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  НАШ ЛЮСТРАДЗЁН             

У МУЗЕЯХ – ДЗМІТРЫЙ ХАМА. 

Падчас наведвання ўстаноў адукацыі 

Мѐрскага раѐна і сустрэчы з настаўнікамі ў 

нашых музеях пабываў Дзмітрый Леанідавіч 

Хама – начальнік упраўлення адукацыі 

Віцебскага аблвыканкама. Кіраўнік музеяў 

Вітаўт Ермалѐнак правѐў кароткія экскурсіі па 

трох музеях. У час аповеду ѐн засяродзіў увагу 

высокага госця на саракагадовай гісторыі 

пошукавай дзейнасці гуртка “Арганаўты 

мінулага”, на шляхах стварэння музеяў, на 

найбольш цікавых і значных экспанатах не 

толькі для гісторыі Мѐршчыны, але і для ўсѐй 

краіны. 

У МУЗЕЯХ – СТУДЭНТКІ З ГОМЕЛЯ. 

З розных месцаў Беларусі прыязджаюць 

да нас наведвальнікі. Нядаўна пабывалі ва ўсіх 

чатырох музеях студэнткі Гомельскага 

медуніверсітэта Цітовіч Алена і Шашок 

Кацярына. Кіраўнік музейнага аб’яднання 

Вітаўт Ермалѐнак распавѐў аб асноўных 

раздзелах музеяў і пошукавай дзейнасці вучняў-

гурткоўцаў. Студэнткам не толькі цікава было 

аглядаць загадкавыя экспанаты і слухаць аб іх 

незвычайнай гісторыі, але і даведацца аб тым, 

што ў музеях ствараюцца летапісы гісторыі 

гуртка і музеяў. Асабліва зацікавіла іх 

шматтомная гісторыя нашай школы. Як будучыя 

медыкі, яны былі зацікаўлены і аповедам аб 

лекавых уласцівасцях беларускіх траў у 

этнаграфічным музеі “Сялянская хата”. 

ЭКСКУРСІЯ ДЛЯ ГАСЦЕЙ З МІНСКА І 

ВІЦЕБСКА  

Па запрашэнні нашай выпускніцы 

Аляксандры Дварэцкай музейнае аб’яднанне 

наведалі яе сябры з Віцебска і Мінска, якія 

адпачывалі на Мѐршчыне. Да гасцей далучыўся 

і жыхар вѐскі Пестуны Аляксандр Кукуць, які 

таксама цікавіцца гісторыяй нашага краю. 

Кіраўнік музеяў Вітаўт Ермалѐнак правѐў 

змястоўную экскурсію, падчас якой азнаѐміў 

наведвальнікаў з самымі цікавымі экспанатамі і 

распавѐў аб гісторыі іх пошукаў. Ні адзін з 

музеяў не пакінуў гасцей раўнадушнымі. Для 

раздзела “Нумізматыка" Сяргеяў Аляксандр 

падараваў медную расійскую манету – дзяньгу 

1737 года, якую ѐн знайшоў у Віцебску. 

У МУЗЕІ – МАСТАК З МІНСКУ  

З мастаком з Мінску Пятром Прохаравым 

мы не бачыліся больш за чвэрць стагоддзя. За 

гэты час у нас з’явілася некалькі музеяў. Таму 

госць пажадаў азнаѐміцца з экспазіцыямі музеяў 

і пачуць гісторыю новых музейных знаходак.  

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

гуртка “Арганаўты мінулага”                № 8 (68) 2016   
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 Кіраўнік музейнага аб’яднання, наколькі 

гэта было магчыма, падрабязна распавѐў пра 

пошук і знаходкі музейных артэфактаў. Мастаку 

было цікава не толькі даведацца, але і 

дакрануцца да 

экспанатаў, 

пачуць повязь 

часоў. Ды і сам 

Пятро Прохараў 

прыехаў у Мѐры 

не з пустымі 

рукамі, а перадаў 

унікальныя 

дакументы з 

касцѐла ў 

Дрысвятах ХІХ – 

пачатку ХХ 

стагоддзяў, якія 

дапамогуць 

даследчыкам 

даведацца аб 

гісторыі 

Браслаўшчыны, 

палепшыць 

магчымасці складання радаводаў жыхароў 

Дрысвят і навакольных вѐсак. 

ГОСЦІ З САНКТ-ПЕЦЯРБУРГУ  

Па прапанове гаспадыні аграсядзібы 

Галіны Паўлоўскай наш музей “Сялянскую 

хату” наведалі адпачываючая сям’я з Санкт-

Пецярбурга. Пад час экскурсіі гасцям было 

прапанавана азнаѐміцца са зместам экспазіцыі 

трох пакояў, даведацца аб прызначэнні 

старадаўніх рэчаў.  Наведвальнікам было цікава 

параўнаць сялянскія рэчы ў Расіі і Беларусі. 

Знойдзена было шмат агульнага, але і шмат 

адметнага. Здзівіла гасцей і вялікая розніца ў 

назвах прадметаў быту. Жыхары з Пецярбурга 

адзначылі арыгінальнасць экспазіцыі музея. 

ГОСЦЬ З ГЕРМАНІІ.  

Этнаграфічны музей “Сялянская хата” 

наведаў Алівер Шуфман са сваѐй маленькай 

дачушкай Францыскай. Гасцям з Германіі 

асабліва было цікава разглядаць простыя 

сялянскія рэчы 

беларусаў, якія 

выйшлі з ужытку ў 

Германіі значна 

раней. Асабліва 

зацікавіла іх пральная 

машына нашых 

продкаў – жлукта, 

прылады для 

апрацоўкі лѐну, а 

таксама арыгінальныя 

вырабы з яго пачатку 

ХХ стагоддзя. 

Захапіла госця і сама 

экспазіцыя пакояў хат 

польскага перыяду і 

пасляваеннага часу, запоўненыя рэчамі тых 

перыядаў. 

У ЭТНАГРАФІЧНЫМ МУЗЕІ – ГОСЦІ З 

ВЕРХНЯДЗВІНШЧЫНЫ 

У жніўні кіраўнік клуба “Белыя вароны” 

Пятро Квяцінскі, сябар клуба Генадзь 

Давыдзѐнак з Каханавіч Верхнядзвінскага раѐна 

і супрацоўнік раѐннага музея з суседняга 

райцэнтра, краязнаўца Антон Бубала наведалі 

наш этнаграфічны музей “Сялянская хата”. 

Стваральнік музея Вітаўт Ермалѐнак распавѐў аб 

мэтах і гісторыі будаўніцтва вясковай хаты на 

тэрыторыі школьнага сада.  Падчас экскурсіі ѐн 

звярнуў увагу на рэдкія і сапраўды ўнікальныя 

экспанаты, якіх нельга пабачыць у іншых 

музеях. Напрыклад: пастка для пчол, прадметы 

чараўніка, арыгінальнае адзенне і верхняя 
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вопратка першай палавіны ХХ стагоддзя. 

Захапіла гасцей і ўдала створаная экспазіцыя 

хаты 50-60-х гадоў ХХ ст. 

У МУЗЕЯХ – ЭТНАГІСТАРЫЧНЫ ЦЭНТР 

“ЯВАР”  

Падчас экспедыцыі па нашым краі ў 

пошуках сакральных месцаў удзельнікі 

этнагістарычнага цэнтра не маглі прамінуць 

нашы музеі. На працягу некалькіх гадзін 

кіраўнік музеяў Вітаўт Ермалѐнак знаѐміў 

гасцей з гісторыяй стварэння музеяў, найбольш 

цікавымі гісторыямі экспанатаў. Асаблівую 

ўвагу звяртаў на прадметы, звязаныя з 

прыналежнасцю да язычніцкіх абрадаў, якіх у 

нашых музеях шмат: амулеты і абярэгі з косці, 

каменя і бронзы. Выключную цікавасць 

выклікалі ў даследчыкаў язычніцтва драўляныя 

карані ў выглядзі колаў, якія выкарыстоўваліся 

вясковымі шаптунамі ад сурокаў. Удзельнікі 

экспедыцыі зрабілі і падарункі для музеяў. Так, 

археолаг Людміла Дучыц падаравала для нашага 

музея кнігі і друку шмат старых кніг з бібліятэкі 

свайго дзеда, знакамітага мастака Мікалая 

Дучыца.  Для гістарычнага музея Людміла 

Ўладзіміраўна перадала і шэраг ксеракопій 

дакументаў і картаў па нашай мясцовасці. 

Таксама была нам падаравана напісаная ѐю 

разам з Ірынай Клімковіч кніга “Язычніцтва 

старажытных беларусаў”, выданне 

Н.В.Ануфрыевай “Дваранкі беларуска-літоўскіх 

губерняў у канцы ХVІІІ – першай паловы ХІХ 

стагоддзя”, брашура А.Тараса "Вацлаў 

Ластоўскі”. Паэтка Аксана Спрынчан 

падаравала сваю новую кнігу вершаў пад назвай 

“Жывая”. Шчыра дзякуем нашым гасцям за 

падарункі.

 

ЭКСКУРСІІ ДЛЯ ПСІХОЛАГАЎ.  

Былы вучань нашай школы Мароз Віктар, 

які зараз жыве і працуе ў Мінску, разам з 

жонкай, кандыдатам псіхалагічных навук 

Людмілай Сцяпанавай зацікавіліся новым 

этнаграфічным музеем “Сялянская хата” і з 

задавальненнем пабывалі ў ім. Акрамя 

этнаграфічнага музея мінчукі пабывалі і ў 

гістарычным музеі. Хоць тут яны былі ўжо не 

аднойчы, але за апошні час тут з’явілася шмат 

новых экспанатаў: турэцкі бубен з бітвы пад 

Венай 1683 года, дзенарый Веспасіяна, арабскія 

дырхемы Х стагоддзя, скарбы манет ХVІІ, ХХ 

стагоддзяў і шмат іншых знаходак, аб іх гісторыі 

і распавѐў кіраўнік музейнага аб’яднання Вітаўт 

Ермалѐнак. 

ДАПАМОГА ВУЧОНЫМ 

Па рэкамендацыі старшыні Беларускага 

рэспубліканскага дабраахвотнага таварыства 

аховы помнікаў гісторыі і культуры Антона 

Астаповіча нашы музеі наведалі вучоны-

гісторык з Ізраіля Леанід Смілавіцкі і гісторык з 

Польшчы Юрый Грабіньскі, кіраўнік ваенна-

пошукавай секцыі таварыства Сяргей Бяспанскі. 
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Мэта экспедыцыі – вывучэнне некропаляў 

яўрэйскага насельніцтва ў гарадах і мястэчках 

Беларусі, а таксама вывучэнне артэфактаў 

яўрэйскай культуры. Краязнаўца Вітаўт 

Ермалѐнак паказаў даследчыкам месца 

расстрэлу яўрэяў Мѐраў ля былой вѐскі 

Крукаўка, мацэвы (надмагільныя камяні) гэтага 

народу і распавѐў аб Халакосце ў Мѐрах. 

Вучоным былі паказаны і пабудовы, дзе жылі да 

вайны яўрэі. Нажаль, з кожным годам такіх хат 

становіцца менш і менш. Затым адбылося 

знаѐмства вучоных з прадметамі юдаістыкі ў 

фондах музейнага аб’яднання СШ №3. 

Замежных гасцей зацікавілі не толькі прадметы 

яўрэйскай культуры і побыту, але і багацце 

экспазіцый нашых музеяў. Кіраўнік музеяў 

распавѐў аб гісторыі яўрэяў у нашым мястэчку. 

ДАПАМОГА ДЫПЛОМНІЦЫ 

Мастачка Кацярына Мяснікова займаецца 

ў Нясвіжскай 

акадэміі, дзе 

піша 

дыпломную 

працу 

“Захаванне 

архітэктурнага 

ландшафта 

Лявонпаля”. 

Для 

паглыблення 

ведаў па тэме 

Кацярына 

разам з 

сяброўкай 

наведала наш 

гістарычны 

музей і 

Лявонпаль. Краязнаўца Вітаўт Ермалѐнак 

азнаѐміў гасцей з экспанатамі Лапацінскіх у 

музейным аб’яднанні: з турэцкім бубнам ХVІІ 

ст. з бітвы пад Венай, пячаткай Сар’янска-

Лявонпальскай эканоміі, знойдзенай падчас 

разведкі гуртка “Арганаўты мінулага” ля палаца, 

панікадзілам царквы Святой Тройцы, 

пабудаванай на сродкі Лапацінскіх у 1774 годзе. 

Даследчыцы былі прадстаўлены для капіравання 

тастамант Томаша Лапацінскага 1814 года, дзе 

былі пералічыны ўсе прадметы, якія знаходзіліся 

ў маѐнтках гэтага роду ў Лявонпалі, Дрысвятах, 

Шаркаўшчыне. Вітаўт Ермалѐнак удакладніў і 

час пабудовы калоны ў гонар Канстытуцыі 1791

 года. Кіраўнік музея падзяліўся інфармацыяй 

пра апошняга прадстаўніка гэтага роду 

Кшыштафа Лапацінскага, які зараз жыве ў 

Варшаве. 

P.S. Як стала зараз нам вядома, Кацярына 

Мяснікова абараніла ў Варшаве дыплом на 

выдатна. 

ДАПАМОГА СТУДЭНТЦЫ 

Наша выпускніца, а зараз студэнтка 2-га 

курса філфака Белдзяржуніверсітэта Мацур 

Дзіяна падчас летняй фальклорнай практыкі 

атрымала заданне запісаць песні, легенды, 

паданні, замовы ў Мѐрскім раѐне. За дапамогай 

яна звярнулася да краязнаўца Вітаўта 

Ермалѐнка.  Падчас сустрэчы ѐн не толькі 

выказаў шмат прапаноў па зборы неабходнага 

матэрыялу, але і 

сам на працягу 

некалькіх гадзін 

распавѐў шмат 

цікавых 

мясцовых 

паданняў, якія ім 

былі запісаны 

яшчэ ў 70-я гады 

ХХ стагоддзя. 

Зацікавілі 

студэнтку і 

аповеды Вітаўта 

аб гераічных і 

трагічных 

старонках яго 

ўласнага радаводу. 

ПАДАРУНКІ АД МІКОЛЫ ПАЎЛОВІЧА 

Для нашых музеяў руплівец з 

Даўгаўпілса падараваў вялікую колькасць 

рэчавых знаходак. З акопаў Першай сусветнай 

вайны ѐн прывѐз цікавую шкляную біклажку 

рускай арміі. Асаблівасць яе ў тым, што на ѐй 

пазначаны літары “Я.Х.”, ініцыялы вытворца, 

што на падобных біклажках з’яўляецца рэдкай 

з’явай. З нямецкіх акопаў ѐн прывѐз шкляную 

чарнілку, бутэльку ад нямецкага адэкалону 

вытворчаці фабрыкі ў Кѐльне. На ѐй нават 

значыцца індывідуальны нумар 4711. 

Да гэтага перыяду адносіцца і металічная 

баначка ад крэма, таксама нямецкая рэч таго 
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часу. Да першай сусветнай вайны адносіцца і 

кавалак цынкавай каробкі ад патронаў, на якой 

захаваўся надпіс 1915 год. Да перыяду Першай 

сусветнай вайны адносіцца і здымак шлюбнай 

пары – нявесты і унтэр-афіцэра расійскай 

імператарскай арміі; датаваць здымак можна 

1916 годам. 

У раздзел музея кнігі і друку “Духоўная 

літаратура” мы змесцім падараваную нам зараз 

краязнаўцам з Латвіі так званую “лестаўку”. 

Гэта прадмет старавераў, які ўжываўся імі 

падчас малітвы да Багародзіцы. 

У этнаграфічны музей мы змесцім кубак з 

парцаляны знакамітай фабрыкі Кузняцова ў 

Рызе, выпуска юбілейнага 1937 года, калі 

адзначалася 125-годдзе заснавання вядомага 

завода. У “Сялянскай хаце” знойдзе сваѐ месца і 

прылада працы, якую мы пакуль што ўмоўна 

вызначылі як “малаточак мурніка-кафляра” 

пачатку ХХ стагоддзя. Ён, магчыма, 

выкарыстоўваўся для адбіўкі кафлі. У музеі 

вясковай хаты будзе выкарыстана і бронзавая 

дзвярная ручка першай паловы ХХ стагоддзя. У 

музеі адукацыі знойдзе месца грыфельная дошка 

ХІХ стагоддзя. Асаблівасць яе ў тым, што на ѐй 

разлінаваны клетачкі для лепшага напісання 

вучнем лічбаў, а на адваротным баку лініі для 

пісьма. Падобная разліноўка сустракаецца 

дастакова рэдка. 

Некалькі рэчаў, хоць і не старых, 

папоўняць нашы зборы юдаістыкі. На гэты раз 

Мікола прывѐз для нас два сучасных дрэйдлы, 

вырабленыя не з металу, як у мінулым, а з дрэва 

і пластмасы. Цікавы і металічны яўрэйскі абярэг 

у выглядзе рукі-званочка, які назывецца ў 

яўрэяў “хамса”. Яго вешалі на дзвярах хаты, каб 

аберагаў гаспадароў ад злога і сурокаў. Сіні 

колер вырабу невыпадковы: у яўрэяў ѐн лічыўся 

абярэгам ад сурокаў. Да каталіцтва адносіцца 

алюмініевы медалік шкаплерны, які вернікі 

насілі на шыі. 

Калекцыю археалагічных знаходак 

папоўніць бронзавы званочак, які можна 

датаваць Х – ХІІІ стст. Нашы нумізматычныя 

зборы павялічацца за кошт манет, якія таксама 

былі прывезены нам збіральнікам з Даўгаўпілса. 

У іх ліку некалькі манет фашысцкай Германіі 1, 

5, 10 пфенінгаў 1941 – 1942 гг., 2 санцімы 

даваеннай Латвіі 1926 года, манеты СССР 1, 2, 

3, 5, 10 капеек, 30 – 60–х гадоў ХХ стагоддзя. 

Асабліва вялікая колькасць набытых для нас 

манет – з сучаснай Расіі. Паміж іх юбілейныя 

манеты вартасцю 10 рублеў з серыі “Гарады 

воінскай славы”. На іх мы знаходзім наступныя 

гарады: Арол, Ялец, Туапсэ, Вялікія Лукі. 

Датуюцца яны 2011 – 2012 гадамі. Да 2012 года 

адносіцца таксама 10-рублѐвая манета, але 

большых памераў, у гонар Варонежскай 

вобласці. Такіх жа памераў і дзесяцірублѐвая 

манета 2005 года ў гонар 60-годдзя Перамогі ў 

Вялікай Айчыннай вайне. 

НАБЫТКІ ІГАРА КАНДРАТОВІЧА 

Чарговыя купюры для нашага 

гістарычнага музея набыў наш сталы рупліўца, 

студэнт 4-га курса гістфака БДУ Кандратовіч 

Ігар. Банкнота ў 100 байсаў 1995 года выпуску 

была атрымана з краіны Аман, якая размешчана 

ў паўднѐва-ўсходняй частцы Аравійскага 

паўвострава. На ѐй мы бачым партрэт султана 

гэтай краіны Кабуса бен Саіда на фоне 

буйнейшага ірыгацыйнага канала. Выява 

партрэта султана ѐсць і на вадзяным знаку 

банкноты. На зваротным баку купюры 

змешчаны выявы арла, сарнабыка і іншых 

жывѐлаў гэтай краіны. Купюра мае аліўкава-

зялѐны колер. З усходняй афрыканскай краіны 

Руанды Ігар набыў купюру вартасцю ў 100 

франкаў 2003 года. На ѐй выява апрацоўкі поля, 

якое сяляне аруць, як і 1000 год назад, валамі і 

драўляным плугам. На зваротным баку 

банкноты змешчаны краявід найпрыгажэйшага 

возера Руанды Ківу, дарэчы адзінага ў Афрыцы, 

дзе няма кракадзілаў. З Мадагаскара 

Кандратовіч купіў на аўцыѐне купюру вартасцю 

ў 100 арыары. Яна мае сіні колер. На аверсе 

банкноты выява запаведніка Цынжы дзю 

Бемаража. Яго плошча дасягае звыш 150 кв. км. 
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Гэта сапраўды каменны лес прыгожых скал з 

вапняку. У месцах з буйной трапічнай 

расліннасцю і лясамі водзіцца рэдкі від 

прыматаў – лемуры і індры. На рэверсе 

банкноты мы бачым вулкан аднаго з 

найпрыгажэйшых заліваў Мадагаскара 

Антырана. Купюра гэтай вартасці паступіла ў 

абарачэнне ў 2004 годзе. Вадзяны знак на ѐй – 

галава сімвала Мадагаскара, быка Зебу. Падчас 

канікул Ігар працягваў пошукі на Мѐршчыне. 

Так, пасля дажджу проста на сваім агародзе ў 

Мѐрах ѐн адшукаў некалькі манет. Перш за ўсѐ 

гэта расійскія медныя манеты 2 капейкі і ½ 

капейкі ХІХ стагоддзя, а таксама старая спражка 

ад гадзінніка. У старой хаце Ігар адшукаў 

этнаграфічныя рэчы барылку – бочку для піва, 

качалку, качаргу, праваслаўны абраз-літаграфію 

пачатку ХХ ст. і іншыя рэчы. Са сваѐй калекцыі 

Ігар падзяліўся вялікай колькасцю манет СССР 

наміналам у 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 капеек 40 – 80-х 

гадоў ХХ стагоддзя. Акрамя савецкіх манет 

руплівец падараваў нам і манеты замежных 

краін: Чэхіі, Польшчы, ЗША, Венгрыі, Іспаніі, 

Германіі, Эстоніі, Літвы, а таксама больш 100 

штук санцімаў сучаснай Латвіі. 

ЦІКАВЫ ФОТАЗДЫМАК 

Адлюстраванне двух лёсаў праз адну 

паштоўку 

У зборы нашага музея шчасліва трапіў 

новы экспанат – паштоўка з партрэтам Пятра 

Татарыновіча і ўрыўкам з верша Андрэя Зязюлі. 

Хто ж гэтыя спадары, Пѐтра Татарыновіч 

і Андрэй Зязюля? Чаму верш пад партрэтам 

напісаны беларускаю лацінкаю? Бясспрэчна, 

чалавек, што пісаў яго – шчыры беларус, якому 

балела душа за свой народ. Надалей зоймемся 

высвятленнем азначаных цікавостак.  

Пѐтра Татарыновіч (1896 – 1978) – дзеяч 

беларускага адраджэння, доктар тэалогіі, 

каталіцкі святар, прыхільны да ўжывання 

беларускай мовы ў касцѐле.  

Нарадзіўся 15 чэрвеня 1896 г. у в. Гайнін 

Слуцкага павету, у сялянскай сям’і. Меў 

наступныя творчыя мянушкі-псеўданімы: Пѐтр 

Задума і Мядзведзіцкі. Сярэднюю адукацыю 

атрымаў у Слуцку, затым навучаўся ў 

каталіцкай Петраградскай семінарыі, скончыў 

духоўную семінарыю ў Мінску.  

Працаваў на ніве веры ў Пінску ды 

Наваградку, некаторы час быў прэфектам 

пачатковых і сярэдняй школаў у Баранавічах. 

Айцец Татарыновіч выхоўваў моладзь у духу 

беларускасці, з прычыны чаго зазнаў пераслед 

польскіх уладаў, якія значна паспрыялі яго 

пераводу ў Польшчу. 

Вярнуўся ў Беларусь у 1927 г., узяў 

службу ў Дамачаўскім касцѐле Брэсцкага павета, 

якую плѐнна працягваў да 1932 г. За часам 

службы ў Дамачаве спадар Татарыновіч пад 

псеўданімам Пѐтра Задума выдаў кнігу “Святы 

Ізідар-хлебароб” (1928) і “Купалле” (1930). 

З 1932 па 1939 гг. вѐў дзейнасць па 

пашырэнні ўніяцтва на Століншчыне, а ў 1934 г. 

выдаў у Вільні наступную сваю кнігу – 

“Шляхам дзіваў і ўражанняў”. 

Айцец Татарыновіч меў супрацу з 

беларускімі рэлігійнымі выданнямі “Крыніца”, 

“Хрысьціянская думка”, друкаваўся ва ўніяцкім 

часопісе “Да 

злучэння”. 

За часам 

Другой 

сусветнай вайны 

Пѐтра 

Татарыновіч 

супрацоўнічаў з 

Беларускім 

камітэтам у 

Варшаве, браў 

прамову падчас 

працы ІІ 

Усебеларускага 

кангрэса. Затым 

айцец Татарыновіч трапіў на эміграцыю ў 

Нямеччыну, адкуль у лютым 1945 г. скіраваўся ў 

Рым. 

У Рыме Пѐтра Татарыновіч у 1949 г. 

скончыў Папскі інстытут усходніх навук, дзе 

праз год паспяхова абараніў доктарскую 

дысертацыю. 

На працягу многіх гадоў айцец 

Татарыновіч кіраваў беларускімі перадачамі 

“Радыѐ Ватыкана” і значна спрычыняўся да іх 

стварэння, а гэтаксама друкаваў і рэдагаваў 

беларускі рэлігійна-грамадскі часопіс “Зьніч”. 
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Пѐтра Татарыновіч не забываўся на сваіх 

слаўных суайчыннікаў-беларусаў, ідэолагаў 

нацыянальнай справы, сярод якіх быў і Андрэй 

Зязюля. Да прыкладу, айцец Татарыновіч 

прыхільна паставіўся да прапановы Юркі 

Віцьбіча асвятліць на старонках свайго часопіса 

“Зьніч” вехі жыцця і дзейнасці спадара Зязюлі ў 

межах урачыстага святкавання 30-годдзя з дня 

адыходу паэта ў лепшы свет. Пра тое мы 

даведваемся з прыватнага ліставання спадароў 

Віцьбіча і Татарыновіча. Заўважна, што апошні 

зазначаў у адным са сваіх лістоў, што яму 

ведамыя многія вершы Андрэя Зязюлі напамяць, 

бо на іх вастрылася яго нацыянальная 

самасвядомасць яшчэ падчас навучання ў 

Пецярбургу. 

Спадар Татарыновіч друкаваў у Рыме 

малітоўнікі па-беларуску, пераклаў на 

беларускую мову і выдрукаваў раман Генрыка 

Сянкевіча “Quo vadis?”, а некаторыя яго творы 

былі апублікаваныя на італійскай і ангельскай 

мовах. 

Пѐтра Татарыновіч атрымаў ад 

Апостальскага Прастолу званне прэлата, а 

таксама быў галоўным апекуном беларусаў-

каталікоў на эміграцыі. 

Дарэчы, ідэнтычны з паштоўкаю партрэт 

айца Татарыновіча, можна пабачыць у якасці 

ілюстрацыйнага матэрыялу да артыкула 

Аляксандра Аўдзеюка 

(http://www.domachevo.com/historu-katoliki27-

32.htm). На гэтым фотаздымку стаіць пазначка 

прыналежнасці да Бібліятэкі і музея імя 

Францыска Скарыны ў Лондане. На тым жа 

сайце маецца магчымасць звярнуцца да 

ўспамінаў ксяндза Пѐтры пра службу ў 

Дамачаве, а таксама да яго біяграфіі аўтарства 

біскупа Чэслава Сіповіча*. 

Пад мянушкай Андрэй Зязюля пісаў свае 

вершы не хто іншы, як ксѐндз Аляксандр 

Астрамовіч (1878 – 1921), жыццѐ і дзейнасць 

якога цесна павязаныя з нашай беларускай 

зямлѐй. 

Біяграфічныя звесткі згаданай асобы, што 

пойдуць ніжэй, браныя з прадмовы Адама 

Станкевіча да зборніка вершаў “З роднага 

загону”, які пабачыў свет у Вільні ў 1931 г. і быў 

прысвечаны ўшанаванню 10-й гадавіны з дня 

смерці Андрэя Зязюлі (два асобнікі гэтай кнігі – 

арыгінальны і рэпрынтны – захоўваюцца ў ЦБ 

НАН Беларусі). 

Аляксандр Астрамовіч нарадзіўся 7 

снежня 1878 г. у незаможнай сялянскай сям’і 

каталікоў-беларусаў у сяле Навасады 

Гальшанскай гміны Ашмянскага павету. 

Служыў у расійскім войску; скончыў у 

1905 г. Ашмянскую павятовую школу і паступіў 

у Каталіцкую Духоўную Семінарыю ў 

Пецярбургу, навучанне ў якой завяршыў у 1910 

г. 

Ксяндзом Аляксандр Астрамовіч 

працаваў у Ракаве Валожынскага павета, у 

Ганнаполі пад Мінскам, у Смілавічах 

Ігуменскага павета, Рубяжэвічах Стаўпецкага 

павета, у Абольцах і ў Сянне Магілѐўскай 

губерні. 

Айцец Астрамовіч быў свядомым 

беларусам, актыўным грамадскім дзеячам і 

паэтам, пішучы на роднай мове праз беларускую 

лацінку, жадаў дабра свайму народу і служыў 

яму з усѐй сваѐй моцы. 

Ксѐндз Астрамовіч за сваю беларускасць 

неаднаразова цярпеў пераслед, але годна трываў 

яго і не скараўся, бо верыў у сваю справу і 

заставаўся апорай простаму беларускаму 

селяніну-каталіку, што меў праз яго магчымасць 

пачуць у касцѐле родную мову. 

Спадар Аляксандр Астрамовіч меў 

паэтычную душу, якая натхнялася падзеямі 

святарскага і сялянскага жыцця ды прабівалася 

гаючай крыніцай у вершах. Узяўшы творчую 

мянушку Андрэй Зязюля, ксѐндз Астрамовіч 

дасылаў свае вершы ў “Нашу Ніву”,  дзе яны 

друкаваліся ў 1910 – 12 гадах. Акрамя таго 

вершы Зязюлі друкавалі такія выданні, як 

“Беларус” (1913 – 15), “Светач” (1916), “Вольная 

Беларусь” (1917 – 19) і “Крыніца” (1917 – 18, 

1921, 1923). 

Таксама выходзілі і наступныя асобныя 

кніжыцы: “З роднага загону” (1913), “Слова 

Праўды” (1917), “Аленчына вяселле” (1922), а 

таксама зборнік-ушанаванне “З роднага загону” 

(1931), у які ўвайшлі ўсе вершы Андрэя Зязюлі, 

якія на той момант магчыма было сабраць у 

Вільні. 

Поўнасцю паэтычная спадчына ксяндза 

Аляксандра Астрамовіча яшчэ не сабраная пад 

http://www.domachevo.com/historu-katoliki27-32.htm
http://www.domachevo.com/historu-katoliki27-32.htm
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адной вокладкай зборніка вершаў. Хочацца 

спадзявацца, што калісьці настане такі момант, 

калі ўсе вершы беларуса і патрыѐта 

Бацькаўшчыны Андрэя Зязюлі пабачаць свет у 

адным друкаваным выданні. 

Паштоўка, выява якой змешчаная вышэй, 

мае на зваротным баку фірмовы знак 

“LEONAR”, які засведчвае тое, што 

фотаматэрыял, а магчыма і сама фотакамера 

былі вырабленыя на прадпрыемстве “Leonar-

Werke Arndt & Löwengard” у Вандсбэку, адным з 

сучасных раѐнаў нямецкага горада Гамбург. 

Верш Андрэя Зязюлі пад назвай “Ніколі”, 

змешчаны на паштоўцы ва ўрыўку, 

прапаноўваем чытачам ніжэй у поўным 

аўтарскім варыянце (са зборніка “З роднага 

загону”, 1931), адаптаваным з беларускай 

лацінкі на кірыліцу: 

“Над гонар і славу, над чары каханьня, 

Народную справу і перакананьне, 

Што розум дыхтуе, заўсѐды я волю –  

                   Ня здраджу ніколі. 

Хай хмара павісьне над соннай зямлѐю, 

Хай гора прыцісьне жалезнай рукою, 

Я роднае мовы ня кіну ў нядолі –  

                   Ня здраджу ніколі. 

Бушуе хай бура, віхор хай злуецца, 

Хай вецер панура завые на рэчцы,  

Я роднага краю, што рвецца да волі –  

                    Ня здраджу ніколі. 

Хай гром з пярунамі грыміць і страляе, 

Маланка агнямі хай бліскае, зьзяе, 

Свайго я народу бяз хлеба і волі [солі] –  

                    Ня здраджу ніколі. 

Хай срэбра, дукаты мне сыпяць пад ногі 

І скажуць: багаты будзь, кінь род убогі, 

Я плюну з пагардай, народу ж і волі –  

                    Ня здраджу ніколі. 

Да самага скону, усякім прымусам 

І сіле прыгону скажу: Беларусам 

На век астануся, сваей ўласнай волі –  

                    Ня здраджу ніколі”. 

У вершы, цытаваным са зборніка, 

аддрукаваным у Вільні ў 1931 г., у квадратных 

дужках пазначаны варыянт слова, які 

прысутнічае на паштоўцы: [солі] замест “волі”. 

Розначытанні могуць быць выкліканыя рознымі 

прычынамі. Магчыма складальнікі зборніка і 

друкары паштоўкі мелі пад рукою адрозныя 

варыянты тэксту, а можа хтосьці з іх несвядома 

прыпусціўся памылкі. 

Такім чынам, адна паштоўка захавала 

імѐны дзвюх дзеячоў беларускага адраджэння: 

Пѐтры Татарыновіча і Аляксандра Астрамовіча, 

што значна паўплываў сваѐй творчасцю на 

станаўленне асобы Пѐтры як свядомага 

беларуса, іх лѐсы павязаныя Айчынай і часам. 

Сапраўды цікава, што кавалачак 

старэнькага кардону можа абудзіць памяць, 

памяць пра людзей, што марылі пра шчасце для 

Беларусі і яе народа, мацавалі свае мары годнай 

і адданай працай. Не забываймася ж аб такіх 

людзях, землякі! 

*Заўвага: звесткі па біяграфіі 

Татарыновіча ўзятыя з беларускамоўнае 

“вікіпедыі”, з ліставання Юркі Віцьбіча з 

Пётрам Татарыновічам, змешчаным на сайце: 

http://kamunikat.org/, а таксама наступных 

старонак Сеціва: 

http://www.slounik.org/146932.html; 

http://www.domachevo.com/historu-katoliki27-

32.htm 

Кандратовіч Ігар 

ГЕРМАНАВІЦКІЯ ЧЫТАННІ 

Напрыканцы ліпеня адбылася штогадовая 

краязнаўчая канферэнцыя ў аграгарадку 

Германавічы. На ўрачыстасць сабраліся 

краязнаўцы з Глыбокага, Шаркаўшчыны, 

Браслава і іх ваколіц. Мѐры традыцыйна мелі 

прадстаўленне праз кіраўніка музеяў і гуртка 

“Арганаўты мінулага” Ермалѐнка В.А., які з 

прычыны занятасці на канферэнцыі ў г. Гродна 

не меў магчымасці датрапіць у Германавічы, 

http://kamunikat.org/
http://www.slounik.org/146932.html
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таму і адправіў мяне туды ў якасці свайго 

намесніка і прадстаўніка. 

Для мяне ўсѐ было новым і вельмі 

цікавым, бо ў падобнай канферэнцыі я 

ўдзельнічаў упершыню. Лѐс даў магчымасць 

асабіста пазнаѐміцца з файнымі краязнаўцамі, 

даведацца аб іх апошніх распрацоўках, 

падзяліцца сваімі навінамі, адчуць, што 

беларуская свядомасць працягвае жыць у 

рэгіѐнах ды красуе штогод у Германавічах. 

Гожую музычную афарбоўку найбольш 

урачыстым імгненням канферэнцыі надаў Віталь 

Воранаў, які па-майстэрску граў на дудзе, а 

акрамя таго яшчэ і пазанѐміў краязнаўцаў з 

дударскімі традыцыямі Глыбоччыны. 

Прагучалі наступныя даклады: “Сем 

цудаў Залесчыны”  (Рыгор Шарыпкін, г. 

Глыбокае); “Землякі на прасцягах акіяна” 

(Віктар Бунта, г. Браслаў); “Стварэнне 

відэафільмаў як форма краязнаўчай працы” 

(Леанід Дзікцяроў, г.п. Відзы); “Знакаміты род 

Бароўскіх” (Людміла Ардынская, а.г. Радзюкі); 

“Мікола Ермаловіч – таленавіты даследчык 

беларускай гісторыі” (Кліменцій Кожан, а.г. 

Германавічы) ды іншыя. 

Журналісты Зміцер Лупач і Леанід Юрык 

з Глыбокага паказалі прысутнаму спадарству 

якасна знятыя відэарэпартажы: словы 

Валянціны Быкавай да людзей, якія прыехалі ў 

Бычкі; аб ананімных паклѐпшчыках, што 

імкнуцца зачыніць музей Івана Паўлавіча 

Сікоры ў Алашках; аб тым як Зміцер Бартосік 

робіць свае “Падарожжы Свабоды”. Акрамя 

таго, Змітром Лупачом усім удзельнікам 

канферэнцыі былі падараваныя кружэлкі з 

карыснымі матэрыяламі. 

Спадарыня Ада Эльеўна Райчонак, якая 

асабіста ведала выбітнага садавода-

селікцыянера І.П. Сікору, распавяла аб ім як аб 

сумленным і шчырым чалавеку, выступіла ў 

абарону яго імя, якое некаторыя 

нядобразычліўцы імкнуцца цяпер запляміць і 

нават спрабуюць зачыніць музей Сікоры ў 

Алашках, што пагражае існаванню 

Алашкаўскага “Яблычнага фэсту” і самой вѐскі 

ўвогуле. 

Спадар Уладзімір Скрабатун распавѐў 

пра Баляслава Лапыра – свядомага беларуса і 

таленавітага агранома. Затым спадаром 

Уладзімірам, які з’яўляецца рэдактарам 

змястоўнай беларускамоўнай газеты “Вольнае 

Глыбокае”, усім прысутным былі дадзеныя ў 

падарунак свежыя нумары згаданага выдання. 

Я выступаў з дакладам па здабытках 

нашага гуртка “Арганаўты мінулага” і музеяў 

Мѐрскай сярэдняй школы №3 у 2015 – 2016 гг., 

паведаміў шаноўнаму спадарству пра нашых 

дарыцеляў, якім мы шчыра ўдзячныя за 

дапамогу ў справе збірання гісторыка-

культурнай спадчыны продкаў, пра 

аўкцыѐнавыя набыткі і ўласныя прыдбанні 

Ермалѐнка В.А. за апошні час, сярод якіх 

найзаўважнае месца займае бубен, узяты 

трафеем у бітве пад Венай у 1683 г. нашымі 

мясцовымі шляхцічамі, ды пра іншае. 

Шчырай ды гасціннай гаспадыняй ѐсць 

Ада Эльеўна Райчонак–душа і сэрца 

германавіцкай канферэнцыі, яе працягвальніца і 

арганізатарка. Бязмежна ўдзячны ѐй за 

магчымасць знаѐмства з краязнаўцамі ды іх 

цікавосткамі-весткамі. Хай Бог дасць Адзе 

Эльеўне моцы ў здароўі, багата плѐнных гадоў 

на ніве краязнаўства ды шчасліва збіраць 

штолета канферэнцыю ў Германавічах.  

*Заўвага: групавое фота ўдзельнікаў 

канферэнцыі ў Германавічах пазычанае з сайта 

раённай Шаркаўшчынскай газеты “Кліч 

Радзімы” (http://www.klich.by/wp-

content/uploads/2016/08/IMG_3635.jpg)  

Ігар Кандратовіч 

ЗНАХОДКІ КІРАЎНІКА МУЗЕЯЎ 

Падчас вандровак па родным краі шмат 

разнастайных экспанатаў было знойдзена 

кіраўніком музеяў Вітаўтам Ермалѐнкам. Так, 

падчас вандроўкі ў мястэчка Лужкі ў закінутай 

http://www.klich.by/wp-content/uploads/2016/08/IMG_3635.jpg
http://www.klich.by/wp-content/uploads/2016/08/IMG_3635.jpg
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хаце ѐн адшукаў дзве старыя кнігі. Гэта выданне 

на рускай мове “Путеводитель. Г.П.Демьянов. 

Волга, Д.К.Зеленин Кама”. Надрукавана яна 

была ў друкарні В. І. Брэева ў 1913 годзе ў 

Ніжнім Ноўгарадзе. Даведнік адзначаецца 

высокім прафесійным узроўнем тэксту і 

багаццем цікавай інфармацыі. Другая 

знойдзеная ў Лужках кніга – таксама на рускай 

мове: “Церковно-певческий сборник” том 3, 

частка 1 для 3-га голаса. Надрукавана яна была ў 

сінадальнай тыпаграфіі Санкт-Пецярбурга ў 

1903 годзе. У Браславе сп. Вітаўтам быў 

знойдзены малітоўнік на польскай мове 1933 

года выдання і некалькі каталіцкіх абразкоў 

пачатку ХХ стагоддзя, а таксама латыскія 

паштоўкі 50-х гадоў ХХ стагоддзя, фотаздымкі 

архітэктурных помнікаў. Выдатным артэфактам 

для этнаграфічнага музея стала знаходка 

парцалянавай цукарніцы першай паловы ХХ 

стагоддзя. Пры вывучэнні разбуранай сядзібы ў 

вѐсцы Вострава краязнавец адшукаў кафлю 

вядомай кафельна-ганчарнай фабрыкі ў Дзвінску 

канца ХІХ стагоддзя, якая належала купцу К.Е. 

Зілеву, цэглу другой паловы ХІХ стагоддзя з 

лацінскімі літарамі ўладальніка цагельні ТРТМ. 

КНІГІ З ПОЛЬШЧЫ АД УЛАДЗІМІРА 

СКУКОЎСКАГА 

Чарговы пакунак з кнігамі даслаў нам з 

Ольштына наш зямляк, прафесар філалогіі 

Уладзімір Скукоўскі. На гэты раз мы атрымалі 

кнігу яшчэ аднаго нашага земляка “Беразвеч у 

службе Богу і моцы дэманаў”. Надрукавана яна 

была ў 2000 годзе ў Быдгашчы на сродкі 

таварыства мілоснікаў Вільні і зямлі Віленскай. 

Аўтар падрабязна разглядае гісторыю паселішча 

Беразвеч ад часоў яго першай згадкі ў ХІV 

стагоддзі да канца ХХ стагоддзя. У шасці 

раздзелах кнігі падрабязна разглядаецца 

гісторыя будаўніцтва беразвецкага кляштара, 

яго росквіт, перабудова яго пад праваслаўную 

царкву, знішчэнне ў гады бальшавізму. Асабліва 

падрабязна наш 

зямляк разглядае 

часы, калі кляштар 

служыў месцам 

масавых катаванняў і 

забойстваў падчас 

панавання нямецкай і 

савецкай уладаў, калі 

былі замучаны і 

забіты тысячы нашых 

землякоў. У кнізе 

змешчана шмат 

цікавых картаў і 

фотаздымкаў. Другая 

кніжка на польскай мове – “Пасол польскасці”, у 

якой апавядаецца кароткая гісторыя Польшчы. 

ПАДАРУНАК АЎТАРА 

Шэсць год таму нашы музеі ўпершыню 

наведаў Рышард Слаўчыньскі – аніматар 

культуры, публіцыст, выдавец, паэт, 

папулярызатар культуры заходняй часткі Рэчы 

Паспалітай у міжваенны перыяд. Яго дзядуля 

Анджэй Гжэскавяк быў да вайны паліцэйскім у 

Мѐрах. У 1939 годзе пасля ўваходу Чырвонай 

Арміі Анджэй Гжэскавяк з калегамі трапіў у 

Латвію, а калі Латвія ў 1940 годзе ўвайшла ў 

склад СССР, – у 

сталінскія лагеры. 

Адтуль лѐс занѐс 

яго ў Другі корпус 

Арміі Андэрса, у 

складзе якога ў 

Італіі ѐн ваяваў 

супраць 

фашыстаў. Бабуля 

Рышарда 

Станіслава з роду 

Вяліньскіх 

працавала 

настаўніцай у Мѐрскай паўшэхнай школе, у 1940 

годзе была вывезена ў Казахстан, адтуль у 1946 

годзе рэпатрыявана ў Польшчу. 

Падчас першага прыезду Рышард 

падараваў нам часопіс-квартальнік “Крэсовыя 
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станіцы” са сваімі ўспамінамі аб вандроўцы па 

Заходняй Беларусі, Мѐрах. У чарговы раз 

сустрэўшыся з намі, ѐн падараваў нам у музей 

свой альбом на польскай мове “Аўтамабілем 

праз Крэсы. Мясціны блізкія майму сэрцу”. Гэта 

шыкоўнае выданне пабачыла свет ва Ўроцлаве ў 

2014 годзе. Гэта праца стала вынікам 

аўтападарожжаў Р.Слаўчыньскага па Заходняй 

Беларусі, Украіне ў 2008 – 2013 гг. У альбоме 

змешчаны на дзвюх старонках шматлікія 

фотаздымкі, якія зрабіў аўтар падчас вандровак. 

Тэматычна яны размешчаны па асноўных 

раздзелах гісторыі Рэчы Рпаспалітай, 

пачынаючы ад паўстання Тадэвуша Касцюшкі і 

заканчваючы Другой сусветнай вайной. 

Асноўнае месца ў выданні займаюць аўтарскія 

здымкі помнікаў на магілах паўстанцаў і ўсіх 

тых, хто змагаўся за незалежнасць Рэчы 

Паспалітай. У кнізе ѐсць здымак помнікаў 

польскіх жаўнераў, загінулых у 1920 годзе і 

пахаваных на могілках у Мѐрах. 

КРАЯЗНАЎЧЫ ПАХОД ДА ВОЗЕРА 

НАБІСТА 

Вучні 6-б класа на чале з класным 

кіраўніком Ермалѐнкам Антонам Вітольдавічам 

здзейснілі краязнаўчы паход на паўночна-

ўсходні бераг возера Набіста. Паміж вучняў 

было шмат удзельнікаў малодшай групы 

археолага-краязнаўчага гуртка “Арганаўты 

мінулага”, таму ў паходзе прынялі ўдзел і 

кіраўнік гуртка Ермалѐнак Вітольд Антоавіч, і 

старэйшы гуртковец, студэнт гістфака БДУ Ігар 

Кадратовіч. Галоўнай мэтай пахода было 

вывучэнне пераправы рускіх і французскіх 

войск падчас вайны 1812 года праз возера 

Набіста. Даехаўшы на аўтобусе да Пераброддзя, 

краязнаўцы пехатою з усім рыштункам 

накіраваліся да месца разбіўкі лагера. Падчас 

паходу праз мястэчка В. А. Ермалѐнак распавѐў 

пра багатую і цікавую гісторыю Пераброддзя, 

якое ў 1571 годзе атрымала ад караля 

Жыгімонта ІІ Аўгуста герб і магдэбургскае 

права, падцверджаныя каралѐм Станіславам 

Аўгустам у 1792 годзе. Гэты ж герб быў 

зацверджаны і Прэзідэнтам Беларусі А. Р. 

Лукашэнкам у 2006 годзе. Краязнаўцы 

азнаѐміліся з асноўнымі архітэктурнымі 

помнікамі Пераброддзя: касцѐлам у імя 

Найсвяцейшага Сэрца Езуса 1933 года пабудовы 

і праваслаўнай царквой у імя вялікамучаніка 

Святога Георгія. Храм якраз быў адчынены, і 

таму дзеці змаглі пабачыць і ўнутраны выгляд 

царквы, іканастас і абразы, некаторыя з якіх 

адносяцца да ХІХ стагоддзя. Укрыжаванне ў 

храме  датуецца наогул ХVІІІ стагоддзем і 

з’яўляецца выдатным помнікам народнага 

мастацтва; яно было выканана мясцовым 

майстрам для ўніяцкага храма ў Навалацы. 

Ушанавалі краязнаўцы і памяць аб земляках, 

якія загінулі падчас Вялікай Айчынай вайны. 

Нягледзячы на спякотнае надвор’е, удзельнікі 

паходу паспяхова пераадолелі адлегласць ад 

мястэчка да вызначанай стаянкі. Тут жа, пакуль 

частка дзяцей пачала ўстанаўліваць палаткі, 

найбольш актыўныя гурткоўцы на чале з 

Кандратовічам Ігарам пачалі праводзіць пошук. 

Яму актыўна дапамагалі Арол Мікіта, Сямѐнаў 

Юра. Дзяўчаты ў гэты час займаліся побытам, 

гатавалі ежу. 

Усяго падчас паходу было даследавана 

некалькі кіламетраў берагавой лініі возера 

Набіста. Знойдзена было нямала артэфактаў, але 

не 1812 года, а Першай сусветнай і савецка-

польскай вайны 1920 года. Таму месца 

пераправы дакладна лакалізаваць не давялося. 

Па-ранейшаму мы прытрымліваемся толькі 

аповеда жыхароў Пераброддзя, якія ўказалі на 

наяўнасць паляў праз самае вузкае месца возера. 

Найбольш пашчасціла ў пошуках А. В. 

Ермалѐнку, які адшукаў рэшткі бронзавага 

ўпрыгожання, якое можна датаваць Х – ХІІІ 

стагоддзямі. Хутчэй за ўсѐ гэта сведчыць аб 

разбураных курганах, якія былі на месцы 

сучаснага кар’ера. Асабліва запомніліся юным 

краязнаўцам паданні аб паходжанні назвы 

возера Набіста і мясцовасці Чорны Ручай, пра 

што распавялі турыстам В. А. Ермалѐнак і А. В. 

Ермалѐнак. Здзейснены паход паказаў 

малодшым гурткоўцам, якая гэта цяжкая, але 

цікавая праца – вывучаць на мясцовасці 

гісторыю роднага краю.
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ЭКСПЕДЫЦЫЯ 

У жніўні па Мѐрскім і Шаркаўшчынскім 

раѐнах праходзіла ўжо 159 па ліку экспедыцыя 

этнагістарычнага цэнтра “Явар” з Мінска. 

Асноўныя мэты вандроўкі – вывучэнне 

сакральных помнікаў, якія засталіся ў нашым 

краі ад часоў язычніцтва нашых продкаў. У 

складзе экспедыцыі былі археолаг Людміла 

Дучыц, якая праводзіла археалагічныя 

даследаванні на Мѐршчыне яшчэ ў 1976 – 1986 

гадах, карэспандэнт радыѐ “Рацыя”, пісьменнік-

публіцыст Максім Клімковіч і яго жонка, 

пісьменніца Ірына Клімковіч, паэтка Аксана 

Спрынчан, краязнаўцы Юрый Сянкевіч і Алена 

Паўлоўская. Прымаў удзел і быў галоўным 

гідам-экскурсаводам падчас усѐй вандроўкіі 

краязнавец Вітаўт Ермалѐнак. 

У першы дзень маршрут даследчыкаў у 

асноўным супадаў з распрацаваным 

“арганаўтамі” турысцка-краязнаўчым 

маршрутам “Дзісенскі пярсцѐнак.” Пасля 

азнаямлення з гісторыяй Мѐрскага касцѐла 

экспедыцыя накіравалася па дарозе на Новы 

Пагост, дзе вывучала камень-прывід ля вѐскі 

Чаравік, які стаў вядомым, дзякуючы адкрыццю 

яго В. Ермалѐнкам у 2015 годзе. Наступны 

камень, які зацікавіў даследчыкаў,–  закляты 

камень ля вѐскі Беляўцы, які таксама да мінулага 

года быў для даследчыкаў невядомы. А вось 

чарговы камень, які павінен быў знаходзіцца ля 

вѐскі Каланіцы, мы не пабачылі на месцы, а 

паглядзелі яго пазней толькі ля царквы ў Мѐрах. 

Даследчыкі былі здзіўлены размяшчэннем 

камня-следавіка як язычніцкага сімвала ля 

праваслаўнай царквы, бо яшчэ ў 70-я гады ХХ 

стагоддзя яго называлі каменем са следам чорта 

або мядзведзя, і лічылася, што ѐн прымушае 

падарожнікаў збівацца з дарогі і прыносіць 

няшчасці. У наш жа час вернікі сталі яго 

атаясамліваць як камень з адбіткам следу 

Багародзіцы. 

У Германавічах удзельнікі экспедыцыі 

азнаѐміліся з могілкамі, дзе знаходзіцца магіла 

маці Язэпа Драздовіча з уласнаручна зробленым 

ім надмагіллем. Тамсама ўбачылі пахаванне 

польскіх жаўнераў 1920-х гадоў, магілу заўчасна 

памерлага краязнаўца Міхася Райчонка з 

помнікам скульптара А.Шатэрніка. Вітаўт 

Ермалѐнак распавѐў даследчыкам аб гісторыі 

мястэчка Германавічы і яго асноўных помніках 

архітэктуры: касцѐле ХVІІІ стагоддзя, 

стараабрадніцкай драўлянай царкве, 

перабудаванай у 1928 годзе, якая зараз 

знаходзіцца ў занядбаным выглядзе, палацы 

Шырына ХVІІІ ст. Удзельнікі экспедыцыі 

наведалі музеі і азнаѐміліся з творамі 

знакамітага мастака Язэпа Драздовіча. Зацікавілі 

навукоўцаў і германавіцкія камяні з надпісамі, 

якія трэба яшчэ расшыфраваць. 

Наступны прыпынак быў у мястэчку 

Лужкі. Краязнавец з Мѐраў распавѐў аб гісторыі 

славутай школы піяраў, якая была створана на 

сродкі Валяр’яна Жабы, аб паўстанні 1831 года, 

цэнтрам якога сталі Лужкі. У мястэчку шмат 

выдатных помнікаў архітэктуры: царква канца 

ХVІІІ ст.,былая сінагога, млын, які яшчэ добра 

захаваўся. Асабліва ўразіў вандроўнікаў велічны 

касцѐл ХVІІІ ст. архангела Міхаіла – помнік 

позняга барока. Краязнавец распавѐў пра 

славутых людзей мястэчка –  Бен Іегуду, 

генерала Булак-Балаховіча, Васіля Стому і інш. 

Асабліва зацікавілі ўдзельнікаў экспедыцыі 

камяні пры капліцы на могілках ля вѐскі 

Клінавая. Ля падмурка капліцы ўмараваны 

камень са следам і камень з паглыбленнем у 

выглядзе чашы. Паводле старых паданняў вада з 

паглыбленняў мае лекавыя ўласцівасці, і камяні 

зараз ушаноўваюцца хрысціянствам, але ў 

мінулым былі аб’ектамі пакланення язычнікаў. 

Далей шлях даследчыкаў ляжаў да 

талеркавага каменя ў вѐсцы Язна, які з’яўляцца 

самым вялікім у Мѐрскім раѐне. Вітаўт 

Ермалѐнак распавѐў шматлікія легенды, 

звязаныя з гэтым валуном. Раней мясцовыя 

жыхары з пакалення ў пакаленне перадавалі 

паданні аб тым, што на гэтым камені абедалі то 

Стэфан Баторы, то Кацярына ІІ, то сам 

Напалеон, і ўсе нібыта бачылі выбітыя на ім 
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лыжкі і талеркі. Зараз з-за таго, што на камені 

палілі вогнішчы, ніякіх адбіткаў не захавалася. 

Напрыканцы першага дня вандроўкі 

адбылося знаѐмства з гісторыяй горада Дзісны. 

На другі дзень, пасля наведвання музеяў 

Мѐрскай СШ №3, удзельнікі экспедыцыі 

адправіліся па маршруту “Бронзавага 

пярсцѐнка”. Спачатку наведалі крыніцу “ Святая 

вада” ля вѐскі Янова, дзе Вітаўт Ермалѐнак 

распавѐў паданне пра крыніцу і будаўніцтва 

капліцы. Ля вѐскі Воўкаўшчына спрабавалі 

адшукаць камяні са слядамі, якія былі вядомы 

яшчэ з 70-х гадоў ХХ стагоддзя. Але мясцовасць 

за трыццаць год настолькі змянілася, што за 

кароткі тэрмін адшукаць іх не ўдалося. 

Напрыканцы пабывалі ля каменя-шаўца ў 

наваколлі Новага Пагоста, пра гэты камень 

запісаў паданне наш славуты зямляк Вацлаў 

Ластоўскі. Менавіта паблізу Пагоста і 

знаходзіцца найбольшая колькасць камянѐў са 

слядамі, што сведчыць аб магчымасці існавання 

тут асобных культаў. 

ТРЭНІНГ У ГАРОДНІ 

Напрыканцы ліпеня ў Гродне адбыўся 

семінар-трэнінг для адукатараў і арганізатараў 

працы з моладдзю. Яго ўдзельнікі – актыўныя 

маладзѐвыя працаўнікі з розных куткоў 

Беларусі. Праграма трэнінгу была вельмі 

насычанай. Пасля знаѐмства з удзельнікамі 

адбылася прэзентацыя праграмы семінару і 

знаѐмства з яго кіраўніком Ганнай Барадзіной. 

Галоўная гутарка ішла аб новых трэндах у 

адукацыі. Падрабязна былі разгледжаны такія 

напрамкі, як гейміфікацыя – выкарыстанне 

гульняў у адукацыі, аўтдор-адукацыя, або 

адукацыя на свежым паветры, магчымасці 

змешанай і самакіраванай адуацыі. Вялікая ўвага 

ў праграме была нададзена практыцы 

выкарыстання медыяпісьменнасці і 

медыяадукацыі, магчымасцей Інтэрнэту для 

адукацыі. Шмат увагі было нададзена 

кансультацыям па стварэнні міні-праектаў для 

мясцовай супольнасці. У вечаровы час адбылася 

экскурсія па старажытнай Гародні. Усе 

ўдзельнікі трэнінгу атрымалі сертыфікаты. У 

семінары актыўны ўдзел прыняў настаўнік 

гісторыі і кіраўнік клуба “Арганаўты мінулага” 

Вітаўт Ермалѐнак з Мѐраў. 

ФЭСТ У РОСІЦЫ  

На пачатку жніўня ў вѐсцы Росіца 

Верхнядзвінскага раѐна адбыўся фэст, які ўжо 

стаў традыцыйным. У ім прынялі ўдзел вернікі, 

пілігрымы з Полацка, Мѐраў, Браслава, 

Барысава і іншых мясцін. Пробашч касцѐла 

Чэслаў Курэчка сардэчна вітаў і дабраслаўляў 

усіх прыбылых на свята вернікаў. Падчас 

Святой імшы для пілігрымаў адбылася прэміцыя 

святара-марыяніна Паўла Федаровіча. Апоўначы 

адбылася Святая імша, якую цэлебраваў біскуп 

Віцебскай дыяцэзіі Алег Буткевіч, пасля 

адбылася і велічная працэсія з паходнямі і 

свечкамі на месца спалення жыхароў Расіцы і 

наваколля карнікамі ў 1943 годзе. Разам са 

сваімі парафіянамі пакутніцкай смерцю загінулі 

і расіцкія святары Юры Кашыра і Антоні 

Ляшчэвіч. Ва ўрачыстасцях у Расіцы прымаў 

удзел і Вітаўт Ермалѐнак, які зрабіў пілігрымку 

на ровары. Пасля свята ѐн разам з Пятром 

Квяцінскім з Каханавічаў вывучаў старыя 

расіцкія могілкі, дзе пахаваны прадстаўнікі 

мясцовых шляхецкіх родаў. Падчас зваротнай 

дарогі ў разбуранай курной хаце ля вѐскі 

Басяныя мѐрскі краязнавец знайшоў шмат 

этнаграфічных рэчаў, якія знойдуць сваѐ месца ў 

экспазіцыі музея “Сялянская хата”. 

БУЛЬБЯНЫ ФЭСТ У ГЕРМАНАВІЧАХ.  

Няўрымслівая Ада Райчонак ужо другі 

год запар арганізавала так званы “Бульбяны 

фэст”. На свята сабраліся не толькі жыхары 

мястэчка, але і шматлікія госці. Вядучая свята 

распавяла аб гісторыі бульбы, якая стала 

сапраўдым нацыянальным прадуктам, правяла 

шмат прыкладаў нацыянальных страваў, а 

таксама арганізавала розныя конкурсы. 

Удзельнікаў фэсту вітаў цудоўнай ігрой на дудзе 

Віталь Воранаў з Глыбокага. Самадзейныя 

артысты Шаркаўшчынскага раѐна весялілі 

гасцей спевамі ды гумарэскамі. Асаблівую 

цікавасць выклікалі ў прысутных жартоўныя 
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апавяданні Кацярыны Сасноўскай. Краязнавец і 

паэт з Верхнядзвінска Антон Бубала праспяваў 

уласна ім напісаныя да бульбянога фэста 

частушкі. Падпяваў яму краязнаўца з Мѐраў 

Вітаўт Ермалѐнак. Сваімі спевамі вітаў гасцей і 

саліст групы “Sumarok” з Полацка. Але 

кульмінацыяй фэсту быў арганізаваны 

пачастунак са стравамі з бульбы. Пры гэтым 

арганізатары фэсту зрабілі так, што госці маглі 

пачаставацца бульбянымі аладкамі наўпрост з 

патэльні. Свята стварыла ўва ўсіх удзельнікаў 

цудоўны настрой. 

MEMORIA 

Сумную вестку атрымалі мы з далѐкай 

Валагодчыны: на 91-м годзе жыцця адышоў ад 

нас на вечны спачын старэйшы краязнавец 

нашага краю Іосіф (Язэп) Уладзіміравіч Бунта. 

Ён нарадзіўся ў вѐсцы Мацюкі Браслаўскага 

павета, гэта зараз вѐска Беларуская Мѐрскага 

раѐна, 22 ліпеня 1926 года. Вучыўся спачатку ў 

Дварнасельскай паўшэхнай школе, падчас вайны 

–  у беларускай гімназіі ў Індры (Латвія). Там 

асабіста ведаў вядомых дзеячоў беларускага 

нацыянальнага руху – А. Сахарава, Кастуся 

Езавітава. Асаблівы ўплыў на фарміраванне 

Іосіфа Бунты як краязнаўца здзейсніў наш 

зямляк, настаўнік гісторыі ў гімназіі, дзеяч 

нацыянальна-вызваленчага руху Аўген Аніська. 

Ужо тут, падчас вучобы, І.Бунта пачаў збіраць 

беларускі фальклор у Латгаліі, яго матэрыялы 

былі выкарыстаны пазней у асобным выданні. 

Пасля вайны па ілжывым даносе Іосіф Бунта 

быў арыштаваны і зведаў сталінскія лагеры. 

Пасля вызвалення з лагераў ѐн скончыў 

Беларускі інстытут 

народнай гаспадаркі, 

амаль да 70 год 

працаваў 

юрысконсультам у 

Глыбоцкім 

райспажыўсаюзе. Як 

потым сп. Бунта нам 

апавядаў – ѐн не 

прайграў ніводнай 

справы. Па 

працоўных справах 

прыходзілася раз’язджаць па ўсім Савецкім 

Саюзе, і ўсюды наш зямляк імкнуўся наведаць 

кнігарні і архівы, дзе шукаў матэрыялы пра 

родны край. У тыя часы, калі не было інтарнэта, 

гэта была складаная і карпатлівая праца  – 

адшукаць якія-небудзь звесткі, якія датычылі б 

нашых мясцін. Язэп Бунта вывучаў не толькі 

Глыбоччыну, але і Мѐршчыну, дзе нарадзіўся, а 

таксама суседнія раѐны – Браслаўскі і 

Шаркаўшчынскі. Ён быў удзельнікам 

Браслаўскіх і Дзісенскіх чытанняў, канферэнцый 

ў Германавічах. Яго артыкулы змяшчаліся не 

толькі ў мясцовым друку, але і ў 

энцыклапедыях, даведніках. Дзякуючы 

сабраным ім матэрыялам і напісаным 

артыкулам, адна з першых у Беларусі выйшла 

гісторыка-дакументальная хроніка, кніга 

“Памяць” Глыбоцкага раѐна. Энцыклапедычна 

адукаваны краязнавец шмат дапамагаў у 

стварэнні кніг “Памяць” і суседніх раѐнаў – 

Браслаўскага, Мѐрскага і Шаркаўшчынскага. 

Язэп Бунта супрацоўнічаў з навукоўцамі, 

краязнаўцамі, пісьменнікамі, бо меў сапраўды 

грунтоўныя веды па гісторыі Паазер’я. Яго 

артыкулы заўсѐды адрозніваліся ад прац іншых 

даследчыкаў вялікай дакладнасцю і 

грунтоўнасцю. Нажаль, абставіны не дазволілі 

яму самому надрукаваць асобныя кніжкі пра 

нашы мясціны, але ўсѐ напісаннае і зробленнае 

апантаным глыбоцкім краязнаўцам назаўжды 

ўвойдзе ў залатую скарбонку гісторыі нашага 

краю.    

 Вітаўт Ермалёнак 
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