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Абноўлены сайт нашага музейнага аб’яднання: 

https://oljasinka.wixsite.com/muzej-ssch3-miory 
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  НАШ ЛЮСТРАДЗЁН 

ЭКСКУРСІІ  

У МУЗЕІ – ГОСЦІ З ДАЎГАЎПІЛСА 

Прыняўшы ўдзел у святочным канцэрце 

3 ліпеня ў Мёрах, артысты фальклорнага гурта 

беларускага культурна-асветніцкага 

таварыства ў Латвіі “Уздым” пажадалі 

наведаць музейнае аб’яднанне нашай школы. У 

складзе гурта быў і вядомы беларускі паэт у 

Латвіі Станіслаў Валодзька. Краязнаўца Вітаўт 

Ермалёнак правёў экскурсіі па ўсіх трох 

музеях. Паказваючы найбольш цікавыя 

экспанаты, распавядаў аб іх гісторыі. 

Найбольшую ўвагу засяродзіў кіраўнік музея 

на тых знаходках, якія перадаў для нашых 

музеяў сябра таварыства “Уздым” Мікола 

Паўловіч. Цікава было даведацца аб сваіх 

родных мясцінах нараджэнцы вёскі Калеснікі, 

што ля Новага Пагосту – Ліліі Заяц. Лілія – 

творчая асоба, не толькі спявае, але і сама піша 

вершы. Госці падаравалі нам унікальнае 

выданне таварыства – альбом “Беларускі 

кірмаш у Даўгаўпілсе”, наклад якога ўсяго 100 

асобнікаў. У выданні змешчаны сцэнарыі свята 

“Беларускі кірмаш”, якое штогод адбываецца ў 

гэтым горадзе з 2011 года і ў якім прымаюць 

удзел шматлікія беларускія калектывы з Латвіі, 

Беларусі, Эстоніі. Выданне багата ілюстравана 

каляровымі фотаздымкамі. У ім ёсць і здымкі 

спявачак з Мёраў Дар’і Шук і Святланы 

Атопкінай. Акрамя альбома, госці перадалі ў 

музей кнігі і друку некалькі нумароў газеты 

таварыства пад назвай “Уздым”за 2019 год. 

ЭКСКУРСІЯ ДЛЯ ГАСЦЕЙ З САНКТ - 

ПЕЦЯРБУРГА 

У ліпені, нягледзячы на чарговы 

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

гуртка “Арганаўты мінулага”                № 7 (103) 2019   

https://oljasinka.wixsite.com/muzej-ssch3-miory
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водпуск, краязнаўца і кіраўнік музеяў Вітаўт 

Ермалёнак пастаянна знаходзіўся на працы, 

таму ахвочыя наведаць наша музейнае 

аб’яднанне заўсёды былі гасцінна сустрэты яго 

дырэктарам. Жукава Юлія разам з дачкой 

Веранікай, прыехаўшы з Санкт-Пецярбурга да 

радні ў Мёрах, пажадала падрабязней 

даведацца аб гісторыі радзімы сваёй маці 

Мірончык Жанны. Разам з сяброўкай Латыш 

Марынай, выпускніцай нашай школы 1987 

года, яна наведала ўсе музеі, якія былі 

створаны ў яе навучальнай установе. Экскурсіі 

для гасцей правёў дырэктар музеяў Вітаўт 

Ермалёнак. Нягледзячы на тое, што ў 

Пецярбургу шмат знакамітых музеяў з 

безліччу каштоўных экспанатаў, госці былі 

ўражаны багаццем і ўнікальнасцю экспазіцый 

у школьных музеях. Для лепшага знаёмства з 

Мёршчынай наведнікі набылі выданні Вітаўта 

Ермалёнка. 

ЭКСКУРСІЯ ДЛЯ ГАСЦЕЙ З МІНСКА І 

МЁРАЎ 

Ураджэнец Мёршчыны Ліннік Іван, 

атрымаўшы адукацыю інжынера-электрыка, 

стала жыве ў Мінску і толькі зрэдку наведвае 

сваіх блізкіх у Мёрах. У чарговы раз завітаўшы 

ў наш горад, ён разам з сваёй дачкой, 

выкладчыцай англійскай мовы ў Беларускім 

эканамічным універсітэце Гурыновіч Наталляй 

і яе дачушкамі, настаўніцай з Мёраў 

Пучынскай Таццянай і выратавальнікам 

Рубанікам Алегам наведалі музеі, дзе 

краязнаўца Вітаўт Ермалёнак пазнаёміў іх з 

гісторыяй Мёрскага краю ды цікавымі 

экспанатамі музейных экспазіцый. На працягу 

некалькіх гадзін кіраўнік музейнага аб’яднання 

распавядаў гасцям аб цікавостках музеяў, 

адказваў на шматлікія пытанні. Асабліва 

наведнікаў зацікавіла гісторыя арміі генерала 

Андэрса, аб якой яны зусім не ведалі. А іх 

дзядуля Пілецкі з вёскі Сілава быў сапёрам, 

удзельнічаў у абарончай вайне 1939 года, быў 

узяты ў савецкі палон, адкуль трапіў у армію 

Андэрса. Па стану здароўя ён быў камісаваны і 

застаўся назаўжды жыць у Вялікабрытаніі. 

Вітаўт Ермалёнак падрабязна распавёў аб 

гераічным і трагічным лёсе нашых землякоў, 

якія ваявалі на Захадзе. У этнаграфічным музеі 

госці не толькі разглядалі экспанаты, але і 

апавядалі аб сваіх знаходках, якія збіраюць для 

свайго хатняга музея. На ўспамін госці набылі 

кніжкі кіраўніка музеяў аб гісторыі Мёрскага 

краю. 

У МУЗЕІ – ГОСЦІ З ГЕРМАНІІ 

Шабуцкая Вільгельміна, якая раней 

працавала ў нашай школе намеснікам 

дырэктара па выхаваўчай працы, зараз стала 

жыве ў Германіі, але прыязджаючы на радзіму, 

заўсёды цікавіцца музейнай справай у школе. 

Вось і на гэты раз, завітаўшы ў школу разам са 

сваім мужам Аляксандрам Рупелем, яны 

наведалі этнаграфічны і гістарычны музеі. 

Госці не аднойчы былі ў музеях, таму Вітаўт 

Ермалёнак у першую чаргу распавядаў аб 

новых знаходках, якія трапілі ў музейныя 

фонды апошнім часам, падрабязней распавёў 

пра экспанаты выставы “Артэфакты Другой 

сусветнай вайны”, дзе выстаўлена шмат рэчаў і 

фотаздымкаў з мінулай вайны. Зацікавіў 

гасцей і аповед аб ваенных шляхах бацькі 

краязнаўцы, снайпера Войска Польскага 

Ермалёнка Антона Міхайлавіча. Нягледзячы на 
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тое, што Вільгельміна зараз пастаянна жыве ў 

Германіі, яна цікавіцца сваім радаводам і 

знайшла ў сеціве Інтэрнэта цікавыя звесткі аб 

сваіх продках. У будучым мы плануем 

надрукаваць іх у нашай газеце. 

СВЯТА НЕЗАЛЕЖНАСЦІ Ў МЁРАХ 

3 ліпеня ў нашым райцэнтры адбылася 

ўрачыстасць у гонар 75-годдзя вызвалення 

Беларусі і Мёршчыны ад нямецкіх захопнікаў. 

На плошчы Памяці загінулых барацьбітоў 

свята пачалося малітвай благачыннага 

Мёрскай акругі пратаірэя Віктара Вабішэвіча 

ля капліцы ў імя Вялікага князя Аляксандра 

Неўскага. Вядучыя мерапрыемства Аляксей 

Гайдзель і Ірына Цярэнцьева распавялі аб 

гераізме савецкага народа ў барацьбе з 

нямецкімі захопнікамі. Павіншавалі 

ўдзельнікаў мерапрыемства старшыня 

райвыканкама Ігар Кузняцоў і раённы ваенны 

камісар Сяргей Жабёнак.  Яны ўзнагародзілі 

актыў раёна юбілейным медалём “75 год 

вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў”. У ліку ўзнагароджаных былі 

старшыня раённага Савета дэпутатаў Марыя 

Баніфатава, намеснік старшыні райвыканкама 

Таццяна Стальмачонак, намеснік начальніка 

аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па 

справах моладзі Аксана Ашурка, кіраўнік 

раённай ветэранскай арганізацыі Часлаў 

Кашкур, воіны-інтэрнацыяналісты Сяргей 

Мацвееў і Вячаслаў Стома, карэспандэнт 

раённай газеты Леанід Матэленак, дырэктар 

музейнага аб’яднання СШ №3 г. Мёры Вітольд 

Ермалёнак. Уразіла прысутных журботная 

інсцэніроўка старшакласнікаў пра маці, якая 

праводзіла на вайну пецярых сыноў, ніводзін з 

якіх не вярнуўся. Ад імя маладога пакалення 

выступіла вучаніца Полацкага кадэцкага 

вучылішча Кацярына Астапковіч. Пасля 

хвіліны маўчання да помніка загінулым воінам 

і партызанам, мемарыяла “Чорны цюльпан” 

былі ўскладзены вянкі, гірлянда і жывыя 

кветкі. Калона ўдзельнікаў свята з 

транспарантам “Беларусь памятае” і здымкамі 

ўдзельнікаў вайны прайшла да сквера, дзе 

таксама былі ўскладзены вянкі і кветкі да 

памятнага знака ў гонар воінскіх злучэнняў, 

якія вызвалялі Мёры. Свята мела працяг на 

плошчы Леніна ля будынка раённага Дома 

культуры. Дзейнічалі шматлікія пляцоўкі, 

арганізаваныя клубам “Бажэна”, раённым 

гісторыка-этнаграфічным музеем, бібліятэкай, 

вырабамі клуба народных майстроў 

“Святліца”. У час свята праходзілі майстар-

класы па вырабу лебедзя – сімвала горада 

Мёры, дзеці прымалі ўдзел у конкурсе 

малюнкаў “Я малюю мір”. Адбыўся вялікі 

святочны канцэрт, у якім прынялі ўдзел 

шматлікія мёрскія артысты і фальклорны гурт 

з Даўгаўпілса “Уздым”. 

УРАЧЫСТАЦЬ НА КУРГАНЕ ДРУЖБЫ 

Сёлета ў першую нядзелю ліпеня 

адбылася юбілейная, 60-я, сустрэча дэлегацый 

Расіі, Беларусі і Латвіі, для ўшанавання памяці 

загінулых партызан, падпольшчыкаў і воінаў-

вызваліцеляў. Традыцыйна ва ўрачыстасці 

удзельнічаюць і прадстаўнікі Мёрскага раёна. 

На гэты раз дэлегацыю ўзначаліў кіраўнік па 

справах райвыканкама Валерый Драба. 

Нягледзячы на несупынны дождж, на 

беларускім баку адбыўся мітынг і ўскладанне 

вянкоў і кветак ля помніка падпольшчыкам 
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рошкаўскага інтэрнацыянальнага падполля. На 

расійскім баку ў капліцы ў імя Сергія 

Раданежскага адбылася ліція па загінуўшым 

воінам, затым ускладане кветак ля помніка 

партызанцы Марыі Пынта. Латвійскай 

дэлегацыі быў перададзены кошык з кветкамі 

да помніка Герою Савецкага Саюза Іманту 

Судмалісу. Святочны канцэрт падрыхтавалі 

для прысутных артысты ансамбля песні і танца 

Заходняй ваеннай акругі і ўзорна-паказальнага 

аркестра Акадэмічнага ансамбля песні і танца 

войск нацыянальнай гвардыі Расіі. Затым 

ветэраны вайны і працы былі запрошаны да 

партызанскага вогнішча, дзе адбыўся канцэрт і 

абед. Падчас свята на расійскім баку 

размясціліся шматлікія рэканструкцыі 

партызанскага побыту ваеннай эпохі: 

зямлянка, лазарэт, лясная лазня, друкарня, дзе 

перадрукоўваліся лістоўкі і газеты часоў 

вайны. Ля вогнішча пад гармонік спявалі 

“Лясныя байцы”. Побач месцілася ваенная 

тэхніка і ўзбраенне Вялікай Айчыннай вайны, 

а малых дзяцей вучылі рукапашнаму бою. 

Байцы 67-й гвардзейскай дэсантна-штурмавой 

Чарнігаўскай Чырвонасцяжнай дывізіі 

праводзілі для прысутных паказальныя 

выступленні. Паабапал межаў працавалі 

шматлікія гандлёвыя і сувенірныя палаткі. Ва 

ўрачыстасці на Кургане Дружбы прыняў удзел 

і Вітаўт Ермалёнак, які набыў для музеяў копіі 

партызанскіх выданняў: газет, паштовак, 

улётак. 

СВЯТА “ПЕРАБРОДСКАЯ ЗОРКА”  

21 ліпеня ў зараз невялікай вёсцы, а 

калісь мястэчку з нададзеным яму 

Магдэбургскім правам і гербам, праводзілася 

традыцыйнае этнасвята “Перабродская зорка”. 

Сёлетняя адметнасць яго была ў тым, што яно 

праходзіла ў рамках праекта “Разам для 

грамады і прыроды: узмацненне працэса 

развіцця ў Мёрскім раёне праз супрацоўніцтва 

мясцовай улады і грамадскай супольнасці”, які 

рэалізуецца пры фінансавай падтрымцы 

Еўрапейскага Саюза.  Яшчэ да афіцыйнага 

адкрыцця свята на пляцоўцы былі пастаўлены 

сталы, на якіх размясцілі свае вырабы 

народныя ўмельцы. Браслаўчане Уладзімір і 

Валянціна Лук’янец прывезлі вырабы з лазы і 

тканіны, Алена Батарчук – з керамікі, Тэрэза 

Корсак – дэкаратыўныя лялькі-шкатулкі, 

вырабы з воўны; Надзея Атопкіна выставіла 

вышываныя карціны, Наталля Даргель – 

маляванкі, Нэлі Сініца – вырабы з газетных 

трубачак і  інш. Кіраўнік музейнага аб’яднання 

Вітаўт Ермалёнак у рамках праекта выставіў 

для фотасушкі “Наш лёс – Пераброддзе” 

фотаздымкі Перабродскага хора з архіваў 

музейнага аб’яднання, арганізаваў гульню для 

дзяцей у пазлы, дзе трэба было з кавалачкаў 

скласці выявы помнікаў архітэктуры 

Пераброддзя. Для ахвочых ён правёў 

экскурсію, падчас якой распавёў аб гісторыі 

Пераброддзя ад каменнага веку да сённяшняга 

дня. Пазнаёміўшыся з мясцовым 

старажыхаром Мар’янам Чапулёнкам, мёрскі 

краязнаўца ўдакладніў некаторыя звесткі па 

гісторыі вёскі. Падчас свята госці маглі 

пакаштаваць традыцыйную перабродскую 

юшку, якую падрыхтавала гаспадыня 

“Мацейкавай сядзібы” Галіна Паўлоўская, а 

таксама знакамітую выпечку старавераў – 

піражкі-сканцы, якія прадавала прысутным 

Алена Грыгор’евая, блінцы Анастасіі 

Сувалкінай, мёд з вулляў пчаляра Аляксандра 

Крокаса і інш. Асабліва гасцей свята разагрэлі 

спевы і танцы фальклорнага ансамбля са 

сталіцы “Вербіца” і гурта старадаўняй 
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беларускай музыкі “Стары Ольса”, мастацкі 

калектыў Мёрскага УП ЖКГ “Азярніцы”. Рэй 

свята вялі настаўнікі Наталля Самсановіч і 

Антон Астукевіч. 

25 ГОД РАЁННАМУ МУЗЕЮ 

У ліпені споўнілася 25 год з часу 

адкрыцця раённага музея. Яго стварэнне 

пачалося яшчэ ў 1983 годзе з першай 

экспазіцыі, размешчанай у пакоях былога 

будынка мёрскага паштовага вузла сувязі. Над 

стварэннем першай экспазіцыі шчыравалі 

Вітаўт Ермалёнак, які і падараваў будучаму 

музею сотні сваіх знаходак, ветэран 

партызанскага руху Васіль Захаравіч Родзік, 

супрацоўнік Анатоль Паўлоўскі, мастак 

Баляслаў Чарняўскі. У 1992 годзе пачалося 

стварэнне новай экспазіцыі ў толькі што 

пабудаваным двухпавярховым будынку. 

Канцэпцыю музея стварыў Вітаўт Ермалёнак, 

яе галоўнай мэтай ставілася паказаць 

гістарычнае мінулае краю ад старажытнасці да 

сучаснасці. Першым дырэктарам была 

прызначана Тамара Мішчышына. 4 ліпеня 1994 

г. адбылося ўрачыстае адкрыццё раённага 

музея. Шаноўнымі гасцямі былі воіны 9-й 

дывізіі, якая вызваляла Мёршчыну, а таксама 

былы начальнік штаба 4-й беларускай брыгады 

Барыс Макавейчук. Першую экскурсію для 

гасцей правёў краязнаўца Вітаўт Ермалёнак. 

Пасля заўчаснай смерці Тамары Леанідаўны 

музей узначаліла Аксана Лагунёнак. 

ЮБІЛЕЙ КРАЯЗНАЎЦЫ 

28 ліпеня настаўнік гісторыі, краязнаўца 

і музейшчык Вітольд Ермалёнак адзначаў свой 

65-гадовы юбілей. Віншавалі юбіляра сябры і 

знаёмыя. У аддзеле адукацыі Мёрскага 

райвыканкама апантанага краязнаўцу 

павіншавала старшыня раённага Савета 

дэпутатаў Марыя Баніфатава, якая пажадала 

юбіляру творчага натхнення, сонечных дзён, 

бадзёрасці і здароў’я. Намеснік старшыні 

райвыканкама Валерый Драба падкрэсліў, што 

Вітаўт Ермалёнак у сваёй дзейнасці спалучае 

працу і захапленне, экскурсіі юбіляра па 

Мёршчыне і музеях нікога не пакідаюць 

раўнадушнымі. Раённы выканаўчы камітэт 

высока ацэньвае дзейнасць краязнаўцы. 

Начальнік аддзела па адукацыі Аляксандр Жук 

уручыў грамату за добрасумленную працу, 

дасягнутыя поспехі ў навучанні і выхаванні 

падрастаючага пакалення. Старшыня раённай 

ветэранскай арганізацыі Часлаў Кашкур назваў 

юбіляра актывістам №1 раённай ветэранскай 

арганізацыі і падараваў сувенір. Віншаванні і 

падарунак ад раённай прафсаюзнай 

арганізацыі аддзела па адукацыі перадала 

Галіна Гур’ева. Вітаўт Ермалёнак падзякаваў 

за цёплыя словы з нагоды юбілею і запэўніў 

прысутных у сваёй далейшай ахвярнай 

дзейнасці на карысць роднага краю. 

Кандратовіч Ігар, актыўны сябра гуртка 

“Арганаўты мінулага”, прысвяціў юбіляру 

наступныя радкі: 

На працу заўзята-плённую 

Трэба моцы мець у запас, 

Каб здзейсніць сваю мару зорную – 

Яе дастаткова ў Вас. 

Узгоркі хай стануць у роўнадзі, 

хай рэкі пакрыюць масты, 

у шчырасці, як на споведзі, 

хай словы трымаюць сябры. 

Хай ровар ляціць, бы птушачка, 

І лёгка бягуць хадункі, 

бліскучага неба гарушачка 

хай дорыць пагодныя дні! 

УЗНАГАРОДА 

Краязнаўца і дырэктар музейнага 

аб’яднання сярэдняй школы №3 г.Мёры 

Вітольд Ермалёнак 3 ліпеня 2019 года быў 

узнагароджаны юбілейным медалём “75 год 

вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў”. Гэта ўзнагарода была прысуджана 

за плённую дзейнасць па захаванні 

гістарычнай спадчыны апошняй вайны, 

несупыннай пошукавай працы па вывучэнні 

невядомых старонак Другой сусветнай вайны, 
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удзел у канферэнцыях па ваеннай тэматыцы 

настаўніка і яго вучняў. Вітольд Ермалёнак не 

толькі зберагае артэфакты вайны, але і ладзіць 

іх выставы, друкуе шматлікія артыкулы ў 

газетах, удакладняе спіскі загінулых і шмат 

іншага. Уся яго дзейнасць накіравана на 

выхаванне патрыятызму ў маладога пакалення 

на прыкладах Вялікай Айчыннай вайны. 

ДАПАМОГА АЛЕНЕ БАТАРЧУК 

Кіраўнік клуба народных майстроў у 

Мёрах “Святліца” Алена Батарчук не аднойчы 

звярталася ў фонды нашага музея для 

вывучэння вырабаў з гліны  – кафлі, глінянага 

посуду, мастацкіх вырабаў. У чарговы раз яна 

завітала да нас у музей з просьбай вывучыць 

мясцовыя цацкі-свістулькі з гліны. Ні ў 

Дзісненскім гарадскім, ні ў Мёрскім раённым 

гісторыка-этнаграфічным музеях такіх вырабаў 

не аказалася. Вітаўт Ермалёнак перадаў 

майстру па кераміцы дзве старыя цацкі-

свістулькі: адну з выявай качкі, другую – з 

адбітай галавой, хутчэй за ўсё коніка. Пасля 

карпатлівага вывучэння майстрыха зрабіла па 

старадаўнім узоры падобныя свістулькі, і зараз 

усе, хто хоча, змогуць іх набыць. Адзін са сваіх 

вырабаў Алена падаравала і ў наш музей. 

КРАЯЗНАЎЧЫ ПАХОД У СТАРЫ 

ПАГОСТ 

У ліпені дзевяцікласнікі, старэйшыя 

сябры археолага-краязнаўчага гуртка 

“Арганаўты мінулага”, здзейснілі сваю 

чарговую чарговую вандроўку па Мёршчыне. 

На гэты раз была абрана мясцовасць Старога 

Пагосту, дзе апошні раз мы праводзілі пошук у 

2011 годзе. Арганізатарам вандроўкі быў 

старэйшы гуртковец Антон Ермалёнак, прымаў 

удзел у даследаваннях кіраўнік гуртка Вітаўт 

Ермалёнак. Па дарозе былі вывучаны вясковыя 

могільнікі ля вёсак Махіроўка, Наўгароды, 

Каланіцы. Старых пахаванняў там не было 

знойдзена, што сведчыць аб тым, што раней 

там былі звычайныя вясковыя пахаванні, без 

надмагільных помнікаў, паступова драўляныя 

крыжы струхлелі, а пагоркі зруйнаваліся і ад 

мінулых пахаванняў не засталося і слядоў. 

Першыя помнікі тут з’явіліся толькі пасля 

апошняй вайны. На могілках у Махіроўцы 
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добраўпарадкавалі магілу партызана Міхаіла 

Чэркеса, які загінуў у 1944 годзе. Мясцовыя 

сяляне пахавалі яго не на саміх могілках, а 

непадалёку. Цікава, што на могілках у 

Каланіцах захаваліся мемарыяльныя помнік, а 

таксама прысвечаныя загінулым на чужыне 

салдату – Закрэўскаму Ігнату і загінулай 

падчас сталініскіх рэпрэсій сям’і Лакотка. 

Асабліва дэталёва вывучаліся надгробкі ў 

Старым Пагосце, менавіта ў гэтай вёсцы 

прайшлі дзіцячыя гады самага славутага 

нашага земляка – Вацлава Ластоўскага. Тут мы 

і адшукалі цаглянае надмагілле з жалезным 

каваным крыжам. На жаль, ніякай памятнай 

шыльды не захавалася, таму яно не было 

вызначана і датавана.  Але адметнасць 

старапагосцкіх могілак у тым, што на іх шмат 

надгробкаў памерлым, якія нарадзіліся ў 

другой палове ХІХ стагоддзя і многія былі 

равеснікамі славутага гісторыка, вучыліся 

разам з ім у вясковай школе граматы. 

Захаваліся і надмагіллі, магчыма, сваякоў 

Ластоўскага з такім прозвішчам. Найбольш 

шчыравалі ў пошуку Чарняўскі Ілля, Іваноў 

Дзіма, Арол Мікіта. Сустрэліся “арганаўты” і з 

мясцовай жыхаркай Трабай Марыяй. Яна 

распавяла аб сваёй роднай вёсцы Руда, якая 

была знішчана падчас меліярацыі ў 70-я гады 

ХХ стагоддзя. Па назве зразумела, што там 

здабывалі балотную руду, а значыць, былі і 

паселішчы каменнага веку, павінна была 

існаваць і домніца. Недарэмна яшчэ падчас 

разведкі знакаміты Язэп Драздовіч знаходзіў у 

наваколлях каменныя клінападобныя сякеры 1 

тыс. да н.э. Наша суразмоўца прадала для 

музея некалькі праваслаўных абразоў – 

літаграфій ХХ стагоддзя: “Уваход Гасподні ў 

Іерусалім”, “Святыя мучанікі Антоній, Іаан, 

Еўстафій” (копія з абраза Вольгі Кірычэнка для 

храма ў Вісагінасе), “Гасподзь 

Усетрымальнік”, “Іаан Багаслоў”, “Святы 

Мікалай”, “Архангел Міхаіл”. Найбольш 

цікавы абраз –  літаграфія 1891 года Святой 

вялікай княгіні 

Вольгі. Была 

праведзена 

разведка і на 

месцы былой 

сядзібы 

Вострава. Яшчэ 

нядаўна тут быў 

вялікі драўляны 

будынак з 

выдатна 

захаванымі 

кафельнымі 

печамі, добра 

захаванымі 

сценамі. Але не змаглі з ім па-гаспадарску 

распарадзіцца, пачалі разбіраць, а ўрэшце рэшт 

адбыўся пажар, і ад былога маёнтка засталіся 

толькі галавешкі. Разведка дала плён: на 

пажарышчы былі знойдзены кавалкі гзымсавай 

кафлі, якіх раней тут не было знойдзена, і 

цэглы, на якіх выціснута манаграма лацінскімі 

літарамі ўладальнікаў цагельні Т.R.F.M. 

Падчас вандроўкі было знойдзена і шмат 

этнаграфічных рэчаў: вышыванкі, прылады 

апрацоўкі лёну, гліняны посуд. Найбольш 

цікавая знаходка – саматканая сярмага пачатку 

ХХ ст. Як заўсёды, ля начнога вогнішча 

ўдзельнікі паходу слухалі аповеды Вітаўта 

Ермалёнка пра гісторыю мясцовасці. Асабліва 

спадабаліся дзецям паданні, запісаныя 

Вацлавам Ластоўскім аб камені – шаўцу, Белай 

пані і іншыя. 

МАНЕТЫ АД МІКОЛЫ ПАЎЛОВІЧА 
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У чарговы раз наш руплівец з 

Даўгаўпілса падараваў у гістарычны музей 

свае новыя знаходкі. На гэты раз ён вырашыў 

павялічыць нумізматычныя зборы 

гістарычнага музея, перадаўшы вялікую 

колькасць медных манет Расійскай імперыі. 

Хоць большасць з іх вельмі дрэннай 

захаванасці, але для нас яны маюць не 

калекцыйную, а гістарычную каштоўнасць. 

Найстарэйшая з іх, наміналам адна дзеньга, 

адносіцца да часоў праўлення імператрыцы 

Анны Іаанаўны, была чаканена ў 1735 – 1740 

гадах. Некалькі манет мы атрымалі часоў 

царавання Елізаветы Пятроўны. Гэта адна 

капейка 1753 года і адна капейка 1759 года, а 

таксама дзве капейкі 1757 года гэтай жа 

імператрыцы. Трапілі ў нашы фонды, 

дзякуючы дабрадзею з Латвіі, пяць капеек 1767 

года імператрыцы Кацярыны ІІ. Імператар 

Павел І кіраваў Расіяй толькі пяць год, але і ў 

гэты час былі чаканены манеты, якія мы 

атрымалі ў падарунак: 1 капейка 1798 года, 2 

капейкі 1801 года Екацерынбургскага 

манетнага двара. Міколам Паўловічам была 

нам падаравана і вялікая колькасць манет 

часоў праўлення Аляксандра І, большасць іх 

наміналам 2 капейкі – усяго 25 адзінак. 

Разнастайныя гады іх чаканкі: 1811, 1812, 

1813, 1814, 1818, 1820, 1821, 1822. 

Адрозніваюцца манеты і манетнымі дварамі, 

дзе іх вырабілі: Санкт-Пецярбург, 

Екацярынбург, Колпіна. Ініцыялы на манетах 

сведчаць і пра розных мінцмейстараў: Паўла 

Ступіцына, Франца Германа, Паўла Данілава, 

Міхаіла Фёдараву. Манеты часоў імператара 

Мікалая І, якія мы атрымалі ў калекцыю, 

адрозніваюцца перш за ўсё разнастайнасцю 

наміналаў. Найбольш дробны з іх – дзенежка 

чаканкі 1840, 1852 гадоў, 1/4 капейкі срэбрам 

1840 года, 1/2 капейкі срэбрам 1842 года, 1 

капейка срэбрам 1840 года, чаканеныя ў 

Екацярынбургу. Манеты вартасцю 1 капейка 

1852 года, 1 капейка срэбрам 1840 года, 1 

капейка 1835 года, 2 капейкі 1830 года былі 

чаканены ў Санкт-Пецярбургу. Найбольшыя 

манеты па наміналу – з медзі 5 капеек 1839 г., 

10 капеек 1833 года. З манет Мікалая І 

вылучаецца срэбраная манета для Польшчы з 

двума надпісамі – на польскай і рускай мовах: 

30 капеек – 5 злотых 1835 года. Адметнасць яе 

ў тым, што яе насілі як медаль, бо мае 

прываранае вушка. Некалькі манет трапіла да 

нас і з часоў царавання Аляксандра ІІ: капейкі 

1855 г., 1858 г., 1859 г., 1861 г., 1864г., 2 

капейкі 1859 г. Пасля праведзенай грашовай 

рэформы манеты змянілі свой выгляд і 

чаканіліся без зменаў да 1915 года. Да эпохі 

Аляксандра ІІ адносяцца падараваныя нам 

манеты новага выгляду вартасцю 1 капейка 

1868, 1869, 1879 гадоў, 2 капейкі 1868, 1869, 

1876, 1879 гадоў, 5 капеек 1872 года. Але 

найбольшая колькасць манет паступіла ў нашы 

фонды з часоў праўлення апошняга імператара 

– Мікалая ІІ. Самыя дробныя з іх – наміналам 

1/2 капейкі 1911, 1912, 1913 гг. Пераважае 

намінал вартасцю 1 капейка, чаканеная ў 1896, 

1897, 1898, 1899, 1900, 1902, 1903, 1905, 1908, 

1910, 1912, 1915 гадах. Мікола Паўловіч 

перадаў і некалькі манет вартасцю 2 капейкі 

1896, 1898 ,1903, 1909, 1910 гадоў. Найбольшы 

намінал – пяць капеек 1912 года. Большасць 

манет чаканена на Санкт-Пецярбургскім 

манетным двары. Апошнія па ўзросту медныя 

манеты наміналам 1, 2, 3 капейкі, падараваныя 

нам, былі чаканены пры савецкай уладзе 

падчас НЭПу з 1924 года выпуска ў 

абарачэнне. Аб іншых паступленнях у нашы 

музея ад Міколы Паўловіча мы распавядзём у 

наступных нумарах “Мёрскай даўніны”. 

ПАДАРУНКІ АД СЯМ’І ПАЎЛОЎСКІХ 

Настаўнік фізкультуры нашай школы 

Васіль Паўлоўскі і яго жонка, дырэктар 

Павяцкай школы-сада, падаравалі для 

музейнага аб’яднання некалькі экспанатаў. Для 

этнаграфічнага музея ў раздзел “Хата 40-х – 

60-х гадоў ХХ стагоддзя” яны перадалі 

каробку таго часу ад зубнога парашка, 
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бутэльку ад духоў “Кармэн”, шкляны 

графінчык. У музей адукацыі яны перадалі 

зварот Мёрскага райвыканкома, райкома КПБ, 

райкома ЛКСМБ да выпускнікоў сярэдніх 

школ 1976 года. Папоўніцца музей і старымі 

выданнямі: М.І. Гарбаносава “Записки 

молодого завуча” выдання 1962 года і кнігай Р. 

Ю. Сакалоўскай, С. Е. Хозэ “Учитель и 

комсомольская организация”, надрукаваная ў 

1962 годзе. Раздзелы “Паштоўкі”, “Календары” 

музея кнігі і друку, дзякуючы нашым 

рупліўцам, таксама папоўняцца новымі 

экспанатамі. Нестарое, але зараз рарытэтнае 

выданне “Договор о социалистическом 

соревновании Литовской ССР и Белорусской 

ССР” папоўніць раздзел “Партыйная 

літаратура”. 

НАБЫТКІ КІРАЎНІКА МУЗЕЯ 

У мясцовага жыхара Вітаўт Ермалёнак 

за ўласныя сродкі набыў для гістарычнага 

музея некалькі прадметаў з Лявонпаля. Цікавай 

знаходкай была алюмініевая вокладка  да 

настольнага календара. Датуецца яна 1913 

годам, бо на ёй змешчаны партрэты першага 

рускага цара дынастыі Раманавых Міхаіла 

Раманава і апошняга імператара Расійскай 

імперыі Мікалая ІІ у лаўровым вянку з 

надпісам “1613 – 1913 гг.”. Памеры вокладкі – 

23 см на 15 см. Акрамя календара на ёй быў 

размешчаны тэрмометр і яшчэ бачны сляды 

іншага прыстасавання. Другі экспанат – 

бронзавая квадратная пласцінка з гербам 

Расійскай імперыі памерамі 6 см на 6 см. 

Бачна, што гэты герб мацаваўся, бо захаваліся 

сляды ад замацавання. Для раздзела 

“Баністыка” дырэктар музея набыў сербскую 

банкноту вартасцю 500 дзінараў 2012 года 

выпуску. На яе пярэднім баку змешчаны 

партрэт вучонага Йована Цвііча (1865 – 

1927гг.). Ён быў заснавальнікам Сербскага 

геаграфічнага таварыства, прэзідэнтам 

Сербскай Акадэміі навук, рэктарам 

Белградскага ўніверсітэта. На зваротным баку 

купюры змешчана ў поўны рост постаць 

вучонага, а таксама створаная ім выява 
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этнакарты былой Югаславіі. На банкноце 

пераважаюць зялёна-жоўтыя колеры.  

НОВЫЯ ВЫДАННІ СЯРГЕЯ ПАНІЗЬНІКА 

Падчас кароткага побыту на Беларусі 

наш знакаміты земляк Сяргей Сцяпанавіч 

Панізьнік падараваў нам са сваіх збораў шмат 

экспанатаў, аб якіх мы раскажам у наступных 

нумарах нашай газеты. Асабліва нас абрадавалі 

падараваныя нам для музея кнігі і друку новыя 

зборнікі вершаў нашага земляка, выданне якіх 

прысвечана 60-м угодкам пачатку літаратурнай 

творчасці Сяргея Сцяпанавіча. Аб дасланай 

нам кнізе “Вішні цвітуць” – зборніку вершаў 

нашага земляка на сербскай мове ў перакладзе 

Даяны Лазарэвіч – мы ўжо ўзгадвалі ў 

“Мёрскай даўніне” № 4 за 2019 г. Зборнік 

вершаў “На падкове Дзвіны” яшчэ толькі 

выйшаў з выдавецтва “Тэхналогія”, і мы былі 

аднымі з першых, хто атрымаў у падарунак 

гэту кнігу. У зборнік увайшлі лепшыя вершы 

паэта за 60 год літаратурнай творчасці – не 

толькі вершы мінулых год, але і новыя 

выдатныя паэтычныя творы, што сведчаць аб 

невычарпальнай крыніцы творчасці і 

натхнення нашага славутага лірніка. У першым 

раздзеле кнігі – “Зялён наш бор!” – разважанні 

аўтара аб сваёй радзіме, якая натхняе і дае яму 

сілы для творчасці. У другім раздзеле – “Была 

малой радзіма, а з намі узрасла!” – паэт 

сцвярджае, што менавіта творчасць людзей 

падымае радзіму з малой да вялікай, а ў вершы 

“Творцам мёрскага мацерыка” гучыць заклік 

да працы на карысць роднага краю. У трэцім 

раздзеле – “Літара Тура” – большасць вершаў 

прысвечана знакамітым асобам Беларусі і яе 

гістарычным падзеям. У чацвёртым раздзеле – 

“Жніво жыцця” – у вершах творца 

аптымістычна сцвярджае, што беларуская 

нацыя мае сваю гісторыю, а значыць і сваю 

будучыню. У пятым раздзеле – “Ласункі 

стасункаў” – чытач знойдзе выкананыя 

Сяргеем Панізьнікам пераклады твораў 

украінскага паэта Міхайлы Шалаты, сербскай 

паэткі Даяны Лазарэвіч, польскіх вершаў Евы 

Панізнік. У шостым раздзеле зборніка пад 

назвай “Дабравест” змешчаны многія вершы, 

якія сталі песнямі. Апошні, сёмы, раздзел 

сваёйго зборніка “Каб сустрэчы ўвекавечыць” 

аўтар прысвячае сваім землякам-творцам: 

Алене Масла, Леаніду Матэленку, Галіне 

Загурскай, Наталлі Бучынскай, Вітаўту 

Ермалёнку і іншым. Пажадаем нашаму 

земляку новых творчых здзяйсненняў, каб і 

надалей узрастаў наш мацярык на падкове 

Дзвіны. 

МАРТЫРАЛОГ МЁРШЧЫНЫ 

Нашы маці годныя лепшага 

Самы вялікі грэх – пакрыўдзіць маці! 

Няма прабачэння чалавеку, які абражае маці. 

З. Азгур 

Сэрца маці – невычарпальная крыніца 

цудаў. 

П. Беранжэ 

Самая лепшая маці тая, якая можа 

замяніць дзецям бацьку, калі яго не стане. 

Ё. Гётэ 

 

Колькі зараз мацярок пакутуе з-за сваіх 

абыякавых дзяцей! Можа, таму што калісьці 

дапусцілі памылку ў выхаванні: задужа мала 
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песцілі. Неставала часу, праца перашкаджала. 

А дзеці сваімі жорсткімі паводзінамі бяздумна 

наносяць глыбокую рану матчынаму сэрцу. А 

калі адбываецца непапраўнае – вельмі 

смуткуюць, але ўжо позна: паправіць нічога 

немагчыма. 

У які час мы жывем! Здаецца, шно няма 

вайны, а прыгледзішся – яна ёсць. У маладых у 

галаве адны грошы, адзенне, машыны... 

Моладзь захапляецца спіртным, наркотыкамі. 

А колькі сядзіць у турмах! І пакутуе за дзяцей 

маці. Жыццё – як гульня: завабіць, і  не 

выбрацца. У пагоні за пустым “шчасцем” 

забываюць пра бацькоў. 

Моладзь, узгадай пра бацькоў!  Каму ты 

абавязаная жыццём, хто табе яго даў? Нашы 

маці годныя лепшага. У год малой радзімы, 

скіраваны на захаванне сувязі пакаленняў, 

лепшых традыцый беларускага народа, нашых 

продкаў, дзеці павінны заўжды памятаць аб 

тым, што нашы маці годныя шчаслівай 

старасці. А гэта магчыма пры ўмове шчырай 

любові ды чуйнага стаўлення з боку іх уласных 

дзяцей, і ўвогуле – усіх дзяцей.  Каб яны не 

шкадавалі потым аб тых страчаных светлых 

дзянёчках, калі быў побач самы дарагі на зямлі 

чалавек, святое імя якога – маці, каб не 

забываліся, што сэрца маці – невычарпальная 

крыніца цудаў, і што самы вялікі грэх – 

пакрыўдзіць маці. 

Аўтар гэтых радкоў ніколі не забудзе 

пасляваенны час, які надыйшоў у 1944 г., хаця 

прайшло ўжо шмат гадоў. Тады майго бацьку 

Лаўрэнція Сцяпанавіча ў жніўні 1944 г. 

мабілізавалі ў працоўную армію, дзе ў 

Чарамхоўскім каменнавугальным басейне 

Іркуцкай вобласці да красавіка 1947 г. ён 

удзельнічаў у здабычы антрацыту, неабходнага 

для выплаўкі брані для ваеннай тэхнікі. Мы – 

трое дзяцей, як кажуць у народзе, быццам боб, 

– засталіся без бацькі на клопат роднай маці 

Фёклы Купрыянаўны і старэнькай бабулі 

Сцепаніды Якаўлеўны. Мне, самому 

старэйшаму “мужыку” ў сям’і ішоў дзясяты 

год, брату – восьмы, сястрычцы – шосты. 

Гаспадарка была адзінаасобнай. На 3,5 

гектарах зямлі трэба было прагадаваць пяць 

душ, каня, карову, іншую жыўнасць. Каб 

упорацца з маладым і ўпартым канём, мы 

ўтрох – матуля, бабуля ды я – запрагалі яго ў 

плуг, барану, воз. Утрох выводзілі каня ў поле 

на пашу, бо мы з бабуляй трымалі яго за 

аброць, а матуля путала яго ногі. У нас не было 

дзяцінства, але ў гэтым няма віны матулі. Яе 

заслуга палягала ў тым, што яна стварыла з нас 

адзінае цэлае па духу – сям’ю і на працы, і ў 

побыце. Мы галадалі, мерзлі ўзімку, елі траву, 

гнілую бульбу і іншае падобнае, што магло 

замяшчаць ежу.  Але ў гэтыя гады без бацькі 

мы цудам выжылі. Гэты цуд – наша маці, якая 

здолела нам замяніць часова адсутнага бацьку, 

і ў той жа час захаваць любоў і пяшчоту. 

У той час не адна наша сям’я апынулася 

ў такім жахлівым стане. Маці іншых сем’яў 

таксама з гонарам выйшлі з гэтага 

архіскладанага стану. Слава ім і вечная памяць, 

бо ўсе яны ўжо пайшлі з жыцця. Мэта майго 

артыкула – нагадаць моладзі аб нашых 

традыцыях: ні пры якіх абставінах не 

крыўдзіць мацярок, а паважаць іх, берагчы іх 

сэрцы ад смутку, пакуль яны жывыя, бо яны 

таксама смяротныя. 

Я прысвячаю сваёй маці верш. Хай мой 

твор не надта якасны, але ў ім памяць маёй 

душы пра самага дарагога мне чалавека – маці, 

маму, матулю. 

Маме 

Кто может быть дороже мамы? 

Независимо от возраста твоего? 

Мама! Ты, человек мне нужный самый, 

Дороже нет тебя в мире никого! 

             Я вспоминаю послевоенное 

время, 

             Мы, словно боб, остались без 

отцов. 

             Судьба на маму наложила 

бремя, 

             Кормить, обогревать, одевать 

сорванцов. 

Мы в полной мере тогда испытали 

Нищету, голод, холод и обиду. 
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Мы потому тогда в живых остались, 

Что мама не выпускала нас из виду. 

             Мама, ты пахала, косила и жала, 

             А на ночь крестом осеняла наш 

покой. 

             Ночью горевала, плакала, не 

спала, 

             Утром слёзы вытирала тайком. 

Ты нас в дружную семью сплотила, 

Мы выжили, словно заново родились. 

Своей любовью ты нам давала силы, 

У нас была единственная надежда: 

держись, мама, держись! 

              Ты не только нас сплотила, 

              Научила делиться последним 

куском. 

              Наша семья потому и выжила, 

              Это помогало нам в жизни и 

потом. 

Тебе в нашей жизни до всего было дело, 

А свои заботы ты от нас скрывала. 

Свои болезни хранить от нас умела, 

Во всём и всегда ты нас понимала. 

             В жизни мы недостаточно 

внимания тебе уделяли, 

             Не хватало времени доброе 

слово сказать. 

             Второпях в щёчку тебя 

целовали, 

             Куда-то нам нужно было 

спешить, бежать. 

А ведь маме совсем немного надо, 

Нежно обнять, припасть губами к щеке. 

Ласковое слово для неё – лучшая 

награда, 

Прикоснуться к натруженной, ласковой 

руке. 

             Мы в вечном долгу перед 

нашими мамами, 

             Люди! Нужно спешить этот долг 

отдать, 

             Пока они с нами, делать их 

жизнь краше, 

             А жизнь ведь бежит, можно и 

опаздать. 

Наша жизнь – процесс не бесконечный, 

Судьба унесёт нас каждого в вечную 

даль. 

Это нам кажется, что наша жизнь 

вечная, 

Но время не повернётся вспять, а жаль. 

              Я и сам словно в каком-то 

тумане, 

              Разорвать эту пелену, поверьте, 

нет сил. 

              Помоги мне, милая, родная 

мама,  

              Дай силы, чтобы чашу горя я 

достойно испил. 

Краязнаўца з г. Дзісна Фадзей 

Шымуковіч 
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