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НАШ ЛЮСТРАДЗЁН 

ЭКСКУРСІІ 

У МУЗЕЯХ-ДЗЕЦІ З САНАТОРЫЯ 

“РАСІНКА” 

У ліпені нашы музеі па-ранейшаму 

прыцягваюць увагу дарослых і дзяцей. Так, 

сорак дзяцей, у асноўным з Полацка, якія 

аздараўлялі сваё здароў’е ў санаторыі 

“Расінка”, са сваімі выхавацелямі наведалі 

наша музейнае аб’яднанне. Экскурсанты былі 

падзелены на дзве групы. Для малодшай 

групы экскурсію ў музей кнігі і друку 

праводзіла захавальніца фондаў Марыя 

Ермалёнак, а  старэйшых знаёміў з 

экспазіцыямі гістарычнага музею краязнаўца 

Вітаўт Ермалёнак. Потым госці наведалі 

этнаграфічны музей, дзе пачулі аповед пра 

цікавыя экспанаты з вуснаў захавальніцы 

фондаў. Нягледзячы на тое, што ў Полацку 

шмат музеяў, дзеці былі ўражаны шматлікімі 

рэдкімі экспанатамі музейнага аб’яднання. 

Асабліва ўразіў гасцей аповед пра люстэрка 

“беларускай Жанны-д-Арк” Эміліі Плятэр. 

У МУЗЕІ КЛУБ “СКАЛАЛАЗЫ”  

Наш музей кнігі і друку наведалі 

ўдзельнікі клуба “Скалалазы” з горада 

Мар’іна Горка Пухавіцкага раёна Мінскай 

вобласці. Школьнікі рознага ўзросту,  якія 

ўдзельнічалі ў шасцідзённым паходзе па 

Браслаўшчыне і Мёршчыне ў год 500-годдзя 

беларускага кнігадрукавання, не прамінулі і 

наш музей. Кіраўнік музея Вітаўт Ермалёнак 

распавёў школьнікам аб вытоках пісьма і 

найбольш цікавых раздзелах музея. 

Напрыканцы экускурсіі была праведзена 
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віктарына, і лепшыя слухачы аповеда 

экскурсавода атрымалі прызы. 

У МУЗЕІ – ГОСЦІ З ВАРШАВЫ  

У ліпені наша музейнае аб’яднанне 

наведалі муж і жонка Тэрэза і Ежы Яршовы з 

Варшавы. Тэрэза ўжо наведвала ў мінулым 

годзе нашы музеі, іх экспазіцыя аказала на яе 

незабыўнае ўражанне. Яе муж таксама 

цікавіцца гісторыяй, уваходзіць у гістарычнае 

таварыства Варшавы, і таму, прыехаўшы да 

сваякоў у Мёры, яны не прамінулі наведаць 

нашы музеі. Краязнаўца Вітаўт Ермалёнак 

коратка распавёў аб асноўных музейных 

экспазіцыях, азнаёміў з найбольш цікавымі 

экспанатамі музеяў. Госці набылі апошнюю 

кнігу краязнаўцы і падаравалі копію 

прэміцыйнага абразка ксяндза Віталіса 

Хамёнка, прэміцыя якога адбылася ў касцёле 

Святой Тройцы ў Друі 11 чэрвеня 1922 года. 

У МУЗЕІ – ГОСЦЯ СА ШКЛОВА  

Дзякуючы запрашэнню дырэктара 

нашай школы музей “Сялянская хата” 

наведала госця са Шклова Ірына Люцінская. 

Кіраўнік музея Вітаўт Ермалёнак распавёў аб 

гісторыі стварэння музея, азнаёміў з найбольш 

цікавымі экспанатамі. Спадарыня Ірына была 

здзіўлена адрозненнем прадметаў хатняга 

ўжытку Заходняй Беларусі, дзе размешчана 

Мёршчына, ад Усходняй, дзе яна стала 

пражывае. Вялікую колькасць экспанатаў яна 

пабачыла ў нашым музеі ўпершыню. 

 

У МУЗЕЯХ – ГОСЦІ З ВІЦЕБСКА .  

Наша былая вучаніца Святлана 

Сівіцкая, якая скончыла школу ў 1995 годзе з 

залатым медалём, зараз працуе выкладчыцай у 

Віцебскім педуніверсітэце імя П.М.Машэрава. 

Яна даўно збіралася наведаць нашы музеі. У 

ліпені падчас адпачынку ў сваёй маці ў Мёрах 

яна разам з сынам Сямёнам наведала наш 

музей кнігі і друку. Госці даведаліся аб 

вытоках пісьменства, матэрыялах для пісьма ў 

мінулым, найбольш старых рукапісных 

выданнях. Для Святланы было асабліва цікава 

разглядаць кнігі на замежных мовах, бо сама 

выкладае ва ўніверсітэце, а для яе сына – 

маркі і этыкеткі ад запалак. А вось у 

этнаграфічным музеі госці з Віцебска было 

шмат знаёмых рэчаў, бо яе дзядулі і бабулі 

жылі ў вёсках, таму памяць шмат захавала 

рэчаў, якія бачыла ў дзяцінстве. Асабліва 

Святлану ўразіла жаночае адзенне пачатку ХХ 

стагоддзя. 

ЭКСКУРСІЯ НА МЁРСКУЮ “НІАГАРУ” 

Кожны год група настаўнікаў нашай 

школы, аматараў павандраваць па родным 

краі, здзяйсняе экскурсіі па нашым і суседніх 

раёнах. Сёлета было вырашана разам 
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пабываць у Мілашове і на вадаспадзе ў 

Міжрэччы. Арганізатарам экскурсіі была 

намеснік дырэктара па выхаваўчай працы 

Вольга Федуковіч. Як заўсёды, аповед па 

шляху маршрута праводзіў краязнаўца Вітаўт 

Ермалёнак. Напачатку ўдзельнікі падарожжа 

пазнаёміліся з асноўнымі гістарычнымі 

помнікамі Мілашова-Ідолты, дзе экскурсавод 

распавёў аб родзе Мілашаў, якія былі сваякамі 

лаўрэата Нобелеўскай прэміі Чэслава Мілаша 

і французскага паэта і пісьменніка Аскара 

Авейдэ. Аматары даўніны даведаліся пра 

гісторыю пабудовы сяд зібы і капліцы ў 

Ідолце, наведалі касцёл, дзе экскурсавод 

распавёў аб трагічнай гісторыі жыцця 

святароў, якія будавалі такі прыгожы і 

своеасаблівы храм. Захапіў сваёй прыгажосцю 

экскурсантаў і штучны вадаспад на рацэ Вята, 

утвораны плацінай, пабудаванай Козел-

Паклеўскім для кардоннай фабрыкі ў 80-я 

гады ХІХ стагоддзя. Фабрыка дзейнічала да 

1939 года. На ёй з асіны выраблялі кардон. 

Апошнімі ўладальнікамі прадпрыемства былі 

Аскеркі. Адначасова дзейнічаў млын, дзе 

малолі муку сяляне навакольных вёсак. Пасля 

вайны да сярэдзіны 50-х гадоў ХХ стагоддзя 

тут дзейнічала электрастанцыя, якая давала 

электрычнасць некалькім калгасам. Да гэтай 

пары ўражваюць магутныя гідратэхнічныя 

збудавані, створаныя ручной працай. 

Нягледзячы на невялікае добраўпарадкаванне: 

абсталявана для турыстаў стаянка, скошана 

трава,– гэтая мясцінка патрабуе лепшага 

догляду. Экскурсія праходзіла падчас 

Купалля, таму і на гэты раз па завядзёнцы 

былі і пляценне вянкоў, і скокі праз вогнішча. 

Чарговае падарожжа нікога не расчаравала. 

ЭКСКУРСІЯ Ў ДЗІСНУ  

Наша зямлячка Шабуцкая Вільгельміна 

зараз жыве ў Германіі, але кожны раз, 

прыязджаючы на сваю радзіму, якую яна 

пакінула ў адзінаццаць год, імкнецца 

вывучаць яе гісторыю, свой радавод. У 

чарговы раз прыехаўшы ў Мёры да маці, яна 

пажадала пазнаёміцца з самым маленькім 

горадам Беларусі – Дзісной. Каб лепш 

даведацца аб гісторыі і помніках, правесці 

экскурсію для спадарыні Вільгельміны і яе 

мужа Аляксандра Рупеля, а таксама 

настаўніцы СШ №3 г.Мёры Ларысы 

Лапкоўскай, запрасілі краязнаўца Вітаўта 

Ермалёнка. Пасля Мёраў аматары гісторыі 

роднага краю пазнаёміліся з гісторыяй вёскі 

Чэрасы і яе помнікам архітэктуры – Свята-

Мікалаеўскай царквой. Асабліва ўразіў гасцей 

аповед экскурсавода аб славутых асобах, якіх 

так шмат узгадавала чэраская зямля. Гэта 

дзеяч нацыянальна-вызваленчага руху Флор 

Манцэвіч, генерал авіяцыі Віталь 

Гардзілоўскі, мастак Вячаслаў Шамшур, 

паэты Павел Сушко і яго сын Пятро Сушко. 

Па дарозе на Дзісну экскурсавод апавядаў 

гасцям аб гісторыі мясцовасці, па якой 

праходзіў шлях, звязаны як з падзеямі вайны 

1812 года, так і з гісторыяй партызанскага 

руху апошняй вайны. Не прамінуў Вітаўт 

Ермалёнак распавесці аб колісь славутым, а 

зараз занядбаным паселішчы ля Дзісны – 

Горках. У Дзісны настолькі цікавая гісторыя, 

што каб падрабязна аб ёй расказаць, патрэбны 

не адзін дзень, бо кожны метр гэтага 

паселішча мае цікавую гісторыю, таму мёрскі 

краязнаўца паказаў найбольш цікавыя помнікі 

архітэкутры, распавёў толькі пра самыя 

значныя падзеі і самых славутых дзеячоў з 

гісторыі самага маленькага горада Беларусі. 

ВІНШУЕМ!  

Сёлета наш актыўны сябра гуртка 

“Арганаўты мінулага” і рэдакцыйнай рад 

газеты Кандратовіч Ігар паспяхова скончыў 

гістфак БДУ і вырашыў звязаць свой лёс з 

гістарычнай навукай. З гэтай мэтай ён 

сур’ёзна падрыхтаваўся да экзамена па 

гісторыі Беларусі і паспяхова яго вытрымаў, а 

таму быў залічаны для навучання ў 

магістратуры на кафедру сярэднявечнай 

гісторыі Беларусі.  
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Зычым Ігару плёну ў будучай 

навуковай дзейнасці. 

РУПЛІЎЦЫ МУЗЕЯ  

ПАДАРУНКІ МІКОЛЫ ПАЎЛОВІЧА  

Як мы пісалі ў мінулым нумары нашай 

газеты, калекцыянер і краязнаўца з Латвіі 

Мікола Паўловіч падараваў для нашага музея 

шмат экспанатаў. Зараз мы працягваем 

пералік новых паступленняў у музей кнігі і 

друку. Найбольшую колькасць знаходак мы 

атрымалі ў раздзел “Календары”. Так, 

калекцыя кішэнных каляндарыкаў, дзякуючы 

рупліўцу з Даўгаўпілса, павялічылася больш 

чым на 250 штук, з іх пераважаюць савецкія 

каляндарыкі 80-х – 90-х гадоў ХХ стагоддзя. 

Разнастайная іх тэматыка. Вялікую колькасць 

складаюць адна- і двухколерныя выявы з 

савецкіх мультфільмаў, надрукаваныя ў 

тыпаграфіі аб’яднання “Кінацэнтр”. Багатая 

калекцыя і выяў жывёлаў: сабак, коцікаў, 

птушак. Папоўніліся нашы фонды і такімі 

тэмамі, як “Спорт”, “Цырк”, “Акцёры”, 

“Помнікі архітэктуры”, “Рэклама” і інш. 

Асобнай кніжачкай, але кішэннага фармату, у 

нас зараз будзе каляндар на 1989 год па тэме 

“Помнікі архітэктуры Ленінграда ХVIII ст.”, 

надрукаваны ў 1989 годзе. Мае пэўную 

цікавасць і вялікі насценны каляндар на 2014 

год. Ён утрымлівае рэкламу выбараў у 

Еўрапейскі парламент прадстаўніка 

дэмакратаў і сацыялістаў Латвіі Аляксандра 

Мірскага. 

Але асабліва рэдкімі з’яўляюцца 

календары ў выглядзе кніг. Нас найбольш 

уразіў “Русский сельскохозяйственный 

календарь на 1944 год”. Ён быў надрукаваны ў 

Рызе у выдавецтве “Культура” і ўтрымлівае не 

толькі веды па вядзенні сельскай гаспадаркі, 

але асвятляе іншыя розныя тэмы. Так, 

пералічваюцца ўсе рускія ўстановы, 

арганізацыі, навучальныя ўстановы, якія 

дзейнічалі ў Рызе падчас Другой сусветнай 

вайны. Крытыцы савецкага калгаснага ладу і 

ўхваленню нямецкай сельскай гаспадаркі 

прысвечаны артыкулы “Ад рабства да 

свабоды” і “Нацыяналізм і сельская 

гаспадарка”. У календары змешчана шмат 

інфармацыі і аб рэлігійных праваслаўных 

святах і святых на кожны дзень 1944 года. 

Яшчэ больш палітызаваны каляндар на 

латышскай мове, надрукаваны на 1953 год. 

Важкая кніга ўтрымлівае 280 старонак тэксту і 
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малюнкаў. Як заўсёды, на першых старонках у 

тыя часы змешчаны партрэты павадыроў. 

Уключаны пералік савецкіх дзяржаўных свят, 

шмат увагі аддадзена падзеям рэвалюцыйнай 

барацьбы, грамадзянскай і Вялікай Айчыннай 

войнам, датам жыцця знакамітых савецкіх і 

латышскіх камуністаў. У календары 

змешчаны матэрыялы ХІХ з’езда КПСС, 

усхваляецца моц Савецкай Арміі. Вельмі 

шмат надрукавана артыкулаў аб будаўніцтве 

сацыялізма і камунізма. У календары пэўныя 

старонкі адведзены мастацкім творам і 

апавяданням вядомых латышскіх і замежных 

паэтаў і пісьменнікаў: Віліса Лацыса, 

Шандара Надзі, Ганны Сакс, К.Райманіса і 

інш. Міжнародныя старонкі прысвечаны 

Кітаю, на іх апавядаецца аб сацыялістычных 

пераўтварэннях у гэтай краіне. 

Ёсць у календары і гумарыстычныя 

тэмы савецкай і міжнароднай рэчаіснасці.  

Як заўсёды, ад Міколы Паўловіча мы 

атрымалі і вялікую колькасць як асобных 

паштовак, так і іх набораў, прысвечаных 

асобным тэмам.  З асобных паштовак назавём 

найбольш цікавыя з відамі краін, якіх не было 

ў нашай калекцыі. Напрыклад, з Лівіі, 

Сейшэльскіх астравоў, Мексікі, Ганконга, 

Перу, Ізраіля, Японіі, вострава Фіджы, 

Інданэзіі, Ганалулу, ЗША і іншых. Усе яны 

адносяцца да перыяду 80-х гадоў ХХ 

стагоддзя. Іх дасылаў у Даўгаўпілс марак 

далёкага плавання, бо ў часы СССР толькі 

пераважна маракі маглі бываць у розных 

краінах. У адрозненне ад сённяшняга дня 

турыстаў у замежныя краіны з савецкай 

краіны амаль не было.  

Акрамя больш далёкіх краін, фонды 

нашага музея папоўніліся і новымі відамі 

еўрапейскіх гарадоў: Лондана, Кракава, 

Барселоны, Лісабона, грэчаскай Эгіны, 

Афінаў, Лейпцыга, балгарскай Шыпкі, 

Дубліна, Марселя, Мальты, турэцкага 

Істанбула і іншых. Некалькі асобных 

паштовак да нас трапіла і з відамі асобных 

гарадоў і мясцін былога Савецкага Саюза: 

Рыгі, Ленінграда, Масквы, Алупкі, Артэка і 

іншых. 

У ХХ стагоддзі, калі не было 

сацыяльных сетак, мабільных тэлефонаў, 

кожны імкнуўся павіншаваць сваіх блізкіх 

менавіта паштоўкай, і таму ад 70-х – 90-х 

гадоў мінулага стагоддзя засталося нам шмат 

паштовых картак. Мікола Паўловіч сабраў і 

падараваў нам звыш пяцідзесяці разнастайных 

паштовак “З Новым годам”, столькі ж з 

віншаваннямі да Міжнароднага Дня 8-га 

сакавіка і Дня Нараджэння. Важную ролю ў 

савецкія часы адыгрывала прапаганда 

рэвалюцыйных святаў, таму шмат трапіла да 

нас ад калекцыянера з Латвіі паштовак-

віншаванняў са святамі 1-га Мая, Днём 

Кастрычніцкай рэвалюцыі, Днём Савецкай 

Арміі, са святам Перамогі. 

Выклікае пэўную цікавасць і набор 

паштовак, прысвечаных вязанню. Гэты від 

рукадзелля быў вельмі папулярны ў жанчын у 

той час, калі нельга было ў крамах набыць 

моднае адзенне. На паштоўках рэкламаваліся 

разнастайныя ўзоры вязання. 

З асобных паштовак мы атрымалі і 

некалькі прысвечаных беларускай тэматыцы. 

Гэта партрэт нашага земляка Язэпа 

Драздовіча, надрукаваны Беларускім 

культурна-асветніцкім цэнтрам у Познані, і 

партрэт выдатнай паэткі Ларысы Геніюш, які 

пабачыў свет у Маладзечна да 100-годдзя з яе 

дня нараджэння. Асобна можна адзначыць 

вялікую паштоўку 2016 года, на якой 

змешчаны зварот да латышскага народа 

дэпутата Еўрапейскага парламента ад Латвіі 

Іветы Грыгуль з яе ўласнаручным подпісам. 

Фонды раздзела “Паштоўкі” нашага 

музея кнігі і друку павялічыліся, дзякуючы 

рупліўцу, і значнай колькасцю набораў 

паштовак, прысвечаных розным тэмам, перш 
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за ўсё відамі гарадоў савецкай краіны. 

Дзякуючы гэтаму, мы можам пабачыць, як 

змяніліся амаль за паўстагоддзе нават знешнія 

выгляды многіх гарадоў. Гэта асабліва бачна 

на прыкладзе набора паштовак “Мінск” 1970 

года, які быў надрукаваны ў серыі “Сталіцы 

саюзных рэспублік”. Да 375-гадовага юбілея 

ўз’яднання Украіны і Расіі пабачыў свет у 

1979 годзе камплект паштовак, прысвечаны 

Кіеву. Да гэтага ж перыяду адносіцца і набор 

паштовак, прысвечаны Кіева-Пячорскай 

лаўры. Выявы паказваюць сапраўдную веліч 

гэтай культурна-гістарычнай спадчыны. 

Асобныя камплекты паштовак прысвечаны 

знакамітым курортным мясцінам – Юрмале, 

Гурзуфу, Крыму, Новаафонскай пячоры. 

Вялікая колькасць набораў паштовак 

прысвечана музеям, перш за ўсё, скарбніцы 

Расіі – Эрмітажу. Агульнаму выгляду залаў 

Зімовага палаца прысвечаны яшчэ чорна-

белыя паштоўкі, надрукаваныя ў 1973 годзе. 

Асобны камплект паштовак прысвечаны так 

званай малахітавай зале Эрмітажа, дзе мы 

бачым цудоўныя творы мастацтва з 

прыгожага зялёнага каменя – малахіту. 

Таксама выдатны набор паштовак, 

прысвечаны вырабам з калекцыі італьянскай 

маёлікі ХVI стагоддзя, якая таксама 

знаходзіцца ў Эрмітажы. З гэтага ж музея мы 

маем набор паштовак, прысвечаны 

галандскаму жывапісу ХVII стагоддзя. 

Атрымалі мы і камплект паштовак, 

прысвечаны параднай зброі XVI – XIX 

стагоддзяў, якая захоўваецца ў Дзяржаўным 

музеі Збройнай палаты ў Маскоўскім Крамлі. 

Ёсць і набор колькасцю ў 24 паштоўкі, 

прысвечаны помнікам, створаным на месцы 

знакамітай Барадзінскай бітвы 1812 года. 

Ад Міколы Паўловіча мы атрымалі і 

другі выпуск паштовак, прысвечаны музею 

знакамітага рускага мастака партрэтнага 

жанру В.А.Трапініна з Таганрогскай 

карціннай галярэі. 25-годдзю перамогі ў 

Вялікай Айчыннай вайне быў прысвечаны 

камплект паштовак з тэкстамі вядомых 

песень, прысвечаных гэтай падзеі. 

Мы атрымалі ад рупліўца і серыю 

паштовак, прысвечаных беларускаму 

вайсковаму строю XII – XVIII стагоддзяў. 

Акрамя паштовак, мы атрымалі і 

некалькі марак розных краін, большасць якіх з 

Латвіі. 

Для раздзела “Газеты” даўгаўпілскім 

краязнаўцам былі знойдзены газета “Русский 

голос”, якая была надрукавана ў 1974 годзе ў 

горадзе Нью-Ёрку 19 снежня 1974 года. Хоць 

газета друкавалася рускімі эмігрантамі, але 

накірунак яе быў савецкі, большасць 

артыкулаў вызначаюцца прыхільнасцю да 

СССР. Рарытэтам зараз з’яўляецца і газета на 

рускай мове “Красное знамя” за 16 ліпеня 

1982 года. Гэта быў орган друку 

Даўгаўпілскага гарадскога камітэта кампартыі 

Латвіі і гарадскога Савета народных 

дэпутатаў. У ёй усхваляецца савецкая 

рэчаіснасць і палітыка камуністаў ва ўсіх 

галінах грамадскага жыцця. 

Значна вырасла, дзякуючы дабрадзею з 

Латвіі, і наша калекцыя запалкавых пачкаў 

для раздзела “Філуменія”. Самы вялікі з іх – 

пачак гаспадарчых запалак, яго памеры 20 на 

13см. Выраблены яны былі на запалкавай 

фабрыцы ў Барысаве ў 1985 годзе. Пачак 

нават не быў адчынены і таму выдатнай 

захаванасці. А вось па памерах саміх запалак, 

то самыя вялікія, якія мы атрымалі ў 

калекцыю – камінныя, іх даўжыня 10 см. 

Выраблены яны на запалкавай фабрыцы ў 

Кітаі ў 2002 годзе, але пастаўляліся адтуль у 

Германію. Вялікія ўпакоўкі запалак са 

Швецыі, іх памеры 11 на 6 см, але самі запалкі 

ў іх звычайнай даўжыні – 4 см. Цікавая 

ўпакоўка з 10 пачкаў запалак з Італіі 

сярэдзіны 70-х гадоў ХХ стагоддзя. Яны 

маленькага памеру – усяго 4 на 2,5 см. З 

падараваных нам экспанатаў вялікая 

колькасць пачкаў невялікага аб’ёму, 

вырабленых для карыстання пастаяльцамі 

гатэляў, напрыклад, міжнароднага гатэля ў 

Стакгольме і “Рамантык” у гэтым жа горадзе, 

а таксама гатэляў у Фінляндыі, Канадзе, 

Нарвегіі, ЗША. Адна ўпакоўка запалак – з 
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Германіі, на ёй змешчана рэклама фільма 

“Шаленства” з Майклам Дугласам у галоўнай 

ролі. Самы стары з пачкаў – таксама нямецкі, 

ён звычайных памераў і выраблены быў у 

Германіі ў 50-я гады ХХ стагоддзя. Такім 

чынам, дзякуючы Міколу Паўловічу, рупліўцу 

нашых музеяў, у чарговы раз павялічыліся 

фонды нашага музея кнігі і друку. 

ВЕРШЫ СЯРГЕЯ ПАНІЗЬНІКА  

Наш знакаміты зямляк паэт Сяргей 

Панізьнік з цікавасцю знаёміцца з навінамі, 

якія друкуюцца ў нашай газеце. Яго творчая 

натура адгукнулася на апошнія нумары газеты 

наступным вершам, які мы з прыемнасцю 

зараз змяшчаем. 

У давер Будучыні 

 

Волаты Волты і Мёрыцы, 

Дзісненцы нашы, браслаўцы! 

Дзеіць Айчына не зморыцца 

Пад абаронаю Збаўцы; 

Будзем жа шчодра сустрэчнымі! 

Шчыра натхнённа мы зможам 

Храмы напоўніць спрадвечныя 

Спадчыным скарбам і Божым. 

Продкаў уславім – і вернуцца 

Постаці змогі і веры. 

Будучыня – даверыцца 

Стаць пад айчынныя дзверы! 

MEMORIA  

25 ліпеня 2017 пасля працяглай 
хваробы адышоў ад нас выдатны 
арганізатар школьнага краязнаўства на 
Віцебшчыне Куржалаў Алег Васільевіч. 
На працягу звыш дваццаці год мы цесна 
супрацоўнічалі з ім. Алег Васільевіч шмат 
зрабіў для распаўсюджвання нашага 
вопыту не толькі на Віцебшчыне, але і 
па ўсёй Беларусі. Памяць аб ім назаўжды 
застанецца з намі. Каб лепш чытачы 
даведаліся аб асобе Алега Куржалава, 
падаём у скарочаным варыянце артыкул 
гісторыка-краязнаўцы Міколы Півавара. 

Фенамен Куржалава: месца і роля 

асобы ў развіцці краязнаўства Беларусі 

Нарадзіўся А.В. Куржалаў 18.10. 

1953 г. у г. Віцебск. Скончыў СШ № 29, 

гістарычны факультэт БДУ імя У.І. 

Леніна (1975). З 1975 па 1978 г. працаваў 

загадчыкам арганізацыйнага аддзела 

Бешанковіцкага райкама ЛКСМБ.  

Праца ў БДТАПГіК 

У 1978 г. пераехаў у Віцебск, дзе стаў 

працаваць адказным сакратаром 

Кастрычніцкага раëннага савета таварыства 

аховы помнікаў і па роду службы прыйшлося 

займацца мемарыяльным краязнаўствам. 

Давялося рыхтаваць адпаведныя дакументы: 

інфармацыйныя даведкі, гістарычныя запіскі, 

абгрунтаванні, неабходныя для ўзяцця пад 

ахову выяўленых аб’ектаў. Вычытваць і 

пісаць абгрунтаванні на дасланыя гранкі 

другога тома “Збора помнікаў гісторыі і 

культуры”, прысвечанага Віцебскай вобласці. 

Па ініцыятыве А. Куржалава былі ўсталяваны 

некалькі мемарыяльных дошак, у тым ліку ў 

гонар паўстання 1863 г. на будынку ратушы. 

Абарона помнікаў і канфлікт з 

уладай 

У першай палове 1980-х гг. 

працягнулася руйнаванне старой забудовы г. 

Віцебска. Былі знішчаны будынкі па вуліцы 

Леніна, старая аптэка на плошчы Свабоды. Як 

кіраўнік раённага аддзялення таварыства 

аховы помнікаў А.В. Куржалаў выказаўся 

супраць акцый па знішчэнні ахоўных аб’ектаў, 

пачаў пісаць дакладныя ў гарвыканкам, не 

паставіў подпіс пад рашэннем аб зносе 

будынка аптэкі.  

У 1984 г. пачаліся падрыхтоўчыя 

працы па разбурэнні Пакроўскай царквы, на 

месцы якой збіраліся пабудаваць 

шматпавярховы дом. Пачалі нават свідраваць 

сцены царквы з мэтай закладкі толавых 

шашак. Як кіраўнік раённага аддзялення 

таварыства А.В. Куржалаў зрабіў шэраг 

захадаў, каб не дапусціць гэтага. Даслаў запыт 

у “Белрэстаўрацыю” аб гістарычнай 

каштоўнасці гэтага помніка архітэктуры. 

Звярнуўся да аднаго з архітэктараў Віцебска – 

Я. Калбовіча – з прапановай распрацаваць 

праект стварэння ў будынках манастыра 

карціннай галерэі, залы арганнай музыкі. 
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Падрыхтаваныя матэрыялы даслаў у Маскву, 

у Міністэрства культуры СССР. Не чакаючы 

адказу з Масквы стаў збіраць калектыўныя 

лісты супраць зносу будынка. Такія лісты 

былі сабраны ад некаторых арганізацый, ад 

будаўнікоў, што ў той час працавалі на 

рэстаўрацыі ратушы. 

Нарэшце прыйшоў адказ з Масквы ў 

Міністэрства культуры БССР, Рэспубліканскі 

Савет БДТАПГіК і Дзяржбуд, у якім станоўча 

ацэньвалася ініцыятыва стварэння 

культурнага комплексу ў будынках былога 

манастыра. Працы па разбурэнні былі 

прыпынены, а потым і згорнуты ўвогуле. 

Аднак А. Куржалава, дзейнасць якога 

супярэчыла жаданням абласнога кіраўніцтва, 

вырашылі ўзорна пакараць. Ён быў выкліканы 

на парткам і звольнены з працы з 

фармулёўкай “за неўзгадненне дзейнасці з 

кіраўніцтвам”. 

Але яшчэ некалькі гадоў А. Куржалаў 

працягваў дзейнасць па ахове помнікаў. 

Напрыклад, у сувязі з будаўніцтвам у ахоўнай 

зоне будынка статыстычнага цэнтра (па 

вуліцы Леніна) разам з С. Цярэнцевым былі 

напісаны дзясяткі лістоў у адпаведныя 

інстанцыі, міністэрствы, пракуратуру аб тым, 

што будаўніцтва шматпавярховага будынка 

скажае гістарычную забудову, змяняе 

гістарычныя дамінанты горада. Атрымаўшы 

планы ахоўных зон, даказваў 

неправамоцнасць такога будаўніцтва. 

“Узгор’е” 

На другую палову 1980-х – пачатак 

1990-х гг. прыходзіцца актыўны ўдзел А.В. 

Куржалава ў дзейнасці віцебскага гісторыка-

культурнага таварыства “Узгор’е”. Дзейнасць 

аб’яднання была шматпланавай: вывучэнне 

гісторыі Беларусі, дапамога ў правядзенні 

археалагічных раскопак, прапаганда і 

папулярызацыя беларускай мовы, 

прыцягненне ўвагі да вострых экалагічных 

пытанняў на Вціебшчыне. Члены таварыства 

ладзілі вандроўкі па цікавых, славутых 

мясцінах Беларусі, ладзілі суботнікі па 

падрыхтоўцы помнікаў да рэстаўрацыі. У 

розных акцыях таварыства прымалі ўдзел ад 

дзясяткаў да сотні чалавек. Адным з 

арганізатараў і найбольш актыўных 

удзельнікаў быў А.В. Куржалаў. 

Нацыянальнае адраджэнне кан. 

ХХ ст. 

Пасля звальнення ў 1985 г. з пасады 

кіраўніка раённага аддзялення БДТАПГіК 

А.В. Куржалаў працаваў загадчыкам аддзела 

экскурсій Віцебскай абласной станцыі юных 

турыстаў. З 1992 г. яна была рэарганізавана ў 

Віцебскае абласное аб’яднанне па арганізацыі 

пазашкольнай працы, у якой з восені 1995 г. 

па лета 2011 г. ён займаў пасаду загадчыка 

аддзела краязнаўства і беларусазнаўства. 

Менавіта тут раскрыўся арганізатарскі талент 

А. Куржалава, які дазволіў стаць яму адным з 

найлепшых арганізатараў школьнага 

краязнаўства на Віцебшчыне і ў справе 

нацыянальнага адраджэння Беларусі канца ХХ 

ст.  

У 1989 – 1990 навучальным годзе А.В. 

Куржалаў стаў адным з ініцыятараў і 

арганізатараў правядзення першай значнай 

справы па нацыянальным адраджэнні ў галіне 

народнай адукацыі на Віцебшчыне. Былі 

праведзены экскурсійна-навучальныя 

спаборніцтвы настаўнікаў г. Віцебска пад 

назвай “Літаратурная Віцебшчына”. У выніку 

гэтага мерапрыемства да краязнаўства 

далучылася значная колькасць настаўнікаў. 

Гісторыяй сваёй мясцовасці зацікавілася 

шырокае кола жыхароў горада і вобласці. 

Шматлікія матэрыялы, сабраныя падчас 

конкурсу (у тым ліку лісты В. Быкава, якія 

былі адшуканы на гарышчы яго бацькоўскай 

хаты ў в. Бычкі), былі перададзены ў фонды 

абласнога краязнаўчага музею. 
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Стваральнік сістэмы “пазітыўнай 

канкурэнцыі” 

На працягу кіравання аддзелам 

беларусазнаўства і краязнаўства А. 

Куржалавым была створана добра 

арганізаваная сістэма школьнага краязнаўства, 

якая вывела педагогаў Віцебшчыны на 

першыя месцы ў рэспубліцы. Сістэмная 

метадычная праца з выкладчыкамі, 

арганізацыя конкурсаў, канферэнцый, пошук 

сярод педагогаў таленавітых, здольных на 

актыўную працу над праектамі, падтрымка і 

настаўнікаў, і вучняў і іх праектаў на ўсіх 

узроўнях падрыхтоўкі, выдавецкая дзейнасць 

сталі важнейшымі чыннікамі поспеху. 

Галоўную ролю ў выніковасці працы віцебскіх 

настаўнікаў, арганізаваных А. Куржалавым, 

на нашу думку адыграла і стварэнне сістэмы 

“пазітыўнай канкурэнцыі”. Сярод 

краязнаўцаў, якія як правіла займаюцца 

даследаваннямі аднаго краю, на адным 

матэрыяле, часта існуе пэўная канкурэнцыя, 

зайздрасць, рэўнасць, якія часта пераходзяць 

ад узроўню ціхай непрыязі да ўзаемнай 

непавагі, адмовы ў сумеснай працы і г.д. А. 

Куржалаву ўдалося пазбегнуць гэтага. 

Пастаянна арганізуючы канферэнцыі, 

семінары, агляды музеяў, вывучэнне і 

распаўсюджванне лепшага досведу, ён змог 

скласці пэўнае кола лепшых настаўнікаў 

краю, якія змаглі арганізаваць выдатныя музеі 

ў сваіх школах, рыхтаваць для 

рэспубліканскіх конкурсаў пераможныя 

работы. Склалася сітуацыя, калі краязнаўцы 

не супернічалі, а спаборнічалі, дапамагалі 

адзін аднаму. 

Для ўдзельнікаў конкурсаў гэта была 

добрая магчымасць атрымаць новы досвед, 

уражанні, удакладненні, каб, вярнуўшыся 

дадому, на новым узроўні працягваць працу 

па даследаванні роднага краю. Вынікам іх 

з’яўляюцца новыя школьныя музеі, 

метадычныя распрацоўкі, кнігі, альбомы, 

занальныя і рэгіянальныя канферэнцыі. 

Важнейшай прычынай паспяховасці 

створанай на Віцебшчыне сістэмы школьнага 

краязнаўства з’яўляецца сістэмнасць. Мала 

зацікавіцца тэмай, напісаць артыкул, стварыць 

летапіс школы, падрыхтаваць паведамленне і 

арганізаваць дзяцей для выступлення. Праз 

некаторы час прыходзіць стомленасць, іншыя 

інтарэсы. Каласальная заслуга і шмат у чым 

прычына паспяховасці А.В. Куржалава – у 

сістэмнасці працы. Пастаянны інтарэс 

падпітваецца комплексам мерапрыемстваў. 

Так, актывізацыі краязнаўчай працы спрыяе 

пастаяннае правядзенне канферэнцый, 

конкурсаў, семінараў па розных тэмах: ад 

методыкі выкладання заняткаў гуртка да 

арганізацыі і правільнай прэзентацыі вынікаў 

працы школьных музеяў. 

Сярод лепшых адзначым В. 

Бандарэвіча (Сянно), А. Бубалу 

(Верхнядзвінск), В. Грыбко (Чашніцкі раён), 

В. Ермалёнка (Міёры), Д. Карасёва 

(Полаччына), Л. Нікіціну (Віцебскі раён), І. 

Пракаповіча (Паставы), В. Пячонкіна (Орша), 

Р. Шарыпкіна (Глыбоччына) і іншых 

педагогаў вобласці.  

Формы і метады працы 

Менавіта дзякуючы аддзелу 

краязнаўства, кіраванаму А.В. Куржалавым, 

упершыню ў Беларусі ўзнікла ідэя 

распрацоўкі і выдання школьных 

дапаможнікаў па краязнаўстве. Важнай 

ініцыятывай Віцебшчыны стала падрыхтоўка і 

выданне першых у краіне тэматычных 

зборнікаў, падрыхтаваных з удзелам сталых і 

юных краязнаўцаў: “Святкуем угодкі”, “Гонар 

і слава Віцебшчыны”, “Свой край у пашане 

мець прымусь”, “Легенды і паданні 

Віцебшчыны”, “Алімпіяда  па 

беларусазнаўству і краязнаўству” і інш. 

У 1995 г. А. Куржалаў арганізаваў 

правядзенне краязнаўчых чытанняў 

педагагічных работнікаў Віцебскай вобласці 

па тэме “М.Я. Нікіфароўскі і Віцебшчына” у в. 

Вымна Віцебскага раёна, на радзіме 

даследчыка ў сувязі з 150-годзем з дня яго 

нараджэння. Дапамагаў у арганізацыі і 
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правядзенні шэрагу рэспубліканскіх і 

абласных краязнаўчых канферэнцый. 

Напрыклад, чытанні прысвечаныя 140-годдзю 

Б.І. Эпімаху-Шыпіле ў в. Ветрына (1999), 

архіўныя чытанні, прысвечаныя 150-годдзю 

А.П. Сапунова, г. Віцебск (2001) і інш. 

Дзякуючы краязнаўчым экспедыцыям, 

семінарам, сустрэчам з вядомымі землякамі, 

арганізаваным А.В. Куржалавым, многія 

школьныя музеі (у тым ліку найлепшыя ў 

краіне, такія, як гісторыка-краязнаўчы музей у 

ДУ СШ № 3 г. Мёры, гісторыка-этнаграфічны 

музей у в. Заронава Віцебскага раёна) 

папоўніліся каштоўнымі экспанатамі. Пры 

непасрэдным удзеле Алега Васільевіча 

падрыхтаваныя экспазіцыі, прысвечаныя 

знакамітаму этнографу і фалькларысту М.Я. 

Нікіфароўскаму ў Вымнянскай СШ 

Віцебскага раёна, выдатнаму дзеячу 

беларускага Адраджэння Б.І. Эпімаху-Шыпіле 

ў Ветрынскай СШ Полацкага раёна, 

праведзена рэканструкцыя этнаграфічнага 

музея “Хата ў жыцці беларуса” ў ДАСШ № 5 

г. Наваполацка. Асобна адзначым важную 

ролю А.В. Куржалава ў распрацоўцы зместу 

экспазіцыі дзяржаўнага музея У.С. 

Караткевіча ў Оршы. 

Доўгі час разам з А. Куржалавым у 

аддзеле працавалі яго калегі і аднадумцы, якія 

зрабілі вялізны ўклад у фарміраванне сістэмы 

школьнага краязнаўства Віцебшчыны: В. 

Арлоў, Н. Зайцава, Л. Сіманёнак, А. 

Чарнышова і іншыя. Вопыт стварэння сістэмы 

школьнага краязнаўства знайшоў пэўнае 

адлюстраванне ў дысертацыі, падрыхтаванай 

І. Пракаповічам. 

Арганізатар і даследчык 

Акрамя арганізатарскіх здольнасцяў, 

трэба адзначыць прафесіяналізм і глыбокія 

веды А.В. Куржалава. Па доўгу службы ён 

рабіў мноства рэкамендацый і кансультацый 

пры стварэнні летапісаў устаноў адукацыі і 

населеных пунктаў, радаводаў, турысцкіх 

маршрутаў, распрацоўцы краязнаўчых 

гульняў і заняткаў. Аўтар ідэі і галоўны 

рэдактар “Зборніка матэрыялаў аб дзейнасці 

музеяў навучальна-выхаваўчых устаноў 

Віцебшчыны”.  Мае шэраг публікацый у 

мясцовым і рэспубліканскім друку, 

прысвечаных пытанням развіцця 

краязнаўства, аховы помнікаў.  

Займаецца вывучэннем легенд і 

паданняў Віцебшчыны, гісторыяй роду 

Гуркаў-Рамейкаў і асабліва постаццю генерал-

фельдмаршала І.У. Гуркі, лепельскімі 

каранямі паэта Т. Кляшторнага. Дапамагаў 

настаўнікам Ветрынскай СШ у даследаваннях 

па вывучэнню біяграфіі Б. Эпімаха-Шыпілы. 

Што маем – не шануем 

На жаль, летам 2011 г. В.А. Куржалаў 

па шэрагу аб’ектыўных і суб’ектыўных 

прычын вымушаны быў сысці з пасады 

загадчыка сектара беларусазнаўства і 

краязнаўства. Але школьнае краязнаўства 

Віцебшчыны, дзякуючы створанай ім сістэме, 

працуе і прыносіць добрыя вынікі.  

 

  


