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НАШЫ НАВІНЫ 

ЭКСКУРСІІ Ў МУЗЕЯХ 

У МУЗЕІ КЛУБ “БЕЛЫЯ ВАРОНЫ” 

Наш сябра, кіраўнік клуба “Белыя 

вароны” з Каханавічаў Верхнядзвінскага 

раёна, у чарговы раз прыехаў да нас на роварах 

са сваімі хлопцамі, каб пазнаёміць іх з 

экспазіцыямі музейнага аб’яднання нашай 

школы. Напачатку кіраўнік музеяў Вітаўт 

Ермалёнак пазнаёміў гасцей з экспазіцыяй 

гістарычнага музея, дзе распавёў аб гісторыі 

Мёршчыны і аб найбольш цікавых знаходках, 

якія пацвярджаюць старажытнасць нашага 

краю. У сваім аповедзе ён часта параўноўваў 

гісторыю Мёршчыны і Верхнядзвіншчыны. 

Асабліва хлопчыкам спадабалася ваенная 

гісторыя нашага краю, рэшткі зброі і 

рыштунку. На другі дзень знаходжання ў 

Мёрах госці пазнаёміліся з рарытэтамі музея 

кнігі і друку, дзе дзівіліся захаванымі да 

нашага часу старадрукамі і рукапіснымі 

кнігамі. Пабывалі ўдзельнікі клуба і ў 

этнаграфічным музеі, дзе іх асабліва ўразіла 

апрацоўка лёну і стварэнне з яго адзення. 

ЭКСКУРСІІ ДЛЯ ТУРЫСТАЎ З 

КЫРГЫЗСТАНА 

У ліпені нашы музеі наведалі ўдзельнікі 

міжнароднага турысцкага клуба з далёкага ад 

нас Кыргызстана. Каб веданне гасцей аб 

нашым краі было больш разнастайным, 

краязнаўца Вітаўт Ермалёнак вырашыў 

правесці хоць і кароткія, але змястоўныя 

экскурсіі па ўсіх трох музеях. Госці не 

засталіся раўнадушнымі, іх захапіла гісторыя 

краю і ўразілі шматлікія экспанаты, якія яны 

пабачылі ўпершыню: археалагічныя знаходкі, 

манеты, старадрукі і рукапісныя кнігі, а 

таксама прадметы побыту нашых продкаў у 

мінулым. 

У МУЗЕІ – ГОСЦЯ З ШВЕЦЫІ.  

Полька, якая зараз жыве ў Швецыі, была 

госцяй сям’і Карандзей з Мёраў. Менавіта па іх 
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прапанове, яна і наведала наш этнаграфічны 

музей. Экскурсавод музея “Сялянская хата” 

Марыя Ермалёнак падрабязна распавяла аб 

гісторыі стварэння музея і найбольш цікавых 

яго экспанатах. Дапытлівай госці ўсё было 

цікава: прадметы побыту нашых продкаў у 

мінулым, апрацоўка лёну, адзенне 

старадаўняга часу.  

УДЗЕЛ ВА ЎРАЧЫСТАСЦІ 

1 ліпеня ў складзе дэлегацыі Мёрскага 

раёна кіраўнік музейнага аб’яднання прыняў 

удзел у 59-й сустрэчы ветэранаў Вялікай 

Айчыннай вайны, партызанскага руху і 

патрыятычнага падполлля Расіі, Беларусі, 

Латвіі, якая традыцыйна адбылася на Кургане 

Дружбы на стыку межаў трох краін. Дэлегацыя 

ад Мёрскага раёна налічвала 12 чалавек, якую 

ўзначальваў намеснік старшыні раённага 

Савета дэпутатаў Валерый Драба. Як і ў 

папярэднія сустрэчы, на Кургане Дружбы 

ўрачыстасць адбывалася па традыцыйным 

сцэнары.  Заўважна тое, што з кожным годам 

усё менш на свяце непасрэдных удзельнікаў 

вайны. Час няўмольна забірае свае ахвяры. 

Сёлета арганізатарам свята была Рэспубліка 

Беларусь. Таму на пачатку ўрачыстасці 

кадэтамі з Віцебска вынаслі гербы беларускіх 

гарадоў. Дэлегацыі з іншых краін сустракалі з 

караваямі старшыня аблвыканкама Мікалай 

Шарснёў і старшыня абласнога Савета 

дэпутатаў Уладзімір Цярэнцьеў. Затым 

кіраўнікі дэлегацый трох краін выступілі з 

прамовамі. Пасля адбылася цырымонія 

ўскладання вянкоў і кветак да помніка 

прошкаўскім падпольшчыкам, а таксама 

мітынг на расійскім баку ля помніка себежскай 

партызанкі-разведчыцы Марыі Пынта, 

закатаванай фашыстамі. Пасля ліціі па 

загінулых воінах, якую правёў у капліцы 

праваслаўны святар, на сцэне адбыўся 

святочны канцэрт, дзе з вялікай праграмай 

выступіў Акадэмічны ансамбль песні і танца 

Ўзброенных Сіл Рэспублікі Беларусь. Пазней 

было ўрачыста запалена партызанскае 

вогнішча і адбыўся канцэрт ветэранскага хору 

з горада Верхнядзвінска. У ім прымае актыўны 

ўдзел і сябра нашай газеты, Антон Бубала, якія 

немаўлём зведаў жахі фашысцкага канцлагера 

Саласпілс. 

Запомнілася ўдзельнікам урачыстасці і 

паказальнае выступленне байцоў беларускай 

103-й асобнай паветрана-дзесантнай брыгады. 

Падчас свята можна было наведаць бліндажы і 

палаткі рэканструяванага ўжывую 

партызанскага лагера, працавалі шматлікія 

шапікі па продажы сувеніраў народных 

майстроў Беларусі і Расіі, а таскама палаткі з 

разнастайнымі стравамі і напоямі. Валанцёры з 

Расіі раздавалі падрыхтаваны буклет “Улицы 

героев на карте Псковской области”, кожны 

мог атрымаць і рэкламныя буклеты паляўнічай 

аграсядзібы з Беларусі “Чырвоны Бор” ды 

аграсядзібы Лебедзевай з расійскага боку. 

ЭКСКУРСІЯ Ў СМАРГОНЬ 

Актывісты раённай ветэранскай 

арганізацыі на чале з яе старшынём Чаславам 

Кашкурам прынялі ўдзел у азнаямляльнай 

экскурсіі на Смаргоншчыну. У складзе групы 

быў і краязнаўца Вітаўт Ермалёнак. 

Нягледзячы на дастаткова вялікую адлегласць 

для аднаго дня падарожжа – 215 кіламетраў у 

адзін бок, – паездка не была стамляльнай.  За 

вакном аўтобуса ўвесь час змяняліся краявіды 

вёсак, палёў ды рачулак з азёрамі. Ветэраны, 

праехаўшы праз Шаркаўшчынскі, Глыбоцкі, 

Пастаўскі, Мядзельскі, Вілейскі ды Смаргонскі 

раёны, змаглі пераканацца ў непаўторным 

харастве і родным абліччы беларускай 

прыроды. 

У Смаргоні гасцей з Мёршчыны ветліва 

сустрэў старшыня Смаргонскай рённай 

ветэранскай арганізацыі Уладзімір Касакоўскі. 

Ён распавёў аб дзейнасці сваёй арганізацыі, 

якая вырашае такія ж самыя праблемы, як і 

наша раённая арганізацыя. У сустрэчы брала 

ўдзел і журналіст раённай газеты. Пасля з 

Ермалёнак В. А., Бубала А. Ф. 
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кароткім вітальным словам выступіў Часлаў 

Кашкур, які падараваў гаспадарам сувеніры з 

Мёршчыны, у тым ліку і кнігі Вітаўта 

Ермалёнка па гісторыі края. 

Затым навуковы супрацоўнік 

Смаргонскага гісторыка-краязнаўчага музея 

Павел Картавік правёў экскурсію і пазнаёміў 

мёрцаў з гістарычнай спадчынай горада, 

падрабязна распавёў аб самым старым 

архітэктурным помніку – касцёле ў імя 

арханёла Міхала 16 ст. Калісьці храм быў 

кальвінскім зборам, у Першую сусветную 

вайну быў пашкоджаны, але тоўстыя сцены 

будынка вытрымалі выбухі снарадаў. Уразіў 

нас сваёй веліччу і нядаўна пабудаваны гмах 

Спаса-Праабражэнскага праваслаўнага сабора, 

які зараз з’яўляецца дамінатай горада. Захапілі 

сваімі кампазіцыямі шматлікія валуны, якія 

ўпрыгожваюць парк райцэнтра. Дзякуючы 

земляку-скульптару Церабуну, выкладчыку 

Акадэміі мастацтваў, яго студэнты зрабілі свае 

дыпломныя работы з каменю і падаравалі 

гораду свае працы. Кожная скульптура, 

высечаная з валуноў, мае непаўторнае аблічча. 

 Смаргоншчына з’яўляецца радзімай 

славутага Францішка Багушэвіча, таму да 

свята беларускай пісьменнасці ў гарадскім 

парку з’явіўся помнік пачынальніку 

беларускай літаратуры з выбітымі на ім 

радкамі “Не цурайцеся роднай мовы, каб не 

ўмёрлі”. У 16-17 стагоддзях Смаргонь 

славілася сваёй Мядведжай Акадэміяй – так 

называлі школу, дзе дрэсіравалі мядзведзяў, 

навучаючы іх танцам і іншым цыркавым 

штукарствам. Госці з Мёраў ахвотна пазіравалі 

разам з скульптурнымі выявамі трох 

мядзведзяў. 

У складзе мёрскай экскурсіі была і 

Рымша, якая не проста прыехала ў Смаргонь, 

каб пазнаёміцца з помнікамі гісторыі 

ікультуры, але перш за ўсё аддаць даніну 

памяці свайму дзядзьку Аляксею Мурашку, які 

пахаваны на брацкай магіле ў райцэнтры. Ён 

дабраахвотнікам пайшоў ваяваць у складзе 2-й 

партызанскай брыгады імя Суворава і загінуў 

пры вызваленні Смаргоні 4 ліпеня 1944 года. 

Было хлопцу тады ўсяго 18 год. Нарадзіўся ён 

у былой вёсцы Сяльцо Язненскага сельсавета. 

У кнізе “Памяць” Мёрскага раёна названы 

толькі яго прозвішча і імя. Экскурсанты з 

Мёраў ушанавалі памяць аб Аляксею Мурашку 

хвілінай маўчання і ўсклалі кветкі на брацкую 

магілу. 

З новых помнікаў, якія з’явіліся ў 

Смаргоні зусім нядаўна, здзіўляе сваёй веліччу 

мемарыял “Супрацьстаянне і прымірэнне”, 

прысвечаны 100-годдзю пачатку Першай 

сусветнай вайны, пабудаваны на сродкі 

саюзнай дзяржавы. Кампазіцыя мемарыяла 

складаецца з велічнай постаці анёла з мячом у 

цэнтры, з левага боку размешчаны скульптуры 

трох рускіх салдат на адпачынку, а з правага –  

скульптурная група бежанцаў. У цэнтры 

мемарыяла – карта лініі фронта пад 

Смаргонню, дзе на працягу 1915 – 1917 гг. ішлі 

жорсткія баі. Недарэмна адсюль пайшла 

прымаўка: “Хто пад Смаргонню не ваяваў, той 

вайны не відаў”. Усё насельніцтва Смаргоні – 

14 тысяч чалавек – было адпраўлена ў бежанцы 

і вярнулася цалкам у знішчаны горад, загінулі 

154 чалавекі. Вакол галоўнай кампазіцыі 

мемарыяла на мармуровых слупах змешчаны 

барэльфы ў гонар славутых падзей, якія 

адбыліся на Смаргоншчыне падчас Першай 

сусветнай вайны. 

Уразіла сваім аднаўленннем і сядзіба 

славутага кампазітара Міхала Клеафаса 

Агінскага, якую таксама наведала наша 

экскурсія. У пакоях палаца змешчаны 

экспазіцыі, якія апавядаюць аб жыцці і 

дзейнасці гэтага патрыёта сваёй радзімы. 

Вельмі важна, што пачала аднаўляцца і 

знакамітая аранжарэя, якая таксама была адной 

са славутасцяў “Паўночных Афінаў”, так у 19-

м стагоддзі называлі сядзібу Агінскага ў 

Залессі. 

Падчас зваротнага шляху ў аўтобусе 

адбывалася абмеркаванне пачутага і ўбачанага, 

таму і дарога падалася карацейшай. 
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АДКРЫЦЦЁ ВЫСТАВЫ У МІНСКУ 

У Палацы мастацтваў сталіцы адбылася 

персанальная выстава выкладчыка мастацтва 

Пятра Прохарава. Ён працуе ў розных формах 

жывапісу: акварэлі, графіцы, малюнку 

алоўкам, алеі. Акрамя таго, Пятро займаецца 

мастацкай фатаграфіяй і інсталяцыяй. 

Разнастайныя і стылявыя напрамкі яго 

творчасці – ад мадэрнізму да рэалізму. На 

выставе былі паказаны яго працы, якія з’явіліся 

вынікам паездак мастака ў Нагорны Карабах, 

Чарнагорыю ды на Браслаўшчыну. Менавіта 

падчас наведвання нашых музеяў яго ўразіла 

гісторыя люстэрка гераіні паўстання 1831 года 

Эміліі Плятэр. Таму сюжэт аб ёй і лёг у аснову 

інсталяцыі мастака аб возеры Вукля з групы 

нашых абстэрнаўскіх азёр. Ва ўрачыстым 

адкрыцці выставы, якая праходзіла разам з 

выставай другога беларускага мастака – Юрыя 

Козела, прымалі ўдзел старшыня таварыста 

беларускіх мастакоў Рыгор Сітніца, знакаміты 

мастак Алесь Марачкін, сябры і выкладчыкі 

мастакоў. Краязнаўца Вітаўт Ермалёнак, які 

таксама прымаў удзел у адкрыцці выставы, 

падчас знаёмства прысутных з інсталяцыяй 

возера Вукля, распавёў аб набыцці люстэрка 

беларускай Жанны д’Арк, а таксама прачытаў 

верш на польскай мове Адама Міцкевіча 

“Смерць палкоўніка”. 

ПАДАРУНКІ АД ФРАНЦА СІЎКО 

Наш зямляк, пісьменнік Франц Сіўко, 

які зараз жыве ў Віцебску, падчас сустрэчы з 

чытачамі на Мёршчыне падараваў для нашага 

музея кнігі і друку свае новыя кнігі з 

аўтографамі. Кніга прыпавесцей, апавяданняў, 

эсэ пад назвай “Эдэм” пабачыла свет у 2014 

годзе ў выдавецтве “Мастацкая літаратура”. У 

яе ўвайшлі прыпавесці раней друкаванай 

трылогіі “Удог”, якая складаецца з трох частак: 

“Угліс”, “Міжчассе”, “Удог”, а таксама 

змяшчае апавяданні “Бацечка Зэн”, “Трое”, 

“Мыйшчык Лёха”, два эсэ – “Выспа Міжрэчча” 

і “Я пешкі, мама!”. У сваіх творах аўтар праз 

уласную інтэрпрэтацыю паказвае 

ментальнасць беларускага народа ад 

мінуўшчыны да сучаснасці.  

Другая падораная нашым земляком 

кніга пад назвай “Плебейскія гульні” была 

надрукавана ў сталічным выдавецтве 

“Логвінаў” у 2015 годзе. Яна складаецца з трох 

аповесцяў, напісаных аўтарам у апошнія пяць 

гадоў: “Дзве вясны дзяцей Прыапа”, “Цымант”, 

“Плебейскія гульні”. У іх аўтар разважае пра 

падзеі ўласнага жыцця, у творах мы бачым 

асабістыя разважанні пісьменніка аб 

маральнасці сучаснага грамадства. У сваю 

чаргу Вітаўт Ермалёнак падараваў для нашага 

земляка свае ўласныя кнігі, надрукаваныя ў 

апошні час. 

НОВАЯ КНІГА КРАЯЗНАЎЦА 

Ермалёнак В., Прохараў П. 
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Новае выданне: “Гістарычная хроніка 

Шаркаўшчыны і наваколля” 

Зусім нядаўна ў Глыбокім была 

здзейсненая публікацыя другога выдання кнігі 

выдатнага краязнаўца Уладзіслава 

Канстанцінавіча Ляскоўскага. Назва яе, 

“Гістарычная хроніка Шаркаўшчыны і 

наваколля” (далей – Хроніка), яскрава 

сведчыць пра змесціва. Кніга мае цвёрдую 

чырвоную вокладку, што лучыць у сабе 200 

старонак. Праца па вёрстцы, карэктуры і 

дызайне была выкананая Змітром Лупачом, 

Людмілай Ардынскай і Леанідам Юрыкам. 

Старонкі шчодра аздобленыя выявамі, многія з 

якіх адбітыя ў колерах на высокай якасці. 

Колькасць асобнікаў Хронікі складае пяць 

тузінаў.  

Каму варта звярнуць увагу на Хроніку і 

чаму? Па-першае – настаўнікам школ 

Шаркаўшчынскага раёна, па-другое – 

гаспадарам аграсядзіб і экскурсійных 

турыстычных установаў, па-трэцяе – 

супрацоўнікам райвыканкама, па-чацвёртае – 

краязнаўцам, якія прагнуць надалей пашыраць 

здабыткі гісторыі краю. На грунце матэрыялаў 

кнігі можна падрыхтоўваць урокі, 

факультатывы, вандроўкі, экскурсіі і іншыя 

актыўнасці як для мясцовых жыхароў, так і для 

гасцей з іншых рэгіёнаў краіны і замежжа. 

Хроніка – значны здабытак для арганізацыі 

культурнага адпачынку турыстаў, бо багатая і 

разнастайная гісторыя заўжды прыцягвае ўвагу 

людзей, а па рэгіёнах нярэдка складана знайсці 

падобныя матэрыялы ў добра 

сістэматызаваным стане. Прадстаўнікам 

мясцовага самакіравання гэтая кніга можа 

дапамагчы адкрыць новыя накірункі развіцця 

Шаркаўшчынскага краю: гісторыя багатая на 

прыклады і нечаканыя падказкі. 

Хроніка агарнула разлеглы прамежак 

часу: ад старажытнасці – да нашага часу. 

Вядома, не кожны перыяд асветлены 

аднолькава шырока, бо гэта шмат у чым 

залежала ад колькасці і якасці захаваных 

крыніц і літаратуры, масіў якіх розніцца 

адрэзак ад адрэзку. Да прыкладу, першыя тры 

раздзелы: “Дагістарычны час”, “Ранняя 

гісторыя” і “Літоўскі перыяд” – утрымліваюць 

пераважна агульныя матэрыялы па гісторыі 

Беларусі, што цалкам зразумела і натуральна. 

Варта заўважыць, што не з усімі 

прапанаванымі аўтарам датамі, магчыма 

пагадзіцца. Напрыклад, са з’яўленнем першых 

стаянак першабытнага чалавека ў прамежку 

500 – 100 тыс. г. да н. э. Беларускія навукоўцы 

зазвычай у такім выпадку падаюць лічбу 100 – 

35 тыс. г. таму. Аднак падобныя недакладнасці 

з’яўляюцца нязначнымі, таму пакінем іх па-за 

фонам. Чацверты раздзел – “Уласная гісторыя 

Шаркаўшчыны” – апісвае гісторыю 

прадстаўнікоў шляхецкіх родаў, што валодалі 

маёнткамі краю. Сярод іх – Зяновічы, Сапегі, 

Лапацінскія, Багуцкія і Федаровічы. Пяты 

раздзел – “Населеныя пункты вакол 

Шаркаўшчыны” – адкрывае гісторыю Лужкоў, 

Германавічаў, Ёдаў, Ігуменава, Мосара і 

Новага Пагосту. Гідраграфія Шаркаўшчыны 

адлюстраваная ў шостым раздзеле – “Рэкі і 

азёры ў раёне”. Шкада, што ён вельмі сціслы і 

грунтуецца выключна на матэрыялах ХІХ ст. 

Аднак гэта цалкам нармалёва, бо краязнаўчае 

выданне не павіннае падрабязна спыняцца на 

апісанні прыроды, калі аўтар уласна не ставіць 

падобнай мэты. Сёмы раздзел – “Войны” – 

каротка апісвае ўзброеныя сутыкненні ІХ–

XVIII стст. “У Расійскай імперыі” – восьмы 

раздзел, падзелены на 7 падраздзелаў,– 

адкрывае падзеі канца XVIII – др. пал. XIX 

стст. Прыемна, што значная ўвага прыдзеленая 

падзеям вызваленчых паўстанняў 1831 і 1863 
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гг. у Шаркаўшчынскім краі. Значна цікавымі 

выяўляюцца спісы імёнаў паўстанцаў з 

пералікам пакаранняў, што былі на іх 

накладзеныя царскім урадам. Дзявяты раздзел 

– “Гаспадарчае жыццё продкаў” – улучае ў 

сябе 9 падраздзелаў, асноўныя матэрыялы якіх 

звязаныя з ХІХ ст., пры дадатку некаторых 

звестак XVI ст. “Адукацыя ў 1863 – 1917 гг.” – 

дзясяты раздзел, дзе найбольшай цікавасцю 

ёсць імёны землякоў-настаўнікаў, асабліва 

тыя, што былі адкрытыя ў архівах. “Вайна і 

рэвалюцыя” – 11-ы раздзел, дзе ў чатырох 

падраздзелах асветленыя падзеі Першай 

сусветнай вайны, прыходу бальшавікоў, 

сялянскага руху, што ўзняўся на барацьбу з імі, 

арганізацыя адукацыі ў ва ўмовах 

грамадзянскай вайны, вынікі савецка-польскай 

вайны. Прыкладам актыўнага 

антыбальшавіцкага руху выступае паўстанне 

“зялёных”, якое адбылося ўлетку 1919 г. у 

Дзісненскім павеце. Шаркаўшчынскі раён у 

Другой Рэчы Паспалітай паказаны ў 12-м 

раздзеле “Раён у складзе Польшчы”, які, у сваю 

чаргу, складаецца з 6 падраздзелаў. Тут 

раскрытая зямельная рэформа новых уладаў, 

справа разбудовы чыгункі, складанасць 

палітычнай абстаноўкі, пры якой выпадала 

дзейнічаць беларускаму руху. Шэсць 

падраздзелаў лучыць і наступны, 13 раздзел 

“Бальшавікі. 1939 – 1941 гг.” У ім звернутая 

ўвага на злачынныя рэпрэсіі, сітуацыю 

напярэдадні вайны, знішчэнне саветамі вязняў 

Беразвецкага лагера напачатку нападу 

нацысцкай Германіі на СССР, службу 

землякоў у арміі генерала Андэрса. Важна, што 

аўтар змясціў спісы рэпрэсаваных: праз гэта 

робіцца магчымым уявіць сабе памер 

злачынства, а нашчадкам закатаваных і 

асуджаных – даведацца пра лёс сваіх продкаў. 

Раздзел 14 – “Вайна. Нямецкая акупацыя” – 

уладаваны з 6 падраздзелаў. З іх даведваемся 

пра немцаў, органы акупацыйнай улады, 

беларускамоўную адукацыю ў межах 

беларусізацыі, розных скіраванасцяў 

партызаншчыну: прасавецкую, прапольскую і 

наўпрост рабаўніцкую, аб вынішчэнні 

габрэйскага насельніцтва. Як бачна з 

успамінаў, прасавецкія партызаны часта чынілі 

здзек з мясцовага насельніцтва, пры падыходзе 

нямецкіх карных экспедыцый уцякалі і вёскі не 

баранілі, а па вяртанні нярэдка самі дапальвалі 

тое, што ацалела. Уласна прасавецкімі 

партызанамі таксама спальваліся, разбіраліся 

на дровы і зачыняліся беларускамоўныя 

школы, часам расстрэльваліся і настаўнікі. 

Вайна – у першую чаргу бруд, дзе побач з 

гераічнымі подзвігамі адбываліся жахлівыя 

злачынствы, жорсткасць і бессэнсоўныя 

расправы з усіх бакоў. “1944 год. Фронт. Змена 

ўлады” – 15-ы раздзел, найвялікшы па сваёй 

структуры, бо ўлучае 10 падраздзелаў. Яны 

апавядаюць аб насутпе Чырвонай арміі, 

стратах ад нямецкай акупацыі, аднаўленні 

савецкай улады, прызыве на фронт, сканчэнні 

вайны, выездзе часткі мясцовых жыхароў на 

сталае месца жыхарства ў Польшчу, асабліва 

галодны 1946 г., вяртанне рэпрэсіяў, 

калектывізацыю, антысавецкі супраціў, пра 

пасляваеннае і пазнейшае развіццё калгаснай 

гаспадаркі. Згаданыя рэпрэсіі былі значна 

шырокімі за размахам, пра што сведчыць лічба 

абвінавачаных і прысуды. Судзілі за супрацу з 

немцамі, за дапамогу антысавецкім узброеным 

фармаванням і ўдзел у іх руху, за адданасць 

беларускай справе, за “кулацтва” і многае 

іншае. Толькі за “кулацтва” па 

Шаркаўшчынскім раёне былі асуджаныя 232 

чалавекі, пра што сведчыць апублікаваны ў 

кнізе спіс. Раздзел 16-ы, што мае назоў 

“Школьная адукацыя”, змяшчае ў асноўным 

звесткі пра пасляваенную адукацыю і 

паасобныя ўзгадкі пра пазнейшы яе перыяд. Ён 

не падзяляецца на падраздзелы. “Сфера 

культуры” – 17-ы раздзел, раскрыты ў чатырох 

падраздзелах. Тут увага звернутая на 

матэрыяльную (архітэктурную) і духоўную 

спадчыну Шаркаўшчыны і ваколіц, біяграфіі 

выбітных землякоў, самадзейныя калектывы 

раёна, арганізацыю ідэалагічнай працы. 

Апошні, 18-ы раздзел, мае назоў “На шляхах 

перабудовы”. У ім сцісла паказанае 

гаспадарчае развіццё Шаркаўшчынскага краю 

з сярэдзіны 1980-х гг. па наш час. Трэба 

адзначыць выразную прабеларускую пазіцыю 

аўтара Хронікі, яго імкненне да аб’ектыўнасці 

і пазбягання тэндэнцыйнасці, асабліва ў 

апісанні падзеяў Другой сусветнай вайны, дзе 

многія моманты паказаныя ў процілеглым ад 

афіцыйнага, што прапаноўваецца ў фільмах, 

гістарычнай і мастацкай літаратуры, святле. 

Важна, што Хроніка ахапіла гісторыю 

шаркаўшчынскіх мясцінаў на вялікім часавым 

зрэзе, пры багацці выкарыстаных крыніц і 

ілюстрацыяў, немалой увазе да падзеяў 

штодзённасці, “жывой гісторыі” – сведчанняў 

з успамінаў сведкаў падзей, у тым ліку – і 

ўласных, шырокім звароце да архіўных 

матэрыялаў. Калектыў “Мёрскай даўніны” 
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дзякуе спадару Уладзіславу Ляскоўскаму за 

магчымасць трымаць у руках гэтае шыкоўнае 

выданне, а таксама шчыра зычыць плённаму 

творцы моцы ў здароўі і новых дасягненняў на 

ніве краязнаўства!  

Кандратовіч Ігар 

НАБЫТКІ КІРАЎНІКА МУЗЕЯ 

Не праходзіць і тыдня, каб кіраўнік 

музея не набыў для сваіх музеяў дзясяткі новых 

экспанатаў. У ліпені фонды этнаграфічнага 

музея папоўніліся чарговымі рэчамі нашых 

продкаў. Гэта чатыры саматканыя ручнікі, два 

з іх без вышывак, выкарыстоўваліся як 

уціральнікі. На двух другіх аказаліся не толькі 

вышыўкі, але і ініцыялы майстрыхі, якая ткала 

і вышывала літары кірыліцай з манаграмай С. 

Т. На першым з іх – вышытыя крыжыкам 

чырвонымі і чорнымі ніткамі выявы двух 

птушак і дрэва – сімвал сямейнага шчасця, 

дабрабыту, даўгалецця і ўрадлівасці. 

Выкарыстоўваўся такі ручнік у вясельным 

абрадзе. Канцы ручніка ўпрыгожаны белымі 

зігзагападобнымі карункамі, звязанымі 

кручком з арнаментам у выглядзе ромбаў і 

квадратаў.  Сюжэтам другога ручніка стала 

вядомая байка рускага байкапісца Мікалая 

Крылова “Квартэт”. На ім вышыты, таксама, як 

на першым ручніку, крыжыкам чырвонымі і 

чорнымі ніткамі выявы галоўных герояў байкі 

М.Крылова “Квартэт”: асла, казла, мядзведзя, 

малпы з музычнымі інструментамі ды нотамі, 

якія больш падобны на літары яўрэйскага 

алфавіту – іўрыту. Сюжэт сведчыць, што 

ручнік быў вышыты ўжо пасля вайны ў 40-я 

гады 20-га стагоддзя, калі ў школах пачалі 

вывучаць творы рускіх паэтаў і пісьменнікаў. 

Для этнаграфічнага музея Вітаўт Ермалёнак 

знайшоў некалькі вышывак 50-х гадоў 20-га 

стагоддзя, якія раней былі змешчаны ў рамках 

пад шкло і ўпрыгожвалі сцены сялянскіх хатаў. 

Іх сюжэты ў тыя часы былі вельмі 

распаўсюджаны: дзяўчынка з сабакам, галубкі, 

мядзведзі і г.д. Адшукаў краязнаўца і прыгожа 

вышытую навалачку для маленькай падушкі, 

цэлы скрутак карункаў з баваўняных нітак, 

якімі раней жанчыны ўпрыгожвалі прасціны 

або выкарыстоўвалі для падзорніка. 

Спатрэбяцца ў этнаграфічным музей і 

саматканыя з розных каляровых нітак 

дывановыя дарожкі для падлогі. Для 

гістарычнага музея кіраўнік музея набыў 

некалькі банкнот.Так, купюра 50 дынараў з 

Сербіі мае пераважна бэзавы колер. Яе першы 

выпуск адбыўся ў 2014 годзе. На пярэднім баку 

яе змешчаны партрэт вядомага сербскага 

кампазітара Стэвана Стаянавіча Мокраняца 

(1856 – 1914 гг.). Стэван Стаянавіч быў 

заснавальнікам сербскай класічнай музыкі і 

першай музычнай школы ў Белградзе. Побач з 

партрэтам бачна выява скрыпкі да надпісы 

лацінкай і кірыліцай – 50 дынараў. На 

адваротным баку купюры таксама змешчана 

выява кампазітара, толькі амаль у поўны рост, 

і мініяцюра першага вядомага, напісанага на 

сербскай мове кірыліцай Міраслаўскага 

Евангелля 1180 года ды нізка нотаў. Набылі мы 

і банкноту з Кыргызстана коштам 50 сом 2009 

года. Яна мае пераважна аранжавы колер. На яе 

аверсе змешчаны партрэт Курамжан Даткі 

(1811 – 1907), правіцельніцы алайскіх кіргізаў. 

Пасля смерці свайго мужа ў 1862 годзе яна 

паспяхова змагалася за незалежнасць з 

магутным Какандскім ханствам, а ў 1876 годзе 

ўзначаліла разам з сынамі барацьбу з агрэсіяй 

Расійскай імперыі. За ваеннае майстэрства, 

мужнасць, палітычны розум Курамжан быў 

прысвоены тытул “Датка”, што ў перакладзе 

азначае “генерал”. Здрада аднаго з ханаў 

прымусіла яе спыніць супраціў і, каб захаваць 

свой народ ад знішчэння, заключыць 

пагадненне з расійскімі ўладамі на выгадных 

для сябе ўмовах. Курамжан вядома і як 

таленавітая паэтка, што было рэдкай з’явай у 

мусульманскіх народаў,  дзе становішча 

жанчын было прыніжаным. На рэверсе 

банкноты мы бачым знакаміты архітэктурны 

комплекс ХІ – ХІІ  стагоддзяў у кіргізскім 

горадзе Узгене. Славутасць складаецца з 

мінарэта вышынёй 27 метраў ды трох 
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маўзалеяў, дзе пахаваны правіцелі Вялікай 

Карханідскай імперыі 12-га стагоддзя. 

ДАПАМОГА Ў РОЗШУКУ 

Да нас у музей часта звяртаюцца розныя 

асобы з мэтай удакладніць свой радавод. Так, 

нядаўна нам з Мёрскага райвыканкама быў 

перадазены ліст жыхаркі Санкт-Пецярбурга 

Жыдкіх Алены Аляксандраўны з просьбай аб 

дапамозе ў пошуку яе продкаў па прозвішчу 

Бранеўскія. З архіўных звестак, якія яна 

атрымала, яе продкі Бранеўскія Філіп 1859 г. 

нар., яго жонка Аляксандра і сын Васіль 1897 

г. нар., пересяліліся ў Сібір у 1899 годзе. 

Вядома ёй, што Васіль нарадзіўся ў 1897 годзе 

ў в. Глінскія Дрысенскага павета Віленскай 

губерніі. У сваім лісце яна задае шэраг 

пытанняў па пошуку продкаў. У выніку нашага 

даследавання мы падрыхтавалі наступныя 

адказы. Вёска Глінская, адкуль паходзяць 

Бранеўскія, была не ў Дрысенскім, а ў 

Дзісненскім павеце. У Мёрскім раёне і зараз 

ёсць вёска Глінскія, але Бранеўскія там ніколі 

не жылі. Хутчэй за ўсё яны паходзілі з вёскі 

Глінскія Вілейскага павета. Менавіта ў 

мартыролагу рэпрэсаваных быў знойдзены 

намі Бранеўскі Канстанцін Мікадзімавіч 1888 

года нараджэння, які нарадзіўся ў в. Глінскія, 

але Вілейскага павета. Ён быў расстраляны ў 

1937 годзе ў г.Томску. Не знойдзена намі 

прозвішча Бранеўскіх і сярод шляхты ні 

Віцебскай, ні Віленскай губерніі. Няма іх і 

паміж шляхты ўдзельнікаў паўстанняў ні 1831, 

ні 1963 года. Хоць у Польшчы асобы з такім 

прозвішчам былі шляхтай. Хутчэй за ўсё на 

Беларусі, дзе праводзіўся разбор шляхты 

царскімі ўладамі, яны не змаглі дакуменальна 

пацвердзіць сваё шляхетства. 

ВЕРШЫ-ПЕРАКЛАДЫ СЯРГЕЯ 

ПАНІЗНІКА 

“БАЛЬШАВІК” 

Каля вёскі Бабышкі пры дарозе ад рэчкі 

Волты на Латышы была магіла расійскага 

салдата савецка-польскай вайны 1919 – 1921 

гадоў. 

“Бальшавік” – так сталі называць 

пахаванне. 

Крывёю хлюпаў чаравік. 

Змарнеў ваяка. 

Расея не пачула ўскрык. 

А ў нас – адзнака. 

На крыж паглядваў маладзік: 

–За што падзяка? 

– Тут пахаваны бальшавік: 

страляў ў паляка. 

х х х 

Меліяратар-баявік 

напіўся з гляка: 

–Таполі… Крыж… Грыб-дажджавік… 

Якая бяка. 

Замест магілы будзь, цальнік. 

Папар – гуляка! 

х х х 

Налёг савецкі ледавік, 

і я не вякаў. 

Прапажа – хутара ручнік. 

На карце – плямка. 

Перад Прыдзвінем я даўжнік? 

Раскажа клямка… 

х х х 

Па гарадах – свой “бальшавік”. 

Гне забіяка: 

– На спадчыне – руінаў крык: 

якоча жудасці падлік. 

А ты скуголіш, вартаўнік. 

Чужы быў той ваяка. 

х х х 

Збярог мой родны бераг Лік: 
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Дзвіне – падзяка!-----------------------------

------------------ 

Дакульгаў з берага Дзвіны да Бабышак 

уцякач з польскага палону і сканаў у канаве. 

Бабышаўскія гаспадары Адамовіч Андрэй з 

Кліманскім Андрэем пахавалі салдата, 

паставілі крыж, зладзілі агароджу. Пазней 

крыж “исчез”: так тлумачыла начальства. І па 

кустоўі праехаў трактар. 

14.06.2010, 12.06.2011 

НАШЫ МАЛІТВЫ ПРА САД 

З удзельніцай міжнароднай 

канферэнцыі ў Мінску Аксанай Шалак я 

сустрэўся ля помніка Францішку Скарыну, які 

знаходзіцца ў будынку філалагічнага 

факультэта БДУ. Мінаюць вёсны і восені, а 

незабыўны позірк вачэй паэта, навукоўца з 

Кіева праяўляецца праз кожны тэкст яе верша. 

Украінскую фалькларыстку цікавяць праявы 

беларускай вуснай традыцыйнай культуры. І я 

ў палоне маўлення-малення прыдзвінскіх 

землякоў, іх песенна-абрадавай зычнасці. Таму 

пераствараць усплёскі натхнення Аксаны 

Шалак – вялікая для мяне радасць ад 

спадкаемства з арыгінальнай творчасцю. Тым 

больш, што кіяўлянка ўмее падбадзёрыць 

незвычайным прытуленнем слова. На працягу 

значнага часу нашага творчага супрацоўніцтва 

яна па-сапраўднаму прырадніла мяне, даўняга 

львоўскага навучэнца, да разлеглай Украіны. 

Вось некаторыя яе выказванні з нашай багатай 

перапіскі: “Пане Сяргею, родны! Вельмі 

ўзварушана: пераклады выкананыя не проста 

па-майстэрску. Яны выяўляюць Вашае 

глыбіннае прачытанне, высвятляюць усё 

прыхаванае… Не перастаю захапляцца Вашым 

перакладніцкім уменнем”. Мне карысна было 

прачытаць пра філасофію перакладу і такое 

меркаванне супрацоўніцы Інстытута 

мастацтвазнаўства, фалькларыстыкі і 

этналогіі: “Перакладчык не толькі адкрывае 

свайму народу святло іншай літаратуры – ён 

фармуе бачанне, адчуванне сваёй літаратуры ў 

кантэксце іншых. Хай Гасподзь дае моцы і 

далей несці такі нялёгкі, але такі патрэбны 

тлумацкі крыж!” Рады я, што службу тлумача 

сама Аксана нясе з высакароднай напругай. 

Пажаданні яе клікалі мяне да новых узлётных 

высілкаў. І прадчуванні, патаемныя 

спадзяванні мае займелі новы сэнс. Кіеўская 

пошта ўзбуджала:”…А Вашы пераклады – 

глыток жывой вады, бо Вы так глыбока 

разумееце тое, што мне хацелася сказаць, так 

лёгка і натхнённа гаворыце ад майго імя. Я 

паставіла набор Вашых перакладаў поруч сваіх 

вершаў: займела надзею ўкласці вось такі 

сумесны зборнічак пад назваю “Малітва пра 

сад”. Задумка Аксаны незвычайная. Тут 

выяўляецца ўвесь яе характар апантанага 

творцы. Хай высокае Неба пракрэсліць новы 

кіева-мінскі мерыдыян! А пакуль прапаную 

для “Сугучча” (Литература и публицистика 

стран Содружества) тэкст “Нашы малітвы пра 

сад”. 4 кастрычніка там была змешчана 

падборка “Сергій Панізник (Переклади 

Оксаны Шалак), за што я вельмі ўдзячны, бо 

сапраўды ганаруся ўдумным перастварэннем 

маіх радкоў ад прыроды незвычайнай Аксанай 

– раднюсенькай кнігаўкай з фальклорных 

палёў Падолля і яе роднай Віннічыны. 

КІЛІМ (З ЦЫКЛУ “ЧМЯЛЁК СЦЕРАЖЭ 

САДОК) 

На гэтым даўнюткім кіліме – 

Зоранька, кветка, лодка… 

Вунь крыллі злажылі ва ўздыме 

Лебедзь і з ім лябёдка. 

У зарасніку заблукала 

Спуджанае алянятка… 

На ўзлеску яно не прапала: 

Вунь зыркае вокнамі хатка… 

І алянятка знойдзе, 

Перш чым пайсці на луг, 
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Лустачку хлеба на плоце, 

Цмокнуўшы сонейка круг. 

х х х 

Чмель сцеражэ мой садок. 

Кветачку не пацалуеш,– 

Пыжыць ён свой завіток: 

– Хто ты? Ч-ч-чаго тут 

ш-ш-шуруеш? 

– Мой берагун залаты! 

Кветачку я ўзгадавала. 

А ўберажэш толькі ты 

Грацыю пахкага бала! 

х х х 

Неба болей не хмурэла, – 

Дождж прайшоў. Зямля упрэла. 

Поле ўсё – у каласах: 

Заспяваў у жыце птах. 

Чмель на кветцы загудзеў: 

Радаваўся, што даляцеў… 

Мятлік крыльцамі – мах-мах: 

– Ах! Багацце на палях! 

х х х 

Хтось з торбы чароўнай ночкі 

Выпусціў Месяц-поўню… 

У радасці нашы вочкі, 

Бо страх залез у шпакоўню. 

Пакоціцца Месяц небам– 

Нібыта дзівосны мячык… 

Пакорміцца жытнім хлебам 

І знойдзе ля студні глячык. 

Блудлівым світанкам ночка 

Паскідвае з Месяца стужкі: 

А раптам той мяч – сарочкай 

Прылёг ля тваёй падушкі? 

х х х 

На кожнага мятліка 

Пахучая кветка. 

На кожнага дзятліка 

Елка-суседка. 

Ты вырасцеш, дзетка, 

Ля новых дарожак, – 

Але не забудзеш 

Бацькоўскі парожак! 

З украінскай мовы пераклаў Сяргей 

Панізьнік 

2.05. – 8.05. 2017 

ПЕРШЫ ВЫПУСКНЫ КЛАС 

АКУНЁЎСКАЙ СШ, 1955 Г.  

У 1952 г. я скончыў Акунёўскую 

сямігодку з Пахвальнай граматай, што давала 

мне права паступіць у любы тэхнікум без здачы 

ўступных экзаменаў. Маё запаветнае жаданне 

– ваеннае вучылішча, але туды прымалі толькі 

тых, хто меў сярэднюю адукацыю. На шчасце, 

у 1952 г. нашу Акунёўскую сямігодку 

пераўтварылі ў сярэднюю школу, якая расла, 

адчынілі 8 клас. І хоць мне ішоў ужо 18 год, я з 

радасцю пайшоў у школу. Назбіралася нас 

ажно 23 чалавекі, амаль усе – падлеткі. Мы 

кіраваліся ў школу не каб гуляць, а каб 

здабываць веды. Хачу ўзгадаць паіменна сваіх 

аднакласнікаў. Шчасце прыйшло да нас поўнай 

чашай, 

Настрой упэўнены, вясёлы. 

На базе сямігодкі нашай 

Адкрылі сярэднюю школу. 

Хоць мы былі і пераросткі, 

Вайна таму стала віною. 
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Не гледзячы на свае ўзросты, 

Пайшлі ў школу дружнай гурбою. 

З вёсак блізкіх і далёкіх тожа, 

Па бездарожжу, не ад скукі. 

Хоць шлях наш быў не надта гожы, 

Мы ішлі грызці граніт навукі. 

Алік, Жэня, Леў і Валодзя – 

Браты Грыдзюшкаўскага рода. 

Колькі ў іх сілы і красы, 

Што да кнігі, што да касы. 

Жэня палкоўнікам у адстаўку выйшаў, 

Пра Дзісну, Акунёва, школу пісаў  

                                                     віршы. 

Алік – галоўны энергетык на заводзе. 

Хобі – разьба па дрэву яму не шкодзіць. 

Фадзей Шымуковіч – старшыня  

                                                   вучкома, 

Сяргей Разумчык – яго закадычны друг. 

Усяму класу добра вядома, 

Што яны разам, што заўжды ўдвух. 

Алег Яленскі, што родам з Рудкі, 

У выхадныя, не кажучы пра будні, 

Тэхніцы ён многа сіл аддаў, 

Таму і механікам знакамітым стаў. 

Васілёнак Віктар, Іван Талапіла, 

З Ліпацінскіх хутароў хлапцы, 

Колькі было ў іх жадання, сілы 

Да вучобы ну проста малайцы. 

З Мурашчана Іван Сініца, 

Яго крэда – вучыцца і вучыцца. 

Не падвяло яго старанне 

Інжынера атрымаў прафесію і званне. 

З Саўлукоў Сільвестр Зубка, з-за ракі, 

Без дарог, сцежак, напрамкі, 

У слякаць, завею, па калена снег, 

Самась у Акунёва за ведамі ў школу  

                                                 бег. 

Са Стальмакова Закрэўскі Раман, 

Адзіны ў яго жыцці быў заган – 

Ён ад калектыва адарваўся, 

А таму чужым, невядомым застаўся. 

Валодзя Мядзелец, па мянушцы         

                                          “мамкін”, 

У Карэлію навастрыў свае санкі. 

Да мамчынага з’ехаў ён дома – 

Далейшы лёс яго нам невядомы. 

Табола Коля – пакарыцель душ  

                                             дзявочых, 

Да вучобы ён быў не вельмі ахвочы. 

Так і не знайшоў у сабе духоўнай сілы, 

Без пары заганна сышоў у магілу. 

Хрол Ія, Ніна Кавалёнак, 

Падружкі, быццам бы з самых пялёнак. 

З навукай шчыра сябравалі, 

Настаўніцамі самі сталі. 

Аж з Людвінова, за сем вёрст, 

Дзе па дарозе, а дзе сцяжынкаю            

                                               наўпрост, 

Падружкі Струй Лена і Струй Саша 

Пешшу хадзілі ў Акунёва, у школу  

                                                    нашу. 

Люцкая Валя, Яленская Оля, 
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Окунь Ліда, Чарняўская Ірына. 

Відаць была на тое Боская Воля, 

Гэта была наша “слабая” палавіна. 

На роўных з намі грызлі граніт навукі, 

Энергіяй нас заражалі, бераглі ад скукі. 

Мы іх шанавалі, плячо падстаўлялі. 

І персанальна кожную кахалі. 

Кажан Эмілія, што з Ямна, 

Хадзіла ў школу рэгулярна, спраўна. 

А потым нас усіх вельмі здзівіла, 

Замест экзаменаў сыночка нарадзіла. 

Дырэктар наш Чарняўскі Іван Пятровіч 

Быў добрым, заботлівым і ў меру   

                                                    строгім. 

Ён у школе вёў гісторыі ўрокі. 

Яго любілі мы, хоць і баяліся  

                                               ненарокам. 

Ініцыятарам творчасці і парадка 

Была Алена Трафімаўна Шмуратка. 

Яе ўрок па геаграфіі быў цікавы самы. 

Шчэ была яна нашай “класнай мамай”. 

Юхно Павел Нікіціч – паляшук, 

На першых парах нацярпеўся з намі  

                                                          мук, 

Бо папярэднія нашы языкаведы 

Не далі нам па рускай мове веды.  

Барыс Емяльянавіч Сяляўка – мовавед,  

Па роднай мове і літаратуры вучыў як  

                                                         след. 

Зінаіда Якаўлеўна – матэматык, яго  

                                                       жана, 

Па матэматыцы веды давала спаўна. 

Галіна Канстанцінаўна Хадкевіч – 

Законам фізікі старанна нас вучыла, 

Калі рычаг прыменіш к месту і ўмела, 

То ў разы вырасце твая сіла. 

Анна Барысаўна Прышчапёнак, 

Па хіміі веды карысныя давала, 

Якім чынам для лабараторных работ 

Ёй адной вядома як прапараты  

                                               даставала. 

Жыццё – самае дарагое, але не вечнае. 

Парой на яго мы глядзім звысока. 

У маладосці – быццам яно бесканечнае, 

У старасці – так каротка. 

А час бяжыць рытмічна, разважна, 

Яго не астанавіць, не павярнуць назад. 

Колькі нам адмерана, няважна. 

Колькі ўжо на пагостах ляжаць. 

Краязнаўца Фадзей Шымуковіч, 

4.01.2018 г., г. Дзісна 

“Мёрская даўніна” Выданне Рады музеяў УА “Міёрская ДАСШ №3” 

 гуртка “Арганаўты мінулага” ДУДА “Міёрскі раёны Цэнтр дзяцей і моладзі” 
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Кандратовіч І., Бубала А. Ф.  
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