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НАШЫ НАВІНЫ 

ЭКСКУРСІІ 

У музеі – госці з Польшчы. 

Лета–час, калі ў нашых музеях шмат гасцей як з 

Беларусі, так і з замежжа. Не выключэннем стаў і 

гэты год. Так, напрыканцы ліпеня да нас завітала 

дачка Францішка Міханьчыка, настаўніка, 

арганізатара будаўніцтва і першага дырэктара 

польскай школы ў Лявонпалі ў 1938 – 1941 г. г.—

Зофія Олейка з сынам, прафесарам гісторыі, 

Анджэем Олейка і з кузінай Ядвігай Олейка-

Вінярскай. Падчас экскурсіі ў музеях госці 

знаѐміліся з экспазіцыяй, найбольш цікавымі 

раздзеламі і экспанатамі музея. Прафесар Анджэй 

Олейка займаецца ваеннай рэканструкцыяй 

падзей другой сусветнай вайны, таму больш увагі 

ѐн звярнуў на раздзелы музея, звязаныя з 

ваеннымі падзеямі ў нашых мясцінах. Асабліва 

зацікавіў гасцей з Польшчы музей адукацыі 

Мѐршчыны, які знаходзіцца яшчэ ў стадыі 

афармлення экспазіцыі. Менавіта там размешчаны 

і матэрыялы аб Францішку Міханьчыку, якія нам 

даслала ў падарунак спадарыня Зофія Олейка. 

Госці з Польшчы былі ўдзячны  захавальнікам 

памяці пра сваіх бацьку і дзядулю. 

 

У музеі–святары - ўніяты. 

Наведалі нашы музеі і азнаѐміліся з экспазіцыяй 

святары ўніяцкай царквы на чале з архімандрытам 

Сяргеем Гаекам. Гасцей вельмі цікавілі 

матэрыялы пра біскупа Чэслава Сіповіча. У 

гістарычным музеі створаны пастаянны раздзел, 

дзе размяшчаюцца арыгінальныя здымкі біскупа 

Сіповіча, копіі лістоў яго родным, артыкулы і 

кнігі аб нашым знакамітым земляку.  

Падчас экскурсіі адбылася зацікаўленая размова 

аб ушанаванні памяці Чэслава Сіповіча не толькі 

як святара, але і актыўнага дзеяча на ніве 

беларускай культуры, які стварыў першы ў свеце 

музей і бібліятэку імя Ф. Скарыны ў Лондане. 

Падчас сустрэчы Ермалѐнак В.А. прапанаваў 
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правесці канферэнцыю, прысвечаную Чэславу 

Сіповічу, стварыць выставу ў музеі СШ №3, 

устанавіць памятную шыльду на яго радзіме ў 

вѐсцы Дзедзінка.  

Святароў асабліва ўразіла багацце збораў музея 

кнігі і друку. 

У МУЗЕІ – ВЕЛАТУРЫСТЫ З ВЁСКІ ЗОРКА. 

Энтузіясты- велатурысты – вучні Зоркаўскай 

базавай школы з Шаркаўшчынскага раѐна, на чале 

з аматарам велападарожжаў, настаўнікам 

Віктарам Сцяпанавічам Морхатам – наведалі 

нашы музеі.  

Школьнікі з цікавасцю ўспрымалі аповед 

кіраўніка музея Ермалѐнка Вітольда Антонавіча 

аб гісторыі Мѐршчыны, якая цесна знітавана з 

гісторыяй суседняга раѐна. Дзеці зачаравана 

слухалі аб пошуках і знаходках іх равеснікаў з 

гуртка ―Арганаўты мінулага‖, які дзейнічае 

несупынна ўжо 38 год. Падчас экскурсіі турысты 

знаѐміліся, як правільна вызначыць археалагічныя 

знаходкі, дзе і як можна знайсці старажытныя 

экспанаты. Вясковым вучням было цікава слухаць 

пра этнаграфічныя рэчы, якія сучаснікам 

невядомы. Нягледзячы на стому, а школьнікі 

праехалі на веласіпедах каля 70 кіламетраў, яны 

больш як дзве гадзіны слухалі экскурсавода і 

задавалі розныя пытанні па гісторыі роднага краю.  

Пасля экскурсіі ў школе для вясковых 

падарожнікаў была праведзена экскурсія ля 

Мѐрскага касцѐла, дзе дзеці пабачылі знакамітыя 

скульптуры. Па завяршэнні экскурсіі Віктар 

Сцяпанавіч павіншаваў Ермалѐнка В.А. з юбілеем 

і падараваў назапашаныя ім матэрыялы пра 

юбіляра. 

 

У музеі – госці з Лондана і Рыгі. 

Многія з тых, хто прыязджае на Мѐршчыну і 

пачуў пра нашы музеі, жадаюць іх наведаць. Так, 

падчас гасцявання ў Мѐрах Паўлюканца Юліуса, 

які пражывае з жонкай Юліяй у сталіцы 

Вялікабрытаніі Лондане, і Айгара Гомбіньша з 

жонкай Аленай з Рыгі яны пабывалі ў нашых 

музеях. Замежных гасцей зацікавілі і шматлікія 

археалагічныя знаходкі, нумізматычныя калекцыі, 

этнаграфічныя рэчы, а таксама рэчавыя сведкі 

гістарычных падзей, звязаныя з Мѐршчынай. У 

музеі кнігі і друку наведвальнікі здзіўляліся 

багаццю кніжных збораў, а таксама музейныя 

рарытэты з старых англійскіх і латышскіх 

выданняў. 

У музеі – госці з розных рэгіёнаў 

Беларусі.   

У жніўні нашы музеі наведалі шматлікія групы 

экскурсантаў з Полаччыны, Градзеншчыны, 

Госці з Полаччыны, Браслаўшчыны, Мінска Ваўкавыска 

п 
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Браслаўшчыны, Коханава Талачынскага раѐна, 

Мінска і іншых раѐнаў. Падчас экскурсій, якія 

праводзіў кіраўнік музея Ермалѐнак В. А., госці 

пазнаѐміліся са шматлікімі рарытэтамі музея, якія 

цяжка ўбачыць у іншых музеях Беларусі. 

Наведвальнікаў здзіўляла багацце не толькі 

асноўнага фонду музея, але і яшчэ больш вялікія 

зборы, якія знаходзяцца ў запасных фондах 

музеяў. Падчас экскурсій госці даведваліся не 

толькі пра гісторыю Мѐршчыны, але і пра яе 

славутых дзеячоў, такіх, як Генрых Дмахоўскі, 

Чэслаў Сіповіч, Вацлаў Ластоўскі, Язэп Малецкі, 

Ян Гушча, Сяргей Панізьнік і шмат іншых. 

Экскурсанты былі ўражаны пачутым і ўбачаным. 

Госці пераканаліся, што на Беларусі няма месцаў, 

якія не былі б адзначаны сваѐй гісторыяй і сваімі 

знакамітымі асобамі, якімі можа ганарыцца свет.  

Дапамога Сінкевіч А. В. 

Былы бібліятэкар, а зараз пенсіянерка з вѐскі 

Дрыгучы Анастасія Васільеўна Сінкевіч заўсѐды 

цікавілася гісторыяй сваѐй мясцовасці: запісвала 

ўспаміны старажыхароў, легенды і паданні свайго 

краю. Каб напісаць больш грунтоўную гісторыю 

сваѐй вѐскі Дрыгучы, яна звярнулася ў наш музей. 

Краязнаўца Ермалѐнак В.А. прадставіў для яе 

шмат гістарычных фактаў па гісторыі вѐскі больш 

чым стогадовай даўніны. Узамен Анастасія 

Васільеўна абяцала перадаць музею копіі 

дакументаў сваѐй сям’і пач. 20 ст.  

Дапамога Кураш Юліі. 

Па замове Вішнеўскай Вольгі, адказнай за 

перадачы раѐннага радыѐ, вучаніца 11 класа 

нашай школы Кураш Юлія, якая жадае стаць 

журналісткай, наведала наш гістарычны музей, 

каб падрыхтаваць шэраг радыѐперадач, 

прысвечаных 500-гадоваму юбілею горада Мѐры. 

Кіраўнік музея Ермалѐнак В. А. прапанаваў 

стварыць цэлы цыкл перадач ад старажытнасці да 

сучаснасці горада. Будучая журналістка атрымала 

неабходныя матэрыялы па тэмах: ―Старажытная 

гісторыя нашага райцэнтра‖, ―Гісторыя святыняў 

у Мѐрах‖, ―Яўрэйская абшчына ў нашым 

мястэчку‖, ―Вызваленне Мѐраў‖, ―Пасляваеннае 

развіццѐ райцэнтра і інш. 

У музеі – тэлебачанне.  

У чарговы раз нас наведалі прадстаўнікі 

беларускага тэлебачання на чале з вядучым 

перадачы АНТ Алегам Гарбузам. На гэты раз 

здымалі праграму пра вѐскі Каменполле і 

Лявонпаль. Краязнаўца Ермалѐнак В.А. дапамог 

сваімі матэрыяламі і экспанатамі музея, 

кансультацыямі па гісторыі роду Святаполк-

Мірскіх і іх сядзібаў у Каменполлі. Вядучага 

перадачы асабліва зацікавіла ў музеі гісторыя 

пярсцѐнка з жабраў шчупака, закальцаванага 

Усяславам Мірскім у 1884 годзе. Пярсцѐнак 

Госці з Гарадзеншчыны 
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праплаваў з шчупаком ажно 109 год. Гэты сюжэт 

цалкам увайшоў у праграму. У Лявонпалі 

Ермалѐнак В.А. кансультаваў тэлевядучага пра 

здымкі сюжэтаў па гісторыі палаца і роду 

Лапацінскіх, аб царкве Святой Троіцы, калоне ў 

гонар Канстытуцыі 1791 года і польскай школы. 

На жаль, па-за кадрам засталіся музеі нашага 

славутага земляка Сяргея Панізьніка. 

 

Руплівец музея. 

Прозвішча Кандратовіча Ігара мы знаходзім у 

шэрагу рупліўцаў амаль у кожным нумары нашай 

газеты. Сапраўды актыўны сябар нашага гуртка, 

Ігар, нават будучы студэнтам гістфака, прымае 

актыўны ўдзел у дзейнасці гуртка і асабліва 

клапоціцца зараз аб папаўненні фондаў нашых 

музеяў цікавымі экспанатамі. У чарговы раз ѐн 

падараваў для музея новыя цікавыя набыткі. Так, 

для раздзела музея кнігі і друку Ігар перадаў свой 

альбом з маркамі, якія ѐн сам збіраў яшчэ ў 

дзяцінстве.  Пераважаюць у асноўным беларускія 

маркі, але ѐсць і маркі СССР і замежных краін. 

Асабліва важна, што некаторыя з іх сабраны 

цэлымі блокамі. Для раздзела ―Паштоўкі‖ гэтага ж 

музея ѐн перадаў нямецкую паштоўку з подпісам 

1937 года. Асабліва зацікавілі нас маркі 

акупацыйнай Бельгіі. Гэта былі даваенныя 

нямецкія маркі пачатку 20 ст. з выявай кайзера 

Вільгельма з надрукоўкай краіны акупацыі.  Не 

было ў музеі дагэтуль і марак Францыі, якія мелі 

абарачэнне на акупаванай саюзнікамі тэрыторыі 

Германіі пасля Другой сусветнай вайны. Для 

раздзела ―Баністыка‖ гістарычнага музея руплівец 

набыў нямецкія банкноты ў 20 і 50 мільѐнаў марак 

эмісіі 1923 года. Вялікі іх намінал сведчыць аб 

высокай інфляцыі ў Германіі і пасля першай 

сусветнай вайны. Аб інфляцыі сведчаць і так 

званыя ―нотгэльды‖. Ігар іх падараваў таксама 

музею з наміналам у 1, 25, 75, 500 марак. Гэтыя 

грошы друкаваліся рознымі гарадамі Германіі 

пасля Першай сусветнай вайны. Для раздзела 

―Нумізматыка‖ дабрадзей перадаў сувенірную 

манету з Брэсцкай крэпасці. Падараваў наш 

руплівец музея і вялікую калекцыю гузікаў. 

Паміж імі асабліва шмат вайсковых гузікаў 

Расійскай імперыі 19 – пач. 20 стст., а таксама 

нямецкія, амерыканскія і нават алавяныя гузікі 

часоў Вялікага княства Літоўскага. Падчас 

праходжання летняй археалагічнай практыкі 

Кандратовіч Ігар знайшоў аскепкі керамікі, 

крэмня, парцаляны ў наваколлях Брэста.  

 

Верш А.Бубалы. 

ВІТАЎТУ ЕРМАЛЁНКУ – 60! 

 

Хто даўніною апантаны?  

Хто краязнаўцам стаў з пялѐнак, 

Музейнай справе ўвесь адданы, 

Між навукоўцамі прызнаны? –  

Вядома ж, Вітаўт Ермалѐнак! 

 

У свет шырокі з сценаў школы 

Мкнуць рарытэты-экспанаты, 

На новыя маршрутаў колы 

Гурмою зладжанай, вясѐлай  

Выходзяць хлопцы-арганаўты. 

 

Завер’е, Мѐры, Камянполле,  

Лявонпаль, Друя і Бяльмонты,  

Прыдзвіння роднага раздолле – 

Шырокае для працы поле,  

Радзімазнаўства гарызонты. 

 

Маркі акупацыйнай Бельгіі 

Нямецкая паштоўка 1937 года 
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Гэй, юбіляр, падкручвай вусы! 

Хай вамі Мѐры ганарацца! 

З табою хлопцы-беларусы. 

Іх стрэнуць часу ператрусы, 

У прышласці йшчэ стане працы! 

 

 

Успаміны, вартыя ўвагі 

Сѐлета ў Менску з друкарні ―Лімарыус‖ выйшла 

кніга ўспамінаў аб мястэчку Лужкі Васіля Стомы 

(1911 – 1992) пад назвай ―Маѐ мястэчка‖. Да 

друку выданне было падрыхтавана дзякуючы 

Беларускаму інстытуту навукі і мастацтва, Лявону 

Юрэвічу, Змітру Саўку, Наталлі Гардзіенка і 

іншым.  

Падрыхтоўцы ўспамінаў спрыялі: Мікола 

Атрахімовіч (Лужкі), Леанід Канановіч (Менск), 

Ада Райчонак (Германавічы) ды іншыя.  

Васіль Стома, выдатны беларускі пісьменнік, 

нарадзіўся ў мястэчку Лужкі 4 сакавіка 1911 г. 

Лѐс яго падчас вайны быў цесна знітаваны з 

Дзісною, дзе ѐн меў працу. Пасля вайны выехаў у 

Еўропу, адтуль у1949 г. эміграваў у ЗША, дзе 

актыўна займаўся грамадскай дзейнасцю. 

Менавіта на эміграцыі ім і была створана кніга 

ўспамінаў аб родным мястэчку Лужкі, даніна 

памяці мясцінам дзяцінства, мясцінам сталасці, 

адначасова такім блізкім (духоўна) і такім далѐкім 

(у часе і прасторы).  

Кніга ўтрымлівае ў сабе такія асноўныя 

структурныя часткі: ―Прадмова‖, ―Слова моўнага 

рэдактара‖, ―Маѐ мястэчка‖, ―Абрады і звычаі 

Дзісненшчыны‖, ―Пра чалавека, што прышываў 

гузік Эйнштэйну (Васіль Стома ва ўспамінах 

стрыечнага брата)‖ , ―Каментары‖ і ―Змест‖. 

У раздзеле ―Прадмова‖ можна бліжэй пазнаѐміцца 

з аўтарам, прачытаўшы яго біяграфію; у ―Слове 

моўнага рэдактара‖ заўважаныя здзейсненыя 

змены для адаптацыі арыгінальнага тэксту для 

чытача, а таксама адзначаная ашчаднасць 

рэдагавання, максімальнае захаванне структуры, 

аўтарскага стылю, нумарацыі ды гутарковых 

інтанацыяў аповеду. Здзяйсненню 

вышэйпазначаных мэт захавання арыгінальнасці 

тэксту дапамагае выкарыстанне зносак, у ніжняй 

частцы старонак, з паясненнем малавядомых і 

невядомых словаў (напрыклад, дзесяток–пакунак, 

улякаваць–размясціць, дэфіляда–парад, наследкі–

наступствы і гэтак далей). Васіля Стому як 

ураджэнца заходнебеларускага мястэчка вылучае 

выкарыстанне ў беларускамоўным кантэксце 

польскіх словаў і выразаў (да прыкладу, stanu 

posiadania–маетнага саслоўя, gabinetem–кабінетам, 

sіedzi po pravicy–сядзіць па правіцы, па правай 

руцэ і іншае), а таксама, пэўна, пачутых ад 

мясцовых лужэцкіх жыдоў слоў з ідышу 

(напрыклад, фах–прафесія, занятак, справа, 

гэшэфт–інтарэс, гандаль, кіндэр–дзіця і гэтак 

далей).  

Жыццѐ аўтара ў ЗША таксама пакінула адбітак на 

моўных асаблівасцях кнігі ўспамінаў, пра што 

сведчыць выкарыстанне ангельскіх словаў (да 

прыкладу, story–гісторыя, апавяданне, plaza–пляц, 

way–шлях, тракт і іншых). Вось якое цікавае 

спляценне беларускае з польскай, ідышам і 

ангельскай мовамі назіраецца ў адным творы! 

Асноўны раздзел пад назвай ―Маѐ мястэчка‖ 

(напісаны ў 1978 г.) складаецца з трох 

падраздзелаў, азначаных рымскімі лічбамі. Кожны 

з гэтых падраздзелаў мае свае пэўныя тэматычныя 

часткі. Падраздзел І падзяляецца так: невялічкі 

аўтарскі ўступ, ―Агульны агляд. Галоўныя 

вуліцы‖, ―Рынак. Лужына‖, ―Воўка-пажарнік‖, 

―Янця‖, ―Бляхарыха‖, ―Беламорды‖, ―Дарахвей‖, 

―Міхалачка і Адась‖, ―Успаміны з рынку‖ ды 

―Конскі рынак‖. 

Бубала А. Ф. 
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З аўтарскага ўступу даведваемся пра тое, што 

Васіль з маці і дзвюма меншымі сѐстрамі 

вярнуліся на Беларусь з Украіны, дзе знаходзіліся 

ў ―бежанстве‖, у якое сям’я Стомаў была 

адпраўленая прымусова ў 1915 г. з прычыны 

набліжэння лініі фронту (лѐс многіх і многіх 

беларускіх сем’яў, якіх не абмінула Першая 

сусветная вайна). З ―бежанства‖ не вярнуўся 

бацька Васіля, які там і памѐр. Васілю з маці і 

сѐстрамі даў часовы прытулак родны матчын 

брат, што працаваў паштовым чыноўнікам на 

чыгуначнай станцыі Балагое.  Потым сям’я 

перайшла жыць да васілѐвага дзеда, высокага ды 

рыжавусага, які неўзабаве памѐр, што вельмі 

засмуціла чатырохгадовага ўнука. Аўтар 

прыгадвае свае першыя вуліцы: Гарманаўскую і 

Тумалѐнкаву, дзіцячую гульню ў ―афіцэрскія 

боты‖, першыя экскурсіі да Рынку і папярэджанні 

бабкі Крыстыны наконт жыдоў. ―Афіцэрскія 

боты‖ рабіліся дужа проста: дзеці закасвалі 

калашыны портак вышэй каленяў, пераходзілі па 

вуліцы, дзе была гразь-калатуха і высушвалі 

гэтую калатуху да цвѐрдай скарынкі. Во табе і 

боты! 

Зазірнем на хвілінку ў тэматычную частку 

―Агульны агляд. Галоўныя вуліцы‖. Тут перад 

намі ва ўсѐй сваѐй прыгажосці паўстае мястэчка 

Лужкі, размешчанае амаль у цэнтры Дзісенскага 

павету, на ўзвышшы, абвітае бруістай рэчкай 

Мнютай. У цэнтры Лужкоў мы ўбачым Рынак, 

царкву з зялѐным дахам і велізарным купалам, а 

на ўскрайку – касцѐл з высокімі гатычнымі вежамі 

ды стромкім спадзістым дахам. Прайшоўшыся па 

мястэчку, таксама заўважым некалькі сінагогаў, 

польскую і жыдоўскую пачатковыя школы, 

жыдоўскі банк, паліцыю, суд, гміну (валасную 

ўправу), невялічкі шпіталь, што быў зачынены 

польскімі ўладамі ў 1930-х гг., больш за 20 

крамаў, рэстаран, са тры піўныя ды цукерню 

Фукса. Пашпацыруем яшчэ па брукаванках 

Лужкоў і ўбачым казармы КАП (КОП, корпуса 

аховы памежжа, у мястэчку стаяў 5-ы батальѐн 

КАП ―Лужкі‖), пабудаваныя ў канцы 1920-х гг., 

зойдзем у млын графа Плятэра–заўважым там 

электроўню (электрастанцыю). Паплаваць 

спякотным летам ды палавіць карасѐў з уклейкамі 

можна было ў возеры, якое месцілася ў мястэчку. 

Пра тое возера існавала легенда, што на яго дне 

стаіць затоплены касцѐл. Калі пройдземся паміж 

Лужкамі і графскім маѐнткам Гарадзец–натрапім 

на вялікі запушчаны парк пад назвай ―Звярынец‖ 

(уласнасць Плятэра), дзе любілі адпачываць 

местачкоўцы. Гэта далѐка не ўсѐ, што можна было 

ўбачыць у тагачасных Лужках, пра астатняе 

зацікаўлены чытач даведаецца з іншых 

тэматычных частак першага падраздзелу. Тут 

яшчэ варта згадаць назвы пяці галоўных вуліцаў 

мястэчка, якія падаюцца ў наступнай тэматычнай 

частцы (―Рынак. Лужына‖). Пазнаѐмімся з гэтыямі 

назвамі: Дзісенская (найбольшая), Гарманаўская 

(адна з найменшых), Касцельная (празваная 

Свіной), Млынская ды Маставая (самая ўтульная). 

Пяройдзем да 

другога 

падраздзела, 

пазначанага 

рымскай лічбай ІІ. У 

склад яго 

ўваходзяць 

наступныя 

тэматычныя часткі: 

― Школа‖, 

―Настаўнік Кэйзік‖, 

―Кіраўнік Баліцкі‖, 

―Гарманаўская 

вуліца‖, ―Доктар 

Усевалад Шыран‖, 

―Дзед Ярох‖, ―Бабка 

Крыстына‖ ―Буры‖, ―Гасподаж‖, ―Цѐтка Юлька‖, 

―Моспядзі‖ і ―Мае дзядзькі‖. Цяпер пашпацыруем 

па тэматычнай частцы ―Дзед Ярох‖ (Янка 

Ярахновіч). Дзед Ярох з’яўляецца вельмі цікавым 

персанажам, які, сапраўды, заслугоўвае ўвагі. 

Вось які ѐн меў выгляд: ―сярэдняга ўзросту, 

шыракаплечы, з цѐмнымі, ледзь кранутымі 

сівізной, даволі доўгімі валасамі і такога ж колеру 

шырокай круглай барадой, з не па-старэчы сінімі, 

як васількі, вачыма і румяным тварам‖. Цікава, 

што ніхто ў мястэчку не ведаў, колькі дзеду Яроху 

было год, а, пэўна, быў ѐн дужа стары. Вельмі 

любіў гэты дзед апавядаць аб старых часах: пра 

тое, што, быўшы малым хлапцом ды з сябрамі 

седзячы на плоце, ѐн бачыў, як ―пранцузы з 

маскалямі ваявалі‖, аб ―мяцежніках‖ (пэўна, аб 

паўстанцах Каліноўскага) і вельмі ганьбіў пры 

гэтым пана Яцыну (гэтае прозвішча сустракаецца 

ў ―Спісе ўдзельнікаў паўстання 1831 г. у 

Дзісенскім павеце‖ з такой пазнакай: ―Яцына з 

Магілѐўскай губерні. Пагражаў расстрэлам тым, 

хто не ідзе ў паўстанцы‖). Быў дзед Ярох дужа 

працавітым; калі некаторыя местачкоўцы на 

гарох, авѐс ці ячмень ужывалі машыны, то ѐн 

малаціў усѐ без выключэнняў толькі цапом ды 

лупіў так, што маладыя за ім не паспявалі. 
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Засекі ў свіронку Яроха заўжды былі поўнымі, 

таму вясной да яго прыходзілі браць пазыку на 

пасеў тыя местачкоўцы, якім не хапіла зерня, і ім 

ѐн ніколі не адмаўляў і адсоткаў за карыстанне 

зернем не прызначаў. Злодзеяў дзед ненавідзеў, 

аднак шкадаваў тых, каго на злочын прывяла 

сапраўдная бяда. У царкву ѐн хадзіў рэдка, алѐ 

заўсѐды падкрэсліваў, што праваслаўны, вельмі 

абураўся, калі хтосьці няўважна адносіўся да 

рэлігіі, быў жанаты, здаецца, разы тры, святароў, 

як праваслаўных, так і каталіцкіх не пераносіў (па 

невядомай прычыне), а таксама – лекараў, бо меў 

моцнае здароўе. Памѐр дзед Ярох не як усе людзі: 

зранку схадзіў у лазню, выдаў загады сям’і да 

працы, паспавядаўся святару, папрасіў выбачэння  

ва ўнука, загасіў грамнічную свечку, пахрысціўся, 

прашаптаў малітвы, лѐг на ложак ды адыйшоў… 

Па падліках старэйшых людзей, дзеду на дзень 

смерці было больш за 130 год, пры тым, што 

выглядаў ѐн гадоў на 65-70. Вось такім быў дзед 

Ярох. 

Надыйшоў час разгледзець трэці падраздзел з яго 

тэматычнымі часткамі: ―Дзісенская вуліца‖, 

―Народны дом‖, ―Суд‖, ―Трэфнае‖, ―Пітныя 

ўстановы‖, ―Айцец Язэп Гармановіч‖, 

―Балаховічыха‖ (жонка генерала Булака-

Балаховіча, дзеяча БНР), ―Касцельная вуліца. Два 

Людвікі‖, ―Босы ды Кум‖, ―Тры-Пуды-Галава. 

Кушняры. Пан Жаба‖, ―Млынская вуліца‖, 

―Врублеўскія‖, ―Гэрцыкавы гусі‖, ―На рацэ 

Мнюце‖, ―Прудавік і здані‖, ―Маставая вуліца‖, 

―Мотка‖, ―Мае сябры‖, Жыдоўскі магільнік‖, 

―Радзіва‖, ―Жынгелѐва вулка‖, ―Валачобнікі‖ і 

―Тумалѐнкава вулка‖. Зазірнем на Маставую 

вуліцу, самую ўтульную вуліцу мястэчка, якая 

патанала ў зяленіве дрэваў. Сваім канцом 

Маставая вулка амаль упіралася ў раку Мнюту, на 

другім беразе якой ляжаў жыдоўскі могільнік. На 

Маставой стаяў дом пад назвай ―Шылаватка‖, які 

быў найбольшым і найвыдатнейшым сярод іншых 

хатак гэтае вуліцы. Маставая вуліца мела 

найлепшую ў мястэчку брукаванку са шчапанага 

плоскага камення, укладзенага ў 1920-х гг., што 

давала магчымасць не дужа калаціцца, едучы на 

возе. Быў там і пракат самакатаў, які 

ажыццяўляўся ў гадзіннікавай краме Грыкінера. 

Малы Васіль Стома, сабраўшы 60 грошаў, мог 

цэлую гадзіну лѐтаць на сапраўдным самакаце, 

што лічылася тады сярод местачковых хлапчукоў 

найшыкоўнай раскошай.  

Пашпацыраваўшы па раздзеле ―Маѐ мястэчка‖, не 

абмінем і структурную частку ―Абрады і звычаі 

Дзісеншчыны‖, якая таксама мае ў сабе два 

раздзелы: ―Абрады, звязаныя з рэлігійнымі 

святамі‖ (І) і ―Абрады сямейнага характару‖ (ІІ).  

У першым раздзеле згадваюцца такія святы, як 

Калядныя, Грамніца, Запусты-масленіца, Вялікі 

пост, Саракі, Вялікдзень, Дзяды (памінкі, асяніны) 

ды іншыя. Выбітным з’яўляецца калядны народны 

звычай ―Цярэшка‖, які быў своеасаблівым 

менавіта на Дзісеншчыне і мала распаўсюджаным 

на тэрыторыі Беларусі, таму яму трэба надаць пры 

чытанні раздзела асаблівую ўвагу. Вось адна з 

песняў, што гучала падчас гэтага свята: 

Даганяй сваю долю,дзядок, 

Падары ѐй срэбны грабянѐк, 

Пуд пернікаў медавых 

Ды гарэшкаў залатых. 

Другі раздзел –  ―Святы сямейнага характару‖ – 

утрымлівае ў сабе такія святы: нарадзіны, 

хрэсьбіны, сватаўство і вяселле, што ахопліваюць 

асноўны цыкл жыцця чалавека. Не хапае тут 

толькі памінак, але навошта азмрочваць чытачу 

настрой жалобнымі абрадамі. 

Цікавай з’яўляецца частка кнігі пад назвай ―Пра 

чалавека, што прышываў гузік Эйнштэйну (Васіль 

Стома ва ўспамінах стрыечнага брата)‖, напісаная 

Наталляй Гардзіенка. Па ўспамінах Яўгена 

Канановіча (стрыечнага брата аўтара), Васіль 

Стома ў 1939 г., калі прыйшла савецкая ўлада, 

працаваў у Дзісне сакратаром у раяна ці 

бухгалтарам. Вольга Грыцук, былая калега Васіля 

Стомы па працы ў Дзісне, зазначыла, што ў часе 

нямецкай акупацыі Васіль працаваў у 

гаспадарчым аддзеле раѐннай адміністрацыі, а 

пры наступленні Чырвонай Арміі, разам з сям’ѐю 

ды ўсѐй адміністрацыяй, выехаў у Нямеччыну. 

Сувязь са стрыечным братам Васілѐм Яўгену 

Канановічу ўдалося наладзіць толькі праз некалькі 

дзесяцігоддзяў, у выніку чаго ѐн наведаў сям’ю 

Стомаў у 1974 г. у Нью-Брансуіку. Яўген 

Канановіч згадвае, што Васіль Стома працаваў 

шаўцом у вялікай краме адзення і нават 

прышываў гузік выбітнаму фізіку Альберту 

Эйнштэйну, не ўзяўшы за гэта грошай, з павагі да 

яго таленавітае асобы. 
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Далей размешчаная глянцавая ўстаўка з чорна-

белымі фотаздымкамі: ―Васіль Стома з маці і 

сѐстрамі‖, ―Руіны сінагогі ў Лужках‖, ―Васіль 

Стома з сястрою і суайчыннікамі. Каляды 1988 – 

1989 гг., ЗША‖ ды іншыя. 

Кнігу завяршаюць ―Каментары‖ (126 адзінак), што 

даюць магчымасць чытачу высветліць 

незразумелае для сябе (напрыклад пільніца – гэта 

час цяжкіх сялянскіх працаў, пачынаючы ад 

касавіцы), ды ―Змест‖. 

Мяркую, што такое змястоўнае выданне не пакіне 

чытача абыякавым, надасць яму новых ведаў ды 

дасць магчымасць цікава правесці вольны час. 

Ігар Кандратовіч 

 

 

Да 150–годдзя Адольфа Чэрнага 

Адольф Чэрны (19.08.1864 – 27.12.1952), выдатны 

чэшскі вучоны-славіст, доктар філалагічных 

навук, член Чэшскай Акадэміі навук, скончыў 

настаўніцкі інстытут, заснаваў часопіс ―Славянскі 

агляд‖, у якім змяшчаліся нататкі пра жыццѐ 

славянскіх народаў, у тым ліку і беларусаў. У 

1898 – 1904 гадах – загадчык этнаграфічнага 

музея, пазней выкладаў славянскія мовы ў 

Пражскім універсітэце. Друкаваў артыкулы, 

прысвечаныя беларускім газетам ―Наша доля‖ і 

―Наша ніва‖, даў характарыстыку развіцця 

беларускага літаратурнага руху ў пач. 20 ст. 

Перакладаў на чэшскую мову вершы Я. Купалы, 

Я. Коласа, Цѐткі. 

Аўтар кніг і артыкулаў 

―Славянства ў час 

сусветнай вайны‖, 

выбраныя паэтычныя 

творы т.1, т. 4.  

Для нас асоба 

Адольфа Чэрнага 

выбітна яшчэ і тым, 

што пад час 

наведвання Беларусі ў 

1889 годзе ѐн спыніўся 

ў маѐнтку 

Каменполле, дзе 

запісаў 40 песень ад 

сялянкі Міхаліны Астукевіч і Ефрасінні Шульскай 

з вѐскі Падліпкі. Абедзве жанчыны мелі ў той час 

па 40 год. Вынікам экспедыцыі А. Чэрнага на 

Дзісеншчыну стала выданне зборніка ў 1894 годзе 

ў Кракаве ―Песні беларускія з Дзісенскага павета 

Віленскай губерніі‖. У прадмове да яго аўтар 

дзякуе ўладальніку маѐнтка Каменполле Яну 

Святаполк- Мірскаму за гасцінны прыѐм і 

дапамогу ў зборы беларускага фальклору. І пасля 

вандроўкі Мірскі працягваў ліставанне, даслаў 

чэшскаму вучонаму яшчэ 8 песняў і мелодый да 

іх. Усяго ў зборніку чэшскага славіста змешчаны 

52 песні. Яны датычаць розных абрадаў і заняткаў 

нашых продкаў. Так, першыя 16 песняў 

прысвечаны вяселлю. Асабліва цікавыя з іх 

звязаны з абрадам ―Дзявочы вечар‖, калі маладуху 

яе сяброўкі і жанчыны рыхтавалі да вяселля. 

Шэраг песень звязаны з народнымі гульнямі, 

напрыклад, ―Цярэшка‖, ―Падушачка‖, ―Лявоніха‖. 

Аўтар запісаў 8 варыянтаў толькі адной 

―Лявоніхі‖. Вось адзін з іх: 

 

Пайшоў дзед у грыбы, 

А баба ў кветкі, 

Як сышліся, абняліся – 

Як малыя дзеткі. 

 

Баба ракі варыла, 

Смачна юшка была, 

Бо то душка была. 

 

У каго рыжы вісок, 

Таму рыбкі кусок, 

У каго руда барада, 

Таму юшачкі шкада. 

 

Чорны рыжага спрасіў: 
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Чым ты бораду красіў? 

–На прыслонечку ляжаў, 

Угору бораду дзяржаў. 

У зборніку змешчаны валачобныя, веснавыя, 

пятроўскія, купальскія песні, прысвечаныя 

святому Юрыю, а таксама талацэ, дажынкам. 

Вельмі важна, што кожная песня запісана разам з 

мелодыяй. Гэта можа быць асновай для іх 

выканання сучаснымі фальклорнымі калектывамі 

Мѐршчыны. Ксеракопію зборніка даслалі ў наш 

музей паэт Сяргей Панізьнік і археолаг Людміла 

Дучыц. Шчырае ім за гэта дзякуй.  

 

Краязнаўчыя разведкі. 

Дзякуючы актыўнай дзейнасці нашага ―арганаўта‖ 

Кандратовіча Ігара, быў праведзены шэраг 

краязнаўчых разведак па Мѐршчыне. Так, падчас 

разведкі на месца былой сядзібы ў Навалацы, ѐн 

знайшоў акрамя керамікі і кафлі 16 – 20 

стагоддзяў і цікавыя манеты: двайны грош 

Сігізмунда-Аўгуста, 2 чаканкі 1566 года, дзяньгу 

Расійскай імперыі 1749 г., грош апошняга караля 

Рэчы Паспалітай 1778 года, і адну манету, якая з-

за дрэнай 

захаванасці яшчэ 

намі не вызначана. У 

Навалацы мелася ў 

17 – 19 стагоддзях 

уніяцкая царква і 

праводзіліся фэсты, 

на якія збіралася да 

10 тысяч вернікаў, 

таму тут былі 

знойдзены і некалькі 

крыжыкаў 17 – 18 

стагоддзяў. Чарговая 

разведка на месца 

былога маѐнтка 

Шчоўна таксама была плѐннай. Падчас пошукаў 

былі знойдзены цікавыя фрагментыы 

разнастайнай кафлі і керамікі сярэднявечча, 

свінцовыя кулі і шрапнэль, медныя і бронзавыя 

гузікі 19 стагоддзя, цікавай формы бронзавы 

крыжык і шмат іншых рэчаў. Паспяховымі былі 

разведкі нашага краязнаўца і ў Янове,  Дзісне, 

Кублішчыне, дзе была знойдзена значная 

колькасць прадметаў матэрыяльнай культуры. 

 

Па маршруту “Сярэбраны пярсцёнак”  

У чарговы раз запрасілі правесці краязнаўца 

Ермалѐнка В.А. экскурсію па распрацаваным ім 

маршруце пад назвай ―Сярэбраны пярсцѐнак 

Мѐршчыны‖. На гэты раз экскурсантамі былі 

госці з Германіі і Мѐраў. Экскурсія праходзіла на 

аўтамабілі. Госці з цікавасцю азнаѐміліся з 

гісторыяй асноўных славутасцяў маршрута: з 

шляхецкімі сядзібамі ў Каменполлі, Забалоцці, 

Дзедзіне, Крычаве, Ідолце, з помнікамі культавай 

архітэктуры – праваслаўнай царквой 1911 года і 

касцѐлам 1931 года ў Пераброддзі, капліцай 1862 

года і касцѐлам 1938 г. ў Ідолце і Мілашове. 

Удзельнікі экскурсіі даведаліся таксама аб 

паданнях і славутых асобах, якія нарадзіліся ў 

гэтых мясцінах. Падчас экскурсіі  праводзіўся 

таксама пошук экспанатаў для этнаграфічнага 

музея, і ѐн завяршыўся паспяхова. Былі знойдзены 

прылады працы цесляра і каваля, рымара, 

старажытныя нажніцы для стрыжкі авечак, бабка 

для біцця касы, нямецкі напільнік пач. 20 ст. і 

іншыя экспанаты. Асабліва цікавая была знаходка 

ў Дзедзіне – фрагмент жырандолі з палацу 

Рудніцкіх. 

 

Экскурсія ў Лявонпаль. 

У наступную нядзелю госці з Германіі і з Мѐраў 

наведалі Лявонпаль. Па дарозе да іх далучыўся 

настаўнік гісторыі, фатограф і краязнаўца з 

Краславы 

(Латвія) 

Віктар 

Калніш.  

Ізноў 

экскурсію 

праводзіў 

Ермалѐнак 

В.А. Госці 

былі 

азнаѐмлены з 

гісторыяй 

сядзібы 

Лапацінскіх і 

з гісторыяй 

асобных 

прадстаўнікоў 

гэтага роду. 

Кандратовіч Ігар 

Ля калоны ў гонар Канстытуцыі 3 мая 
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Падчас экскурсіі асаблівая ўвага была звернута на 

праблемы захавання культурна-гістарычнай 

спадчыны Лявонпаля. Асабліва жахлівае 

становішча палаца Лапацінскіх, які разбураецца 

на нашых вачах, а таксама кідаецца ў вочы 

заняпад і самой вѐскі, якая губляе сваю 

адметнасць і ўсѐ больш становіцца дачным 

пасѐлкам расейцаў. 

 

 

КРАЯЗНАЎЧЫ веласіпедны паход 

”Браслаўска –Друйскі пярсцёнак “ 

Нехта едзе на мора, 

Нехта ў лес па грыбы, 

Мы ж з сябрами – на ровар  

І далей ад нуды! 

Яркай стужкай дарога 

Перад намі бяжыць, 

Незвычайнага многа 

Абяцае адкрыць. 

Тут за кожным пагоркам 

Новы край-даляагляд 

Вечаровая зорка 

Нас не верне назад. 

В.Морхат 

Лета – гэта не толькі спякотнае надвор’е, але і 

сапраўды спякотны час для нашага гуртка 

―Арганаўты мінулага‖. Менавіта на летнія месяцы 

прыходзяцца шматлікія вандроўкі, разведкі і 

паходы гурткоўцаў краязнаўцаў, якія заўсѐды ў 

пошуку. Менавіта на лета быў запланаваны і 

вялікі паход на некалькі дзѐн. Падчас папярэдніх 

велапаходаў мы распрацавалі шэраг турысцка-

краязнаўчых маршрутаў, якія здзейснілі на 

роварах. Па некаторых з іх былі ўжо выдадзены 

паштоўкі і буклеты, па іншых рыхтуюцца да 

выдання кніжкі. Чарговы маршрут быў 

прадуманы і распрацаваны кіраўніком гуртка 

Ермалѐнкам В. А. Маршрут быў распрацаваны 

яшчэ некалькі год таму і неаднойчы ўжо 

здзейснены разам з дарослымі турыстамі – аднак 

толькі на аўтобусах і аўтамабілях. Але з вакна 

аўтобуса або аўтамашыны немагчыма напоўніцу 

адчуць і ўбачыць прыгажосць роднай зямлі і тым 

больш даследаваць яе гісторыю. Найбольш 

аптымальны варыянт – гэта вандроўка на роварах. 

Веласіпедны паход намнога хутчэйшы, чым 

пехатою, ды і нашмат лягчэйшы. Дзякуючы 

ровару, можна зазірнуць у самыя таямнічыя 

мясціны роднага краю. 

Маршрут па адлегласці нескладаны, яго 

працягласць усяго каля 140 кіламетраў, таму было 

вырашана праехаць за два дні з сярэдняй групай 

гурткоўцаў, якія ў гэтым годзе скончылі восем 

класаў. ―Арганаўты‖ загадзя азнаѐміліся з 

картаграфіяй маршрута, яго асноўнымі 

славутасцямі. Былі вызначаны і такія асноўныя 

мэты:  

1. Азнаѐміцца з гісторыяй былых гарадоў і 

мястэчак: Пераброддзя, Іказні, Браслава, Друі. 

2. Даследаваць гісторыю сядзібаў у Каменполлі, 

Бяльмонтах, Друі, Ідолце. 

3. Вывучыць помнікі сакральнай архітэктуры. 

4. Даследаваць старонкі ваеннай гісторыі тых 

мясцін, дзе пралягаў наш маршрут. 

5. Запісаць успаміны старажыхароў. 

6. Адшукаць экспанаты для музеяў –  як школы, 

так і раѐна. 
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