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 У ім прынялі ўдзел гаспадары аграсядзібаў 
Міёршчыны: Казачонак Кася, Пілецкі Сяр-
гей, Доўгун Максім, выканаўцы праектаў 
Гернат Марына, Пацеёнак Вольга, 
Паўлоўская Алена, супрацоўніца сектара 
спорту і турызму Міёрскага райвыканка-
ма Курдутава Кацярына, настаўнік гісто-
рыі Філіповіч Максім, краязнаўца Вітольд 
Ермалёнак і іншыя.  

 Напачатку выступіў эксперт Антон Ар-
хіпенка, які ў сваёй прэзентацыі распавёў аб 
асаблівасцях і значэнні стварэння веламаршру-
таў. Кручонак Алеся, навуковы супрацоўнік 
Цэнтральнага батанічнага саду ў Мінску, рас-
павяла аб стварэнні пры аграсядзібах, школах 
плантацый рэдкіх раслін з мэтай распаўсюджан-
ня іх відаў і недапушчэння іх знікнення. 
Кіраўнік выканання ініцыятывы “Спадчына 
Міёрскага краю” Вітольд Ермалёнак у сваёй 
прэзентацыі падзяліўся досведам стварэння 

шматлікіх веламаршрутаў па Міёрскім і суседніх раёнах, іх ролі ў павелічэнні турыстычнага патэн-
цыялу раёна. Падчас семінару ўдзельнікі задавалі разнастайныя пытанні выступоўцам, абменьваліся 
сваімі думкамі па тэме. Семінар-трэнінг стаў карысным не толькі для яго ўдзельнікаў, набытыя імі 
веды будуць мець практычнае значэнне. 

 
 

 Напрыканцы чэрвеня дызайнеры-мастакі з ТАА “Мастак-сэрвіс” пачалі мантаж экспазіцыі 
гістарычнага музея. У складзе рабочай групы па афармленні стэндаў – Уладзімір Гавазюк, 
Мікалай Белавус, Андрэй Атрошкаў. У іх вельмі адказная і карпатлівая праца. Трэба 
аформіць 21 раздзел музея, акрамя таго размясціць экспанаты на шкляных стэлажах, якія падзя-
ляюць музейную прастору на некалькі залаў. Праца працягвалася ўвесь ліпень. За гэты час былі 
аформлены: выстава дываноў-маляванак у ІТ-лабараторыі, 13 раздзелаў гістарычнага музея. 
Найбольш складаная праца мастакоў-дызайнераў была пры афармленні раздзела “Дагістарычная 
эпоха нашага краю”, “Археалогія Міёршчыны”, бо патрэбна было размесціць на стэндах шмат 
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дробных экспанатаў. Усе працы былі завершаны да канца жніўня. 

 
 Кіраўнік ініцыятывы “Спадчына Міёрскага 

краю” Вітаўт Ермалёнак завяршыў працу над кнігай 
“Дзісненскі пярсцёнак”. Яна з’яўляецца працягам 
першага выдання “Чароўных вандровак пярсцёнкі” і 
распавядае пра новы турысцка-краязнаўчы маршрут, 
які ахоплівае ўсходнюю частку Міёрскага раёна і за-
ходнюю частку Шаркаўшчынскага. Велапаход па 
гэтым маршруце быў здзейснены археолага-
краязнаўчым гуртком “Арганаўты мінулага” яшчэ ў 
2008 годзе. Для ілюстрацый было адабрана 130 здым-
каў помнікаў прыроды, гісторыі, архітэктуры, якія 
трапляюцца па шляху вандроўкі. Вітаўт знаёміць чы-
тачоў з цікавымі помнікамі мястэчак Германавічы, 
Лужкі, Язна. Асабліва шмат увагі аўтар надае азнаямленню падчас праходжання маршрута самаму 
маленькаму гораду Беларусі, якім зараз з’яўляецца Дзісна. У кнізе змешчаны біяграфіі знакамітых 
нараджэнцаў гэтага горада, аб якіх да гэтай пары мала было вядома. Выданне будзе карысна амата-
рам падарожжаў па нашым краі, гісторыкам, краязнаўцам, усім неабыякавым да гісторыі 

Дзісненшчыны. 

 У раённым гісторыка-
этнаграфічным музеі адбылася 
сустрэча кіраўніка ініцыятывы 

Вітаўта Ермалёнка і супрацо-

ўнікаў музея з выканаўцамі 
праекта “Культурны шлях 
Францыска Скарыны (частка 
Полацк – Вільнюс)”, якім кіруе і 
з’яўляецца партнёрам Еўрапейскі 
гуманітарны ўніверсітэт. На су-
стрэчу прыехалі навукоўцы 

Аляксандр Калбаска, Аляксей 

Лазоўскі, супрацоўнікі Полацка-
га музея кнігадрукавання і іншыя 
асобы. Вітаўт Ермалёнак прапа-
наваў пракласці адзін з маршру-
таў праз Браслаў, Друю, Міёры, 
Дзісну да Полацка. Менавіта на 
гэтым маршруце засталося шмат 
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артэфактаў з эпохі беларускага першадрукара, а таксама шмат можна выкарыстаць набыткаў 
спадчыны Францыска Скарыны, перш за ўсё гэта музей кнігі і друку Міёрскай СШ №3 імя Героя 
Савецкага Саюза Ягора Андрэевіча Томкі, дзе знаходзіцца сапраўднае багацце разнастайных стара-
друкаў і рукапісаў. 

  

Бухгалтар Юлія Сакалова мэтанакіравана 
прыехала са сталіцы, каб наведаць наша музейнае аб’яднанне і пазна-
ёміцца з рарытэтамі, якія захоўваюцца ў музеях, папоўніць свае веды аб 
Міёршчыне і набыць кнігі краязнаўца Вітаўта Ермалёнка. 

 У ліпені музеі 
нашай школы наве-

дала Марыя Міц-

кевіч, яна з’яўляец-
ца ўнучкай класіка 
беларускай літарату-
ры Якуба Коласа. 
Разам з ёю захапляліся цікавосткамі музейна-

га аб’яднання яе нявестка Наталля Фед-

чанка і ўнучка Лілія. Кіраўнік музеяў 
Вітаўт Ермалёнак распавёў гасцям пра адмет-
ныя экспанаты “Сялянскай хаты”, гістарыч-
нага музея, пра пошукавую дзейнасць 
“арганаўтаў”, пра рупліўцу нашых музеяў 
Міколу Паўловіча. Наведвальнікі асабліва 

зацікавіліся кнігамі краязнаўца Вітаўта Ермалёнка, якія ён і падараваў гасцям. 
 

 Прадстаўнікі арганізацыі 
«Полацкгазбуд» на чале з дырэкта-

рам Андрэем Грыбоўскім здзей-
снілі экскурсію на Міёршчыну. Для 
лепшага знаёмства з краем за-
прасілі экскурсаводам краязнаўца 
Вітаўта Ермалёнка. Напачатку ён 
азнаёміў экскурсантаў з этнаграфіч-
ным музеем “Сялянская хата”, дзе 
распавёў на аснове прадметаў быту 
вяскоўцаў пра жыццё нашых прод-

каў у мінулым. Потым кіраўнік музей-
нага аб’яднання правёў экскурсію ля 
касцёла і па горадзе Міёры.  
 Затым шлях палачан пралёг у 
вёскі Мілашова і Ідолта. Тут яны даве-
даліся аб гісторыі роду Мілашаў, а так-
сама пабачылі асноўныя архітэктурныя 
помнікі – капліцу на паўвостраве ў імя 
святога Яна 1862 года пабудовы, 
сядзібу Мілашаў, узведзеную ў 1871 
годзе, касцёл у стылі мадэрн 1943 года. 
Уразіў экскурсантаў аповед Вітаўта Ер-
малёнка пра ксяндзоў-мучанікаў 

Станіслава Эліяша і Баляслава 

Грамзу. Завяршылася экскурсія пала-

ЭКСКУРСІІ 
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чан на Міёршчыну адпачынкам ля знакамітага вадаспада ў Міжрэччы, дзе яны маглі пакупацца і 
палюбавацца навакольнымі краявідамі. 

 
 У нашай школе працягваюцца рамонтныя 

працы. Рабочыя, якія праводзяць рамонт, цікавяцца і музеямі школы. Сяргей Пілецкі, 
аматар даўніны, арганізаваў групу, якая наведала этнаграфічны музей і музей кнігі і друку. Аб 
гісторыі стварэння музеяў і найбольш цікавых экспанатах распавёў кіраўнік музеяў Вітаўт 
Ермалёнак. Наведвальнікам было цікава даведацца пра многія рэчы, якімі карысталіся нашы продкі, 
у тым ліку кавальскія, цяслярскія – тыя, што датычаць прафесіі будаўніка, але сучасным  

будаўнікам ужо невядомыя. 

 
 Кіраўнік музеяў Вітаўт Ермалёнак і настаўнік гісторыі 

Максім Філіповіч зладзілі разведку ў вёску Суромшчыну і вывучалі 
вясковы могільнік у 

Мілашове.  
У вёсцы Суромшчына яны адшукалі этнаграфічныя 
рэчы сялян пач. 20 ст., а таксама шэраг здымкаў і 
дакументаў. Найбольш цікавая са знаходак – грамата 
рымскага папы Яна-Паўла ІІ, у якой ён дае 
дабраслаўленне за ахвяраванні ў будаўніцтве 
каталіцкай базілікі ў імя Найсвяцейшай Панны Марыі ў 
польскім горадзе Ліхэнь. Як напамін аб пасляваенным 
леса-мэблевым цэху пры раённым камбінаце бытавога 
абслугоўвання ў Міёрах краязнаўцамі быў знойдзены 
дыплом “Лепшы па прафесіі шліфавальшчык”, 
ганаровая грамата за самаадданую працу ў гонар 110-
гадовага юбілею з дня народзінаў У.І.Леніна 1980 года, 
ганаровыя граматы да разнастайных савецкіх святаў. У 
закінутай хаце аказалася шмат фотаздымкаў, звязаных з 
падзеямі каталіцкага касцёла ў Ідолце і Міёрах. 
Найбольш важныя з іх – пахаванне ксяндза-марыяніна 
Заёнца, душпастарскае наведванне біскупам Казімірам 
Свёнткам Міёрскага касцёла ў 1990 годзе. Знойдзены і 
невялікія абразы Святога Антонія, Маці Божай 
Вострабрамскай. Калекцыя музея кнігі і друку 
папоўнілася знаходкамі савецкіх капэртаў. 
На могілках вёсак Мілашова і Ідолта краязнаўцамі быў 
знойдзены камень-ахвярнік, вакол якога пазней і 
размясціліся могілкі. Найбольш старыя пахаванні з 
надпісамі адносяцца да канца 19-га стагоддзя. Але 
валуны ў цэнтры могілак сведчаць, што пахаванні тут 
адбываліся яшчэ ў больш старажытныя часы. 

Старэйшы гуртковец Кандратовіч Ігар падчас свайго 
адпачынку здзейсніў разведку ў вёску Чэрасы. 
Непадалёку ад царквы ў імя свяціцеля Мікалая ён 
адшукаў аскепкі керамікі 16-га – 20-га стагоддзяў, што 
сведчыць аб існаванні тут паселішчаў у той час. З 
металічных вырабаў ім былі знойдзены жалезныя 
завесы 19-га ст., фрагмент бронзавай жырандолі 18-га 
ст., верхняя частка тагачаснага падсвечніка. 

Мастак-дызайнер Гавазюк 

Уладзімір, які афармляе экспазіцыю гістарычнага музея, падараваў для 
раздзела цікавы артэфакт – наканечнік стралы, знойдзены на месцы былой 

крэпасці Сокал. Яна была пабудавана па загаду цара Івана Жахлівага падчас 
Лівонскай вайны ў 1566 годзе ў сутоку рэк Нішча і Дрыса. Па тых часах гэта было магутнае 

Краязнаўчыя 
разведкі 

Падарункі 
музею  
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ўмацаванне з 11
-цю вежамі, 
абкружанае 
валам і ровам. 
Але ў 1579 годзе 
войскі Рэчы 
Паспалітай 
здабылі і спалілі 
крэпасць. 
Страла такім 
чынам 
з’яўляецца 
сведкам той 
эпохі. Для 
раздзела “У 

часы Полацкага княства” мастак-дызайнер перадаў бутэроль – 
бронзавае наверша ножнаў мяча. Па нашым вызначэнні рэч 
адносіцца да 13 – 14 стагоддзяў і была ва ўзбраенні балцкіх 
плямёнаў – куршаў. У раздзел “Наш край у гады Вялікай 
Айчыннай вайны” руплівец музея перадаў сваю знаходку – кавалак 
рулі ад кулямёта Дзегцярова. 

 

Матэленак Сяргей, які вучыўся ў нашай 
школе дваццаць год таму, падараваў для 
музейнага аб’яднання два абразы 19-га 
стагоддзя, якія захоўваліся ў хаце яго бабулі 
Матэленак Рамуальды ў вёсцы Мальцы. 
Абраз “Святая Агнэса” напісаны на палатне 
невядомым мастаком Віленскай мастацкай 
школы ў 19-м стагоддзі. Яго памеры 40 см на 
60 см. Святая Агнэса паказана ў поўны рост, 
яна трымае ягня, якое з’яўляецца сімвалам 
Хрыста. Дзень Святой Агнешкі адзначаецца ў 
каталіцкім касцёле 21 студзеня. Менавіта ў 
гэты дзень у 304 годзе яна была пакарна 
смерцю ва ўзросце 12 год. Святая Агнэса 
шануецца ўсімі хрысціянскімі цэрквамі: 
каталіцкай, праваслаўнай, лютэранскай, 
англіканскай. Другі абраз, падараваны нам 
былым вучнем,–  літаграфія з выявай Маці 
Божай Вострабрамскай і кляштарам; яна 
датуецца 1881 годам, надрукавана была ў горадзе Чэнстахова на 

прадпрыемстве хромалітаграфіі Фэртвера. Памеры абраза 53 см на 40 см. Сапраўдны абраз 
знаходзіцца ў капліцы “Вострая брама” ў Вільні і з’яўляецца цудатворным. 
Падарунак ад Ніны Пазняк 

У жыхаркі Міёр Пазняк Ніны Антонаўны маці была выдатнай майстрыхай, умела шыць, ткаць, 
вязаць. Пасля яе смерці засталіся незапатрабаваныя вырабы. Таму дачка вырашыла падараваць іх у 
этнаграфічны музей “Сялянская хата”. Наш куфар папоўніўся скруткам саматканага льнянога 
палатна, кавалкам тканіны на мужчынскі касцюм, вытканай з воўны і пафарбаванай у чорны колер. 

Лісты з Буэнас-Айрэса 
Дзякуючы сучаснаму сеціву інтэрнэту для сувязей няма вялікай адлегласці. Далёкая Аргенціна 

становіцца блізкай. Таму з намі наладзілі сувязь Кіка Клімша і яе сястра Іаана Ясінская, якія 

з’яўляюцца ўнучкамі апошняга ўладальніка маёнтка Міжрэчча Альгерда Аскеркі і зараз жывуць у 

Буэнас-Айрэсе. Вось змест іх ліста ў перакладзе з польскай мовы: “Называмся Кіка Клімша і 
Іаана Ясінская. Абедзве жывём у Буэнас-Айрэсе. Пішам па-польску, хоць, магчыма, 
веданне намі гэтай мовы не з’яўляецца дасканалым. Можам пісаць і па-англійску. 
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З’яўляемся 
дочкамі Марыі і Ізы 
Аскеркаў, якія 
нарадзіліся ў 
маёнтку Міжрэчча 
ў 1925 і 1919 годзе. 
Наша радавое 
гняздо 
размяшчалася 
непадалёку ад 
Дзвіны і Друі ў 
Браслаўскім 
павеце Віленскага 
ваяводства. 
Шукаем усякіх 
звестак аб роднай хаце нашых маці. 
Наш дзядуля Альгерд Аскерка быў 
апошнім уладальнікам сядзібы, у 
якой ён жыў да 1939 года, калі 
сям’ю выслалі ў Сібір. Ніхто ўжо з іх 
не змог вярнуцца да радзімай хаты. 
Нашы маці ўжо не жывуць. Нас 
цікавіць, што стала з сядзібай 
пасля высылкі нашых родных. Маці 
апавядалі нам аб тых часах, 
прагулках, купанні ў рэчцы, 
сустрэчы з роднымі. Маем некалькі 
здымкаў сядзібы, якія захаваліся з 
таго часу. Таму вельмі жадаем 
даведацца аб гісторыі Міжрэчча 
пасля вайны. Да Вас прапанаваў звярнуцца краязнаўца Кастусь Шыталь з 
Глыбокага. Мая электронная пошта: e-mail kikaklimsza@gmail.com" 
Краязнаўца Вітаўт Ермалёнак у сваім лісце ў адказ распавёў трагічную гісторыю сядзібы ў 
Міжрэччы пасля вайны, даслаў здымкі падмуркаў былога дома ў Міжрэчы, які быў пасля вайны 
разрабаваны і пазней разабраны на гаспадарчыя патрэбы. Пасланы таксама здымкі надгробкаў з 
могільніка ў вёсцы Сташулі, былых уладальнікаў маёнтка. У адрозненне ад сядзібы, вандалы не 
кранулі надмагіллі Аскеркаў і Мірскіх. Сёння не існуе і сама вёска Міжрэчча. У нашым музейным 
аб’яднанні мы захавалі некалькі рэчаў з былой сядзібы.  
   На наш ліст мы атрымалі наступны адказ з Буэнас-Айрэса. 

“Шаноўны Вітольд! Дзякую за адказ на мой ліст, за аповед аб лёсе нашай роднай хаты, аб 
Вашым музеі. Вельмі цікава было чытаць на старонках вашага сайта аб мінулых часах. 
Высылаем фотаздымкі нашых родных. На першым з іх – наша сям’я, якая добраахвотна пайшла 
ваяваць з фашыстамі ў армію генерала Андэрса. Справа налева наступныя асобы: наш дзядуля 
Альгерд Аскерка, побач яго сын Юры, потым маці Кіка Клімшы Іза Аскерка, побач бабуля 
Францішка Аскерка з роду Шумскіх-Шаўманаў, апошняя на здымку – мая цёця, наймаладзейшая з 
Аскеркаў, Марыя. Фотаздымак зроблены ў Палестыне. Наша сям’я трымалася разам і па 
дэмабілізацыі ў 1948 годзе выехала ў Аргенціну. 
Мой тата быў радыётэхнікам і таму ў гады вайны служыў у войсках сувязі. Таму, маючы 
тэхнічную адукацыю, адразу ў Аргенціне знайшоў сабе працу. Наступны мой дасланы здымак 
паказвае наш велікодны стол у Аргенціне. На апошнім з дасланых здымкаў – наша сям’я ў 

Аргенціне ля дома Марыі Аскерка-Ясінскай. Яшчэ раз дзякую за дасланыя звесткі. Вельмі рады, 

што маем інфармацыю з нашай роднай старонкі. Чакаем наступных лістоў. З пашанай Кіка”. 
 

mailto:kikaklimsza@gmail.com
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Напачатку вандроўнік агледзеў захаваныя рэшткі 
сценаў рымскай крэпасці, дзе адшукаў фрагменты 
керамікі антычнага часу. Далей азнаёміўся з жытлом 
рымлян, будынкі якіх дастаткова добра перажылі 
тысячагоддзі і ўражваюць сучасніка. Ад антычных 
часоў можна пабачыць былы грэчаскі тэатр 2-га ст.да 
н.э., які пазней рымляне выкарыстоўвалі як амфітэатр 
для правядзення гладыятарскіх баёў. Гэта самы вялікі 
амфітэатр антычнасці, які знаходзіцца ў Турцыі, ён мог 
змясціць каля 20 тысяч гледачоў. Захавалася і агора – 
месца разнастайных грамадскіх сходаў. Падчас 
шпацыру па ўжо сучасным турэцкім горадзе выклікае 
здзіўленне, што антычны горад можна пабачыць 
наўпрост пад нагамі. Пасля правядзення археалагічных 
раскопак захаваныя руіны былі пакрыты тоўстым 
шклом, і таму, праходзячы па ходніках, непасрэдна пад 
нагамі мінакі могуць пабачыць рэшткі антычных 
пабудоў. Уражвае і велічны будынак 
раннехрысціянскай базілікі, таксама захаваны да 
нашага часу. На ўзбярэжжы захопліваюць турыста 
прыгожыя калоны храма Апалона. Зараз цяжка 
паверыць, што пасля разбурэння горада піратамі ў 10-м 
стагоддзі і некалькімі землятрусамі паселішча было 
закінута яго жыхарамі і засыпана пяском. Толькі 

Гатэль, дзе адпачываў міёрскі 
краязнавец, знаходзіўся ў мясцовасці 
непадалёку ад антычнага горада Сід. 
Таму першую вандроўку Вітаўт 
Ермалёнак здзейсніў менавіта ў гэты 
горад, які мае старажытную і 
загадкавую гісторыю.  

 Краязнаў ца ў  Тўрцыі 
Вітаўт Ермалёнак з мэтай знаёмства са 
славутай сталіцай трох імперый Стамбулам 
напачатку ліпеня пабыў у Турцыі. 
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напрыканцы 19-га 
стагоддзя сюды 
зноў прыйшлі 
людзі. Археолагі 
змаглі нанава 
ўваскрэсіць 
старажытны горад. 
Матэрыялы 
раскопак можна 
пабачыць у 
экспазіцыі 
археалагічнага 
музея. Вандроўка ў 
Стамбул адбылася 
самалётам з 
аэрапорту ў 
Анталіі. Пералёт 
заняў менш за 
гадзіну. Стамбул, 
які спачатку 
называўся Візанцій 
і быў заснаваны 
грэчаскімі 
каланістамі, у 396 
годзе стаў сталіцай 

Заходняй Рымскай імперыі, якая ў сярэднявеччы атрымала назву Візантыйскай. Канстанцінопалем 
горад стаў называцца ў гонар імператара Канстанціна, пры якім хрысціянская рэлігія стала 
дзяржаўнай. Пасля захопу сталіцы Візантыі ў 1463 годзе Асманскай імперыяй горад застаўся 
сталіцай, толькі ўжо Асманскай імперыі пад назвай Істамбул, або Стамбул. Толькі падчас 
усталявання Турэцкай рэспублікі “бацька турак” Кемаль Атацюрк у 1923 годзе перанёс сталіцу ў 
горад Анкару. Але па-ранейшаму Стамбул з’яўляецца буйнейшым гандлёва-прамысловым і 
культурным цэнтрам Турцыі з насельніцтвам больш як 16 млн жыхароў. Маё знаёмства з гэтым 
горадам пачалося з галоўнай плошчы горада – Султанахмет, або Іпадрома. Будынкі іпадрома былі 
разабраны пасля 
заваёвы туркамі 
сталіцы Візантыі. 
На плошчы 
захаваліся 
велічныя помнікі 
мінулых часоў, 
якія 
прывабліваюць 
турыстаў. Самы 
стары з іх – 
абеліск з 
егіпецкага храма 
Луксор, 
дастаўлены ў 
Візантыю па 
загаду імператара 
Феадосія ў 390 
годзе. Узрост 
абеліска сягае да 
16-га стагоддзя 
да н.э. На 
спецыяльна 
пабудаваным 
пастаменце з 
мармуру мы 
бачым 
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барэльефы, якія ўшаноўваюць 
імператара. Вага калоны 300 тон. Сам 
абеліск упрыгожаны іерогліфамі, якія 
ўхваляюць перамогі фараона Тутмоса ІІІ. 
Вышыня калоны ў Егіпце дасягала 32 
метраў, але каб перавезці помнік, яна 
была скарочана да 17,5 метраў, таму 
зараз яе вышыня разам з п’едэсталам 
крыху менш за 19 метраў. На плошчы 
знаходзіцца і так званая “змяіная 
калона”, якая была перавезена з 
дэльфійскага свяцілішча па загаду 
імператара Канстанціна ў 326 годзе. 
Сама калона ў Грэцыі была адліта з 
бронзы для ўшнавання перамогі грэкаў 
над персамі ў бітве пры Платэях у 379 
годзе да нашай эры. У арыгінале яна 
была вышынёй 6,5 метраў і ўяўляла 
скрутак з трох змей. Але ў 1700 годзе 
галовы былі адбіты, і туркі 
выкарыстоўвалі калону як фантан. Зараз 
вышыня калоны – толькі 5 метраў. 
Апошнім па ўзросту помнікам, які 
ўпрыгожвае плошчу, з’яўляецца нямецкі 
фантан. Ён быў падараваны турэцкаму 
султану ў гонар наведвання Стамбула ў 
1898 годзе імператарам Германіі 
Вільгельмам ІІ. Помнік быў выраблены ў 
Германіі і ўстаноўлены ў 1900 годзе. 
Знутры ён упрыгожаны залатымі 
мазаікамі і манаграмамі кайзера і 
турэцкага султана Абдул-Хаміда ІІ. 
Наступны аб’ект майго знаёмства са Стамбулам – “Блакітная мячэць”. Блакітнай яе назвалі таму, 
што пры будаўніцтве была выкарыстана кафля блакітнага колеру. Храм мае не чатыры, а шэсць 
мінарэтаў. Дойлід Хаджы Мімар Сінан агі выкарыстаў пры будаўніцтве мячэці як элементы 
візантыйскай, так і ісламскай архітэктуры. Будынак быў узведзенны ў 16-м стагоддзі пры султане 
Ахмедзе І. Нягледзячы на тое, што там адбываецца рэстаўрацыя, мы змаглі патрапіць унутр мячэці і 
палюбавацца яе інтэр’ерам. Праўда, для гэтага трэба было не толькі надзець маскі, але і апрануць 
паверх шортаў нейкую спадніцу ды тапкі. Далей наш шлях ляжаў да самага велічнага будынка 
гэтага горада-храма – святой Сафіі, якая ўсяго год назад ізноў была вернута мусульманам і 
ператворана ў дзейную мячэць, таму зараз падчас малітваў тут заслонай з тканіны закрываюць 
аўтар і галоўную фрэску з абразом Багародзіцы. Пашчасціла, што мая паездка адбылася падчас 
пандэміі каронавіруса і чаргі ў храм не было. А раней, каб патрапіць унутр храма, трэба было 
пачакаць у чарзе 2 – 3 гадзіны, і гэта пры ўмяшчальнасці 10 тысяч чалавек. Велічны будынак быў 
пабудаваны пры імператары Юсцініяне ў 532 годзе за пяць год, за амаль паўтары тысячы год 
вытрымаў і землятрусы, і пажары, і рэвалюцыі. Мусульмане не шануюць фрэскі і мазаікі, таму яны 
падчас існавання мячэці былі схаваны пад тынкоўкай. Пасля правядзення рэстаўрацыі, калі храм у 
20-м стагодді стаў музеем, частку з іх мы можам пабачыць. Не прыдаюць хараства і вялікія круглы 
шчыты з надпісамі ў гонар Алаха. Але ўсё роўна веліч храма, яго вышыня ўражваюць. Яго купал 
дыяметрам 51 метр ад вялікай колькасці вокнаў здаецца завіслым у паветры. У храме захоўваецца 
як хрысціянская атрыбутыка інтэр’ера, так і мусульманская. 
Далей наша турысцкая група падымаецца на пагорак, каб пазнаёміцца з самым велічным палацам 
Стамбула – “Топкапы”. У перакладзе з турэцкага гэта гучыць як “гарматная брама”. Напэўна палац 
названы так, бо кожны раз, як султан пакідаў сваю рэзідэнцыю, гучаў гарматны стрэл. У антычныя 
часы на гэтым месцы ўзвышаўся акропаль, потым у хрысціянскія часы на месцы храма Афрадыты 
была ўзведзена царква Святой Ірыны. Захаваная да нашага часу царква ператворана ў мячэць. 
Адразу пасля заваёвы туркамі Канстанцінопаля султан Мехмед ІІ распачаў будаўніцтва тут палаца, 
які праз сто год, пры султане Сулеймане быў кардынальна перабудаваны. Але і потым, на працягу 
наступных стагоддзяў, ён яшчэ неаднойчы дабудоўваўся і ўвесь час узбагачаўся. На працягу 400 год 
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гэты палац заставаўся 
галоўным палацам Асманскай 
імперыі. Да 1854 года тут 
жылі і кіравалі 25 султанаў. У 
1923 г. па загаду прэзідэнта 
Мустафы Кемаля, як і ўсе 
былыя палацы султанаў, 
Топкапы ператвораны ў 
музей. За год яго наведваюць 
больш двух мільёнаў 
турыстаў, бо тут ёсць што 
пабачыць. Палац пабудаваны 
па прынцыпу чатырох двароў, 
абнесеных сцяной. У першым 
двары ход адкрывае Брама 
Валадара: тут знаходзіліся 
стайня і другія гаспадарчыя 
памяшканні, а таксама царква 
Св.Ірыны. Быў і двор 
Янычараў – гвардыі султана, 
толькі сюды маглі трапіць 
наведвальнікі, далей ім уваход 

быў забаронены. Тут ладзіліся і ўсялякія ўрачыстасці. Наступныя галоўныя вароты называліся 
Брама Вітання. За імі размяшчаліся памяшканні для пасяджэнняў і скарб дзяржавы. Інтэр'ер 
уражвае багаццем аздаблення ў выглядзе арак, калонаў, дэкаратыўных кратаў і барэльефаў. Сам 
султан на пасяджэннях не прысутнічаў, а сачыў за правядзеннем нарадаў візіраў з акна вежы 
Правасуддзя, і калі быў не згодны з рашэннем, то зачыняў акно. У гэтым двары знаходзіўся і ўваход 
у гарэм, які ў наш час таксама служыць музеем. Трыста пакояў – такая агульная колькасць 
памяшканняў гарэма. Наступны ўваход называўся “Брама шчасця”. Адразу за брамай размяшчалася 
тронная зала, дзе султан займаўся дзяржаўнымі справамі, прымаў замежных паслоў. У наступных 
замкнутых пакоях жылі нашчадкі прэстолу, побач месцілася школа падрыхтоўкі кіруючых кадраў і 
бібліятэка. Тут і зараз месціцца музей кнігі з асабістых калекцый султанаў. У гэтым двары 
размешчана і самая вялікая мячэць палаца. У чацвёртым двары знаходзіліся разнастайныя 
павільёны, была мячэць і вежа для назіранняў, падсобныя памяшканні. Тут былі сады, дзе любілі 
гуляць султаны. Захаваліся і буяюць рознымі раслінамі сады да сённяшняга часу. А з прыгожай 
мармуровай тэрасы мы можам любавацца чароўнымі краявідамі праліва Басфор. Вядома, некалькі 
гадзін для азнаямлення з гэтымі вялікімі збудаваннямі мала, але і іх хапае, каб падзівіцца на 
прыгожыя фрэскі, карункавую каменную разьбу, разнастайныя ўзоры-арабескі на сценах. 
Уражваюць экспанаты, змешчаныя ў асобных галерэях. У збройнай здзіўляе сваёй прыгажосцю 
аздоблены каштоўнымі камянямі самы дарагі ў свеце кінжал, або самы вялікі парадны меч 
даўжынёй тры метры. Шмат халоднай зброі ўпрыгожана дыяментамі і пярлінамі. Краязнаўца з 
Міёраў, блукаючы па парку, адшукаў плітку з блакітнай палівай, якую не ўзяў з сабою, а пакінуў 
ахоўнікам. Але найлепшы спосаб азнаёміцца з найбольшай колькасцю помнікаў архітэктуры – гэта 
выправа на яхце па праліве Басфор і Мармуровым моры. Велічная сталіца імперый і яе асноўныя 
помнікі бачны як на далоні. На працягу некалькіх гадзін яхта няспешна плыве па праліве, і зноў нас 
чаруюць непаўторныя краявіды: магутныя гарадскія сцены візантыйскай эпохі, крэпасць 
Румеліхісар султанскай эпохі, Галацкая і Дзявочая вежы, якія асабліва прыгожа асвятляюцца ноччу. 
Вылучаюцца сваім казачным выглядам палацы Далмабахчэ і Бёйлірбей. З сучасных збудаванняў, 
размешчаных на азіяцкім баку Басфора, уражваюць тэлевізійная вежа і мячэць, пабудаваная па 
загаду прэзідэнта Эрдагана, у якой адразу могуць змесціцца 60 тысяч вернікаў. Яшчэ можна без 
ліку пералічваць цікавосткі Стамбула, але лепш там пабываць, каб наяве пабачыць непаўторнасць 
аблічча гэтага велічнага горада. 
Наступная экскурсія, здзейсненая міёрскім краязнаўцам, была ў наваколлі горада Дэмрэ. Ад горада 
Сідэ, дзе непадалёку месціўся гатэль, у якім жыў краязнаўца з Міёраў, да горада Дэмрэ 215 кіламет-
раў. Але камфартабельны аўтобус і прыгожыя краявіды зрабілі дарогу цудоўнай. 
 
Гэта вандроўка дала магчымасць азнаёміцца з гістарычнымі помнікамі чатырох культур: лікійскай, 
эліністычнай, рымскай і візантыйскай. Непаўторнае ўражанне пакідае і прыгажосць мясцовай пры-

роды. Першы значны прыпынак – паселішча Міра, былая сталіца Лікіі. Найбольш значны 



11 

гістарычны помнік – даволі добра 
захаваны грэчаскі тэатр, які пазней як і 
паўсюдна рымляне перарабілі ў 
амфітэатр. Дыяметр амфітэатра дасягае 
110 метраў, у ім змяшчаліся 15 тысяч 
гледачоў. Наведвальнікаў здзіўляе, што 
пабудаваны ён без бетоннага раствору, 
камні проста шчыльна складваліся 
адзін на другі і не разбурыліся, 
нягледзячы на некалькі землятрусаў і 
тое, што ён быў  
засыпаны да 19-га стагоддзя зямлёй з 
ракі Мірас падчас вялікай паводкі 12-
га стагоддзя. Зараз добрая акустыка 
тэатра дазваляе праводзіць у ім 
фестывалі. Падчас пошуку на руінах 
амфітэатра краязнаўца з Міёраў 
адшукаў для музея цікавы кавалак 
апрацаванга камня з пабудовы. 
Здзіўляюць турыстаў і грабніцы, 
высечаныя ў скалах, якім 2,5 тысячы 
год. Старажытныя лікійцы верылі, што 
чым вышэй будзе пахаванне 
нябожчыка, тым бліжэй ён будзе да 
багоў. Таму самыя багатыя гараджане 
хавалі сваіх памерлых родзічаў як мага 
вышэй. Самі грабніцы больш падобны 
на дамы, што сведчыць аб майстэрстве 
старажытных камнярэзаў. У III–II ста-
годдзях да нашэй эры горад Міра быў 
буйнейшым у Лікіі, таму атрымаў пра-
ва чаканкі манет. Але ў 7-м стагодзі 
нашай эры ён быў спустошаны набегамі арабаў і затоплены глеем ракі Мірас. Наступная цікавостка 

нашай вандроўкі – былы горад Даліхістэ. Дарога да яго маляўнічая, паміж гор віецца серпантынам, 
а ў адным месцы нават праходзіць праз вялікі тунэль. Горад зараз не існуе, ён быў разбураны 
землятрусам. Турыст можа пабачыць яго руіны толькі плывучы на яхце ўздоўж узбярэжжа. Дамы ў 
горадзе былі пабудаваны ў некалькі паверхаў, неабходная для чалавека вада збіралася ў каменныя 
цыстэрны, існавала складаная сістэма каналізацыі. Спачатку Даліхістэ быў умацаваным портам, дзе 
пражывалі адны мужчыны, але з цягам часу стаў звычайным горадам. Яго будынкі былі 
ўпрыгожаныя мазаікай. Верхняя частка іх, размешчаная на пагорку, захавалася да нашага часу, 
вуліцы прыступкамі апускаюцца ў марскія глыбіні. Плывучы на яхце, пад бортам праз чысцюткую 
ваду можна бачыць руіны пабудоў і брукаваных вуліц, калоны, аркі, кавалкі амфараў для 
захоўвання віна і аліўкавага масла часоў антычнасці. Непадалёку на беразе захаваліся руіны 
лікійскага горада Сімены. Тут таксама можна пабачыць рэшткі амфітэатра на 300 месцаў, сцены 
візантыйскай крэпасці, лікійскія грабніцы ў скалах, частка з іх ужо знаходзіцца пад вадою, узровень 
якой падняўся ў параўнанні з антычным часам. На тэрыторыі былога антычнага горада зараз 
знаходзяцца турэцкія пасёлкі Учаыз і Келекей. У сучасных панадворках турак можна пабачыць 
антычныя калоны, рэшткі старажытных пабудоў. На зваротным шляху мы спыніліся ў горадзе 

Дэмрэ, каб пазнаёміцца з яго галоўным гістарычным помнікам – царквой свяціцеля Мікалая 
Цудатворцы, які вельмі шануецца і на Беларусі. Свяціцель Мікола быў біскупам Міры з 300 да 343 
года, абараняў нявінна асуджаных, мірыў ворагаў, быў абаронцам дзяцей і маракоў. Ён стаў 
прататыпам Санта-Клаўса, які прыносіць падарункі дзецям на свята Раства Хрыстовага. Калі святы 
памёр, яго парэшткі памясцілі ў каменную труну, якая была пастаўлена ў спецыяльна пабудаваным 
храме. Італьянскія гандляры выкралі іх і перавезлі ў горад Бары, дзе яны знаходзяцца да гэтага часу. 
Царква паступова заносілася пяском і зараз знаходзіцца на 4 метры ніжэй паверхні зямлі. Толькі ў 
19-м стагоддзі храм быў раскапаны, і зараз пілігрымы могуць яго наведаць і ўшанаваць памяць св. 
Мікалая. Нягледзячы на тое, што храм доўгі час быў засыпаны зямлёй, захаваліся фрэскі мінулых 
часоў. Лічыцца, што нават захаваны каменны саркафаг, дзе месцілася цела Цудатворца, вылечвае 
тых, хто ля яго моліцца, ад хваробаў, а незамужнія дзяўчаты пасля малітвы хутка выходзяць замуж. 
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На зваротным шляху турысты наведалі прадпрыемства, дзе пабачылі апрацоўку разнастайных 

камянёў і вырабы з іх – статуэткі, пярсцёнкі, каралі, амулеты, крыжыкі і г.д. Не губляў дарэмна 
часу краязнавец з Міёраў і адпачываючы на моры. Плёнам пошукаў на пляжы сталі манеты і 

закамянеласці. Вітаўт Ермалёнак 

 

 

Вітольду Антонавічу Ермалёнку з Міёр і яго археолага-краязнаўчаму клубу 

“Арганаўты мінулага”, якому спаўняецца 45 год, прысвячаецца 

Добра таму, хто здолеў 
Мэтай узвысіць жыццё, 
Шэрыя будні адолеў, 
Слова сказаў сваё. 
 
Як арганаўтам праз моры 
Трэба было плысці, 
Трэба некаму зрушыць горы, 
Каб адкрыць, захаваць, знайсці. 
 
Ў курганах пахавана гісторыя 
Краю нашага за вякі. 
Тут славутых падзей тэрыторыя 
І няўдач ракавых камяні. 
 
Разбураць яшчэ трэба горы 
Закарэлай чужой хлусні 
Пра высокія нашы зоры 
І спрадвечныя карані. 
 
Ў курганах, на архіўных паліцах, 
На гарышчах сядзібаў старых 
Скарб галоўны таемна зіхціцца, 
Арганаўтаў чакае тваіх. 
 
Хто ўжо зведаў шукальніка долю, 
Зразумее той слова маё: 
Добра таму, хто здолеў 
Мэтай узвысіць жыццё. 

“Міёрская даўніна”. Газета надрукаваная ў рамках рэалізацыі мясцовай 
ініцыятывы “Моладзевая інтэрактыўная культурна-гістарычная 
пляцоўка “Спадчына Міёрскага краю”, рэалізуемай у рамках праекта 
“Разам для грамады і прыроды: узмацненне працэсу развіцця ў Міёрскім 
раёне праз супрацоўніцтва мясцовай улады і грамадзянскай супольнасці” 
пры фінансавай падтрымцы Еўрапейскага саюза.  
Змест выдання з'яўляецца прадметам адказнасці супрацоўнікаў 
ініцыятывы  “Моладзевая інтэрактыўная культурна-гістарычная 
пляцоўка “Спадчына Міёрскага краю” і не адлюстроўвае пункт 
гледжання Еўрапейскага саюза. 
 
Над нумарам працавалі: Ермалёнак В А., Кандратовіч І., Бубала А. Ф., 
Філіповіч М., члены ініцыятыўнай групы 
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