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 НАШЫ НАВІНЫ 

ЭКСКУРСІІ 

У МУЗЕІ ГУРТКОЎЦЫ  

Падмуркам тэарэтычных заняткаў 

гуртка “Арганаўты мінулага” з’яўляюцца 

экскурсіі ў музеі нашай школы. Так у гэтым 

навучальным годзе малодшая група 

гурткоўцаў пры праходжанні тэмы 

“Археаграфія” наведала музей кнігі і друку, а 

пры вывучэнні тэмы “Этнаграфія” азнаёмілася 

з экспанатамі музея “Сялянская хата”. 

Асабліва шмат заняткаў праводзілася  ў 

гістарычным музеі па тэме “Археалогія”. 

Сябры гуртка маглі пабачыць шматлікія 

прылады першабытных людзей каменнага 

веку, падрабязна даведацца аб адкрыцці 

старажытных паселішчаў старэйшымі 

пакаленнямі “арганаўтаў”. 

ЭКСКУРСІЯ Ў МУЗЕЙ КНІГІ І ДРУКУ  

Захавальніца фондаў музеяў Марыя 

Ермалёнак правяла экскурсію ў музеі кнігу і 

друку для вучняў 6-в класа па тэме “Добры 

дзень, музей!”. Экскурсавод музея распавяла 

школьнікам аб асноўных раздзелах экспазіцыі, 

аб гісторыі найбольш каштоўных экспанатаў з 

кожнага раздзела. Асабліва запомніўся дзецям 

аповед Марыіі Георгіеўны аб прадметах пісьма 

і матэрыяле, на якім пісалі ў старажытнасці. 

ЭКСКУРСІІ ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ З ЛАГЕРА .  

На зімовых канікулах наведалі 

гістарычны музей дзеці першага і другога 

атрадаў лагера “Зорная краіна” нашай школы. 

Кіраўнік музея правёў для іх экскурсіі па двух 

першых раздзелах: ”Старажытная гісторыя 

краю” і “Нумізматыка Мёршчыны”. Каб 

выклікаць большую ўвагу да тэмы, 

экскурсавод папярэдзіў аб правядзенні 
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віктарыны напрыканцы экскурсіі. Таму дзеці з 

увагай слухалі аповед Вітаўта Ермалёнка аб 

археалагічных помніках Мёршчыны, аб 

паходжанні манет і скарбаў. Нягледзячы на 

тое, што прысутнічалі вучні розных узростаў 

ад першага да сёмага класа, маленькія 

школьнікі ніколькі не адставалі ад старэйшых, 

вось чаму амаль усе дзеці атрымалі прызы. 

У МУЗЕІ – ШКОЛЬНІКІ З ЯЗНА  

Вучаніцы шостага класа Язненскай 

школы-сада на чале з настаўніцай Наталляй 

Мікалаеўнай Жойдзік прымаюць удзел у 

конкурсе праектных прац. Язненснкія 

школьнікі абралі тэму, звязаную з грашовым 

абарачэннем на Мёршчыне. Вось чаму яны 

наведалі гістарычны музей нашай школы па 

тэме “Нумізматыка Мёршчыны”. Кіраўнік 

музея Вітаўт Ермалёнак, выдатны знаўца 

гісторыі грашовага абарачэння ў нашым краі, 

не толькі распавёў аб асноўных знаходках 

манет і скарбаў, але і паказаў шматлікія 

манеты і скарбы, якія былі знойдзены на 

Мёршчыне і знаходзяцца як у экспазіцыі, так і 

фондах музея. Рымскія дынарыі, арабскія 

дырхемы, пражскія грошы ды шматлікія 

манеты ВКЛ, Рэчы Паспалітай і Расійскай 

імперыі, якіх было шмат знойдзена на 

Мёршчыне,– яскравыя сведкі грашовага 

абарачэння на Мёршчыне ў мінулым. 

Удзельніцы праекта таксама даведаліся і аб 

гісторыі папяровых грошай. У дадатак госці 

атрымалі тэксты даследаванняў Вітаўта 

Ермалёнка па нумізматыцы. 

У МУЗЕІ – ГОСЦІ З ВІЦЕБСКА  

Муж і жонка Ігар, Алена Кальцовы, іх 

сын Уладзіслаў, прыехаўшы на Каляды да 

родных у Мёры, па прапанове настаўніка 

фізкультуры нашай школы Міхаіла Сушко 

наведалі гістарычны музей. Гасцям спадабаўся 

падрабязны аповед аб гісторыі Мёршчыны, 

таму кіраўнік музея Вітаўт Ермалёнак азнаёміў 

віцябчан толькі з некалькімі раздзеламі музея. 

Гасцей асабліва зацікавіў аповед экскурсавода 

аб гісторыі знаходак разнастайных экспанатаў. 

Так, госці даведаліся аб гісторыі адкрыцця 

археалагічных помнікаў, пра набыццё турэцкай 

літаўры, аб пярсцёнку з жабраў шчупака 1884 

года, паходжанні карты Петраграда 1917 года і 

іншых экспанатаў. Асабліва захапіўся 

гісторыяй пошукаў экспанатаў нашага музея 

дзесяцікласнік Уладзіслаў, які цікавіцца 

гісторыяй, прымае ўдзел у алімпіядах і 

конкурсах. 

У МУЗЕІ – ФОТАСЕСІЯ  

У Беларусі праводзіцца фотаконкурс, 

прысвечаны гісторыі пагранічных войскаў. 

Былая вучаніца нашай школы Люба Шабалтас, 

якая зараз служыць у пагранічных войсках на 

латвійска-беларускай мяжы, прымае ў ім удзел. 

Для лепшага ўражання вырашыла выкарыстаць 

нагляднасці з экспазіцыі гістарычнага музея, 

прысвечанай вайне. У фотасесіі прынялі 

таксама ўдзел вучаніца трэцяга класа Юрчанка 

Надзя і ветэран- пагранічнік Барчук Ігар. 

БІБЛІЯТЭЧНАЯ ГАДЗІНА  

У актавай зале нашай школы для 

старшакласнікаў прайшла чарговая 

бібліятэчная гадзіна, арганізаваная 

бібліятэкарам школы Варона Дзіянай 

Альбертаўнай. На гэты раз паседжанне было 

прысвечана году малой радзімы. На сустрэчу 

быў запрошаны кіраўнік музейнага аб’яднання 
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школы, краязнаўца Вітаўт Ермалёнак. Ён 

пазнаёміў школьнікаў з вывучэннем гісторыі 

Мёршчыны. Падчас гутаркі былі паказаны 

буктрэйлеры па кнігах краязнаўца. Школьнікі 

ахвотна задавалі пытанні Вітаўту Ермалёнку аб 

шляхах яго станаўлення як музейшчыка і 

краязнаўца. 

КАНФЕРЭНЦЫЯ Ў ВІЦЕБСКУ  

14 снежня 2018 года ў Віцебскім 

абласным краязнаўчым музеі адбылася 

міжнародная навукова-практычная 

канферэнцыя, прысвечаная стагоддзю 

абласнога краязнаўчага музея. У шматлікіх 

дакладах асвятляліся разнастайныя старонкі 

гісторыі развіцця Віцебшчыны ад 

старажытных часоў да нашых дзён. Шмат увагі 

надавалася пытанням развіцця музейнай 

справы, папулярызацыі аб’ектаў гісторыка-

культурнай спадчыны, гісторыі музейных і 

прыватных калекцый. Краязнавец з Мёраў 

В.А.Ермалёнак падрыхтаваў для канферэнцыі 

даклад “Асаблівасці стварэння этнаграфічнага 

музея “Сялянская хата”. 

100 ГОД УТВАРЭННЯ БССР  

1 студзеня 1919 года была абвешчана 

Савецкая Сацыялістычная рэспубліка 

Беларусь. Да гэтай падзеі ў раённым 

тэрытарыяльным цэнтры сацыяльнага 

абслугоўвання насельніцтва адбылася 

сустрэча, прысвечаная тэме “Станаўленне 

беларускай дзяржаўнасці”. Ініцыятарамі 

правядзення былі райкам БРСМ і ГА ”Белая 

Русь”. На імпрэзу былі запрошаны вучні 9-х 

класаў СШ №2 г. Мёры. З уступным словам 

звярнулася да прысутных першы сакратар РК 

ГА БРСМ Вікторыя Пяткевіч, якая паставіла 

перад прысутнымі мэты мерапрыемства. 

Далей да ўдзельнікаў звярнуўся 

настаўнік гісторыі і краязнавец Вітаўт 

Ермалёнак. Ён распавёў аб асноўных этапах 

развіцця дзяржаўнасці на беларускіх землях ад 

часоў Полацкага княства, князі якога на 

працягу некалькіх стагоддзяў адстойвалі сваю 

незалежнасць. Далей прамоўца спыніўся на 

развіцці дзяржаўнасці ў складзе Вялікага 

Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай, 

стварэнні 25 сакавіка 1918 Беларускай 

Народнай Рэспублікі ва ўмовах нямецкай 

акупацыі як лагічнага выніку рэалізацыі 

нацыянальнай ідэі свядомай беларускай элітай. 

Утварэнне беларускай дзяржаўнасці на 

савецкай аснове 1 студзеня 1919 года – гэта 

вынік усяго папярэдняга руху беларускага 

народа да сваёй дзяржавы. Створаная ССРБ не 

была ў поўным сэнсе незалежнай краінай, але 

яе існаванне садзейнічала захаванню самой ідэі 

дзяржавы, на аснове якой і была абвешчана 

незалежная Рэспубліка Беларусь 25 верасня 

1991 года. Пасля свайго выступу Вітаўт 

Ермалёнак правёў для школьнікаў віктарыну, 

пераможцы атрымалі прызы. Навуковы 

супрацоўнік Аляксандр Рынкевіч паказаў 

вучням ваенныя рэліквіі, выкананыя воінамі і 

партызанамі. Для большасці вучняў іх 

прызначэнне было ўжо незразумелым, але 

выклікала пэўную цікавасць. Карэспандэнт 

газеты “Міёрскія навіны” Аляксандр 

Матэленак, які доўгі час быў рэдактарам 

раённай газеты,  распавёў прысутным аб яе 

гісторыі, якая з’яўляецца сапраўдным 

летапісам нашага краю, праз якую пазнаецца і 

гісторыя беларускай дзяржавы. Прамоўца 

нагадаў аб нашых славутых земляках, якія 

ўнеслі значны ўклад у развіццё культуры і 

эканомікі Мёршчыны. Арганізаваная сустрэча 
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будзе мець пэўную карысць для вучняў, якім 

трэба ў будучым мацаваць беларускую 

дзяржаву. 

ДА ЗМОГІ! ДА ЗМОГІ!ДА ЗМОГІ! 

            І ПРАРАСЛО ІМЯ 

Цішку Гартнаму – Зміцеру Жылуновічу, 

старшыні Часовага ўраду абвешчанай ім  

у 1919 г. нашай Дзяржавы. 

Да нас вярнуўся невядомым-даўнім. 

А быў аратым, першым на сяўбе… 

Цераз пакуты падступала даўка 

Няскораная памяць пра Цябе. 

Сышлі зімы  запозненыя льдзіны. 

І прарасло імя праз чорны снег… 

Паўстаў Паэтам і Грамадзянінам 

У нашай апрытомненай вясне. 

Праветрылі людзей з пякучай доляй –  

У строй яны становяцца наноў. 

А колькі яшчэ ў родныя гняздоўі 

Не даляцела з выраю сыноў? 

Дзяржаватворца за заслонкай  варты 

Трываў… Трымаў сваёй душы каркас… 

З надзеяй аглядае Цішка Гартны 

Дзяржаву, ўзгадаваную для нас. 

27 лістапада 1967 г. Уручча. 

“Ад сягонняшняга дню…” 

Да змогі!  Да змогі! Да змогі! 

      (З “Маніхвэста…” Цішкі  Гартнага 

            ад 1 студзеня 1919 г. 

– Час татальнае аблогі 

тое, што вышэй бярлогі,-- 

ставіў з ног на галаву… 

Сам я дыхаў у траву. 

А калі скруцілі ў рог, 

 лёг без галавы і ног: 

каб не думаў, што жыву. 

Вы ж не бублікі-нябогі. 

Будучыня – наяву! 

І заву, заву да змогі, 

добрых волатаў падмогі… 

Тое, што вышэй бярлогі,-- 

стаўце з галавы на ногі,  

а не з ног на галаву! 

Далучыўся да закліку Зміцера 

Хведаравіча 

Сяргей Панізьнік – у 1962 г. выпускнік 

фельдчарскага  

аддзялення Магілёўскай медыцынскай 

вучэльні. 

НОВЫЯ ЗНАХОДКІ  

ПАДАРУНКІ А Д АЛЕНЫ ЯКУШЫНАЙ 

Актыўны сябра нашага гуртка 

“арганаўт” Маляўка Сяргей пасля службы ў 

войску завітаў да нас у музей, каб падараваць 

пакунак малітоўных кніг на польскай мове, 

якія перадала для музея кнігі і друку яго маці 

Якушына Алена Эдуардаўна. Хутчэй за ўсё 

кнігі ў мінулым належалі сястры законнай 

Магдалене Мароз, таму што на выданні “Аб 

наследаванні Езуса Хрыста” Томаша з Кэмпі ў 

перакладзе на польскую мову ксяндза А. 

Елавіцкага змешчаны наступны надпіс: 

“Дарагой сястры Магдалене Мароз на ўспамін 

аб двухмесячных практыкаваннях для сясцёр 

законных у Друі. Сястра Юзэфа Жук. 6 верасня 

1937 года”. Два асобнікі гэтай кнігі, якія 

трапілі да нас у музей, былі надрукаваны ў 

Кракаве ў 1922 годзе і ў Варшаве ў 1935 годзе. 

Для сясцёр законных з падараваных нам кніг 

быў прадназначаны і малітоўнік пад назвай 

“Катэхезіс трэццяга закону заложанага Св. 

Францыскам і рэфармаванага папам Леонам 

13”. Выданне пабачыла свет у Варшаве ў 
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друкарні пад назвай “Сям’я Серафіцкая” у 

1926 годзе. 

   Наша дабрадзейка падаравала нам і 

кнігу “Чатыры Евангеллі Пана Нашага Езуса 

Хрыста”, якія былі надрукаваны ў Кракаве ў 

1937 годзе і апрацаваны для друку прафесарам 

Ягелонскага Ўніверсітэта ксяндзом Юзэфам 

Архутоўскім. Павялічыць нашу калекцыю 

рэлігійнай літаратуры і новае выданне 

малітоўніка “Езус, Марыя, Юзэф”, 

надрукаване ў Чэнстахове ў 1931 годзе. 

Цікавае выданне “Імшал нядзельны” быў 

надрукаваны ў польскім горадзе Ополе ў 

друкарні Святога Крыжа ў 1960 годзе. Кніга 

кішэннага фармату была прызначана для 

вернікаў, а не для святароў, якія для малітвы 

падчас імшы карыстаюцца больш вялікімі 

фаліянтамі. З гэтай жа тыпаграфіі нам 

падаравалі выданне “Спеўніка касцельнага” 

укладальніка ксяндза Яна Сядлецкага, якое 

пабачыла свет у 1973 годзе. На ім захавалася 

пячатка Дома законнага аб’яднання ксяндзоў-

марыянаў у Любліне. З выдання Опольскай 

друкарні мы атрымалі ад нашай дабрадзейкі і 

кніжку на польскай мове ”Малы малітоўнік 

для моладзі” 1959 года выдання. Вялікую 

цікавасць выклікае ў нас і выданне кнігі-

календара канца 19-га стагоддзя аб’ёмам звыш 

700 старонак, у якім змешчана на кожны дзень 

года гісторыя жыцця святых, якія нарадзіліся 

або памерлі ў гэты дзень. Алена Якушына 

перадала нам і папулярны ў вернікаў “Спеўнік 

касцельны”, складзены ксяндзом Янам Шыцем 

і надрукаваны ў Кракаве ў 1955 годзе. У 

каталіцкім касцёле шмат увагі надаецца 

малітвам да Найсвяцейшай Дзевы Марыі. У 

музеі кнігі і друку знаходзіцца вялікая 

колькасць малітоўнікаў, прысвечаных 

малітвам да Багародзіцы. Але падобнага да 

таго, які нам падаравала наша дабрадзейка, у 

нас яшчэ не было. Назва яго “Вянок 

Марыйны”. Укладальнікам яго з’яўляецца 

ксёндз Б.Кулавік, надрукаваны зборнік 

малітваў быў у Варшаве ў 1962 годзе. Для 

таварыства Жывога Ружанца ў Таруні ў 1930 

годзе выйшаў спецыяльны зборнічак малітваў, 

які мы таксама атрымалі ў падарунак. Акрамя 

малітоўных кніжак Алена перадала нам і 

зборнік твораў Адама Міцкевіча, які мы 

ўмоўна датуем другой паловай 19-га стагоддзя. 

ЗНАХОДКІ АРГАНАЎТАЎ  

Капусцёнак Мацвей займаецца ў 

нашым гуртку першы год і ўжо з першых 

заняткаў пачаў шукаць экспанаты для музеяў. 

Аб ім ужо пісала наша газета ў папярэдніх 

нумарах. Але і зараз ён не спыняе сваю 

пошукавую дзейнасць. Амаль на кожны 

занятак ён прыносіць свае новыя знаходкі. Так, 

у снежні ён перадаў у музей шмат цікавых 

здымкаў. Яны дасталіся яму ад прабабулі, якая 

ў 1920-я  – 30-я гады жыла ў Дзісне. З 

даваенных фотаздымкаў найбольш важнае для 

гісторыі нашага краю фота працаўніц млячарні 

ў Дзісне 1938 года. Зацікавіў нас і здымак 

вучняў 9-га класа 1960 года. На ім мы бачым 

школьную майстэрню ў Дзісненскай школе, 

дзе дзяўчаты і хлопцы вучацца шыць. Гэта быў 

перыяд, калі згодна са школьнай рэформай 

1958 года старшакласнікі павінны былі 

набываць у школе рабочыя спецыяльнасці. 

Акрамя таго, Мацвей перадаў у музей некалькі 

здымкаў дзісненскіх фатографаў, на якіх 

змешчаны выявы невядомых нам жанчын 

міжваеннага перыяду. 

Вучань 5-а класа Швяцоў Стас таксама 

першы год займаецца ў гуртку. Ужо не 

аднойчы ён знаходзіў для музея манеты 

сучасных краін. Зараз ён адшукаў у сваёй 

бабулі стары ліхтар 40-х гадоў 20-га ст. .Ён 

адрозніваецца ад іншых ліхтароў сваім малымі 

памерамі. Выраблены ён быў у СССР пасля 

вайны на абсталяванні нямецкага завода, які 

быў вывезены ў Савецкі Саюз за кошт 

рэпарацый. Акрамя таго, руплівец знайшоў 

яшчэ керасінавую лямпу 70-х гадоў 20-га 

стагоддзя. 

“Арганаўт” Грыгор’еў Марк не адстае 

ад сваіх сяброў. Для гістарычнага музея ён 
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адшукаў некалькі манет 20-га – 21-га 

стагоддзяў. Так, дзякуючы рупліўцу, наш 

музей папоўніцца 1, 2 еўрацэнтамі Рэспублікі 

Славенія, 1, 2, 5, 20 злотымі Польшчы, двух- і 

пяцірублёвымі манетамі Расійскай Федэрацыі. 

Акрамя таго, Марк перадаў для музея кнігі і 

друку некалькі марак замежных краін –  

Швейцарыі і Польшчы 1940 года, калі яна 

была акупавана фашысцкай Германіяй. 

НАБЫТКІ КІРАЎНІКА МУЗЕЯ  

Вітаўт Ермалёнак набыў для 

этнаграфічнага музея цікавую каляровую 

літаграфію “Паляванне на сланоў у Афрыцы”. 

Надрукавана яна была ў пачатку 20-га 

стагоддзя ў Германіі, калі падобная тэматыка 

была папулярнай, бо Германія ў той час 

валодала калоніямі ў Афрыцы. Памеры 

літаграфіі 26 см у даўжыню, 19 см у шырыню. 

Акрамя нямецкай мовы, надпісы “Паляванне 

на сланоў” выканана на італьянскай, 

англійскай і французскай мовах.  Для раздзела 

“Маркі” музея кнігі і друку кіраўнік музея 

набыў некалькі марак, якія былі надрукаваны ў 

Германіі для акупаванай Польшчы ў 1940 

годзе. На іх змешчаны помнікі архітэктуры 

польскіх гарадоў. Цікавая марка, якая была 

набыта намі ў музей з даваеннай Польшчы,– з 

выявай кіраўніка дзяржавы Юзэфа 

Пілсудзкага; купілі мы і швейцарскую марку 

1930 года з выявай народнага героя гэтай 

краіны Вільгельма Тэля. У жыхароў райцэнтра 

краязнавец купіў дакументы савецкай эпохі – 

пасведчанне аб шлюбе 1967 года Казлоўскага 

Івана і Гайлевіч Браніславы з вёскі Гуры-

Драздовы, працоўную кніжку Казлоўскай 

Браніславы, пасведчанне аб заканчэнні 

васьмігадовай адукацыі Казлоўскага Ігара і 

іншыя дакументы. Для этнаграфічнага музея 

Вітаўт Ермалёнак набыў абраз з малюнкам на 

шкле 30-х гадоў 20-га стагоддзя з надпісам аб 

духоўным дабраслаўленні хаты. 

АСВЯЧЭННЕ КАСЦЁЛА Ў ВЯЦЕ Ў 1933 

ГОДЗЕ  

   Сёлета мусіў адбыцца 85-гадовы 

юбілей з часу пабудовы касцёла ў вёсцы Вята. 

Але зараз вёскі практычна няма, вернікаў не 

стала, касцёл зачынены назаўжды, абразы і 

звон з гэтай святыні ўжо перавезены ў Мёрскі 

касцёл. Аб яго будаўніцтве шмат пісалася ў 

тагачасным польскім друку. Нядаўна 

краязнавец Кастусь Шыталь з Парфянова 

даслаў нам артыкул пра падзею асвячэння 

Вяцкага касцёла, які ён адшукаў у газеце 

“Жолнеж Польскі” ад 21 сакавіка 1933 года. 

Прывядзём яго скарочаны змест. У 

будаўніцтва святыні ў Вяце ўнеслі значны 

ўклад салдаты КОПу (Корпуса аховы 

Памежжа, а менавіта памежнікі бліжэйшай 

стражніцы “Чурылава” батальёна “Лужкі”. 

Будавалі яго мясцовыя сяляне – не толькі 

католікі, але і праваслаўныя. 22 лютага 1933 

года адбылося яго ўрачыстае адкрыццё. 

Нягледзячы на 15-ці градусны мароз ад самай 

раніцы пачалі збірацца вернікі на чале са сваімі 

пробашчамі. Касцёл быў пабудаваны ўсяго на 

адлегласці 300 метраў ад мяжы трох дзяржаў: 

Польшчы, Латвіі і савецкай Беларусі. 

Урачыстасць асвячэння новага касцёла адкрыў 

сваёй прамовай кіраўнік камітэта па 

будаўніцтве касцёла, камандзір стражніцы 

“Чурылава” палкоўнік Трыяноўскі. Ён 
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прывітаў прадстаўнікоў касцёла, дзяржаўнай 

улады, войска і насельніцтва, аддаваў 

новазбудаваны дом Божы дэлегату Віленскага 

біскупа для далучэння яго як філіяльнага да 

лявонпальскай парафіі, да той пары, пакуль не 

будзе створана ўласная парафія. Пасля імшы і 

казання, у якім святар адзначыў, “што гісторыя 

не забудзе заслуг салдатаў КОПу ў будаўніцтве 

святыні”, наступіў сам акт асвячэння святыні 

пры ўдзеле 1500 вернікаў. Большасць з іх 

стаяла на марозе, бо невялікі касцёл не мог 

змясціць усіх прысутных. А на супрацьлеглым 

берагу Дзвіны савецкая вёска, дзе было не 

менш як 100 хатаў, быццам вымерла, а падчас 

урачыстасці ў Вяце па яе вуліцах хадзіў 

узмоцнены савецкі пагранічны нарад. Вось 

такой “вольнасці” дачакаліся нашы браты, 

аддаленыя ад нас толькі некалькімі сотнямі 

метраў. Далей аўтар артыкула піша, што 

прыклад Трыяноўскага павінен быць годным 

да пераймання. Дзякуючы ахвяраванням 

польскіх ваенных маракоў для касцёла ў Вяце 

быў адліты ў 1937 годзе звон “Юзэф 

Пілсудзкі”. Але нядоўга вернікі змаглі маліцца 

ў новай святыні. Пасля вайны касцёл у Вяце 

быў зачынены і там размясцілі склад, дзе 

захоўвалі збожжа, а потым неарганічныя 

ўгнаенні. Толькі ў 1990 годзе святыня была 

вернута католікам і нанава асвечана 

пробашчам касцёла з Ідолты Антоніем Ласём. 

Але за апошнія 25 год колькасць вернікаў у 

бліжэйшых вёсках і хутарах зменшылася да 

некалькі чалавек, і храм, застаўшыся без сваіх 

парафіян, быў зачынены. 

НОВАЯ КНІГА  

Барбара Руткоўская, якая жыве ў 

польскім горадзе Кентшын, парадавала нас 

сваім чарговым падарункам. На гэты раз яна 

даслала кнігу на польскай мове нашага земляка 

з Браслава Эўгеніюша Лукашэвіча 

“Паўстагоддзя на моры. Аповесць капітана”. 

Будучы капітан Эўгеніюш Лукашэвіч 

нарадзіўся ў Браславе 27 верасня 1929 года, а 

памёр 9 жніўня 2003 года. Дзяцінства яго 

прайшло на маляўнічым ды вялікім як мора 

возеры Дрывяты. Тут ён упершыню стаў 

плаваць пад ветразямі, бо ў гады Рэчы 

Паспалітай у Браславе быў створаны свой яхт-

клуб. Вучыўся будучы капітан спачатку ў 

Браслаўскай школе, потым у гімназіях Вільні і 

Беластока. У 1945 – 1949 гг. Э.Лукашэвіч 

атрымліваў адукацыю ў Дзяржаўнай марской 

школе ў Гдыні, а потым у Шчэціне.  Спачатку 

ён праходзіў ваенную службу ў якасці 

штурмана на ваенных караблях, у 1959 годзе 

скончыў Вышэйшую марскую школу ў Гдыні і 

з гэтага часу цалкам звязаў свой лёс з морам. 

Наш зямляк плаваў на 30 караблях, з іх на 22 

быў капітанам. Выйшаўшы на пенсію, у 1992 – 

2002 гг. ён быў капітанам на парусніку-музеі 

“Дар Паможа”. У сваёй кнізе аўтар апавядае аб 

нялёгкай, але захапляльнай марской службе. У 

выданні змешчаны спіс 303 марскіх партоў 

розных краін і кантынентаў, куды заходзілі 

караблі пад камандай Эўгеніюша Лукашэвіча. 

ВЕРШ МАР’ЯНА ДАРГЕЛЯ (памяці Я. 

Янішчыц) 

Вялікі  дом у яе – усё Палессе: 

Тут ціха казкі пушча шаптала, 

Жаўрук спяваў напевы па вясне, 

Настрой гудзеннем пчолка надавала, 
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Раскрыліся фібры чулай душы, 

Палесся дух загаварыў 

яе вуснамі, 

На зорным ранку, ці нат уначы, 

Як снапочкі, слоўцы ў яе 

ў вяночакі вязаліся самі. 

 

А вершы, нібы спевы салаўя – 

Роднага краю чароўная мелодыя, 

Уся Беларусь у яе – сям’я , 

Цудоўны храм, 

з гімнам і рапсодыяй. 

 

Жыццёвую сілу, талент да канца 

Укладала ў душэўныя, светлыя, 

пяшчотныя радочкі. 

Яны былі ёй 

сэнсам, 

мэтай жыцця, 

Гадавала, песціла іх, 

нібы дочак. 

Яе верш увабраў 

усе настроі і фарбы вясёлкі. 

Яны патаемныя струны душы 

закранаюць, 

да сэрца пранікаюць! 

Дзе яшчэ ёсць 

у свеце паэты, 

якія так так паэтычна, 

пранікнёна -балюча 

Радзіму сваю апяваюць. 

 

На жаль трагічны апагей, 

Стаў 

яе высакароднасці 

адчаянным 

здзяйсненнем, 

Каб родны край 

асвяціць, 

раўнадушша  людзей 

разбудзіць 

Смерцю яе – паэткі, 

Жэні Янішчыц, 

беларускага генія!… 

* * * 

2018 год, лістапад. 

Даргель Мар’ян. 

ДЫЯЛЕКТЫЗМЫ Ў ЛЕКСІЧНАЙ 

СТРУКТУРЫ АПОВЕСЦІ “УДОГ” 

Ф.І.СІЎКО  

Дадэркіна Ж.В., настаўнік беларускай 

мовы і літаратуры ДУА “Сярэдняя школа №12 

г.Віцебска” 

Сучасная беларуская мова 

сфарміравалася на народна-дыялектнай аснове. 

У творах некаторых беларускіх пісьменнікаў 

даволі шырока выкарыстоўваецца дыялектнае 

слова. Дыялектныя словы – гэта такія 

лексічныя адзінкі, якія характарызуюцца 

лакальным пашырэннем (тэрытарыяльна 

абмежаваным), вуснай формай існавання. У 

складзе літаратурнай мовы яны ўжываюцца з 

пазнакай абл. Увядзенне ў моўную канву 

мастацкага твора дыялектнай лексікі ажыўляе 
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літаратурна-мастацкае маўленне, надае мове 

“гнуткасць і рухомасць народнага слова”. 

У наш час новыя дыялекты не толькі не 

ўтвараюцца, але паступова сціраюцца 

адрозненні паміж існуючымі. Страчваюцца 

мясцовыя асаблівасці, разбураюцца 

дыялектныя межы, звужаецца пад уплывам 

сродкаў масавай інфармацыі, міграцый, 

пашырэння іншых моў іх роля ў працэсе 

зносін. Тым не менш дыялекты яшчэ жывуць. 

Яны апора і аснова нацыянальнай мовы. Гэта 

моўныя сродкі, выпрацаваныя і адшліфаваныя 

на працягу стагоддзяў нашымі папярэднікамі. 

Для нацыянальнай мовы яны скарбніца, якую 

мы павінны захоўваць і берагчы. Таму вельмі 

правільна робяць беларускія аўтары, калі 

фіксуюць у сваіх творах народную лексіку, 

захоўваючы яе для нашчадкаў, перадаюць 

фанетычныя, словаўтваральныя, 

марфалагічныя асаблівасці дыялектаў. 

Адной з прыярытэтных праблем, да якіх 

актыўна звяртаюцца лінгвісты, з'яўляецца 

вывучэнне мовы мастацкай літаратуры, бо, 

паўторымся, у мастацкам кантэксце многіх 

беларускіх аўтараў, у тым ліку і Франца Сіўко, 

даволі шырока прадстаўлена дыялектная 

лексіка. Дарэчы, недастаткова даследаванымі 

да апошняга часу заставаліся гаворкі 

Віцебшчыны, якія ўваходзяць у паўночна-

заходні тэрытарыяльны дыялект Беларусі, 

знаўцам якога з'яўляецца Ф.І.Сіўко і ўяўленне 

пра які можна атрымаць, пазнаёміўшыся з 

творчасцю пісьменніка, у прыватнасці з 

аповесцю “Удог”. 

Колькасць сабранага намі фактычнага 

матэрыялу складае 109 картак. 

   У нашай працы мы аналізуем 

асаблівасці полацкай групы паўночна-

заходняга дыялекту. У іх захавалася шмат 

слоў, якія не сталі яшчэ здабыткам 

літаратурнай мовы. 

Тэматычныя групы лексічных 

дыялектызмаў 

Ф.І.Сіўко даволі актыўна 

выкарыстоўвае дыялектызмы ў сваім творы 

“Удог”. Адметнасцю мастацкага почырку 

пісьменніка з'яўляецца пашыранае ўжыванне 

лексічных дыялектызмаў. У гэтую групу 

ўключаюцца назвы прадметаў і з'яў, дзеянняў, 

прымет, якія адлюстроўваюцца ў літаратурнай 

мове пры дапамозе слоў з іншымі асновамі. 

Паколькі ў сучасным мовазнаўстве няма 

выразна прапісаных прынцыпаў вылучэння 

лексічных дыялектызмаў на ўзроўні даваеннага 

моўнага матэрыялу і з улікам таго, што ТСБМ 

адлюстроўвае дыялектны матэрыял пераважна 

на ўзроўні новага часу, крытэрыем 

ідэнтыфікацыі лексічных дыялектызмаў у 

мастацкім кантэксце аповесці прапануем 

лічыць наяўнасць моўных адзінак у 

дыялектных слоўніках, а таксама ў “Лексічным 

атласе беларускай мовы”, што 

адлюстроўваюць наяўнасць спецыфікі 

выкарыстання моўнай адзінкі ў асобных 

мясцовасцях Беларусіі, іх рэгіянальную 

адметнасць, а таксама каментарыі, тлумачэнні 

самога аўтара. 

Найбольшай пашыранасцю ў лексічнай 

структуры аповесці характарызуюцца 

дыялектызмы-назоўнікі, якія абазначаюць: 

1) назвы транспарту: рэдалі ‘від 

павозкі; калёсы’ (аўт.): “…прывалок рэдалі 

каляровае кафлі…” (118)1; ровар ‘веласіпед’ 

(ТСБМ,IV): “Стасін  ровар…” (117); 

2) назвы бытавых прадметаў: 

бярно(бёрны) ‘бервяно, бярвёны’ (РСВ,I, 106): 

“… з неабчосаных бёрнаў кухня..” (103); 

пакалак ‘невялікая палка’ (ТСБМ, III; НС, 86); 

‘кавалак дрэва’(аўт.): “…ля тоўстага ліпавага 

пакалака…” (113); мядніца ‘медны таз’ 

(ТСБМ,III): “…збоч канапы стаяла мядніца з 

вадой…” (138); барта ‘сякера для абчэсвання 
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барвёнаў’ (ЛАБНГ,2,№276): “…заклаў барту 

за пояс…” (149); 

3) назвы прасторавых паняццяў: 

трасотнік ‘невялікі пляц пры пуні для 

шчапання, пілавання, парадкавання дроў’ 

(аўт.): “…выкаціўся на трасотнік…” (111); 

“…выходзячы да яе на трасотнік…” (129); 

дзялка  ‘ўчастак зямлі, сенажаці, лесу’ (аўт.): 

“… усердзіцца, ды дзялку горшую дасць…” 

(137); 

4) назвы гаспадарчых пабудоў: шаха 

‘збудаванне ў выглядзе стрэшкі, паднятай на 

чатырох слупах для ўкладкі сена’ 

(ЛАБНГ,4,№27): “… выйшла з шахі…” (127); 

5) назвы частак збудаванняў: пяколак 

‘ніша ў печы, пячурка’ (ТСБМ,IV): “… дастаў 

з пяколка другі карабок…”  (110); перабойка 

‘перагародка’ (НС,88): “…з-за хісткай 

перабойкі” … (110); маціца ‘бэлька ў 

пуні’(аўт.): “…сядзеў на маціцы” (110); “… 

узлез на маціцу…” (137); 

6) назвы прадметаў гаспадарчага 

прызначэння: кладня ‘стог сена 

прамавугольнай формы’ (РСВ,I, 253): 

“…стромкая, вузкаватая кладня…” (110);  “ 

наблізіўся да кладні…” (142); ахрап'е ‘зелле, 

бацвінне накорм свойскай жывёле’ (РСВ,I, 54): 

“… секла ахрап'е” ; 

7) назвы чалавека: васталыга 

(зняваж.) ‘прышлы з усходу чалавек’ (аўт.): 

“…колькі зла ад гэтых прыезджых 

васталыг…” (139); 

8) назвы абстрактных паняццяў: 

некальніца‘ недахоп часу’ (аўт.):“… з-за 

праклятай некальніцы…”  (113); 

9) назвы раслін: шлібабон ‘расліна з 

цвёрдым ствалом накшталт мальвы’ (аўт.): 

“…невысокае дрэўца з вялікімі, як у 

шлібабона, кветкамі…” (140); 

тофіль ‘таполя' (ЛАБНГ; 1,№ 164): 

“...во тут тофіліна таўстая стаяла”(154); 

10) назвы паводле фізічнага дзеяння: 

выспятак 'штуршок нагой' (ТСБМ,I): “...мне 

выспятка, а сам да іншай…” (134); паста 

‘пасьба’ (ТСМБ,IV): “…на пасту бягу…” 

(137). 

      Сярод лексічных дыялектызмаў у 

мастацкім кантэксце  аповесці “Удог” 

вылучаецца значная колькасць дзеясловаў, 

якія абазначаюць: 

1) фізічныя дзеянні: закрапаць, 

адкрапаць, крапацца 'блытацца,бязладна 

пераплятацца' (РСВ,І,259): “…[карова] 

закрапалася за лазіну …“ (121); “…не магла 

адкрапаць…“ (121); апышкаць ‘натрапіць, 

знайсці’ (РСВ,І,47): “…дрэўца..апышкалі на 

пачатку лета…“ (114); 

абжаргаць(абжаргаўшы) 'асядлаць, сесці 

верхам на што-небудзь' (РСВ,1,24): 

“…абжаргаўшы нагамі бервяно…” (117); 

2) руху прасторы : бродаць 'хадзіць, 

туляючыся' (аўт): “…бродае па наваколлі з 

тапаром…” (118); прашпараваць ' 

прашпацыраваць' (аўт): “яны прашпаравалі 

сярод хмызу да… світання…” (140); 

3) працэс: перабаразніць 'перапыніць' 

(НС,88): “…але як перабаразніць – не знаю…” 

(123); распасорыць 'разбазарыць'(аўт): 

“…распасорыць лёгка…” (123); сагнацца  

'параўнацца'(аўт): “… не кожная з равесніц 

магла з ёю сагнацца” (127); зырыць(зырачы) 

'пільна глядзець, не адводзячы вачэй     ' 

(РСВ,І,215): “… сказала, зырачы па кутах” 

(116); 

4) стан: палётацца 'пакрыцца (пра 

жывёлу)’ (аўт): “карова рана палёталася…” 

(124); 

5) змену стану ці прыметы: мікіціцца 

'мяняецца' (аўт): “во, з раніцы мікіціцца, нанясе 

дажджу…” (129); зблоціць 'сапсаваць, зглуміць'        

(ТСБМ,ІІ);      'стаптаць' (РСВ,І,209): “…абутак 

зблоцілі…” (124); шашчэць 'шамацець' (аўт): 

“…[сена] аж шашчыць …” (129); акрэйбаць 

'паправіцца пасля цяжкай хваробы, акрыяць, 

ачуняць ' (РСВ,1,41) (ачопкацца): “ к восені  

акрэйбаў, паляцеў…" (154); наўрэць (перан.) 

'напароцца на што-небудзь; на нечым 

спатыкнуцца' (аўт): “Пачнеш наракаць, і на 

горшае што наўрэеш” (104).; быдлець 

‘зарастаць пустазеллем’ (аўт.): “…зямля і 

быдлеець, як той бабыль…” (…). 
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       Акрамя субстантыўных і 

дзеяслоўных дыялектычных адзінак, у 

лексічнай структуры аповесці “Удог” Ф. Сіўко 

ўжываюцца прыметнікавыя і прыслоўныя 

формы. Дыялектызмы ў гэтай групе 

абазначаюць: 

1) характарыстыку чалавека: велькі 

'дарослы' (РСВ,І,118): “… велькія мальцы” 

(116); ценкі (ценькі) 'тонкі, вельмі тонкі' 

(ТСБМ,V(2) ): “… ценкі, бы васьмігадовы… “ 

(117); нападпітку 'крыху п’яны'(аўт): “…быў 

нападпітку” (139); упырысты 'упірысты, 

упёрты'(аўт): “…Толік упырысты” (154); 

2) характарыстыку прадметаў: 

бялёны 'забелены малаком' (РСВ,1,104): “Наліў 

бялёнага супу” (140). 

3) прасторавыя і часавыя паняцці: 

усцяж 'на ўсёй прасторы, ва ўсіх напрамках, 

скрозь' ( ТСБМ, V(2)): “...усцяж засланае 

аблокамі неба…” (127); нараччас 'зрэдку' (аўт): 

“… прыходзіць нараччас” (…). 

4) адносіны чалавека да чаго-, каго-

небудзь: неўпанараў 'недаспадобы'(аўт): 

“…Альбіне неўпанараў нявестка…” (137); у 

дубкі (фразеалагізм) 'насуперак, 

наперакор'(аўт): “…з сынамі ў дубкі яна не 

пойдзе” (128); “…ён у дубкі…” (112). 

      Такім чынам, у тэматычных 

групоўках дыялектнай лексікі ў аповесці Ф. 

Сіўко адлюстроўваюцца разнастайныя сферы 

жыцця і кола інтарэсаў жыхароў абмежаванай 

тэрыторыі. Больш багатай на дыялектныя 

лексічныя адзінкі з'яўляецца субстантыўная 

група слоў. 

Граматычныя асаблівасці дыялекту 

Дыялектызмы, ужытыя аўтарам, 

далучаюцца да групы паўночна-ўсходняй 

тэрытарыяльнай прыналежнасці. Ф.І.Сіўко 

нарадзіўся на Віцебшчыне, каля Міёр. Гэтым 

тлумачыцца шырокае выкарыстанне 

дыялектных слоў, якія маюць граматычныя 

рысы паўночна-ўсходняга дыялекту. Так, у 

лексічнай структуры аповесці “Удог” 

сустракаюцца: 

1) дзеясловы 3-яй асобы адзіночнага 

ліку І спр. з канчаткамі -ець, -аць,-эць, 

замест -е,-а,-э: “…калі Бог злітуецца, возьмець 

да сябе.“ (…); ”…ксёндз прыязджаець…” (…); 

“…глянеш каторы раз, і ворах шыбанець” 

(153); “…дачка іхная даглядаець…” (…); 

“зямля і быдлеець, як той бабыль…” (…); 

“…Стася знаець...” (122); “…падымець…” 

(123); “…не палепшаець” (139); “…відна 

будзець” (115); “…пакараець яе Бог…” (119); 

“дваццацігадовую найдзець…” (119);  

“папляжыць   ды паедзець” (119); 

“…прыйдзець да мяне і будзець казаць…” 

(137); “кінець з усяго расшпару…” (123); 

“…сячэць наўкола” (119); “Вітольды 

кажаць…” (117); 

2) дзеясловы ІІ спр. у 3-яй асобе 

множнага ліку з канчаткам -уць(-юць): 

“…па-нашаму ўсе гаворуць” (155); 

3) спецыфічная форма роднага 

склону адз. ліку жаночага роду ўказальнага 

займенніка тая: “Што ён, сам сябе ў яміне тэй 

засыпаў?” (123); 

4) назоўнікі, якія выступаюць як 

назвы маладых істот з суф. -онк/-ёнк 

(-онак/-ёнак): “Бацянёнак адзін крыло 

паламаў” (154); “…дзяцёнка шкода …” (125); 

5) дзеясловы ў форме будучага 

складанага часу закончанага трывання 

замест будучага простага часу: “перад 

вечарынай прыйдзець да мяне і будзець 

казаць….” (137)    

6) прыметнікі з канчаткам -эй замест 

-ой у літаратурнай мове: “…Дык і добра, а то 

маркотна аднэй” (153); 

7) дзеепрыметныя формы з суфіксамі 

-ўшы(-шы) замест дзеясловаў: “абы-як 

надзеўшыся…” (153); “Былі тожа неяк 

прыехаўшы…” (153); “…і мой быў 

здурнеўшы, пасля адышоў…” (154); 

8) несупадзенне форм роду, ліку 

назоўнікаў з літаратурным варыянтам: “…з-

пад Гродны прыязджала…” (154); “…скора па 

яго смерці ў райцэнтру пераехала…” (155). 

9) выкарыстанне зваротнай формы 

дзеяслова відаць: “…зразу відацца – 

гарадскія”(153); “…ці дужа відацца, што 
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благія” (137); “…ксёндз, відалася, ішоў да 

вас…” (117); “…відалася, але я не казала” 

(137); 

10) спецыфічная форма ўласных 

назоўнікаў, скланенне іх, як прыметнікаў: 
“Майстравіты Вітольды збіў брату труну…” 

(…); “Пустуе канец хаты Вітольдага” (124); 

“Ты, Леванарды?” (124). 

Раздзел 3. Фанетычныя асаблівасці 

дыялекту 

  У мастацкім творы Ф.Сіўко 

сустракаецца значная колькасць фанетычных 

дыялектызмаў , якія належаць да паўночна-

ўсходняй групы дыялектаў. Сярод іх 

сустракаюцца: 

  1) спецыфічныя выпадкі 

дысімілятыўнага акання (вымаўленне [у] 

замест ненаціскнага [а] ): “… разам са 

спявакамі за кумпанію …” (124); “…тока 

паспелі пахуваць …” (123); “схувалася, думала, 

пойдуць…” (153); “…гэна вундзека, дзе 

пагурак, –  пакоі панскія …” (154); 

  2) прыстаўны [в] перад пачатковым 

[а ]: вакно; 

  3) замена гука [ч] на [ц], [т]: грэцка 

‘каша з грэцкіх круп’ (РСВ,1,162): “…даўней і 

грэцка табе, і проса, і лён…” (154); “… тэж 

паляту…” (124); 

      гука [т] на [д]: гэдак ‘так’ 

(РСВ,1,168): “Яно гэдак: не адно дык другое” 

(123);  

      гука [к] на [л]: “…сена ваглаватае” 

(110) ‘вагкаваты макраваты’ (ТСБМ,1); 

мальцамі спілаваць магаваліся…” (154); 

пашэрпаных замест літаратурнага парэпаных 

(шурпатых): “…рад пашэрпаных дзвярэй…” 

(126); 

  5) з'яўленне дададковага гука ў корані: 

падулетак замест літаратурнага падлетак: 

“…малец-падулетак…” (154). 

Раздзел 4. Словаўтваральныя асаблівасці 

дыялекту 

 Словаўтваральныя дыялектызмы 

адрозніваюцца ад адпаведных літаратурных 

слоў характарам словаўтварэння, складам 

марфем. У лексічнай структуры аповесці 

“Удог” сустракаецца пэўная колькасць 

вызначаных дыялектызмаў: 

1) назоўнік рэшткі ўжываецца з прыстаўкай 

па-: “…з бацькавымі парэшткамі…” (113); 

2) у шэрагу слоў адбываецца спрашчэнне 

(выпадзенне) часткі марфем. 

Назоўнік памяшканне ўжываецца без 

прыстаўкі па-: “… жылыя мяшканні…” (123); 

назоўнік агурок ужываецца без  часткі кораня 

а- : “… ела недаспелы гурок…” (123); назоўнік 

насенне ўжываецца без падаўжэння ў корані: 

“… з насёна расцець…” (154); 

3 выкарыстанне суфікса -оры з адценнем 

абразлівасці, пагарды ў мянушках людзей: 

“… Стасіндоры не дагадзіў…” (119); 

4) прыслоўі з суфіксам -ака (-ка) замест 

нульсуфікса ў літаратурнай мове: зновака 

‘зноў’ “…а той самай…зновака не паявіцца” 

(137); цяперака ‘зараз’ (ЛАБНГ,5,125): “…хош 

яе, Стасі, няма тут цяперака…” (123); вундзека 

‘вунь дзе, там’ (РСВ,1,125): “Гэна вундзека, дзе 

пагурак,–  пакоі панскія…” (154); тамака 

‘там’: “…тамака воддаль Старынскіх…” 

(154); 

5) спецыфічная форма прыслоўя ўсюды з 

суфіксам -ых: “І ўсюдых так…” (154). 

Раздзел 5. Акцэнталагічныя дыялектызмы 

У лексічнай структуры аповесці Ф. Сіўко 

сустракаюцца лексемы, у якіх назіраецца 

несупадзенне націску з літаратурным 

варыянтам: “…Вітольдага шкОда, рабацяшчы 

быў” (123); “…два дні рОбілі…” (107); 

“…сцены таўстЫя” (123); “…апрОмеццю 

кінуўся з пакоя…” (116); “Во тут, гэтым 

месцам, тофеліна таўстАя стаяла” (154); 

“…па-беларуску напісана, Толік настОяў” 

(155).(заканчэнне ў наступным нумары) 

“Мёрская даўніна” Выданне Рады музеяў УА “Міёрская ДАСШ №3” 

 гуртка “Арганаўты мінулага” ДУДА “Міёрскі раёны Цэнтр дзяцей і моладзі” 

Над нумарам працавалі: Ермалёнак В А., Ермалёнак А.В, Варона Д. А.,  

Кандратовіч І., Бубала А. Ф.  
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