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У НУМАРЫ: ЭКСКУРСІІ* У ПОШУКАХ РАДАВОДУ* ПАКУНАК АД МІКОЛЫ 

ПАЎЛОВІЧА* ПАДАРУНАК АД ТОМКА ЯДЗВІГІ* ПАДАРУНКІ АД АЛЯКСАНДРЫ 

ДВАРЭЦКАЙ* ПАДАРУНКІ З ЛОНДАНА* ПАДАРУНКІ АД ІГАРА КАНДРАТОВІЧА* 

НАБЫТКІ КІРАЎНІКА МУЗЕЯ* КНІГІ АД ПЯТРА ШЫМУКОВІЧА* КРАЯЗНАЎЧАЯ 

РАЗВЕДКА* РУКАДЗЕЛЬНІЦА* НОВЫЯ ЗВЕСТКІ ПРА САВІЧА-ЗАБЛОЦКАГА 

 

НАШ ЛЮСТРАДЗЁН 

ЭКСКУРСІІ 

У музеях – госці з Польшчы 

У жніўні нашы музеі наведалі нашчадкі 

роду Сіповічаў, якія жывуць ў Польшчы. Яны 

прыходзяцца сваякамі знакамітага біскупа 

Часлава Сіповіча. Краязнаўца Вітаўт 

Ермалёнак пазнаёміў гасцей з экспазіцыямі 

музеяў, падараваў сваю кнігу пра вандроўкі па 

цудоўных мясцінах Мёршчыны. Адбылася 

зацікаўленая размова аб праблемах пошукаў 

радаводу Сіповічаў. 

У музеях – госці з Латвіі 

Жыхар вёскі Сілэнэ, якая знаходзіцца 

па дарозе на Даўгаўпілс, Міхаіл Лапкоўскі 

даўно імкнуўся наведаць нашыя музеі. Ён 

прыехаў разам са сваім унукам Ігнатам 

Міхайлавым, які толькі што паступіў у 

Латвійскую сельскагаспадарчую акадэмію ў 

горадзе Елгава. Госці вырашылі атрымаць 

аўтарытэтныя рэкамендацыі па стварэнні 

прыватнага музея ў сваёй сядзібе. Таму 

кіраўнік музейнага аб’яднання падрабязна 

азнаёміў гасцей з экспазіцыямі музеяў, з 

гісторыяй пошуку найбольш цікавых 

экспанатаў. Асабліва ўразіла гасцей 

этнаграфія. Спадар Лапкоўскі паказаў добрае 

веданне сялянскіх рэчаў, асабліва тых, якія 

ўжо ёсць у яго прыватнай калекцыі. У знак 

удзячнасці за эксурсію ён зрабіў ахвяраванне 

на выданне нашай газеты. 

    
   Выданне рады музеяў ДУА “Міёрская СШ №3” 

гуртка “Арганаўты мінулага”                № 8 (80) 2017   
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У МУЗЕЯХ – ГОСЦІ З МІНСКА 

Летась наш даўні сябра выкладчык 

мастацтва з Мінска Пётра Прохараў 

азнаёміўся з нашымі новымі музеямі, але 

сёлета для больш змястоўнага ведання 

экспазіцый яшчэ раз пабываў на экскурсіях ва 

ўсіх нашых музеях. Разам з ім пазнавала музеі 

і студэнтка пятага курса гістфака БДУ 

Вераніка Васільева. Падчас чарговай сустрэчы 

Пятро падараваў у этнаграфічны музей для 

пакоя сялянскай хаты 50-х – 60-х гадоў сваю 

новую знаходку –  кніжачку Пяскова “Левша” 

1945 года, якая выйшла ў папулярнай тады 

серыі бібліятэкі “Красноармеец”. Вераніка, 

продкі якой жылі ў вёсцы Семежава Слуцкага 

раёна, таксама абяцала пашукаць экспанаты 

для нашых фондаў. 

У МУЗЕЯХ – ДЗЕЦІ З САНАТОРЫЯ 

“РАСІНКА”  

Чарговая змена дзяцей, якія праходзяць 

аздараўленне ў санаторыі “Расінка” нашага 

раёна, наведала са сваімі выхавацелямі наша 

музейнае аб’яднанне. Сорак дзяцей рознага 

ўзросту для лепшага правядзення экскурсій 

былі падзелены на дзве групы. Аб гісторыі 

Мёршчыны, пра якую апавядаюць змешчаныя 

ў экспазіцыі экспанаты, дзеці даведаліся з 

аповедаў Вітаўта і Марыі Ермалёнкаў. 

Асабліва ўразілі гасцей экспанаты 

этнаграфічнага музея.  

У МУЗЕЯХ – ГОСЦІ З ВІЦЕБСКА І 

НАВАПОЛАЦКА 

Прыехаўшы на летнія канікулы ў Мёры 

да бабулі Пазняк Ніны Антонаўны, унукі і 

ўнучкі з Наваполацка і Віцебска разам з ёю і 

мамай Пазняк Вольгай наведалі наша 

музейнае аб’яднанне. Асабліва гасцям 

спадабаўся этнаграфічны музей, дзе гарадскім 

дзецям амаль усё было незнаёма. Нават іх 

бабуля, Ніна Антонаўна, якая сама вырасла ў 

вёсцы Дзедзіна, шмат якія прадметы побыту 

пабачыла ўпершыню. На развітанне Ніна 

Антонаўна паабяцала падараваць у музей 

прадметы ткацтва сваёй свекрыві. 

У МУЗЕЯХ – ЭКСКУРСІЯ З ПОЛЬШЧЫ 

Падчас побыту на Браслаўшчыне 

экскурсійная група з Польшчы не прамінула 

наведаць і нашыя музеі. І гэта не выпадкова, 

бо пра нашу дзейнасць многія экскурсанты 

ўжо чулі ад сваіх знаёмых. Кіраўнік музейнага 

аб’яднання на польскай мове правёў аглядную 

экскурсію па гістарычным музеі і па музеі 

кнігі і друку. Як заўсёды, для гасцей з 

Польшчы мы галоўную ўвагу надаём 

артэфактам польскай культуры, якія 

захоўваюцца ў нашай экспазіцыі. Сярод 

удельнікаў экскурсіі было шмат цікавых 

асобаў. Так, калі кіраўнік музея распавядаў 

пра нашага земляка – знакамітага капітана 

Мамерта Станкевіча – і паказаў аб ім кнігу 

Караля Альгерда Бурхарда “Значыць капітан”, 

выявілася, што адзін з экскурсантаў, капітан у 

адстаўцы Раман Запольскі, вучыўся ў 

Вышэйшай марской школе ў Гдыні, дзе аўтар 

кнігі аб нашым земляку быў выкладчыкам. 
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Пані Браніслава Руткоўска з Кентшына 

паабяцала прыслаць здымак брата яе бабулі – 

ксяндза Мёрскага касцёла ў 1912 годзе Рамана 

Хадыкі. І сваё слова яна стрымала, у 

наступным нумары нашай газеты мы 

распавядзём пра гэтага святара больш 

падрабязна. Усе экскурсанты былі ўражаны 

наяўнасцю вялікай колькасці артэфактаў, якія 

з’яўляюцца сведкамі польскай культуры і 

гісторыі ў нашым краі. Многія ўдзельнікі 

экскурсіі набылі кнігу Вітаўта Ермалёнка 

“Чароўных вандровак пярсцёнкі”, каб больш 

падрабязна пазнаёміцца з гісторыяй 

Мёршчыны. 

У “СЯЛЯНСКАЙ ХАЦЕ” – ГОСЦІ З 

ПЕЦЯРБУРГА 

Наша актыўная “арганаўтка” 80-х гадоў 

ХХ стагодззя Худзякова Наталля, якая зараз 

з’яўляеццца кандыдытам філасофскіх навук, 

дацэнтам, працуе выкладчыкам у Санкт-

Пецярбургскім універсітэце, неаднойчы 

наведвала нашы музеі.  Сёлета разам са сваёй 

меншай дачушкай Кацяй яна вырашыла 

пазнаёміцца з экспазіцыяй новага музея 

“Сялянская хата”. Вітаўт Ермалёнак распавёў 

аб гісторыі стварэння музея, пошуку 

экспанатаў. У Наталлі раней бабуля і дзядуля 

жылі ў вёсцы Гір’яты, таму яна з дзяцінства 

памятае шматлікія рэчы хатняга ўжытку. Але 

ўсё роўна гасцям было цікава даведацца аб 

шматлікіх прадметах побыту, якія даўно ўжо 

перасталі ўжывацца. Тым больш для 

маленькай Каці, якая расце ў вялікім горадзе, 

яны былі зусім невядомыя. 

У МУЗЕІ – ПРАДСТАЎНІКІ САЙТА 

“АЎТАСПЫНАМ ПА БЕЛАРУСІ”  

З мэтай падрыхтоўкі фільма пра свайго 

дзеда, выдатнага дзеяча беларускага 

нацыянальна-вызваленчага руху Флора 

Данатавіча Манцэвіча, у гістарычным музеі 

пабыла аўтар і вядучая Аўгіня Манцэвіч. 

Краязнаўца Вітаўт Ермалёнак расказаў аб 

экспанатах, якія змешчаны ў экспазіцыі музея 

і распавядаюць аб жыцці і дзейнасці змагара 

за беларушчыну, паказаў фотаздымкі, кнігі з 

бібліятэкі Манцэвічаў, вучэбныя карты 

польскай школы, якой карыстаўся Флор 

Данатавіч. Кіраўнік музея распавёў і аб 

успамінах былога настаўніка гісторыі 

Нікандра Данілавіча Сцепулёнка, які бачыў 

арыштаванага немцамі Флора Данатавіча 

перад яго адпраўкай у Полацк, дзе ён і быў 

расстраляны. Вітаўт Ермалёнак падараваў 

праўнучцы сваю кнігу краязнаўчых 

маршрутаў, дзе таксама змешчаны артыкул аб 

нашым выбітным земляку. 

У МУЗЕЯХ – ГОСЦЯ З КІЕВА 

Разам са сваёй сястрой з Мёраў нашы 

музеі наведала жыхарка Украіны Парахніцкая 

Марына Маратаўна. Яна закончыла гістфак 

Самаркандскага ўніверсітэта, але хоць і не 

працавала па спецыяльнасці, назаўжды 

захавала цікавасць да гісторыі. Вось чаму, 
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прыехаўшы ў Мёры да сястры, яна з ахвотай 

наведала наша музейнае аб’яднанне, каб 

бліжэй пазнаць гісторыю гэтага куточка 

Беларусі. Кіраўнік музеяў Вітаўт Ермалёнак 

на працягу двух з паловай гадзін праводзіў 

эксурсіі па ўсіх музеях, падчас якіх распавёў 

аб гісторыі Мёршчыны ад старажытнасці да 

сучаснасці. Госці з Кіева было цікава 

даведацца пра адметнасці нашых мяцін, 

пабачыць шматлікія ўнікальныя экспанаты. 

У ПОШУКАХ РАДАВОДУ 

Афіцэр запасу з Санкт-Пецярбургу 

Урбановіч Аляксандр прыехаў на Беларусь у 

пошуках сваіх продкаў. У архівах ён адшукаў 

звесткі, што яго прадзед Карл Іванавіч 

Урбановіч нарадзіўся ў Дрысе 7 жніўня 1881 

года. Да першай сусветнай вайны працаваў 

канторшчыкам на чыгунцы ў гэтым горадзе. 

Шлюб быў узяты з Марыяй Томсан 1893 года 

нараджэння ў 1918 годзе ў Маскве, але 

вянчанне адбылося ў лютэранскай кірсе ў 

горадзе Каўроў. У Карла Іванавіча былі два 

браты і сястра, якія, магчыма, жылі і ў 

Краславе. Ёсць меркаванне, што род 

Урбановічаў паходзіць з Мёршччыны. 

Краязнаўца Вітаўт Ермалёнак выказаў сваю 

гіпотэзу па гэтай тэме. Падказаў, што 

Урбановічы здаўна жылі на Мёршчыне ў 

наваколлях Мілашова і Новага Пагоста. Госць 

з Пецярбурга не прамінуў таксама падрабязна 

пазнаёміцца з экспазіцыямі музеяў. 

РУПЛІЎЦЫ МУЗЕЯЎ 

Пакунак ад Міколы Паўловіча 

У гэтым нумары газеты мы напішам 

пра чарговыя падарункі, якія зрабіў нам сталы 

дабрадзей Мікола Паўловіч з Латвіі. У 

чарговай пасылцы, якую мы атрымалі для 

музея кнігі і друку, шмат цікавых выданняў. 

Самая старая кніга была надрукавана ў 

першай палове ХІХ стагоддзя пад назвай 

“Мінея общая”. Старадрук мае скураныя 

вокладкі, напісаны на стараславянскай мове. У 

ёй няма тытульнага ліста і заканчэння, але ў 

цэлым для таго часу стан яе здавальняючы. 

Агульная колькасць старонак кнігі складае 

344. Мінея агульная ўжывалася як дадатак да 

богаслужэбных кніг Міней штомесячных, або 

дадатак да Міней святочных. У ёй змешчаны 

малітвы да розных святых і апосталаў. 

У нашым музеі ўжо знаходзяцца 

выданні з бібліятэкі беларускага дзеяча 

міжваеннага перыяду ў Латвіі Міколы 

Талеркі. Зараз, дзякуючы нашаму рупліўцу, 

мы атрымалі чарговую кнігу з пячаткай 

бібліятэкі М.Талеркі. Гэта падручнік для 

старэйшых класаў мужчынскіх і жаночых 

гімназій пад назвай “Пособие при изучении 

истории русской словесности. Древний и 

средний периоды.” Надрукаваны ён быў у 

Маскве ў 1904 годзе ў тыпаграфіі 

М.Барысенкі. Укладальнікам падручніка быў 

знакаміты прафесар філалогіі П.Смірноўскі. 

Да рэвалюцыі гэтая кніга знаходзілася ў 

бібліятэцы пансіёна Санкт-Пецярбургскай 

гімназіі. 

У раздел “Падручнікі” мы атрымаліі 

“Сборник арифметических задач для 

начальных училищ”. Аўтарам яго з’яўляецца 

Г.Я.Юрэвіч. Пабачыў свет падручнік у 1912 

годзе ў Рызе накладам выдавецтва самога 

аўтара. Аб папулярнасці гэтай кнігі сведчыць 

тое, што гэта было ўжо 65-е па ліку яе 

выданне. Да 1895 года адносіцца кніга “Руская 

хрэстаматыя, частка 1”, якая захавалася без 

тытульнай старонкі Аўтарам кнігі з’яўляецца 

выдатны расійскі вучоны-педагог Канстанцін 

Козьмін. У ёй змешчана шмат апавяданняў, 

вершаў, павучальных гісторый для дзяцей. 

З не зусім старых падручнікаў, якія 

падараваў наш руплівец, з’яўляецца вучэбны 

дапаможнік па латыскай мове. Займальна 

чытаецца і кніга вядомага рускага пісьменніка 

гістарычнага жанру Д.Л.Мардоўцава “Русские 

чародеи и чародейки и мнимыя видения и 

пророчества”. Надрукавана яна была ў 20-м 

томе збору твораў гэтага аўтара ў Санкт-

Пецярбургу ў 1901 годзе. У тыпаграфіі Л.В. 
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Гутмана ў гэтым жа горадзе ў 1912 годзе 

пабачыў свет зборнік твораў знакамітага 

рускага паэта А.С.Пушкіна пад тытулам 

“Кіржалі”. Назву кніга атрымала ад прозвішча 

галоўнага героя аповеда, дзеяча антытурэцкай 

барацьбы ў Малдове – Кірджалі. Да гэтага ж 

года адносіцца і надрукаваны на польскай 

мове ў Варшаве падручнік да навукі рэлігіі, 

кароткі выклад абрадаў каталіцкага касцёла, 

укладзены магістрам тэалогіі ксяндзом 

Д.Банчкоўскім. 

Як дадатак да папулярнага часопіса 

“Нива” ў пачатку ХХ стагоддзя ў Расіі 

выходзілі штомесячныя “Литературные 

популярно-научные приложения”. Ад нашага 

рупліўца мы атрымалі  №11 гэтага часопіса за 

1914 год, надрукаваны ў вядомай друкарні 

Санкт-Пецярбурга – выдавецтве таварыства 

А.Ф.Маркса. Да пачатку ХХ стагоддзя 

адносіцца цікавае выданне “Руководство по 

составлению естественно-научных 

коллекций”. Кніга таксама не мае тытульных 

старонак. У ёй змешчаны шматлікія парады па 

зборы і захаванні калекцый раслін, мінералаў, 

насякомых, сысуноў. 

Пасля Лютаўскай рэвалюцыі ў Расіі, 

калі былі абвешчаны сапраўдныя 

дэмакратычныя свабоды, з’явілася 

магчымасць для больш самастойнага 

існавання праваслаўнай царквы. Таму 

аператыўна былі распрацаваны і надрукаваны 

асобнай кнігай рэкамендацыі А.Асецкага 

“Поместный собор”, кніга пабачыла свет у 

1917 годзе. Надрукавана яна была ў 

Сінадальнай тыпаграфіі Петраграда. У гэтым 

жа годзе пабачыла свет і кніга Юрыя Бяляева 

“Восемь рассказов», якую мы таксама 

атрымалі ад нашага дабрадзея з Даўгаўпілса. 

Надрукавана гэтае выданне было ўжо пасля 

Лютаўскай рэвалюцыі ў тыпаграфіі тав-ва 

Б.Суворына. 

Шэраг цікавых кніг, якія мы атрымалі, 

былі надрукаваны ў міжваенны перыяд. 

Найбольш рэдкая з іх – манаграфія 

С.Ф.Платонава “Борис Годунов”. Кніга была 

надрукавана ў Празе, у рускім эмігранцкім 

выдавецтве “Пламя”. Спачатку яна 

знаходзілася ў бібліятэцы Рэжыцкай рускай 

школы (на пячатцы нават яшчэ не 

перайменаваны горад Рэжыца ў Рэзэкнэ), 

пазней – у латыскай гімназіі гэтага горада. 

Сярод атрыманых намі кніг вылучаецца сваім 

зместам выданне “История инквизиции», якая 

пабачыла свет у 1926 годзе ў выдавецтве 

“Время” горада Ленінграда. Яе аўтар Артур 

Арну быў сябрам Парыжскай Камуны, 

сацыялістам, таму манаграфія мае выразны 

атэістычны накірунак. Кніга была патрэбна ў 

савецкай краіне, дзе якраз у гэтыя часы 

разгарнулася жорсткая барацьба з рэлігіяй. Аб 

папулярнасці вядомага паэта-фантома, 

сатырыка Казьмы Пруткова сведчыць выданне 

яго поўнага збору твораў 1927 года ў 

Ленінградзе. Аўтарамі гэтых твораў былі 

вядомыя рускія пісьменнікі ХІХ стагоддзя 

А.К.Талстой і браты Жамчужнікавы. Яны пад 

псеўданімам Казьма Пруткоў высмейвалі 

парадкі ў царскай Расіі. У дзяржаўным 

выдавецтве Ленінграда ў 1929 годзе быў 

надрукаваны і ХІІ том збору твораў вядомага 

рускага пісьменніка Антона Чэхава. Для таго, 

каб кніга была больш таннай і даступнай 

шырокім колам працоўных савецкай краіны, 

яна была надрукавана на самай таннай паперы 

нізкай якасці. Падчас другой сусветнай вайны, 

калі была вялікая патрэба ў веданні нямецкай 

мовы, невыпадкова быў у Рызе надрукаваны 

“Латвійска-нямецкі слоўнік”. Ён пабачыў свет 

у 1942 годзе у Рызе, у выдавецтве “Латвійская 

грамата”. Аб актыўным яго выкарыстанні 

сведчаць захаваныя закладкі. Выказваем 

шчырую падзяку Міколу Паўловічу за 

чарговыя падарункі ў наш музей кнігі і друку. 

ПАДАРУНАК АД ТОМКА ЯДЗВІГІ 

З ксеракопіяй рукапіснай паэмы 

Тэафіла Парфяновіча “Масцішча да 1945 

года” мы пазнаёміліся дзевяць гадоў назад, 
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калі яшчэ жыла Мураўская Браніслава, якая 

была сталым рупліўцым нашага музея. Гэты 

твор ёй падарыў сам аўтар, які быў яе 

сваяком. Бацька мужа Мураўскай Станіслаў 

быў братам  маці Тэафіла. У паэме аўтар у 

вершаванай форме апавядае пра фальварак 

Масцішча, дзе прайшло яго дзяцінства. 

Нарадзіўся Тэафіл у 1931 годзе. Да малейшых 

дробязяў яго памяць захавала шматлікія 

вобразы родных мясцін. З замілаваннем ён 

апісвае хату, пабудовы і жыццё шляхецкай 

сям’і ў даваеннай Польшчы. Рукапіс мае для 

нас гістарычнае значэнне, бо будынак і 

гаспадарчыя пабудовы пасля вайны былі 

знішчаны. Дачка Браніславы Томка Ядзвіга 

Станіславаўна падаравала нам гэты рукапіс у 

музей кнігі і друку, за што мы ёй шчыра 

ўдзячны. 

ПАДАРУНКІ АД АЛЯКСАНДРЫ 

ДВАРЭЦКАЙ 

У чарговы раз наша актыўная 

“арганаўтка” пачатку ХХІ стагоддзя Саша 

Дварэцкая наведала нашыя музеі, дзе 

пазнаёмілася з новымі экспанатамі і сама 

падаравала некалькі сваіх знаходак. Для 

нашай музейнай нумізматычнай калекцыі яна 

прынесла некалькі сучасных манет. Гэта дзве 

манеты вартасцю 10 ісландскіх крон 2006, 

2008 гадоў. З Рэспублікі Македонія мы 

атрымалі ад яе манету вартасцю 10 дзенар 

2008 года з выявай на рэверсе  паўліна з 

мазаікі VI ст. На аверсе манеты мы бачым 

узыход сонца з 16 промнямі і надпіс наміналу 

манеты. Другая македонская манета, якую мы 

атрымалі ў падарунак, – 50 дзенар таксама 

2008 года. На яе аверсе змешчана выява 

галавы святога Гаўрыіла з фрэскі царквы Св. 

Георгія ХІІ ст. Для музея кнігі і друку Саша 

падаравала цікавае выданне “20 крокаў да 

беларускай мовы”, якое пабачыла свет у 2016 

годзе. У ёй змешчаны і аўтограф аўтаркі Алесі 

Літвіноўскай. Другая кніга, якую мы атрымалі 

ад нашай дабрадзейкі, была надрукавана ў 

2017 годзе пад назвай “Бліскавіцы”. Выданне 

было надрукавана ў 2017 годзе ў друкарні 

“Кнігазбор”. Гэта зборнік анталогій жаночай 

паэзіі міжваеннага перыяду. Яе ўкладальнікі – 

кандыдат філалагічных навук Аксана 

Данільчык і пісьменнік Віктар Жыбуль – 

зрабілі важкую працу, знайшоўшы ў архівах і 

міжваенных газетах шмат вершаў беларускіх 

паэтак. Многія з іх былі незаслужана забытыя. 

У гэтай кнізе таксама змешчаны для нас 

аўтограф укладальніцы і аўтаркі прадмовы 

Аксаны Данільчык. 

ПАДАРУНКІ З ЛОНДАНА 

Наша актыўная “арганаўтка” і 

экскурсавод музея ў 90-я гады ХХ стагоддзя 

Ермалёнак Юля зараз жыве і працуе ў 

Лондане, але прыязджаючы на радзіму, 



 
Мёрская даўніна  жнівень, 2017 

 7 

заўсёды прывозіць свае новыя знаходкі для 

нашых музеяў. Вось і ў чарговы раз, 

прыехаўшы на Бацькаўшчыну, яна прывезла 

для гістарычнага музея некалькі цікавых 

банкнот. З афрыканскай краіны Кенія ад 

нашай дабрадзейкі мы атрымалі купюру 

вартасцю 50 шылінгаў эмісіі 2006 года. На яе 

аверсе – партрэт прэзідэнта Кеніі ў 1964 – 

1978 гг. Дж.Кеніята. На рэверсе можна 

ўбачыць арку ў выглядзе слановых біўняў у 

Мамбасе і караван вярблюдаў. На вадзяным 

знаку, які абараняе банкноту ад падробкі, 

змешчана выява галавы афрыканскага льва. З 

Кітая мы атрымалі банкноту вартасцю 5 цзяо 

1980 года. На яе аверсе – выява дзяўчын ў 

нацыянальным строі. На рэверсе – галоўныя 

вароты імператарскага палаца ў Пекіне. 

З Вялікабрытаніі Юля нам падаравала 

купюру вартасцю 5 англійскіх фунтаў. На яе 

аверсе – выява англійскай каралевы яшчэ 

маладога ўзросту. На зваротным баку –  

партрэт англійскага палкаводца Велінгтона, 

героя бітвы пад Ватэрлоа, дзе славуты 

французскі імператар Напалеон Банапарт 

пацярпеў сваё апошняе паражэне. Таму, 

акрамя партрэта палкаводца, мы бачым і 

фрагменты гэтай бітвы. На вадзяным знаку 

гэтай купюры таксама  бачым выяву 

Велінгтона. На банкноце коштам 10 фунтаў 

стэрлінгаў –  таксама партрэт каралевы 

Елізаветы, але ўжо больш сталага ўзросту. На 

адваротным баку – выява знакамітай сястры 

міласэрнасці часоў Крымскай вайны Флорыс 

Найтынгейл, якая самахвярна даглядала 

раненых салдат. У яе гонар у ХХ стагоддзі 

быў устаноўлены медаль, якім 

узнагароджваюцца за выключныя подзвігі 

медыцынскія сёстры. У Беларусі такую 

ўзнагароду атрымала толькі Зінаіда 

Тусналобава-Марчанка. На купюры змешчаны 

і выявы догляду за раненымі ў шпіталі. У 

калекцыю бонаў мы атрымалі і так званыя 

бонусы на куплю тавараў па зніжаных цэнах 

вартасцю  10 і 20 фунтаў 2010 года, а таксама 

праязны білет у лонданскае метро. Падчас 

адпачынку на востраве Мальта Юля, 

успомніўшы свае веды, якія атрымала падчас 

заняткаў у нашым гуртку, адшукала пад вадой 

фрагмент амфары, якому больш за 2000 год. 

Для нумізматычнай калекцыі нашага музея 

Юля набыла копію драхмы старажытнай 

Грэцыі.  

ПАДАРУНКІ АД ІГАРА КАНДРАТОВІЧА 

Сталы дабрадзей нашых музеяў, 

актыўны сябар гуртка Кандратовіч Ігар у 

жніўні падараваў нашаму музею кнігі другу 

для раздзела “Філатэлія” калекцыю 

разнастайных марак. Найбольшая колькасць іх 

была набыта ў Францыі. Самыя старыя з 

выявай жанчыны-сейбіта чырвонага і рудога 

колеру адносяцца да пачатку ХХ стагоддзя. Да 

міжваеннага перыяду адносяцца маркі з 

выявай сімвала Францыі – жанчыны з 

пальмавай галінкай у руцэ вартасцю 50, 75 

цэнтаў, а таксама коштам 1 франк 75 цэнтаў. 

Да міжваеннага перыяду адносіцца і марка з 

выявай прэзідэнта Жоржа Клемансо коштам  

паўтары франкі. Разнастайная колеравая гама 

сучасных французскіх марак з выявай галавы 

французскай жанчыны – сімвала Францыі. 

Дзякуючы рупліўцу, з’явілася ў нас і вялікая 

колькасць марак Велікабрытаніі. Большая 

частка з іх, пачынаючы ад пачатку ХХ 

стагоддзя, адносяцца да пошты брытанскай 

каланіяльнай імперыі. На іх – выявы караля 

Эдуарда VI, Георга VII, на больш позніх – 

каралевы Елізаветы II. На марках Канады 

вартасцю 4, 5, 32 цэнты –  таксама выява 

англійскай каралевы Елізаветы II, а на марцы 

14 цэнтаў – выява гарадской ратушы. 

Папоўнілі нашу калекцыю і даваенныя 

бразільскія маркі з выявай прэзідэнта. На 

марках Швецыі коштам 10 крон змешчаны 

партрэт караля Густава Адольфа, а коштам 2 

кроны – герб гэтай краіны. Ёсць у нас зараз і 

маркі Фінляндыі вартасцю  20 пенні з выявай 

герба гэтай краіны. З дзвюх італьянскіх марак, 

атрыманых намі ад дабрадзея музея, адна, 

вартасцю 20 лір, надрукавана яшчэ да вайны, 

другая – коштам 500 лір – пабачыла свет 

пасля вайны, на ёй змешчана вежа крэпасці 
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Рабэрта. З Нідэрландаў мы атрымалі маркі з 

партрэтам каралевы Беатрыкс коштам 15, 20 

цэнтаў. З Венгрыі маем маркі вартасцю 25, 

100 філераў. Рэдкай з’яўляецца марка царскай 

Расіі 1920 года з наддрукоўкай зоркі з сярпом 

і молатам і коштам 2200 рублёў. Яна сведчыць 

аб тым, што ў савецкай Расіі не хапала яшчэ 

ўласных марак і выкарыстоўваліся запасы 

дарэвалюцыйных. А вось марка РСФСР 

выпуску 1922 года, на якой змешчана выява 

галавы чырвонаармейца ў будзёнаўцы 

карычневага колеру коштам 50 рублёў, 

сведчыць аб зніжэнні інфляцыі і выпуску 

ўласных савецкіх паштовых знакаў. З Румыніі 

мы атрымалі марку вартасцю 2 леі і другую – 

коштам 40 бані 50-х гадоў ХХ стагоддзя. З 

Нарвегіі ёсць маркі 65 і 90 орэ. Блок з чатырох 

марак ЗША прысвечаны высадцы першага 

амерыканскага астранаўта на Месяц. Самая 

“маладая” марка Рэспублікі Беларусь – 2014 

года з серыі дэкаратыўна-прыкладнога 

мастацтва. Для раздзела “Баністыка” 

Кандратовіч Ігар набыў купюру Рэспублікі 

Гвінея 1960 года вартасцю 100 гвінейскіх 

франкаў. Банкнота жоўтага колеру. На яе 

рэверсе – выява маладой жанчыны –  сімвалу 

Гвінеі, на аверсе паказаны збор бананаў. З 

Арабскай Рэспублікі Егіпет мы атрымалі 

банкноту 25 піястраў бэзавага колеру. На яе 

аверсе – выява мячэці, на зваротным баку – 

герб краіны. У калекцыю “Каляндарыкі” наш 

руплівец перадаў разнастайныя каляндарыкі 

пачатку ХХІ стагоддзя, пераважна з выявамі 

жывёлаў, а таксама рэкламы Белдзяржстраху, 

актораў і спевакоў. 

 

НАБЫТКІ КІРАЎНІКА МУЗЕЯ 

Ігар Кандратовіч на нямецкім аўкцыёне 

здолеў адшукаць яшчэ фотаздымак 1941 года з 

выявай панарамы Дзісны. Прапанова была ад 

крамы “MiRo ANTIK”, якая гандлюе 

паштоўкамі, фотаздымкамі, дакументамі 

ваеннай тэматыкі. Вітаўт Ермалёнак здолеў 

аплаціць кошт фотаздымка, і ў хуткім часе ён 

быў дасланы ў наш музей. На адваротным 

баку яго – надпіс алоўкам на нямецкай мове 

“Матацыклісты на Дзвіне ля Дзісны, ліпень 

1941 г.”. Гэта ўжо не першы нямецкі здымак, 

набыты намі для калекцыі. Але калі на 

папярэдніх у першую чаргу мы бачылі саму 

пераправу праз Заходняю Дзвіну, з боку 

самога горада, то на апошнім, які мы зараз 

набылі, выдатна бачна сама Дзісна з яе 

велічным барочным касцёлам, які яшчэ ў тыя 

дні не быў закрануты пажарам. 

У мясцовых збіральнікаў 

старажытнасці Вітаўт Ермалёнак набыў яшчэ 

некалькі старых дарэвалюцыйных 

фотаздымкаў. Адзін з іх быў зроблены ў 

фотаатэлье І.Ф. Лавінскага ў далёкай ад нас 

Маньчжурыі. На ім выява двух маладых 

мужчын. На зваротным баку – надпіс на 

польскай мове “На памяць дарагім мамусі і 

татусю”. На другім здымку – выява двух 

маладых жанчын, здымак зроблены ў Рызе ў 

фотаатэлье Шарагіна, на зваротным баку – 

надпіс таксама на рускай мове 

“Горячолюбящему на долгую и добрую 

памяць Сергею Никифоровичу от Дуни и 

Татьяны. 16 марта 1913 года”. Трэці здымак 

адносіцца да часоў Першай сусветнай вайны, 

на ім – выява салдат, нашых землякоў у форме 

расійскай арміі. Яшчэ адзін здымак  –  фота 

салдата ў польскай вайсковай форме – 

адносіцца да 1923 года. А вось на вялікім 

фотаздымку салдата ў польскай ваеннай 

форме, па нашым меркаванні, змешчаны 
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загінулы воін з вёскі Наталіна Ігнацік 

Вікенцій. 

У Мёрскім раённым архіве кіраўнік 

музеяў таксама знайшоў цікавыя экспанаты. 

Перш за ўсё Вітаўт Ермалёнак звярнуў увагу 

на старыя вокладкі асабовых спраў інвалідаў 

Вялікай Айчыннай вайны 1945 – 1949г.г. 

Справы былі загорнуты ў старыя газеты 

былой Полацкай вобласці, куды ўваходзіў і 

Дзісненскі раён. 

Такім чынам, калекцыя газет музея 

кнігі і друку папоўнілася наступнымі 

выданнямі: “Большевистское знамя” 1948г., 

орган друку Полацкага абкама і 

аблвыканкама, “Большэвіцкі сцяг” 1945 г., 

1946 г., “Патрыёт Радзімы”, орган 

Дрысенскага РК КПБ. Акрамя гэтага, музей 

папоўніўся і газетамі “Звязда” за 1945 г., 

“Советская Белоруссия” таксама 1945 г. У 

музей адукацыі Мёршчыны мы знайшлі 

непатрэбныя для архіва пасведчанні аб 

заканчэнні Мальцаўскай школы Баравіком 

Браніславам у 1961 годзе, Вазнясенскай 

сямігодкі Чаркаскай вобласці Украіны 1956 

года, пасведчанні і дакументы аб заканчэнні 

розных навучальных устаноў 80-х – 90-х гадоў 

ХХ стагоддзя. 

КНІГІ АД ПЯТРА ШЫМУКОВІЧА 

Генеральны дырэктар будоўлі 

металапракатнага завода ў Мёрах Пётр 

Шымуковіч не адойчы наведваў нашу школу, 

сустракаўся з вучнямі, знаёміўся з 

экспазіцыямі музеяў. Пётр Мікалаевіч 

Шымуковіч з’яўляецца нашым земляком, як і 

большасць Шымуковічаў, бацькі яго 

паходзяць з вёскі Баркоўшчына Туркоўскага 

сельсавета. Наш зямляк з’яўляецца доктарам 

тэхнічных навук, вынаходнікам. Выкладаў у 

вышэйшых навучальных установах Расіі, свае 

веды і навуковыя распрацоўкі актыўна 

прымяняў на практыцы, працуючы на 

кіруючых пасадах у розных галінах 

прамысловасці. Кнігі патрапілі да нас у музей 

дзякуючы дырэктару нашай школы Атрошка 

Валянціне Геннадзьеўне. У падараваных нам 

кнігах наш зямляк раскрывае свае метады 

даследавання і іх практычнае прымяненне. 

Выданне 2012 года мае назву “ТРИЗ-

противоречия в инновационных решениях. 

РN-метод”. У гэтай манаграфіі аўтар 

разглядае тэорыю вырашэння вынаходніцкіх 

задач, шляхі пераадолення супярэчнасцяў у 

інавацыйных рашэннях. Кніга прызначана для 

практычнай працы па стварэнні новых 

эфектыўных рашэнняў спецыялістамі розных 

узроўняў: канструктарамі, тэхнолагамі, 

менеджарамі. Яна будзе карыснай студэнтам 

тэхнічных спецыяльнасцяў і бізнэсоўцам. 

Тэарэтычныя разважанні ў кнізе падмацаваны 

больш чым 300 малюнкамі. 

Наступнае выданне, падараванае нам у 

музей, было надрукавана ў 2013 годзе пад 

назвай “Информационный метод творчества. 

Информация, язык и семиотика на службе 

инноваций”. У ёй Пётр Шымуковіч 

падрабязна разглядае сутнасць 

інфармацыйнага метаду творчасці і яго 

асаблівасці. Амаль на 500 старонках аўтар 

разглядае і практычнае прымяненне сваёй 

тэорыі. Таму манаграфія будзе карыснай тым, 

хто хоча зрабіць сваю дзейнасць творчай, 

інавацыйнай. 

Трэцяя кніга нашага земляка працягвае 

папярэднія і дапаўняе іх. Пабачыла свет гэтае 

выданне, як і папярэдняе, у Маскве пад назвай 

“У проблем есть решения! Системные основы 

формирования альтернатив”. У гэтым выданні 

аўтар разглядае працэс сістэмнага вырашэння 

праблемаў. Даследчык разглядае ўсе этапы – 

ад фіксацыі праблемнай сітуацыі да 

атрымання выніковага рашэння. Асноўная 

ўвага надаецца фарміраванню альтэрнатываў 

– цэнтральнаму пытанню гэтага працэсу. Як і 

ў папярэдніх манаграфіях, многія палажэнні 

базуюцца на аўтарскіх распрацоўках. 

Дзякуючы падараваным кнігам вучні і 

настаўнікі, госці нашай школы змогуць 

пазнаёміцца з выдатнымі распрацоўкамі 

нашага земляка, вучонага-даследчыка і 

практыка. 
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КРАЯЗНАЎЧАЯ РАЗВЕДКА 

З мэтай лакалізацыі былога фальварка 

Масцішча кіраўніком гуртка Вітаўтам 

Ермалёнкам і старэйшым гурткоўцам 

Кандратовічам Ігарам быў праведзены пошук 

на мясцовасці. Спачатку была падрабязна 

вывучана польская вайсковая карта, дзе 

выдатна было бачна размяшчэнне Масцішча. 

Зараз мясцовасць непараўнальна змянілася. 

Бяз зменаў засталася толька чыгунка, якая 

праходзіць тамсама, як і пры Польшчы. Ад 

былых паселішчаў у наваколлях Масцішча 

засталася толькі адна хата з былой вёскі 

Чаравік. Там, дзе было Масцішча, была 

праведзена меляірацыя, і зараз мы пабачылі 

толькі вялікае кукурузне поле. Тэафіл 

Парфяновіч пісаў, што ад яго хаты да вёскі 

Чаравік, дзе была школа, адлегласць адзін 

кіламетр, таму гэта звестка дазволіла нам 

хутчэй знайсці месца былой сядзібы. Камяні 

ад падмуркаў разабранай хаты мы знайшлі 

ўжо на ўскрайку поля, а на раллі знайшліся 

толькі некалькі аскепкаў керамікі ды аскепак 

парцаляны. Тэафіл Парфяновіч у сваім 

вершаваным творы апісвае тыповы шляхецкі 

маёнтак, пабудаваны, напэўна, яшчэ ў XVII 

стагоддзі. Побач раслі вялікія дубы, таполі, а 

ліпа дасягала таўшчыні 6 метраў па дыяметры. 

Зараз цяжка паверыць, гледзячы на звычайнае 

поле, што тут калісь віравала жыццё. 

Пасля пошук быў прадоўжаны ля вёскі 

Гарані. Але і тут ад былой сядзібы Фелікса 

Мірскага засталіся толькі камяні. Паміж 

валуноў намі быў знойдзены і камень, дзе, 

магчыма, язычнікі прыносілі ахвяраванні. Не 

засталося следу і ад драўлянай каплічкі ХІХ 

стагоддзя, якая была на тутэйшых вясковых 

могілках і паволі разбурылася яшчэ ў савецкія 

часы. Агледзелі мы і захаванасць  гарадзішча 

“Булачка”, якое знаходзіцца на ўсход ад 

помніка прыроды “Гаранская града”. 

Гарадзішча захавалася добра, толькі пачынае 

пакрысе зарастаць хмызняком, але трактары 

яго не чапаюць. Праўда, ахоўнай зоны няма, і 

таму працы вядуцца побач з валамі помніка. 

Нам трапіў нават каменны таўкач І тыс.да н.э. 

Далей па градзе мы праехалі да берага 

Кацілаўскага возера, дзе трыццаць год таму 

падчас разведкі былі знойдзены крамянёвыя 

разцы і шлак, што сведчыла аб пасяленнях тут 

жыхароў, як у каменным, так і ў жалезным 

веку. Зараз нам таксама трапіла кераміка 

жалезнага веку. На зваротным шляху мы 

праверылі захаванасць культурнага пласта 

былога маёнтка Дубашынскі Двор. 

РУКАДЗЕЛЬНІЦА 

У нашым этнаграфічным музеі 

захоўваецца шмат прац, выкананых умелымі 

рукамі Грэцкай Фаіны Пятроўны 1941 года 

нараджэння. Найбольш значнай з іх 

з’яўляецца вышыты ёю дыван, які вісіць над 

ложкам у пакоі хаты 40-х – 50-х гадоў ХХ 

стагоддзя. Нядаўна майстрыха наведала наш 

музей – “Сялянскую хату”, дзе адбылася яе 

сустрэча з кіраўніком музея, падчас якой была 

змястоўная гутарка аб жыцці і творчых 

захапленнях майстрыхі. Дзякуючы яе 

падказцы, былі вызначаны некаторыя 

невядомыя нам этнаграфічныя рэчы. Фаіне 

Пятроўне было цікава разглядаць шматлікія 

вышыўкі і кросны, бо яна сама выдатна ткала. 

Ёй было прыемна бачыць свае працы. Зараз 

наша рукадзельніца займаецца аздабленнем 

абразоў рамкамі з фальгі. У чарговы раз Фаіна 

Пятроўна падаравала ў наш музей некалькі 

сваіх рэчаў: насценны гадзіннік з гірамі, 

маляваную сурвэтку і іншыя рэчы. 

НОВЫЯ ЗВЕСТКІ ПРА САВІЧА-

ЗАБЛОЦКАГА  

Новыя матэрыялы пра Войслава 

(Вайніслава) Казімера Суліму-Савіча-

Заблоцкага (да 1850 — пасля 1905). 

Аб выдатным нашым земляку мы 

ўпершыню пісалі яшчэ дваццаць пяць год 

таму ў раённай газеце, а затым быў змешчаны 

аб ім артыкул у кнізе “Памяць” Мёрскага 

раёна. У 2003 годзе падчас краязнаўчага 

паходу “арганаўты” лакалізавалі месца былой 
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сядзібы ў Панчанах, дзе прайшло дзяцінства 

Войслава. Але час не стаіць на месцы. 

Архіўныя сховішчы шматлікіх краін, дзе 

пабываў наш зямляк, захоўваюць яшчэ многа 

звестак. Асабліва плённа знаходзіў новыя 

звесткі аб нашым земляку вучоны-філолаг з 

Мінску Язэп Янушкевіч. Але самыя 

сенсацыйныя матэрыялы знайшоў даследчык з 

Брэста Вячаслаў Мартысюк. Вынік яго 

даследаванняў быў надрукаваны ў газеце 

“Наша Ніва”. Падаём гэты матэрыял у 

скарочаным выглядзе. 

“Кракаў, Варшава, Вільня, Львоў, Кіеў, 

Менск, Санкт-Пецярбург, Масква, Прага, 

Парыж – месцы, рознымі часамі адзначаныя 

слядамі прысутнасці Войслава Казімера 

Сулімы-Савіча-Заблоцкага (да 1850 – пасля 

1905). Ягоны збор твораў склаў бы колькі 

тамоў, стаўшы вядомым дакорам рэшце 

беларускіх пісьменнікаў ХІХ стагоддзя. 

Шмат дзе пабыўшы-пажыўшы (у 

Аўстра-Венгрыі, Швейцарыі, Германіі, 

Францыі, Егіпце…), хворы, абчапаны даўгамі, 

ў 1880-я гады ў Парыжы і ў Брусэлі, ён прасіў 

дазволу 

вярнуцца на 

бацькаўшчын

у, вярнуўся, 

“папаў у 

апеку” 

славянафілаў, 

распрадаў 

свой архіў-

кнігазбор, 

памяняў 

каталіцкую 

веру на 

праваслаўную

, канфліктаваў 

з землякамі, 

адышоў у 

цень… 

Неспакойны выгнанец, з прымусу ці з 

уласнае волі ведаў шмат моў, пісаў на іх, у 

тым ліку па-польску, па-беларуску і па-

расійску – аб Беларусі.  Палякі, расійцы не 

засвоілі яго спадчыны. Беларусы таксама. 

Зрэшты, апошнімі часамі сякія-такія зрухі 

ёсць: яго гістарычны раман “Полацкая 

шляхта” ў перакладзе Жанны Некрашэвіч быў 

надрукаваны ў некалькіх нумарах 

часопіса”Полымя”. 

Улетку 2013 года ў зборах Аддзелу 

рукапісаў Віленскай бібліятэкі Акадэміі навук 

Літвы імя Ўрублеўскіх і Аддзелу рукапісных 

фондаў і тэксталогіі Кіеўскага Інстытута 

літаратуры імя Шаўчэнкі, Вячаславу 

Мартасюку пашчасціла выявіць нязнаныя 

тэксты гэтага пісьменніка ХІХ стагоддзя. 

Да яго вядомых раней васьмі 

беларускамоўных твораў дадаліся яшчэ два: 

міні-паэма “Сон гудара маладога” (1870) і ліст 

(1886) да вялікага ўкраінскага паэта.  

Даследчыку вельмі хацелася знайсці 

яшчэ што з напісанага Войславам Казімерам 

па-беларуску. (Сам В.К. сведчыў, што 

“песняў”, як ён называў свае вершы, мае 

шмат. І збіраецца “пусціць іх у свет” разам з 

арыгінальным “Трактатам аб беларускай 

(крывіцкай) мове”.) Але колькі ні шукаў — не 

знайшоў. Але самае галоўнае, падчас пошукаў 

Вячаслаў натрапіў на звесткі пра 

расійскамоўны ліст (1905) да рэдактара 

часопіса “Русская мысль” Віктара Гольцава ў 

Маскве. Дата маскоўскага ліста, “1905 год”, 

асабліва важная: да нядаўняга часу лічылася, 

што Суліма-Савіч-Заблоцкі памёр прыблізна ў 

1893 годзе (прынамсі пазней ягоныя сляды 

губляліся). Ажно, як выяўляецца, 

літаратуразнаўцы заўчасна пахавалі 

пісьменніка: Войслаў Казімер яшчэ жыў у 

пачатку ХХ стагоддзя. Таксама даследчыку 

карцела знайсці яго фатаграфічны партрэт: з 

аднаго з лістоў (1889) Савіча-Заблоцкага да 

Стафана Гілера, Вячаслаў Мартысюк ведаў, 

што граф Суліма (адзін з пісьменнікавых 

псеўданімаў) абяцаў даслаць у калішскую 

Апатоўку свой здымак. Толькі ці даслаў? 

З апатоўскай Гміннай Публічнай 

Бібліятэкі імя братоў Гілераў, на запыт 

даследчыка, ці не захоўваецца ён там, асобна 

ад эпісталяра і іншых папераў, ён атрымаў 

адмоўны адказ: раілі шукаць фота ў іншых 

кніжнях і старасховах. Што Вячаслаў 

старанна і рабіў, пакуль не знайшоў яго, дзе не 

спадзяваўся: у польскіх лічбавых архівах 

сярод сканаваных матэрыялаў са збораў 

Юзафа Ігнацыя Крашэўскага ў Нацыянальнай 

бібліятэцы Польшчы (Варшава). 
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Надпіс на адвароце: Z czści najwyższej 

wyrazem Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu 

przesyła swą fotografię Wojnisław Kazimierz 

Sawicz-Zabłocki. Rapperswil. 15.IX.79. (З 

словамі найвышэйшай пашаны Юзафу 

Ігнацаму Крашэўскаму дасылае свой 

фотаздымак Вайніслаў Казімер Савіч-

Заблоцкі. Раперсвіль.15.IX.79: [15 верасня 

1879 года]). 

З “візітовага фотаздымка” на нас 

глядзіць малады чалавек, якому дасі не больш 

за 30 гадоў; адно барада яго крыху застарвае. 

Так што разбежнасць у даце 

нараджэння пісьменніка – 1849 – 1850 год – 

можна і 

праўда 

разглядац

ь як 

разбежнас

ць у адзін 

– два 

гады. 

Картачка, 

як 

дадатак 

да аднаго 

з лістоў 

(15.09.187

9), 

адрасаван

ых 

Войслава

м 

Казімера

м 

беларуска

-польскаму пісьменніку, гісторыку і 

фалькларысту, надасланая з швейцарскага 

Раперсвілю на дрэздэнскім бланку. Гледзячы 

на яе, прыпамінаеш “слоўны аўтапартрэт”, 

“нарысаваны” графам Сулімам Агатону 

Гілеру: “бландын з шведзкай барадой”. 

“Аўтапартрэт”, які зусім не супярэчыць 

партрэту фатаграфічнаму.” 

Знойдзены здымак В. К. Сулімы-

Савіча-Заблоцкага – сапраўдная падзея для 

гісторыі нашае літаратуры пазамінулага веку, 

гэткай беднай на іканаграфічны матэрыял. 

Напрыканцызмяшчаем верш нашага земляка, 

таксама нядаўна знойдзены ў архіўных 

сховішчах. 

 

Вайніслаў Савіч-Заблоцкі 

            З ЧУЖБІНЫ 

Здароў будзь ты, стары мой дом, 

Здароў будзь, сядзіба айцоў! 

Паклон вам, родныя, кругом: 

Дзень нашай разлукі прыйшоў. 

Нядольная доля прыйшла, 

Казала з хаты ісці. 

Сярдзіта і грозна яна, 

Кручынай замшыла нам дні. 

Нямнога нам жыцця дано, 

І гэта хацела адняць, 

Цярнямі парэзаць чало 

І сэрца у шпонах падраць. 

І гнецца малойчык, і плачаць, слязіць, 

Не ўвідзіць юж боле сваіх, 

Ў чужбіне галоўку далёка скланіць, 

Ўздыхае па нівах радных. 

Тут птушка лятала, тут птушка грусціла, 

Но тут то яна і ўрасла, 

Другая ластаўка птушынку ўстрачала, 

І ветачка была свая. 

Ніхто не груніў з ёй, ніхто не смяяўся, 

Усе былі радныя, сваі… 

Цяпер я з табою, айчызна, расстаўся, 

І змеі мне сэрца ссалі, 

І дума прыгнула, і горка плачу. 

Ў гняздзенька зязюля закралась. 

Зязюлі я гэтай нядобрай кляну — 

Яна нам у знакі юж далась. 

Зязюля з Затоку, не руска яна…  

О братцы! Як смутна мяне. 

Скажыце, прашу вас, ці гэта страна 

Ёсць Русь наша Бела, ці не?.. 


