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   У нумары: Нашы навіны: РУПЛІЎЦЫ  МУЗЕЯ – Цікавы здымак – Шчыра вітаем 

новае выданне – ЮБІЛЕЙНЫЯ ДАТЫ 2014 ГОДА – НАПАДЫ КРЫЖАКОЎ У 

ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XVI СТАГОДДЗЯ – Даследаванні 2012 года. Вандроўка ў Запалоссе  
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НАШЫ НАВІНЫ. 

 

РУПЛІЎЦЫ МУЗЕЯ . 

ПАДАРУНКІ АД  ІГАРА КАНДРАТОВІЧА. 

 У мінулым нумары нашай газеты мы пісалі 

аб знаходках, якія перадаў нашым музеям студэнт 

гістфака БДУ Ігар Кандратовіч. Прыехаўшы на 

канікулы пасля паспяховай здачы іспытаў на 

зімовай сесіі, ѐн адразу завітаў у музей і перадаў 

чарговыя экспанаты, якія ѐн набыў у Мінску. У 

экспазіцыю музея кнігі і друку мы перш за ўсѐ 

змесцім выданне ―Газета А.Гатцука‖, 

надрукаванае ў 

1881 годзе ў 

Маскве. Газета 

выдавалася на 

працягу 15 год: з 

1875 па 1890 год. 

Яе 

перыядычнасць 

была адзін раз на 

тыдзень. 

Рэдактар і 

выдавец выдання 

быў Аляксей 

Аляксеевіч 

Гатцук (1832-1891), вядомы археолаг, пісьменнік і 

публіцыст. Газета асвятляла самыя разнастайныя 

тэмы: гістарычныя, літаратурныя, палітычныя, 

мастацкія і г.д. Для гістарычнага музея Ігар набыў 

манеты Расійскай імперыі: 2 капейкі з медзі 1758, 

1841 гадоў. Акрамя таго, для раздзела 

―Філакартыя‖ падараваў набор сучасных 

паштовак з тэматыкай беларускага мастацтва, а 

таксама маркі для раздзела ―Філатэлія‖. На 

працягу ўсіх зімовых канікулаў Кандратовіч Ігар, 

як і раней, калі быў яшчэ вучнем нашай школы, 

прыходзіў у музей і карпатліва займаўся 

аднаўленнем і рэстаўрацыяй старых кніг, 

дакументаў, газет. 

 

 

 

Знаходкі ―Арганаўтаў‖ 

 

 Не спыняюць пошук і сябры нашага гуртка, 

якія яшчэ вучацца ў школе. Так пасля зімовых 

канікулаў свае новыя знаходкі для музея перадаў 

вучань 8-а класа Савуць Аляксандр. Як і яго брат 

Віктар, які займаўся ў гуртку пад час вучобы ў 

школе і ўдзельнічаў у шматлікіх вандроўках з 

2004 па 2009 

год, так і Саша 

захапляецца 

краязнаўчай 

дзейнасцю. На 

гарышчы 

старога дома ѐн 

адшукаў 

некалькі старых 

бутэлек, якія і 

прынѐс у музей. 

Надпіс на адной 

з іх на польскай 

мове ―А. Клавэ. Варшава‖ сведчыць, што тут былі 

лекі. Другая бутэлька была выраблена ў Познані з 
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надпісам Кантаровіч. Дзве бутэлькі былі без 

надпісаў, але іх тып сведчыць, што выраблены 

яны былі ў канцы 19 стагоддзя, у іх таксама 

захоўваліся лекі. 

 Вучаніца шостага класа Радзішэвіч Насця, 

якая актыўна наведвае наш гурток ужо другі год, 

знайшла курыцельную люльку, якую зрабіў яе 

прадзед Пахірка Платон у час знаходжання ў 

партызанскім атрадзе пад час Вялікай Айчыннай 

вайны. Зроблена яна была з цвѐрдага дрэва-

яблыні, таму і ацалела да сѐнняшняга часу. 

 Вучаніца пятага класа Грэцкая Юля 

таксама з дынастыі ―арганаўтаў‖. Яе бацька—

Грэцкі Алег быў актыўны сябрам гуртка ў 1999-

2004 годзе. Ён знайшоў для гістарычнага музея 

шмат экспанатаў. Зараз Юля працягвае яго 

справу. Для музея перадала цікавае метрычнае 

пасведчанне з Узмѐнскай цэрквы на беларускай 

мове, на якой вялося справаводства ў гады 

апошняй вайны. Падпісана яно было вядомым 

зараз фатографам –святаром Узменскай царквы 

Паўлам Валынцэвічам. Рэдкая зараз знаходка і 

пасведчанне спартыўнага таварыства ―Ураджай‖ і 

іншыя дакументы. 

 Цікавы экспанат на гарышчы адшукала 

вучаніца 8-га класа Панкрат Кацярына. Нават 

дзіўна, якім чынам апынулася ў нашай 

мясцовасці, размешчанай далѐка ад вялікіх 

гарадоў, газета на нямецкай мове за 14 красавіка 

1905 года, якая была надрукавана ў Вене—

сталіцы Аўстра-Венгрыі. Яе назва так і гучыць: 

―Новыя венскія навіны‖. Выдавалася газета на 

васьмі старонках, на якіх змешчаны артыкулы не 

толькі аб апошніх навінах у Аўстрыі, але і ў 

цэлым свеце. Цікавыя паведамленні на першай 

старонцы аб падзеях рэвалюцыі ў Расіі. 

Вучань шостага класа Мышко Яўген  

таксама ўжо другі год наведвае заняткі нашага 

гуртка. Увесь гэты час ѐн актыўна займаецца 

пошукавай дзейнасцю. Ен не аднойчы прыносіў у 

музей цікавыя знаходкі. У апошні час ѐн перадаў 

для музея пасведчанне 1945 года аб заканчэнні 

курсаў стралка на Паўночным флоце свайго дзеда 

Лагунова Івана, а таксама яго здымкі і 

пасведчанне ўдзельніка вайны. Падараваў Жэня і 

некалькі няспраўных наручных гадзіннікаў 

савецкай эпохі розных часовых заводаў. 

 

 

 

Экскурсіі ў музеі. 

 

Нягледзячы на тое, што на вуліцы не 

турысцкі сезон, нашы музеі не пустуюць ад 

наведвальнікаў. Толькі зараз больш экскурсій 

праводзіцца для вучняў нашай школы і 

школьнікаў са школ Мѐрскага раѐна. Так у апошні 

час гасцямі музея былі вучні 5 ―В‖ класа на- чале з 

Радішэвіч Настя 

Мышко Яўген з новай знаходкай 
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настаўнікам гісторыі Лапкоўскім А.М. Дырэктар 

гістарычнага музея Ермалѐнак В.А. правѐў для іх 

экскурсію па тэме ―Старажытная гісторыя краю‖. 

Пад час экскурсіі вучні пазнаѐміліся з асноўнымі 

археалагічнымі помнікамі Мѐршчыны, найбольш 

цікавымі экспанатамі каменнага веку: сякерамі, 

скрабкамі, разцамі і г.д. Таксама былі 

выкарыстаны археалагічныя знаходкі запасных 

фондаў музея. Экскурсія садзейнічала больш 

глыбокаму і змястоўнаму засваенню тэмы 

першабытнага ладу па гісторыі старажытнага 

свету. 

 У гэтым паўгоддзі вучні шостых класаў 

пачалі вывучаць гісторыю Беларусі. Пасля першай 

тэмы па вывучэнні гісторыі першабытнага 

грамадства па праграме змешчаны ўрок ―Наш 

край ў старажытнасці‖. Вось чаму настаўніца 

гісторыі Будзько Наталля Іванаўна не магла 

прамінуць наш музей, каб вучні больш дакладна і 

яскрава маглі даведацца аб гісторыі першабытнага 

грамадства ў нашай мясцовасці. Урокі–экскурсіі 

праводзілі Ермалѐнак В.А. і Ермалѐнак М.Г. Пад 

час правядзення экскурсій вучні пазнаѐміліся з 

асноўнымі помнікамі археалогіі ў нашым краі, 

стаянкамі старажытных людзей каменнага веку ля 

вѐсак Чэрасы, Гір’яты, Снегі, Ліпанты, Важа, на 

тэрыторыі сучаснага горада Мѐры. Даведаліся аб 

гарадзішчах жалезнага веку ля в.Пруднікі, 

Мазурына, Язна, Вострава, Сабалеўшчына і інш., 

курганных могільніках ля вѐсак Кублішчына, 

Вята, Чэмяры, Спігальшчына, Снегі інш. 

Школьнікі з цікавасцю разглядалі шматлікія 

экспанаты па тэме, якіх багата ў экспазіцыі музея і 

таксама ў запасных фондах. Асабліва ўразіў 

дзяцей крамнѐвы серп 3 тыс. да н .э., які быў 

прывезены ў тыя часы з тэрыторыі сучаснай 

Украіны за некалькі тысяч кіламетраў ад Беларусі. 

 У 70-я ўгодкі вызвалення Беларусі ад 

нямецка-фашысцкіх захопнікаў працягваюцца 

экскурсіі па тэме ―Вызваленне Мѐршчыны‖. У 

апошні час такія экскурсіі правяла для  вучняў 5-

Б, 6-Б і 7-В класа Ермалѐнак Марыя Георгіеўна. 

Пад час экскурсіі вучні даведаліся аб асноўных 

падзеях наступальнай аперацыі на Мѐршчыне, 

баявых подзвігах воінаў–вызваліцеляў, аб Героях 

Савецкага Саюза Віктару Бабічаву і Міхаілу 

Кузьміну, якія атрымалі высокае званне за 

геройскія подзвігі пры вызваленні нашага раѐна. 

Ваенныя рэліквіі і карта-схема баѐў за Мѐры, 

лісты з фронту загінуўшага воіна Міхаіла 

Чарамных дазволілі вучням больш эмацыянальна 

ўспрымаць далѐкія падзеі мінулай вайны. 

 Вучні 8-В класа разам з класным 

кіраўніком Якаўлевай Л.Ф на працягу навучання ў 

школе часта наведваюць музеі. Нядаўна іх 

зацікавіла тэма ―Архітэктура Мѐршчыны‖. Па 

Урок гісторыі ў музеі 6 “Б” клас 

5 “Б” клас пад час экскурсіі 

Экскурсія для 8 “В” класа 
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гэтай тэме ў гістарычным музеі ѐсць шмат карцін, 

малюнкаў, здымкаў, якія адлюстроўваюць 

асноўныя напрамкі развіцця архітэктуры ў нашым 

краі: драўлянае дойлідства, барока, класіцызм, 

несапраўдны візантыйскі стыль, мадэрн. У 

экспазіцыі музея вучні маглі пабачыць і 

арыгінальныя рэчы, якія былі знойдзены ў 

шляхецкіх маѐнтках, ад якіх зараз засталіся толькі 

падмуркі. Вучні былі па-сапраўднаму ўражаны 

багаццем архітэктурнай спадчыны нашага раѐна. 

 Часта наведваюць наш музей і сябры 

этнаграфічнага гуртка, якім кіруе настаўніца 

беларускай мовы і літаратуры Яцкоўская С.А. 

Гурткоўцы грунтоўна вывучаюць этнаграфію 

Мѐршчыны і таму наш музей з’яўляецца добрым 

падмуркам для вывучэння заняткаў і побыту 

жыхароў нашага краю ў мінулым. Пад час 

чарговага наведвання музея сябры гуртка 

пазнаѐміліся з рэчамі, якія знаходзяцца не толькі ў 

экспазіцыі, але і навукова-дапаможных фондах. 

 Змястоўная экскурсія  адбылася ў музеі 

кнігі і друку для вучняў 7-а класа па тэме 

―Літаратурная Мѐршчына‖. Праводзіў экскурсію 

кіраўнік музея Ермалѐнак В.А. Дзякуючы яго 

аповеду, школьнікі пазнаѐміліся з багатай 

літаратурнай спадчынай нашага краю. Дзеці былі 

здзіўлены вялікай колькасцю нашых славутых 

землякоў, якія пакінулі сваю  спадчыну не толькі 

па літаратуры, але і па гісторыі, краязнаўству. 

Вучні пачулі аповед аб сапраўдных духоўных 

волатах, якімі  можа ганарыцца наш край: Вацлаў 

Ластоўскі, Ян Гушча, Сяргей Панізнік, Пятро 

Сушко, Рышард Курыльчык і шмат іншых асобаў. 

Пантэон літаратурнай славы Мѐршчыны налічвае 

больш сарака прозвішчаў. Сямікласнікі па - 

сапраўднаму былі ўражаны пачутым і пабачаным. 

 У лютым гасцямі музеяў былі вучні  7-8 

класаў ДУА ―Дварнасельская  СШ‖ на чале з 

завучам па выхаваўчай рабоце Рубанік З.У. Вучні 

пазнаѐміліся з двума нашымі музеямі па агульнай 

тэме ―Добры дзень, музей‖. Экскурсіі праводзілі 

Ермалѐнак В. А. і Ермалѐнак М.Г. Вучняў уразіла 

багацце экспазіцый гістарычнага музея,  

рарытэтныя знаходкі музея кнігі і друку. Асабліва 

зацікавіў вучняў нядаўна створаны раздзел  музея 

―Філуменія‖. У канцы экскурсій былі праведзены 

віктарыны па тэматыцы экскурсій, пераможцы 

атрымалі прызы. 

 Заўсѐды музей наведваюць і былыя 

выпускнікі школы. Вось і ў гэтым годзе пад час 

традыцыйнага вечару сустрэчы выпускнікоў 

былыя вучні нашай школы наведалі музей. Іх 

цікавілі апошнія  падзеі, якія адбываліся ў музеях, 

з цікавасцю пазнаѐміліся з новымі знаходкамі, 

якія паступілі ў фонды музея. Паміж выпускнікоў 

было шмат удзельнікаў гуртка ―Арганаўты 

мінулага‖, якія самі неаднойчы ўдзельнічалі ў 

вандроўках і разведках гуртка. Зараз ім было 

цікава даведацца аб апошніх даследаваннях 

―арганаўтаў‖. Азнаѐміліся былыя выпускнікі і з 

выданнем В.А.Ермалѐнка ―Цярністы шлях 

Занятак гуртка этнаграфіі 

У музеі вучні з Дворнасельскай СШ 

У музеі выпускнікі 2009 года 
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паўстанца-скульптара‖ . Зацікаўленыя ў гісторыі 

атрымалі яе ў падарунак. 

 

У музеі—журналіст з Глыбокага. 

 

Зміцер Лупач—карэспандэнт ―Каталіцкага 

весніка‖, выдавец рэкламнай газеты даўно ведаў 

пра нашы музеі, але толькі зараз выпала 

магчымасць 

пабываць у Мѐрах і 

наведаць музеі 

нашай школы. 

Уважліва слухаў і 

запісваў на дыктафон  

аповед кіраўніка 

музея Ермалѐнка 

В.А. аб гісторыі 

стварэння музеяў, аб 

пошукавай дзейнасці 

гуртка ―Арганаўты 

мінулага‖ па збору і 

захаванню гістарычнай спадчыны Мѐршчыны. 

Зацікавіла карэспандэнта з Глыбокага і даследчая 

дзейнасць гурткоўцаў, уразілі і найбольш цікавыя 

экспанаты як гістарычнага музея, так і музея кнігі 

і друку. Пад час гутаркі абмяркоўваліся 

надзѐнныя праблемы краязнаўства і захавання 

гістарычных і духоўных каштоўнасцяў 

беларускага народу ў нашай мясцовасці. 

 

 

  

УДЗЕЛ У КОНКУРСЕ. 

 

Па-ранейшаму сябры гуртка ―Арганаўты 

мінулага ―прымаюць удзел у шматлікіх 

конкурсах, якія штогод праводзяцца ў вобласці, 

краіне. Так, ў лютым гэтага года праводзіўся 

інтэрнэт–конкурс ‖Сусветная вайна ў лѐсах 

Айчыны‖, прысвечаны 100-годдзю Першай 

сусветнай вайны і 70-годдзю вызвалення 

тэрыторыі СССР ад нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў у гады Вялікай Айчыннай вайны. 

Маляўка Сяргей,  вучань 11-А класа, працаваў над 

тэмай, якая адносілася да другой сусветнай вайны. 

Ён з малодшых класаў цікавіўся ваеннай 

гісторыяй,  і таму тэма яго даследавання была 

―Абарона крэпасці Асавец: праўда і міф‖. 

Вучаніца 8-Б класа Максімовіч Анастасія, якая з 

гэтага навучальнага года стала экскурсаводам 

гістарычнага музея, працавала над тэмай ―Наш 

край у гады Вялікай Айчыннай вайны‖. Гэта 

праца дапаможа ѐй больш грунтоўна 

падрыхтавацца для правядзення экскурсій па тэме 

другой сусветнай вайны. Кіраўніком выканання 

прац быў настаўнік гісторыі Ермалѐнак В.А. 

 

 

 

ЦІКАВЫ ЗДЫМАК. 

 

 Напэўна, мы не мелі б ніводнага здымка 

нашых Мѐраў  пачатку 20 стагоддзя, каб лѐс не 

паслаў нам ксяндза Юзэфа Бародзіча. Дзякуючы 

яго арганізатарскім здольнасцям, за адзін год быў 

пабудаваны велічны неагатычны касцѐл, які да 

гэтай пары ўпрыгожвае наш горад. Але яшчэ ѐн 

здолеў занатаваць наша мястэчка з касцѐлам у 

шматлікіх фотаздымках. Па нашых меркаваннях,  
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было выдадзена каля 20 паштовак. Усе яны потым 

змяшчаліся ў кнігах святара або 

распаўсюджваліся, як цэгелкі на дабудову нашага 

касцѐла або іншых, якія будаваў ксѐндз Бародзіч. 

Здымак зроблены з паўночна-заходняга боку. У 

наш час краявіды непаўторна змяніліся.  Па-

першае, змянілася рэчышча ракі Мѐрыцы. Пад час 

вайны яно было выпрамлена і зараз рэчка цячэ 

больш на поўнач. Па-другое, няма яшчэ добрай 

дарогі на Дзісну, яна праходзіла ў іншым месцы. 

Па-трэцяе, ад старога драўлянага касцѐла 

захавалася каменная агароджа, яна праіснавала да 

2004 года, калі была заменена на новую. Па-

чацвѐртае, пабудова новага касцѐла адбываецца ў 

атачэнні старых дрэў, якія былі пасаджаны вакол 

старога драўлянага касцѐла. На здымку мы бачым 

невялікі драўляны домік—старая плябанія, дзе 

раней жыў ксѐндз.Удалечыні за дрэвам ужо бачна 

і пабудова новай плябаніі (зараз будынак 

радзільнага аддзялення бальніцы. За дрэвамі 

цяжка разгледзець шматлікія рыштаванні касцѐлу, 

які тады будаваўся. Па здымку можна меркаваць, 

што ѐн зроблены вясною 1906 года. 

 

 

КНІГІ  СЛАВАМІРА  ДАРГЕЛЯ. Тры 

кнігі таленавітага земляка 

 

―Зямное шчасце‖, ―300 кіламетраў ад 

сталіцы‖ (зборнікі апавяданняў), ―Проза жыцця‖ 

(вершы)–кнігі Славаміра Рыгоравіча Даргеля, якія 

былі створаны на рускай мове ды выйшлі з 

мінскіх друкарань у 2012 і 2013 гг. 

Славамір - сын Рыгора Сцяпанавіча ды 

Яніны Аркадзьеўны - нарадзіўся 30 студзеня 1950 

г. на хутары ў в. Белеўцы, што ляжыць на 

ўскрайку балота ―Ельня‖. Паўгада выкладаў 

фізкультуру ў сваѐй школе; служыў у Савецкай 

Арміі, дзе быў танкістам. Затым працаваў у 

органах міліцыі; скончыў юрыдычны факультэт 

БДУ; чвэртку стагоддзя займаў пасаду 

юрыдычнага кансультанта ў арганізацыях г. 

Мінска. Выхад на пенсію ні кропелькі не 

зашкодзіў Славаміру Рыгоравічу плѐнна 

працаваць у галіне літаратуры, дзяліцца з людзьмі 

сваім жыццѐвым вопытам, душэўнай цеплынѐй і 

дабрынѐй. 

Пазнаѐміўшысяся з біяграфіяй аўтара,  цяпер 

крыху пройдземся па змесце вышэйзгаданых кніг, 

каб адчуць атмасферу, што ў іх пануе, паглыбімся 

ў яе.  

Зборнік ―Зямное шчасце‖ (надрукаваны ў 

2012 г.) складаецца са ста апавяданняў, прадмовы 

(―Спасціжэнне радзімы‖) Г. Марчука ды мае ў 

сабе 216 старонак. Пачынаецца аповед з кароткай 

гісторыі в. Белеўцы (твор ―Мая вѐска‖), дзе 

асвечаны яе шлях з сярэдзіны ХІХ ст. і па савецкі 

час, паходжанне назвы, апісаны характар яе 

жыхароў, якім уласцівыя любоў да жыцця ды 

працы, весялосць. Узгадана тут тэма вайны (―У 

гады выпрабаванняў‖, ―Цыганка нагадала‖), якая 

не абмінула і сям’ю аўтара. Шэраг апавяданняў 

напоўнены жывым настроем, даволі простым, але 

ў той жа час цікавым жыццѐм, у якім трапляюцца 

незвычайныя выпадкі ды здарэнні. Пра нялѐгкую 

сялянскую працу сведчаць творы ‖Ідуць касцы‖, 

―Уборка сена‖, ―Дажынкі і дакопкі‖ ды іншыя. Аб 

занятках пасляваенных вясковых дзяцей, што 

нарадзіліся ў небагатыя 1948-51 гг., хадзілі ў 

школу за 6 км пешкі і нягледзячы ні на што 

працягвалі верыць у казку, расказвае апавяданне 

―Данка‖. Не пазабыта ў кнізе і балота ―Ельня‖ 

(―Заказнік ―Ельня‖), што са старадаўніх часоў 

карміла людзей ягадамі: чарніцамі, брусніцамі, 

дурніцамі, малінай, а асабліва – журавінамі. 

Многія творы, звязаныя не толькі з вѐскай, але і з 

горадам, маюць павучальны характар. Напрыклад, 

з апавядання ―Пакурыў‖ можна даведацца аб 
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першай спробе аўтара (тады яшчэ пяцікласніка) 

закурыць і чым яна скончылася, што, магчыма, 

адаб’е ў кагосьці жаданне да палення цыгарэт; 

твор ―За дровамі‖  вучыць як правільна сябе 

паводзіць у лесе, каб не рабіць яму шкоды; 

апавяданне ―Прагнасць загубіла‖ паказвае, да чаго 

можа давесці залішняя прагнасць. Разважаннем і 

глыбокай мудрасцю народа, што назапашвалася 

стагоддзямі, напоўнены змест твора ―Ня вольна‖. 

Аб службе аўтара ў Савецкай Арміі даведваемся з 

апавяданняў ―Тры ўзбекі‖, ―Салдацкі доўг‖, 

―Абкатка танкам‖ і некаторых іншых. 

Жартаўлівым сэнсам прапітаны твор ―У Жучкі 

пад хвастом‖, што апавядае аб смешным выпадку 

з польскім паліцэйскім, а таксама – ―Кебіч і 

Шушкевіч‖, дзе апісана вясѐлая сітуацыя, звязаная 

з невычэрпным гумарам вяскоўцаў. Шматлікія з 

апавяданняў было б вельмі цікава паслухаць у 

паходзе ля вогнішча: можна папоўніць скарбонку 

ведаў і вопыту сапраўднымі сур’ѐзнымі альбо 

вясѐлымі прыкладамі з жыцця, добра і займальна 

правесці час. 

Кніга ―300 

кіламетраў ад 

сталіцы‖ 

(выйшла з друку 

ў 2013 г.) 

змясціла ў сабе 

26 твораў, 

размешчаных на 

242-х старонках. 

Найбольш 

вялікае 

апавяданне–

―Урокі жыцця 

(Васілѐк)‖, якое 

апісвае жыццѐ простага, душэўнага і вельмі 

добрага вясковага хлопца Васілька. Твор ―Анѐл 

прыляцеў‖ прысвечаны святкаванню Раства 

Хрыстова ў сялянскай сям’і. З нецярплівасцю і 

спадзяваннем убачыць анѐла чакае на Свята малы 

хлопчык Васілѐк. Апавяданне ―У Храме‖ 

сведчыць пра незвычайныя пачуцці ачышчэння і 

адухаўлення чалавека, што зайшоў у Дом Божы, 

дзе заўжды гарыць святло Веры і Надзеі. Творы 

―Багна‖ і ―Другое нараджэнне‖ прысвечаны 

праблеме алкагалізму ды накіраваны на тое, каб 

людзі знаходзілі ў сабе моц змагацца з гэтай 

нягодай. Апавяданне ―На млыне‖ расказвае аб 

асеннім сялянскім свяце–памоле зерня, аб 

майстэрстве млынара, што мог па выглядзе і 

смаку вызначыць якасць як зерня, так і будучай 

мукі. ―Энергія жыцця‖ – твор, які прасякнуты 

водарам хлеба, ѐн паказвае падрыхтоўку сялян 

узімку да веснавой сяўбы. Жанчыны ачышчалі 

зерне ад пустазелля адмысловай машынай 

―фугалем‖, а мужчыны сартавалі яго ―арфай‖. 

Пасля таго як у калгасе з’явіліся трактары, справа 

пайшла лягчэй, людзі менш стамляліся. Прыгожа 

сказаў аўтар аб будучым хлебе: ―Зерне–гэта 

энергія жыцця, якая ляжыць на мазалѐвых 

далонях‖. Апавяданне ―Ёсць меркаванне‖ 

сведчыць аб справах партыйцаў-камуністаў, якія 

прымушалі сялян праводзіць сяўбу па мѐрзлай 

зямлі, каб паспець выканаць план, а на тое, што 

ўраджайнасць з-за гэтага будзе малой ніхто і не 

зважаў; звернута ўвага на паўсюдныя прыпіскі. 

Партыйцы і старшыня калгаса збіралі вяршкі: 

атрымоўвалі граматы, прэміі ды іншыя перавагі, а 

людзям ад іх казак жыць лепей не станавілася. 

Лічылася, што ўсѐ адбываецца і ўсѐ робіцца 

дзякуючы кіраўніцтву КПСС – а людзі, так, 

вінцікі. Не партыя будуе жыццѐ чалавека, 

дабрабыт ды будучыню стварае менавіта сам 

чалавек і толькі ѐн. Гэтая кніга – увасабленне 

жыцця, што працякае, нібы светлы ручай, 

насычаны неўтаймаванай энергіяй, якая крышыць 

камяні абыякавасці ў сэрцы, напаўняе цеплынѐй 

душу. 

Зборнік вершаў ―Проза жыцця‖ (пабачыла 

свет у 2012 г.), што прысвечаны памяці бацькоў 

аўтара, складаецца са 118 вершаў, створаных у 

розныя гады. Напрыклад, верш ―Блакітная хустка‖ 

быў напісаны яшчэ ў 1971 г., а найноўшыя творы 

датуюцца 2012 г. У якасці прадмовы мы бачым на 

вокладцы такія радкі: 

Гады прайшлі, і не заўважыў – 

Адчытацца надышла пара, 

Як пражыў ты гады гэтыя, 

Колькі людзям ты зрабіў дабра 

                                                               

(пераклад на беларускую) 

Яскрава і пранікнѐна раскрываецца тэма 

вайны ў вершах ―Сон ветэрана‖, ―Я вярнуўся‖, 

Славамір Даргель 
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―Вечны салдат‖ і іншых. Творы ―Апошні званок‖, 

―Развітанне са школай‖, ―Сустрэча‖ абвеяны 

спадзяваннем на невядомае будучае, 

непрыхаваным смуткам развітання і невычэрпнай 

радасцю сустрэчы ўжо праз паўстагоддзя. Вершы 

―Сцяжынка‖, ―Цішыня‖, ―Снегіры‖ насычаны 

хараством і жыццядайнай сілай роднай прыроды. 

Тэме кахання прысвечаны творы ―Ты і я‖, 

―Сардэчныя раны‖, ―Зялѐная дарожка‖, ―Васількі‖ 

і некаторыя іншыя. Не пазабыты і Мѐры: у вершы 

―Мой горад‖ аўтар прызнаецца ў любові да 

роднага горада. Нездарма ў змесце гэтай кнігі 

выдзелена назва твора: ―Чалавек заўжды 

народжаны для шчасця‖, бо гэты твор глыбока 

насычаны разважаннем, філасофскасцю, што 

можна пабачыць з гэтых радкоў: ―Але, калі хочаш 

пацешыць Бога, ты свае планы Яму раскажы‖. 

Гэтая кніга вершаў дорыць чытачу пачуццѐ як 

радасці, так і смутку, абуджае памяць ды заклікае 

задумацца, дапамагае ўбачыць пэўныя новыя 

рысы жыцця. 

 Выражаючы шчырую падзяку Славаміру 

Рыгоравічу Даргелю за ўжо напісаныя творы, 

хочацца пажадаць яму поспеху ў далейшым 

папаўненні літаратурнае скарбонкі нашай краіны, 

каб натхненне ніколі не пакідала душы і Бог 

узнагародзіў яшчэ многімі і многімі шчаслівымі 

гадамі жыцця. 

Кандратовіч І. 

 

 

ДЗІСЕНШЧЫНА Ў КНІЗЕ МАГІСТРАТА 

МЕСТА ПОЛАЦКАГА 1727 ГОДА. 

 

Галоўнай крыніцай для вывучэння 

старадаўняй гісторыі з’яўляюцца інвентары. 

Інвентар—дакумент, у якім апісваецца маѐмасць і 

павіннасці ў маѐнтках шляхты 16-18 стагоддзяў. 

Шматлікія войны і пажары знішчылі большасць 

каштоўных дакументаў, многія расцярушаны па 

шматлікіх архівах не толькі Беларусі, але 

знаходзяцца і за мяжой. Таму кожны новы 

знойдзены ў архівах інвентар  для краязнаўцы 

з’яўляецца сапраўдным адкрыццѐм. Горад Полацк 

знаходзіцца непадалѐку ад сучаснага Мѐрскага 

раѐна, і таму ў кнігах яго магістрата(органа 

самакіравання) захавалася шмат дакументаў і па 

нашай мясцовасці, асабліва звязаных з 

Дзісеншчынай. Арыгінал кнігі магістрата места 

Полацкага, як і кнігі Дзісенскага магістрата, 

знаходзяцца ў Мінку ў Нацыянальным 

Гістарычным Архіве Рэспублікі Беларусь. 

Пагартаем старонкі кнігі Полацкага 

магістрата.Так у дакуменце  № 22 ад 17 сакавіка 

1727 года ў гэтай кнізе змяшчаецца прысуд па 

судовай справе суда Полацкага магістрата аб 

вяртанні дзесяці талераў полацкім бурмістрам 

Міхаілам Алавяшкам і яго жонкай Ганнай 

Барадульскай полацкай мяшчанцы Агаце 

Чачуранцы і яе мужу мяшчаніну Шчытаўскай 

слабады Лукашу Сідарэвічу. Дзесяць талераў—

значная па тых часах сума грошаў была завешчана 

Агаце яе бабуляй Марцінай Шышовай. Талеры 

былі прысвоены першым мужам Ганны 

Барадульскай мешчанінам горада Дзісны 

Лукашам Рыдзкевічам. У справе гаворыцца, што 

Марціна Шышова, будучы ўжо слабага здароўя, 

завяшчала дзесяць бітых талераў сваѐй унучцы  

Агаце Чачуранцы. Але калі яна памерла і Лукаш 

Рыдзкевіч хацеў аддаць грошы, то яго жонка 

Ганна Барадульская забрала ад яго ключы ад 

свірна і сказала, што гэтыя грошы быццам бы 

бабуля завяшчала аддаць сваѐй унучцы, толькі 

тады, калі тая пойдзе замуж. У хуткім часе Лукаш 

патануў у рацэ Дзісна, а яго жонка выйшла замуж 

за полацкага бурмістра Міхала Алавяшку. А 

грошы яна як не аддавала, так і не аддае. Па 

павестцы ў суд былі выкліканы ўдзельнікі справы. 

Замест Агаты Чачуранкі ў судзе прысутнічаў 

слуга Пятро Грыгаровіч, яго паўнамоцтвы былі 

зацверджаны даведкай з пячаткай і подпісамі. 

Інтарэсы абвінавачанай прадстаўляў яе муж  

бурмістр полацкі 

Алавяшка. Пад час 

апытання суддзямі ѐн 

адказаў, што аб той 

справе з 10 талерамі 

сваѐй жонкі ѐн нічога не 

ведае і прасіў суддзяў аб 

паўторным разглядзе 

справы праз два тыдні. 

Суд вырашыў паўторны 

разгляд справы 

адлажыць да 28 
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красавіка, а для больш дэталѐвага разгляду справы 

выклікаць для гэтага сведак. У вызначаны тэрмін 

перад лаўнікамі (суддзямі) магістрату Полацкага 

Лукашам Стэфанавічам і Сцяпанам Сніткам 

выступілі сведкі з боку абвінаваўчых. Перш за ўсѐ 

выступіў ксѐндз Жараўскі дамініканін з Полацка, 

які пацвердзіў, што сапраўды Марціна Шышкова 

завяшчала 10 талераў сваѐй ўнучцы Агаце. 

Наступны сведка быў полацкі гарбар (гарбар—

апрацоўшчык шкураў) Стэфан Шыпіла. Ён 

сведчыў, што яго ўзяў з сабой пад час паездкі ў 

Дзісну пасля смерці бабкі Марціны Іван Козел. 

Пад час знаходжання ў Лукаша Радкевіча, запытаў 

у апошняга, калі той аддасць завешчаныя бабуляй 

сіротам талеры. На што той адказаў, што зараз у 

яго грошаў няма, але калі Агата вырасце, ѐн 

выплаціць ѐй маѐмасцю. Пані Барадульская тады 

не была замужам за Лукашам. Яшчэ адзін сведак 

Стэфан Вірла—экіманскі мешчанін засведчыў, 

што яго сястра ездзіла ў Дзісну да пана Радкевіча і 

пытала яго аб завешчаных ѐй 10 талерах, на што 

Радкевіч адказаў, што зараз у яго грошаў няма, але 

ѐн гатоў аддаць маѐмасцю і пайшоў з ключамі да 

свірна. Але Ганна Барадульская, ужо будучы 

жонкай Лукаша адказала, што яшчэ будзе час, а 

зараз не аддамо. А яшчэ Вірла казаў, што яго маці 

пыталася на пахаванні Радкевіча ў Ганны пра 

доўг, на што тая адказала, што па нябожчыку ѐй 

ніякіх грошаў не засталося. Суддзя, заслухаўшы 

паказанні сведак, вырашыў прысудзіць пану 

бурмістру Міхалу Алавяшку выплаціць восем 

талераў Агаце Чачуранка і аплаціць усе судовыя 

выдаткі 

 Пераклад з польскай мовы В.А.Ермалёнка 

 

 

КРАЯЗНАЎЧАЯ ВАНДРОЎКА Ў 

ЗАПАЛОССЕ (ПРАЦЯГ) 

 

 Як заўсѐды, пад час размовы з цікавымі 

людзьмі непрыкметна ляціць час. Вярнулася наша 

пошукавая група на чале з Ермалѐнкам Антонам 

Вітольдавічам, якая займалася вывучэннем 

культурнага пласта на мясцовых агародах. І хоць 

да нас тут шмат шчыравала ―чорных археолагаў‖, 

але нашы гурткоўцы знойдуць нават там, дзе 

прайшлі дзясяткі шукальнікаў. Акрамя звычайных 

знаходак разнастайнай вясковай керамікі 16-18 

стагоддзяў, гурткоўцы адшукалі адшчэпы крэмня, 

нуклеўсы, скрабкі, якія сведчаць, што тут павінна 

быць паселішча першабытных людзей 4-3 

тысячагоддзя да н.э. Як звычайна, былі знойдзены 

і манеты: грош Яна Казіміра 1665 года, дзенежка 

1842 года Мікалая 1, іншыя расійскія і савецкія 

манеты 19-20 ст.  Шмат было знойдзена і 

жалезных фрагментаў прадметаў хатняга ўжытку 

19-20 ст. З рэчаў, звязаных з Францыяй, можна 

адзначыць знаходку меднай крышкі ад кішэннага 

французскага гадзінніка. Падсілкаваўшыся 

смачным абедам, які нам падрыхтавалі дзяўчаты, 

якія не ўдзельнічалі ў пошуках, мы без адпачынку 

заняліся вывучэннем месца, дзе быў засценак 

Арэхаўка. Менавіта там жыў апошні з 

уладальнікаў Дзедзінскага палаца Зыгмунт 

Рудніцкі. Назва вядома яшчэ з 18 стагоддзя і 

сведчыць, што калісь тут было шмат арэшніку, 

зараз мы не знайшлі ніводнага арэхавага дрэва. Аб 

былой сядзібе сведчаць толькі падмуркі, 

састарэлыя вішні, груша, яблыня і раскідзістая 

серабрыстая вярба над былым стаўком, які зараз 

высах. Акрамя прадметаў побыту 19-пачатку 20 

стагоддзя, ніякіх арыгінальных знаходак мы не 

адшукалі. Правялі мы даследаванні і навакольных 

пагоркаў на наяўнасць культурнага пласта, 

нягледзячы на цікавы знешні выгляд вельмі 

падобных на гарадзішчы, знаходак, 

пацвярджаючых існаванне тут старажытных 

умацаваных паселішчаў, мы не выявілі. Ня- 

гледзячы на тое, што сонца ўжо хілілася да вечара 

і частка ―арганаўтаў‖стамілася,  у кіраўнікоў 

паходу яшчэ засталіся рэшткі сілаў і жаданне 

Ключ з маёнтка Рудніцкіх у в. Арэхаўка 
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прайсці па старому тракту, які вѐў да Друі і 

менавіта па ім рухаліся французскія войскі ў 1812 

годзе. Ад жыхароў вѐскі мы ведалі, што ―чорныя 

археолагі‖ не аднойчы прыязджалі з 

металашукальнікамі і праходзілі гэтым шляхам, 

шукаючы рэліквіі вайны 1812 года. Але мы як 

заўсѐды былі верныя свайму дэвізу: знайсці там, 

дзе неаднойчы ўжо шукалі да цябе. Дзвюма 

невялікімі групамі скіраваліся па старой дарозе. 

Складана было паверыць, што калісьці тут быў 

знакаміты друйскі тракт. Зараз па гэтым шляху з 

цяжкасцю можна было праехаць на кані або 

ровары, а праз некалькі год яго ўжо прыйдзецца 

шукаць у зарасніках хмызняку. Па дарозе 

заўважылі цікавы пагорак, увесь пакрыты ямамі, 

потым даведаліся, што ў гэтым месцы вяскоўцы 

хаваліся самі і хавалі свае пажыткі пад час 

праходжання тут лініі фронту ў 1944 годзе. А вось 

гара непадалѐку ад былога хутара Гуры Драздовы  

здзівіла не толькі сваѐй вышынѐй, але і стромкімі 

схіламі.  Акружаную з усіх бакоў балотам і 

ручаінай, мы яе ўпэўнена аднеслі да так званага 

гарадзішча–сховішча жалезнага веку. Ды і 

падмацаваннем гэтай гіпотэзы з’яўляецца 

існаванне легенды аб чарту, які быццам меў тут 

свой замак. Падобных гарадзішч па дарозе на 

Казакова мы налічылі яшчэ некалькі. Пошук па 

самой дарозе таксама даў плѐн. Былі знойдзены 

свінцовыя кулі 18-19 стагоддзя, манета 1 грош 

1778 года Рэчы Паспалітай, іншыя манеты 18-19 

ст. На чатыры з паловай кіламетры дарогі ад 

Запалосся да Казакова нам спатрэбілася для 

пошукаў тры 

гадзіны. Назад 

вярталіся ўжо ў 

поўным змроку. 

Наша група 

вярталася першай. І 

раптам на адным 

месцы ў гушчары 

лесу мы як бы 

аслупянелі, быццам 

бы на нас наляцелі 

якія цені, зашумеў 

быццам ад ветру 

гушчар лесу, цела нібы здранцвела і закамянела. 

Некалькі хвілін працягваўся падобны стан, з 

цяжкасцю пачалі рухацца наперад і толькі потым 

змаглі амаль подбегам вярнуцца да месца нашага 

начлегу. Праз паўгадзіны падышла  другая група і 

пачала дзяліцца сваімі ўражаннямі. Іх адчуванне і 

месца, дзе гэта адбылося, поўнасцю супадала з 

нашымі перажываннямі. Дзіўна ўсѐ гэта было. На 

наступны дзень аб гэтым запыталі ў Бычковай 

Еўфрасінні Фядотаўны. Яна ніколькі не здзівілася, 

а сказала, што забылася нас папярэдзіць, бо ў 

народзе тое места, дзе нам стала не па сабе, 

называюць ―чортава балота‖. Там ноччу заўжды 

бывае нячыстая сіла, якая палохае спадарожнікаў, 

а некаторых нават прыводзіць да смерці. На яе 

памяці там павесіўся адзін вясковец, а другога, які 

патануў у балацявіне, знайшлі за некалькі 

кіламетраў на беразе Запалоскага возера. Так што 

нам яшчэ пашчасціла, мы вярнуліся жывымі. 

                                                              

В.Ермалёнак       

Гарадзішча-сховішча 

Даргель Вераніка 
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