991, 1999), 

канферэнцыі ―Археалогія і гісторыя Полацкай 

зямлі‖ (1997), ва ўсіх рэспубліканскіх школьных 

краязнаўчых чытаннях. Для экспазіцый 

Міѐрскага, Глыбоцкага і Браслаўскага раѐнных 

краязнаўчых музеяў і значнай колькасці 

школьных музеяў ѐн перадаў шэраг знойдзеных 

матэрыялаў. У Браслаўскім музейным аб’яднанні і 

Міѐрскім краязнаўчым музеі праводзілася 

неаднойчы ягоныя персанальныя выставы.  

   З улікам вялізнай колькасці сабраных 

матэрыялаў важнымі часткамі краязнаўчай працы 

В. Ермалѐнка з’яўляецца апрацоўка сабраных 

матэрыялаў, афармленне экспанатаў, пэўныя 

змены ў экспазіцыі музея, апісанне лѐсу і гісторыі 

знаходак, папулярызацыя гісторыі і культуры 

Беларусі, Віцебшчыны, Міѐршчыны. 

   Асобнай ўвагі заслугоўвае навукова-

літаратурная спадчына Ермалѐнка В.А. У 
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―Энцыклапедыі Беларусі‖ і ―Энцыклапедыі 

гісторыі Беларусі‖ змешчаны яго артыкулы, 

прысвечаныя Міѐрам. Шэраг артыкулаў 

надрукаваны ў зборніках ―Браслаўскія сшыткі‖, 

―Albarutenica‖. Пры падрыхтоўцы гісторыка-

дакументальнай хронікі ―Памяць‖ Міѐрскага 

раѐна ѐн адыграў асабліва важную ролю – напісаў 

для яе шэраг артыкулаў, а значная колькасць 

матэрыялаў была выкарыстана іншымі 

даследчыкамі. Браў удзел ѐн таксама ў стварэнні 

гісторыка-дакументальных хронік ―Памяць‖ 

Глыбоцкага і Браслаўскага раѐнаў.     

   З іншых пісьмовых прац Вітольда 

Антонавіча перш за ўсѐ адзначым кнігу 

―Очарование Миорского края‖, у якой ѐн стаў 

аўтарам раздзела, прысвечанага турыстычным 

маршрутам: ―Бронзавы, Сярэбраны і Залаты 

пярсцѐнак Міѐршчыны‖ На аснове матэрыялаў 

распрацаваны і выдадзены камплект паштовак 

―Турыстычныя маршруты Міѐршчыны‖. У 2013 

годзе на асабістыя сродкі В.Ермалѐнак выдаў 

кніжку аб славутым скульптары і паўстанцы 

Генрыху Дмахоўскім ―Цярністы шлях паўстанца-

скульптара‖. Зараз даследчык працуе над кнігай 

―Чароўных вандровак пярсцѐнкі‖, з 2011 года 

выдае раз на месяц газету ―Мѐрская даўніна‖  

Важнае значэнне маюць публікацыі Вітольда 

Антонавіча ў рэспубліканскім і мясцовым 

перыядычным друку: газетах ―Труд‖, 

―Настаўніцкая газета‖, ―Краязнаўчыя газета‖, 

―Народнае слова‖, ―Сцяг працы‖, ―Міѐрскія 

навіны‖, ―Павет‖ і іншых. Пачалося ўсѐ ў 1977 г., 

калі ѐн напісаў першы артыкул у раѐнную газету 

―Сцяг працы‖ па выніках раскопак у в. Махіроўка. 

З гэтага часу настаўнік пачаў актыўна пісаць у 

газету, маючы на мэце актывізаваць цікавасць 

чытачоў да гісторыі краю. Цяпер В.Ермалѐнак – 

аўтар больш як 350 артыкулаў, у якіх ѐн 

распавядае пра гісторыю і культуру роднага краю. 

Пры публікацыі педагог выкарыстоўвае 

псеўданімы К. Ярмоленскі, В. Сакун, В. Зніч, В. 

Крывіч. Артыкулы падрыхтаваны на высокім 

навуковым узроўні, напісаны высокамастацкім 

словам, маюць асветніцкі характар, такім чынам 

спрыяюць выхаванню ў мясцовага насельніцтва 

пачуцця гонару за свой край, актывізацыі 

даследаванняў іншымі краязнаўцамі і асобамі, 

якія цікавяцца гісторыяй раѐна. 

   Актыўна ўдзельнічае юбіляр у дзейнасці па 

абароне помнікаў гісторыі і культуры праз 

чытанне лекцый, напісанне артыкулаў, 

выступленні на канферэнцыях, звароты ў 

дзяржаўныя органы. Ён браў удзел у выратаванні 

ад знішчэння некаторых археалагічных помнікаў: 

грунтовага могільніка ў в. Казлоўцы, курганных 

груп каля в. Кублішчына, Лясное, а таксама 

помнікаў архітэктуры: палаца ў в. Дзедзіна, 

капліцы ў в. Ідолта, касцѐла і царквы ў Дзісне. 

Доўгі час Вітольд Антонавіч з’яўляўся намеснікам 

старшыні Міѐрскага раѐннага аддзялення 

таварыства аховы помнікаў, уваходзіў у склад яго 

Рэспубліканскай Рады, з’яўляўся сябрам 

Рэспубліканскага Савета Ўсебеларускай 

экспедыцыі ―Наш край‖. У 1989 г. ѐн браў удзел у 

працы Устаноўчага з’езду ТБМ і выступіў 

стваральнікам Міѐрскага раѐннага аддзялення 

ТБМ імя Ф. Скарыны, у якасці дэлегата 

ўдзельнічаў у працы Усесаюзнага з’езда 

настаўнікаў у Маскве (1988), Усебеларускага 

кангрэса за незалежнасць (2000). 

   В.А.Ермалѐнак узнагароджаны прэміяй 

Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ―За духоўнае 

адраджэнне‖ (1999), медалѐм ―60 лет Победы в 

Великой Отечественной войне‖, знакам 

Педагагічнага таварыства ―За актыўную працу‖, 

‖Чалавек года Віцебшчыны 2009‖, ‖Выдатнік 

асветы‖.  Педагог-краязнавец, актыўны 

грамадзянін і навуковец Вітольд Антонавіч 

Ермалѐнак – кандыдат у майстры спорту па 

класічнай (грэка-рымскай) барацьбе. 

 

М.В.Півавар,кандыдат гістарычных навук. 
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