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НАШ ЛЮСТРАДЗЁН 

ЭКСКУРСІІ 

У МУЗЕЯХ – БЕЛАРУСЫ З ЛАТВІІ 

Нашы музеі часта наведваюць госці з 

краіны-суседкі Латвіі, асабліва з беларускага 

культурна-асветніцкага таварыства ў 

Даўгаўпілсе “Уздым”. У лютым на экскурсіях у 

нас пабывалі старшыня таварыства Людміла 

Сінякова, яе намеснік Вольга Паўловіч, 

беларускі паэт Станіслаў Валодзька, спявачка 

Юлія Хмяльніцкая, краязнаўца Мікола 

Паўловіч. 

Напачатку адбылася творчая сустрэча ў 

актавай зале школы мастацтваў. На сустрэчы 

прысутнічалі дзеці з гарадскіх школ, 

супрацоўнікі бібліятэк раѐннага Дома культуры і 

іншыя неабыякавыя да беларускай паэзіі людзі. 

На вечарыне госці апавядалі аб творчым шляху 

Станіслава Валодзькі, яго вершы чыталі не 

толькі госці, але і нашы гараджане – дарослыя і 

дзеці. Асабліва прыгожа гучалі песні на вершы 

беларускага паэта ў Латвіі ў выкананні спявачкі 

Юліі Хмяльніцкай, а таксама песня “Калыханка” 

ў выкананні мясцовых спявачак Дар’і Шук і 

Святланы Атопкінай. Вяла рэй на сустрэчы 

супрацоўніца раѐннай газеты і таленавітая 

паэтка Алена Басікірская.  

Пасля вечарыны для гасцей была 

зладжана экскурсія па музеях. Кіраўнік музея В. 

Ермалѐнак распавядаў аб гісторыі нашай 

скарбніцы і найбольш цікавых яе экспанатах. 

Госці, нават тыя, хто ўжо раней наведваў музеі, 

знайшлі для сябе ў экспазіцыях невядомыя ім 

дагэтуль цікавіны. На развітанне паэт Станіслаў 

Валодзька падараваў нам некалькі сваіх 

надрукаваных вершаў, якія мы з задавальненнем 

змесцім у нашай газеце, а наш даўні сябра 

Мікола Паўловіч прэзентаваў шмат новых 

знаходак для нашага аб’яднання музеяў. 

 

ЭКСКУРСІЯ ПА ТЭМЕ “НУМІЗМАТЫКА” 

 У гістарычным музеі намі распрацавана 

26 экскурсій па розных тэмах, а гэта азначае, 

што вучні нашай школы маюць вялікія 
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магчымасці выбару. Асаблівую цікавасць дзеці 

праяўляюць да старых манет. Вось і апошнім 

часам на тэматычную экскурсію прыйшлі вучні 

9-б класа на чале з класным кіраўніком А. І. 

Астапковіч. Захавальніца фондаў М. Г. 

Ермалѐнак распавяла аб найбольш цікавых 

манетах розных эпох – ад старажытнасці і 

сярэднявечча да сучаснасці. Асаблівая ўвага 

была звернута на апошнія набыткі музея. 

ЭКСКУРСІІ ПА ТЭМЕ “ШЛЯХАМІ 

БАЯВОЙ СЛАВЫ МЁРШЧЫНЫ”  

У лютым па гэтай тэме былі праведзены 

экскурсіі для вучняў 6-б, 7-б, 8-б, 9-в,11-а класаў 

нашай школы. Экскурсаводы В. А. Ермалѐнак, 

М. Г. Ермалѐнак падчас аповеду азнаѐмілі 

дзяцей з асноўнымі экспанатамі гістарычнага 

музея, якія сведчаць аб баявых падзеях на 

Мѐршчыне ад часоў барацьбы з крыжакамі да 

гістарычных падзей XVI – ХІХ стагоддзяў, 

расказалі пра подзвігі нашых землякоў у гады 

Другой сусветнай вайны. Дзякуючы экспанатам 

музея дзеці больш выразна маглі ўявіць герояў і 

іх подзвігі ў нашым краі ў розныя гістарычныя 

часы. 

 

 

ЭКСКУРСІЯ Ў “СЯЛЯНСКУЮ ХАТУ”  

У лютым завіталі ў этнаграфічны музей 

вучні 8-б класа на чале з класным кіраўніком 

Сарока Таццянай Васільеўнай. Экскурсію 

праводзіла захавальніца фондаў М. Г. 

Ермалѐнак. Падчас экскурсіі школьнікі 

пазнаѐміліся з прыладамі працы мінуўшчыны, 

асаблівасцямі ўнутранага ўбранства пакояў хаты 

ў розныя часы. 

НАВЕДВАННЕ ВЫСТАВЫ 

Карыстаецца поспехам і наша выстава 

“Новыя знаходкі”. У апошні час яе наведалі 

вучні 6-б, 5-б класаў. Падчас экскурсій, якія 

праводзіў кіраўнік музея В. А. Ермалѐнак, 

школьнікаў зацікавіла гісторыя дрэйдла, 

турэцкага бубна, папяровых грошай Германіі і 

замежных краін і шмат іншых артэфактаў. 
 

У МУЗЕІ – ВЫПУСКНІКІ 

Як заўсѐды падчас канікулаў у музей 

прыходзіць шмат выпускнікоў мінулых гадоў. 

Не выключэннем стаў і гэты год. Музеі наведалі 

шмат як студэнтаў, так ужо і пасталелых 

выпускнікоў юбілейных выпускаў. Кіраўнік 

музеяў Ермалѐнак В. А. знаѐміў гасцей з новымі 

набыткамі музея, апавядаў аб самых цікавых 

знаходках, якія ўжо сталі экспанатамі музея. 

Выпускнікі з цікавасцю разглядалі летапісы 

гуртка “Арганаўты мінулага”, узгадвалі аб 

мінулых пошуках і знаходках. 
 

ПРАЦА Ў МУЗЕІ 

Наш актыўны сябра гуртка Кандратовіч 

Ігар пасля паспяховай здачы сесіі, прыехаўшы 

на канікулы да бацькоў, амаль кожны дзень 

прыходзіў у музей, каб актыўна прымаць удзел у 
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працы па класіфікацыі і рэстаўрацыі экспанатаў. 

У першую чаргу ѐн заняўся вывучэннем 

калекцыі паштовых марак, якія паступілі ў 

музейныя фонды апошнім часам. На працягу 

некалькіх дзѐн ѐн здолеў размясціць маркі па 

розных тэмах і краінах. Потым Ігар карпатліва 

заняўся рэстаўрацыяй старых кніг, газет і 

часопісаў. Дзякуючы рупліўцу, была выканана 

значная праца ў музейных фондах. 

 

НАБЫЦЦЁ НОВЫХ ЭКСПАНАТАЎ 
 

МАНЕТА ДЗЯРЖАВЫ ЧОЛА 

 

Каб зрабіць калекцыю манет гістарычнага 

музея больш цікавай і разнастайнай для 

наведвальнікаў, на сродкі кіраўніка музея была 

набыта медная манета з Індыі. У Х стагоддзі, 

калі дзяржавы Паўночнай Індыі былі 

раздробленыя і ваявалі між сабой, паўднѐвая 

Індыя (і перад 

усім, усходні яе 

бераг) 

знаходзіліся пад 

панаваннем 

дынастыі Чола.  Іх 

дзяржава мела 

магутныя арміі, да 

якіх належалі 

палкі вершнікаў 

на сланах і конях. 

З дапамогай гэтых узброеных сілаў яны 

вызваліліся ад панавання Палавас, адольвалі 

шматлікіх мясцовых кіраўнікоў Цэнтральнай 

Індыі і дасягнулі, такім чынам, перавагі на 

субкантыненце. Чолы будавалі ваенна-марскі 

флот, які на працягу некаторага часу быў 

непераможным. З дапамогай ваенна-марскога 

флоту яны кантралявалі гандаль у затоцы 

Бенгалі і заваявалі нават Шры-Ланку (Цэйлон) і 

Мальдывы – сотні міляў паўднѐва-заходняй 

часткі Індыйскага кантынента. 

На працягу некалькіх стагоддзяў 

дзяржава Чола была непераможнай. Манеты 

Чолы вырабляліся ў працэсе рэльефнага ціску; 

звычайна на іх выяўляліся сімвалы каралѐў 

Чолы – тыгр і дзве рыбы; на іншых манетах 

з’яўляецца бажаство, што сядзіць альбо стаіць. 

Набытая намі манета датуецца Х стагоддзем, яна 

выраблена з медзі, мае дыяметр 18 мм, вагу 35 

мг. На сродкі Ермалѐнка В.А. быў набыты яшчэ 

шэраг сярэдневяковых манет. Гэта фрагмент 

соліда (шылінга) лівонскага ордэна, калі 

грасмейстэрам быў Герман фон Бругенэй (1535 

– 1549 гг.). Манета выраблена з білону. Цікавая 

манета і ў паўтара гроша Жыгімонта ІІІ Вазы. 

Вага яе 1 грам, срэбра там толькі палова, 

дыяметр 19 мм. У народзе яе называлі паўтарак, 

бо яе вартасць была роўная тром паўгрошам, або 

1/24 талера. Для павелічэння калекцыі манет 

Рускай дзяржавы кіраўнік музеяў набыў шэсць 

срэбраных капеек, якія адносяцца да перыяду 

царавання Івана IV Грознага, Міхаіла 

Фѐдаравіча, Аляксея Міхайлавіча. У народзе тыя 

манеты называлі за іх форму “шкарлупкамі”, па-

руску “чешуйкамі”, чаканілі іх з срэбранага 

дроту, пазней яны паменшыліся ў памерах, бо 

лѐгка іх было адрэзаць. Таму вага іх змянялася 

ад 1 да 0,4 грама. 

 

МАНЕТЫ І МАРКІ АД ІГАРА 

КАНДРАТОВІЧА 

У чарговы раз наш руплівец музея набыў 

на аўкцыѐне некалькі цікавых манет. З іх мы 

вызначаем манету шэсць грошаў Рэчы 

Паспалітай Яна Казіміра. Асаблівасць яе ў тым, 

што яна чаканена не са срэбра, а з медзі. 

Значыць гэта тыповая фальшыўка, якіх было 

шмат падчас фінансавага крызісу ў Рэчы 

Паспалітай сярэдзіны XVIІ стагоддзя. На манеце 

мы бачым ініцыялы Ціта Бараціні, упраўляючага 

манетнага двара. Самая старая манета – пражскі 
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грош караля Вацлава 4 (1378 – 1314 гг.). 

Чаканена яна была са срэбра ў Чэхіі ў 1405 – 

1407 гг. Манета значна пацѐртая, што сведчыць 

аб яе працяглым абарачэнні. Таму вага манеты 

не 2,66 грамы, а 2,4 грамы. Акрамя старых манет 

музею падаравана італьянская манета ў 10 

чэнцезіма 1862 года. На яе аверсе выява караля 

Віктара ІІ Эмануіла. Ёсць таксама адзін пені 

Вялікабрытаніі 1915 года, манета Польскай 

Народнай Рэспублікі 10 злотых 1966 года з 

выявай Тадэвуша Касцюшкі, 1 рубель СССР 

1986 года, чаканены ў гонар Міжнароднага дня 

міру. 

 З цікавых набыткаў і жэтон з Германіі 

“10 гандлѐвых пунктаў”, Карл Аўгуст Лінгнер. 

(Karl August Lingner, 1861 – 1916 гг.). Лінгнер – 

выбітны нямецкі прадпрымальнік і філантроп. 

 Ён стаў вядомым дзякуючы вырабу вадкасцей 

для паласкання поласці рота, якія знішчалі 

нябачныя воку бактэрыі і хутка знайшлі 

папулярнасць у шырокага кола спажыўцоў. У 

1892 г. ім была заснавана вядомая Дрэздэнская 

хімічная лабараторыя імя Лінгнера, якая з 1912 

г. мела назву “Завод Лінгнера”. Карл Аўгуст 

Лінгнер здолеў зарабіць буйны капітал, з якога 

значныя сумы ахвяраваў на народнае навучанне 

гігіене, а таксама на падтрымку грамадска-

карысных устаноў. Спадар Лінгнер быў 

прыхільнікам выставачнай методыкі, 

справядліва лічыўся на свой час вядучым 

папулярызатарам ведаў аб гігіене сярод 

нямецкага народу. На яго выставах 

абмяркоўваліся пытанні, прысвечаныя абароне і 

захаванню здароўя.  

Наш жэтон (“10 гандлѐвых пунктаў”), 

прысвечаны 70-годдзю са дня нараджэння Карла 

Аўгуста Лінгнера, меў хаджэнне сярод 

спажыўцоў тавараў завода Лінгнера ў Дрэздэне і 

быў выбіты ў 1932 г. колькасцю 1 млн. 50 тыс. 

адзінак. На той час у свеце адбывалася 

сусветная эканамічная крыза (1929 – 1933 гг.), 

што значна ўдарыла і па прадпрыемствах 

Нямеччыны, некаторыя з якіх для ўнутраных 

разлікаў пачалі карыстаць жэтоны. На аверсе 

жэтона змешчаны партрэт Лінгнера і наступны 

надпіс: “Карл А. Лінгнер – змагар за здароўе 

народу”, на рэверсе – лічба “10”, лісце і тэкст: 

“10 гандлѐвых пунктаў пры пакупцы нашых 

вырабаў, альбо 6 наяўных пунктаў з фабрыкі. 

Глядзі рэкламу завода Лінгнера ў Дрэздэне”. 

Матэрыял падрыхтаваны Кандратовічам 

Ігарам на аснове наступных Інтэрнэт-рэсурсаў:  

1. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_August_Lingner  

2. 

http://en.numista.com/catalogue/pieces49974.html 

Акрамя манет Ігар набыў на аўкцыѐне і маркі 

розных краін і розных гадоў выпуску. 

КРАЯЗНАВЕЦ (Міколу Паўловічу) 

Забыўлівасць нясе нямала бед,– 

Зноў горкімі пілюлямі частуе. 

Ды краязнавец дбайна, як паэт, 

Ад беднасці духоўнай нас ратуе. 

Капацель, ѐн, 

У часу глыбіні 

Вялікія каштоўнасці знаходзіць: 

Спяшыць 

 святло душы сваѐй праліць, – 

На што гады заўзята цень наводзяць. 

 

Старацель, ѐн 

Радзінным караням 

Зямны паклон аддаць не забывае, 

Калі траву густую забыцця, 

Як пустазелле з градак, вырывае. 

Ў яго заўжды гарачая пара, 

Бо краязнавец жыць інакш не можа… 

Бязмежна любіць ѐн свой родны край, 

І край яму манетай плаціць той жа…  

 

 

Станіслаў Валодзька 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_August_Lingner
http://en.numista.com/catalogue/pieces49974.html
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ПАДАРУНКІ АД МІКОЛЫ ПАЎЛОВІЧА 

 

Падчас чарговага прыезду ў Мѐры 

краязнавец з Даўгаўпілса Мікола Паўловіч ізноў 

прывѐз для нашых музеяў шмат экспанатаў. 

Найбольш цікавае паступленне ў музей кнігі і 

друку – гэта выданне на польскай мове 

“Гісторыя польскага народу” знакамітага 

вучонага Адама Нарушэвіча, напісаная ў 1780 

годзе. На ѐй пячатка касцѐла з Ілукстэ. Выданне 

складаецца з чатырох кніг, у якіх аўтар 

разглядае гісторыю польскага народу да ХІІ 

стагоддзя. Другое цікавае выданне, таксама на 

польскай мове, – ”Кніга для ўсіх” Фелікса 

Карнішэўскага. Гістарычная каштоўнасць яе ў 

тым, што надрукавана яна была ў 1944 годзе ў 

сталіцы Швейцарыі Жэневе на сродкі сусветнага 

маладзѐвага хрысціянскага камітэта (Y.M.C.A.). 

Захаваўся і аўтограф на кніжцы. Надпіс на 

польскай мове сведчыць, што Здановіч Фѐдар, 

вучань пятага класа, узнагароджваецца гэтай 

кнігай за ўважлівасць і поспехі ў навучанні, 

горад Вуперталь 23 снежня 1945 года. Хутчэй за 

ўсѐ Фѐдар вярнуўся на радзіму, у мястэчка 

Цырын Гродзенскай вобласці, бо кніга была 

знойдзена там Міколаем Паўловічам у старай 

хаце Ждановічаў. На кніжцы захавалася пячатка 

польскага Чырвонага Крыжа і дэпартамента 

адукацыі ў Лондане. Выданне прызначалася для 

дзяцей і моладзі з Польшчы, якія былі 

вызвалены з фашысцкіх лагераў у Германіі і 

адразу атрымалі магчымасць наведваць школы і 

вучыцца. Кніга складаецца з двух частак. У 

першай – “Карткі з гісторыі цывілізацыі” – 

апавядаецца пра ўзнікненне чалавечай 

цывілізацыі, аб асноўных дасягненнях 

чалавецтва ў асваенні прыроды, дасягненнях 

навукі і тэхнікі, буйнейшых вынаходніцтвах у 

розных сферах дзейнасці.  У другой частцы – “З 

жыцця народу” – падаецца матэрыял з гісторыі 

Польшчы, аб яе славутых дзеячах, прыводзяцца 

прыклады патрыятызму яе грамадзян, 

расказваецца пра знакамітых дзеячаў культуры 

польскага народу. 

З факсімільных выданняў мы атрымалі 

выданне рамансаў кампазітара А. Туранкова 

“Сем беларускіх рамансаў”, арыгінал якога 

надрукаваны ў 1943 годзе ў Рызе дзякуючы 
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беларускаму дзеячу ў Латвіі Кастусю Езавітаву. 

У брашуры змешчаны рамансы на вершы М. 

Багдановіча, А. Гурло, В. Дуніна-Марцінкевіча, 

А. Пашкевіч, Ф. Чарнушэвіча. 

З часопісаў, падараваных краязнаўцам з 

Латвіі, для нас самым каштоўным з’яўляецца 

“Крывіч”. Ён друкаваўся ў сталіцы даваеннай 

Літвы нашым знакамітым земляком, вучоным і 

грамадскім дзеячом Вацлавам Ластоўскім у 1923 

– 1927 гг. Усяго выйшла 12 нумароў. У наш 

музей кнігі і друку быў падараваны чацвѐрты 

нумар гэтага выдання за верасень – кастрычнік 

1923 года.  

Пачынаецца часопіс вершамі нашага 

земляка “На смалескіх сценах”, “На чужыне”, 

“Песня аб князю Вітаўту” і інш.. У выданні 

змешчаны пераклады замалѐвак англійскіх 

аўтараў Б. Меона “Аб справядлівасці” і Аскара 

Уайльда “Вучыцель”. 

Для дзяцей былі надрукаваны пераклады 

казак “Аб сытой свінні”, “Дзед і ўнук”, “Аб 

чорце барадатым” і інш. Пад псеўданімам Янка 

Палын надрукаваны ў часопісе твор беларускага 

пісьменніка ў Латвіі Віктара Вальтэра 

“Аднабочнікі”. У часопісе змешчаны і артыкулы 

па мовазнаўстве В. Ластоўскага, матэрыялы да 

беларускага слоўніка і для беларускага зельніка, 

у якіх наш земляк змясціў шмат слоў з 

Дзісеншчыны. У часопісе змешчаны і 

матэрыялы на палітычныя і гістарычныя тэмы. 

Гэта “Беларусь – гістарычны тэатр вялікіх 

стратэгічных аперацый” Брачыслава Скарыніча, 

Янкі Станкевіча “Маскальшчына і Еўропа”, 

“Запіскі”, асобныя рубрыкі ў часопісе “Агляд 

культурнага жыцця Беларусі”, “Агляд прэсы”, а 

таксама падзеі з Беларусі, Латвіі, Расіі, Літвы, 

Польшчы, з усяго свету. 

Мікола Паўловіч падараваў нам і шмат 

часопісаў рэлігійнай накіраванасці. Так, мы 

атрымалі часопіс “Литовские епархиальные 

ведомости”, №15 за 1978 год. У ім мы знайшли 

звесткі і па нашым краі. У ім у прыватнасці 

сказана, што выконваючы абавязкі 

псаломшчыка Узмѐнскай царквы Юстын 

Мелянтовіч падараваў для свайго храма 

панікадзіла на 21 свечку коштам 45 рублѐў. Па 

тых часах гэта былі вялікія грошы (карова 

каштавала 10 – 15 рублѐў). За гэты год нам 

падараваў Мікола Паўловіч і “Церковный 

вестник” №№ 1, 8, 51 выдання Санкт-

Пецярбургскай Духоўнай семінарыі. У гэты час 

ішла руска-турэцкая вайна, таму нават у 

рэлігійным часопісе шмат матэрыялаў 

прысвячалася гэтай тэме. Часопіс “Церковные 

ведомости” №9 за 1907 год выдання ўрадавага 

Сінода ўтрымлівае звесткі, якія перш за ўсѐ 

вызначаюць жыццѐ Рускай праваслаўнай царквы 

ў краіне і за мяжой. Яшчэ адно рэлігійнае 

выданне – часопіс “Пріходское чтеніе” № 23 за 

1916, № 20 за 1915 гг., змяшчае разнастайныя 

матэрыялы павучальнага зместу, казанні, жыццѐ 

святых і іншае. 

У наш музей ад краязнаўца з Латвіі 

трапілі і нумары штотыднѐвіка заснавальніка 

А.С.Суворына за 21 мая 1911 года, 10 лістапада 

1912 года, 22 чэрвеня 1913 года. Газета 

адрозніваецца ад іншых выданняў шматлікімі 

вялікімі фотаздымкамі, ілюстрацыямі. У іх 

асвятляюцца як палітычныя падзеі, напрыклад, 

шмат увагі адведзена на асвятленне Балканскіх 

войнаў (якія адбываліся якраз у 1912 – 1913 г.г.), 
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так і навіны з культурнага жыцця, з навукі і 

літаратуры. Акрамя старых выданняў часопісаў і 

газет М.Паўловіч прывѐз нам і цікавыя выданні 

нашага часу. Гэта часопіс на рэлігійныя тэмы на 

польскай мове “Ружанец”, №10 2002 года, на 

рускай мове “Школа гастронома”, №21 за 2005 

год, ”Жизнь национальностей”, №2 2015 года, 

на нямецкай мове – часопіс па філатэліі, на 

шведскай – “Новыя тавары”, №10 за 2014 год.  

З сучасных газет фонды нашага музея, 

дзякуючы Міколу Паўловічу, папоўняцца 

шведскім выданнем “Новыя тавары”, за 26 

ліпеня 2015 года, латышскай газетай “Наш 

горад”, якая выдаецца ў Даўгаўпілсе, 

друкаваным выданнем Латвійскай асацыяцыі 

Рускіх таварыстваў “Рускае слова” № 21 1998 

года. Аб жыцці беларускага таварыства ў Латві 

“Уздым” можна даведацца з маляўніча 

аформленнай газеты за гэты год пад такой жа 

назвай. 

Наш сябра папоўніў новымі знаходкамі і 

іншыя раздзелы нашага музея кнігі і друку. Так, 

для фонду “Філатэлія” былі перададзены 

некалькі марак СССР, Марокка, Таджыкістана, 

Злучаных Штатаў Амерыкі, Вялікабрытаніі, 

Польшчы, Германіі, Расіі, Кубы, Іспаніі, Ізраіля, 

Швецыі, Беларусі, Украіны, Дамініканскай 

Рэспублікі, ГДР. Асабліва вялікая колькасць 

падараваных марак была з Латвіі. Атрымалі мы 

ў падарунак і канверт з пячаткай першага дня 

гашэння касмадрома Байканура. Раздзел 

“Каляндарыкі” павялічыўся дзякуючы калекцыі 

каляндарыкаў 80-х гадоў ХХ стагоддзя. 

Асаблівая цікавасць некаторых з іх у тым, што 

яны не разрэзаныя, а ў такім выглядзе, як былі 

надрукаваны на фабрыцы суцэльнымі лістамі з 

відамі гарадоў, помнікамі, рэкламай.  

Не застаўся без увагі і раздзел музея кнігі 

і друку “Паштоўкі”. Калекцыянер з Даўгаўпілса 

перадаў нам набор паштовак савецкіх 

ваеннаначальнікаў горада Прагі, асобных 

паштовак з відамі Даўгаўпілса, Стакгольма, 

Віцебска, фотапартрэтамі беларускіх 

пісьменнікаў. Яшчэ раней краязнавец падараваў 

нам альбомы паштовак з калекцыі дырэктара 

Галоўпаштамта ў Даўгаўпілсе Коршуна Васілія 

Аляксеевіча. Зараз у дадатак ѐн прывѐз некалькі 

фотаздымкаў 30-х гадоў. Цікавая іх гісторыя, 

пра якую мы даведаліся з аднаго з надпісаў на 

адной з іх. Рукою В. А. Коршуна было запісана, 

што фотаздымкі знаходзіліся ў альбоме ў вѐсцы 

Астроўшчына. Падчас акупацыі альбом не 

спадабаўся фашысту, і фрыц расстраляў яго з 

аўтамата. Вярнуўшыся з фронту, Коршун В. А. 

беражліва падклеіў дарагія яму памятныя 

здымкі. 

 З калекцыі ветэрана Мікола перадаў і 

некалькі памятных значкоў з часоў сустрэч 

ветэранаў 137 палку сувязі 3-га Украінскага 

фронту. 

В. Ермалѐнак. Заканчэнне ў наступным нумары 

ЭКСПАНАТЫ АД ДЗІМЫ ЗАХАРЭВІЧА.  

Падчас чарговага наведвання музея разам 

з сяброўкай Вікай Палоска, студэнткай 

Віцебскага медуніверсітэта, Дзіма наведаў наш 

музей не з пустымі рукамі, а ізноў прынѐс нам 

чарговыя экспанаты. Для гістарычнага музея ѐн 

перадаў ваенны білет ветэрана вайны Мальца 

Сямѐна Сямѐнавіча.  Дзякуючы гэтаму 

дакументу, мы больш даведваемся пра ветэрана, 

яго ўдзел у Вялікай Айчыннай вайне. У музей 

кнігі і друку руплівец музея падараваў тры 

выданні кнігі Новага Завету. Самае старое 

адносіцца да другой паловы ХІХ стагоддзя і 

напісана на стараславянскай і рускай мовах. Два 

Евангеллі надрукаваны на рускай мове ў Санкт-

Пецярбургу ў 1903, 1906 гадах. Кнігі маюць 

поўны змест кананічнага выдання Новага 

Завету. Цікавым падарункам ад нашага 

“арганаўтам”, стаў і так званы “Троіцкі лісток” 
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1886 года. Ён надрукаваны ў Сергіевым Пасадзе 

і прысвечаны святу Найсвяцейшай Тройцы. 

ЗНАХОДКІ СЦЕПУЛЁНАК НАСЦІ.  

Не спыняюць сваіх пошукаў і гурткоўцы, 

якія яшчэ наведваюць школу і непасрэдна 

займаюцца ў гуртку. Так, вучаніца 7-а класа 

Сцепулѐнак Насця займаецца толькі другі год, 

але змагла адшукаць для нашых музеяў некалькі 

экспанатаў.  Для нумізматычнай калекцыі яна 

падаравала трыццаць манет СССР, Чэхіі, Латвіі, 

Расіі, для 

раздзела 

“Баністыка” 

– старыя 

беларускія 

папяровыя 

грошы і 

некалькі 

грывен 

Украіны. 

Для раздзела 

музея кнігі і 

друку 

“Філуменія” 

Насця 

адшукала 

некалькі 

этыкетак ад 

запалак, для 

раздзела “Паштоўкі” – набор паштовак “Пскоў”, 

а таксама сувенір “Воін” і шкаплеры, якія 

будуць змешчаны ў раздзеле “Духоўная 

літаратура”. 

 

ВЕСТКІ З МІНУЛАГА 

Чарговую звестку мы атрымалі ад 

Кастуся Шыталя з Параф’янава, якую ѐн 

знайшоў у “Кур’еры Віленскім” за 1936 год. 

Падаем яе змест у нашым перакладзе з польскай 

мовы. 

 

 ГМІННАЯ БІБЛІЯТЭКА Ў ЛЯВОНПАЛІ. 

Бібліятэка ў гміне Лявонпаля была 

заснавана ў 1931 годзе, а летась яна перайшла ва 

ўласнасць самакіравання гміны і атрымала назву 

“Лявонпальская публічная бібліятэка”. З 

прычыны крызісу кіраўніцтва гміны субсідзіруе 

бібліятэку па 50 злотых штогод. Бібліятэка ад 

часу свайго заснавання змагаецца з хранічным 

недахопам кніжак. У гэтым годзе яе фонд склаў 

432 кнігі, у тым ліку 108 па сельскагаспадарчай 

тэматыцы.  Але чытачоў у бібліятэцы 193 

чалавекі, таму задаволіць усіх кнігамі вельмі 

цяжка. Недахоп кніжак не дазваляе даваць 

больш на рукі кніжак тым чытачам, якія 

прыязджалі ў бібліятэку за 18 кіламетраў, а то і 

больш. Склад чытачоў гміннай бібліятэкі быў 

наступны: сяляне – 72 %, вучні – 8%, вайскоўцы 

і паліцыя – 6%, чыноўнікі і настаўнікі – 6%, 

рамеснікі і рабочыя – 5%, асаднікі – 2%, астатнія 

– 1 %. Пры гэтым колькасць чытачоў увесь час 

павялічвалася. Гэта з аднаго боку радавала 

бібліятэкара, з другога – засмучала, што не можа 

задаволіць патрэбы чытачоў, асабліва моладзі, 

не хапае мастацкай літаратуры, драматычных 

твораў. Бібліятэка працавала бясплатна. Сѐлета, 

піша Ваневіч, плануецца стварыць рухомыя 

бібліятэкі. Шафы для такіх бібліятэк гатовы 

перадаць школьныя ўлады, але што змясціць у іх 

– няма будзе чаго…Пераклад з польскай 

В.Ермалѐнка. 

Ад перакладчыка. Гэты артыкул паспрыяў 

таму, што бібліятэка ў Лявонпалі за два гады 

павялічыласвой кніжны фонд больш чым у два 

разы, але лѐс лявонпальскіх кнігазбораў быў 

трагічны. Ужо ў верасні 1939 года 

чырвонармейцы спалілі некалькі тысяч кніжак з 

гміны, школы і палаца. Да нашага часу 

засталіся адзінкі з гэтага кнігазбору. У музеі 

Чытачы бібліятэкі ў Лявонпалі 
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кнігу і друку знаходзіцца толькі некалькі іх 

экзэмпляраў. 

В.Ермалёнак. 

НОВАЯ КНІГА СЛАВАМІРА ДАРГЕЛЯ  

У чарговы прыезд да нас у музеі наш 

земляк 

Славамір 

Даргель  

падараваў 

сваю чарговую 

кнігу “Мои 

друзья коты”. 

Яна была 

надрукавана ў 

Мінску на 

сродкі аўтара 

напрыканцы 

2015 года. У 

кнізе 

змешчаны 22 

гісторыі пра 

такіх, здаецца 

ўсім добра 

вядомых, але з такімі рознымі характарамі і 

асаблівасцямі істотаў.  Так, з апавяданняў мы 

даведваемся, як Кот Васька любіў праводзіць 

нашага героя на танцы і чакаць яго дахаты не 

зыходзячы з месца. Кот пад мянушкай 

Чабурашка не лавіў мышак, але за тое спаў і 

гуляў з унукам, а яшчэ адзін коцік Чабурашка 

быў для гаспадара “лекарам” і, пакуль у 

кармільца балела плячо, грэў яго ўласным 

цяплом, што значна аблягчала балючасць. Пра 

адданасць катоў сваім гаспадарам апавядаецца ў 

адной з гісторый, як кот Рыжык не пакінуў 

магілы гаспадыні і памѐр ля крыжа. Сапраўды 

неверагоднай здаецца гісторыя з кошкай Мілкай, 

якая магла не толькі ў місцы лавіць карасѐў, але 

і хадзіла на возера, дзе лавіла рыбу, стоячы ў 

вадзе на двух лапах, магла нават ныраць за 

рыбкай. Шмат цікавых каціных гісторый у 

кніжцы нашага земляка, выдатнае маляўнічае яе 

афармленне. Цікава будзе яе прачытаць не 

толькі дзецям, але і дарослым.  

ГАЗЕТА “УЗДЫМ”  

Падчас наведвання музея беларусамі з 

Латвіі яны падаравалі для нашага музея кнігі і 

друку сваю газету за 2015 год. Усяго было 

надрукавана чатыры нумары, у якіх змешчана 

шмат цікавай інфармацыі  пра дзейнасць 

культурна-асветніцкага таварыства на працягу 

года. Газету можна лічыць сапраўдным 

летапісам таварыства. На яе старонках 

надрукавана шмат разнастайнай інфармацыі пра 

змястоўнае і насычанае культурнае жыццѐ 

беларусаў Даўгаўпілса. 

 

УСПАМІНЫ З НЕДАЛЁКАГА  

МІНУЛАГА 

 

Калі ўсё грамадскае 

У 1961 г. мне, маладому камуністу, 

нядаўна дэмабілізаванаму з войска, прыйшлося 

працаваць на вельмі адказных участках у 

сельскай гаспадарцы – намеснікам старшыні 

калгаса імя Заслонава ў Акунѐве і партыйным 

арганізатарам па сумяшчальніцтву. 

Большую частку свайго жыцця я правѐў з 

бацькам-адзінаасобнікам і быў прывучаны да 

таго, што ўсѐ патрэбна з розумам берагчы і 

заашчаджваць. А тут прыйшлося сустрэцца з 

фактамі безгаспадарчасці. 

Вясной 1961 г. паступіла ўстаноўка 

падымаць палі, што былі засеяныя травамі, і 

засяваць іх кукурузай. Нашаму калгасу паставілі 

план 20 га, а каб мы не хітрылі, для кантролю 

даслалі інструктара Мѐрскага РК КПБ з гучным 

прозвішчам Мазураў. Той інструктар бязвыезна 

прабыў у калгасе тры дні да таго часу, пакуль не 

запэўніўся, што 20 га канюшыны ў Стэфанполлі 

сапраўды былі пераараныя пад кукурузу. Гэта 

быў канец траўня, канюшына ўжо давала 

добрыя надзеі на травастой, з двух укосаў мы 

маглі б атрымаць вялікую колькасць 

высокаякаснага харчу для жывѐлы. Калгас панѐс 
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дадатковыя страты на паўторны закуп насення. 

Тэхніка і людзі былі сарваныя з іншых працаў. 

Кукуруза вырасла буслу па калена, калгас 

страціў шмат харчу для жывѐлы, зімоўка якой у 

1961 – 1962 гадах прайшла напаўгалоднай, 

прычым асабліва пацярпеў дойны статак. Многія 

каровы, асабліва пасля ацѐлу, не маглі трымацца 

на нагах. Іх на вяроўках падвешвалі да столі. 

Даяркі неслі з хаты ўсѐ, што толькі маглі для 

таго, каб падтрымаць калгасных рагуль, 

адрываючы ад сваіх кароў, пры тым што і іх 

асабістыя гаспадаркі мелі недахоп у харчы. 

Тады не толькі ўся назапашаная салома пайшла 

ў спажытак, але і тая, што ўкрывала стрэхі 

гаспадарчых пабудоваў. Рэзалі рэзь, запарвалі, 

трошкі закрашвалі  чым-кольвек і кармілі 

жывѐлу. Тут ужо было не да надояў, бо трэба 

было ратаваць маткавае пагалоўе, якое, з 

цяжкасцямі, але ўсѐ ж удалося ўратаваць. 

1962 г. у кліматычных адносінах быў 

неспрыяльным: дажджлівым і халодным. Па 

зерневых было зразумела, што ўраджай будзе 

благім. Восенню надвор’е не садзейнічала 

ўборцы. Касілі што ўручную, што трактарам. 

Натуральна, частка зерня асыпалася, а яшчэ 

болей яго страцілі, пакуль зграбалі, звазілі ў 

сцірты. А там мышы пачалі малаціць, пакуль 

нам далі з МТС складаную малацілку, для якой 

неабходная была абслуга каля 20 чалавек. 

Ураджай сам па сабе быў благім, а да таго яшчэ 

спрычыніліся страты пры ўборцы і малацьбе. 

Намалацілі, пры самых хітрых падліках, каля 12 

ц/га, а ў раѐн далі справаздачу аб 16,2 ц/га. 

Падганяць патрэбныя паказнікі было справай 

звыклай. Не паспела справаздача легчы на стол 

першаму сакратару РК КПБ Яўцешыну Васілю 

Канстанцінавічу, як з’явілася тэлефанаграма 

прадстаўніку калгаса і сакратару партыйнай 

арганізацыі да 2-х гадзін дня з’явіцца ў кабінеце 

першага. З’яўляемся, заходзім у кабінет і адразу 

ж трапляем пад агонь абвінавачванняў: “Чаму 

такая нізкая ўраджайнасць, чаму наш калгас 

цягне раѐн у лік адсталых па вобласці?” Гром і 

маланкі і самыя сур’ѐзныя пакаранні. Я па 

нявопытнасці ўзяў ды сказаў, што трэба 

прыпісваць. Лепш бы я проста змоўчаў. На 

ўсушку мы спісалі 30% – гэта вельмі шмат, але 

трэба было 35%. Праз 15 – 20 хвілін мы былі 

выстаўленыя з кабінета з загадам за ноч усѐ 

пералічыць, а заўтра да 2-х гадзін дня дакласці 

асабіста Яўцешыну. 

Вярнуліся дахаты, сабралі бухгалтэрыю, 

агранома, брыгадыраў, кладаўшчыкоў – 

пералічылі на ўраджайнасць 18,2 ц/га. За 15 – 20 

хвілін, якія мы правялі на “апрацоўцы” ў 

першага, ураджайнасць павысілася на 2 ц/га. А 

вынік? Адкормачнікаў бычкоў-малаважак 

прыйшлося восенню здаць на мясакамбінат. 

Свінні пачалі масава здыхаць. Жывѐла ўпарта не 

хацела жыць па тых нормах, па якіх мы ім 

рацыѐн выпісвалі, зыходзячы не з рэальнай 

колькасці наяўнага зерня, а з наяўнасці на 

паперы, бо існавала неабходнасць нейкім чынам 

спісаць прыпіску. Свінаферму ў нас ліквідавалі. 

Статак свіней, які яшчэ заставаўся ў хлявах, мы 

паспелі перадаць у калгас імя Гагарына, дзесьці 

каля Шаркаўшчыны. 

Вясною насення катастрафічна не хапала. 

Прыйшлося мне ехаць на Чарнігаўшчыну, каб 

яго здабыць. А галоўнае, які брыдкі настрой у 

чалавека, што падпісаў фальшывы дакумент, 

разумеючы, што ты ідзеш на падступнае, 

здзяйсняеш злачынства. Я не спаў начамі. 

Калі праз гады тры – чатыры ў Дзісенскім 

гарадскім савеце Якабсон праводзіў сустрэчу з 

актывам горада, я не вытрымаў і запытаўся ў 

яго: “Аляксандр Серафімавіч, як доўга мы 

будзем сабе і дзяржаве дурыць галаву гэтымі 

паказнікамі: суткавая прывага ў грамах, надой 

на карову ў літрах за год, ураджайнасць і валавы 

намалот у бункернай вазе? Гэтыя паказнікі лѐгка 

падагнаць да пажаданых лічбаў. А ці не 

прыйшоў час ацэньваць эфектыўнасць працы 

гаспадаркі паказнікамі чыстага прыбытку, 

атрыманага ў грашовым вымярэнні з аднога 

гектара ворыва і аднога гектара 

сельскагаспадарчых угоддзяў? Тут ужо не 

прыпішаш, не падманеш”. На што я атрымаў 

адказ, што гэта ѐсць вельмі правільная ацэнка, 

што мы аб гэтым думаем, але ўсѐ тое не так ужо 

проста. Гэта настолькі проста, а галоўнае 

зразумела і відавочна, але пакуль што неабходна 

рабіць выгляд дабрабыту. 
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Таму цяпер, калі я чытаю “ў бункернай 

вазе”, у мяне міжволі ўзнікаюць пытанні: “А 

колькі ж зроблена прыпіскі? Калі перавесці ў 

амбарную вагу – то колькі гэта складзе ў 

рэчаіснасці?” Камусьці ж гэтая фікцыя, пэўна, 

выгадная.  

 

 Былі іншыя часы 

Было тое не ў такім ужо далѐкім 

мінулым, калі голас народа меў кошт і вагу. У 

1962 г. у вѐсцы Рудня калгаса імя Заслонава 

(раѐн Акунѐва, былы цэнтр калгаса) нейкае 

будаўнічае раѐннае ўпраўленне ўзводзіла 

цагляны свінарнік. Цэмент быў дэфіцытным 

матэрыялам, купіць яго ў крамах не было 

магчымасці, бо ѐн туды не пастаўляўся. Калі ж 

ѐн быў задужа патрэбным – то наш мужычок 

знаходзіў варыянт, якім чынам яго магчыма 

дастаць. У 

справу ішоў 

такі ж 

дэфіцытны 

эквівалент, 

прадмет 

натуральнага 

абмену, якім 

быў самагон. 

Мне стала 

вядома, што 

будаўнікі 

прапіваюць 

цэмент. 

Звярнуў увагу 

на раствор, 

якім 

замацоўвалі 

кладку 

сценаў.  

Нават асабліва не прыглядаючыся было бачна, 

што ѐн горшым і не можа быць. 

Патэлефанаваў у будаўнічую 

арганізацыю – з іх боку ніякай рэакцыі. Напісаў 

артыкул у раѐнную газету – без адказу, тады – у 

абласную. Літаральна праз дзѐн пяць з’явіўся 

мой артыкул у рубрыцы “Газета выступіла”. Не 

паспеў прачытаць яе, як ля канторы калгаса 

спыніўся ГАЗік, і чацвѐра чалавек апынуліся ў 

кабінеце старшыні. Там нікога не было. Мяне 

канторскія дзяўчаты знайшлі на ферме ў 

Ліпаціне. Была восень, снегу амаль не было, мой 

“Орлік” – гэта конь – у санях па гразі даставіў 

мяне да намесніка начальніка новага ўтварэння 

Бядрацкага, які страціўшы значны час у чаканні, 

адразу накінуўся на мяне амаль не з кулакамі, 

маўляў, чаму я пайшоў у абыход раѐнных 

службаў і выйшаў на ўсю вобласць. Разам з ім 

быў рэдактар Агурцоў, інструктар РК КПБ і 

майстар будаўнічай арганізацыі. Гэта дазволіла 

ўдакладніць, што я не адразу выйшаў на 

вобласць, а пасля таго, як будаўнічае кіраванне і 

рэдакцыя раѐннай газеты пачалі займацца 

цягамоцінай. 

Паехалі на аб’ект. Па гразі сваім ходам 

машына туды б не дайшла, таму паехалі на маім 

“Орліку”, хаця падвода і была значна 

нагружаная, але для майго “цяжкавозу” гэта 

была справа звыклая. Я пастараўся, каб сані 

падыйшлі да самых дзвярэй, бо мае госці не мелі 

на нагах гумовых ботаў, як я, а мелі туфлі. 

Ідзем уздоўж сцяны. Я абіраю цагліну, 

якая ляжыць на растворы амаль з аднога пяску, і 

рэзка піхаю яе кнутавішчам. Цагліна падае 

паблізу ад ног Бядрыцкага, які шпарка адскоквае 

ў бок і з лаянкай накідваецца на мяне. Я 

спакойна тлумачу, што цагліна магла б зваліцца 

і на галаву свінарцы, яна ж таксама чалавек і 

хоча жыць, не хоча атрымаць траўму. 

Я дазволіў сабе ўзгадаць гэты выпадак у 

сувязі з тым, што тады, болей за 50 гадоў таму, у 

газеце была рубрыка: “Газета выступіла – што 

зроблена”. Так, і газеты ніколі не “квасілі” 

матэрыял, дасланы простым чалавекам, а адразу 

ж давалі яму хаду. Няма гэтага сѐння. Матэрыял 

павінен саспець, знаходзячыся ў рэдактара. А 

там глядзіш, ѐн не тое што саспеў, бо паступіў 

ужо дастаткова спелым, а ўжо пераспеў. Вядома 

ж, што з пераспелага рацыянальнае зерне 

высыпалася і матэрыял страціў сваю 

актуальнасць. 

Ох, і не хочам жа мы з нашай даўніны 

рабіць глыбокі аналіз і ўсѐ лепшае браць на 

ўзбраенне! Не, раней былі людзі не дурнейшыя 

за нас, аднак мы не хочам гэтага разумець, а 

дарма. 
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15.12.15, Ф. Шымуковіч, г. Дзісна. 

Пераклад на беларускую мову і падрыхтоўка да 

друку Ігара Кандратовіча. 

 

 З ЮБІЛЕЕМ. 

 6 лютага споўнілася 70 год 

намесніку рэдактара раѐннай газеты, журналісту 

Леаніду Аляксандравічу Матэленку. Нарадзіўся 

ѐн 6 лютага 1946 года ў вѐсцы Свярдлы 

Мѐрскага раѐна. Закончыў Мѐрскую сярэднюю 

школу, працаваў з 1964 года друкаром у 

тыпаграфіі раѐннай газеты, затым 

літсупрацоўнікам, загадчыкам аддзела пісем. У 

1975 годзе закончыў факультэт журналістыкі 

БДУ, ВПШ пры ЦК КПБ у 1983 годзе.  Вучобу 

сумяшчаў з працай інструктара ў райкаме 

партыі, 37 год адпрацаваў рэдактарам раѐннай 

газеты. Падчас журналісцкай працы заўсѐды 

цікавіўся краязнаўчай тэматыкай, не толькі сам 

знаходзіў цікавыя матэрыялы, але заахвочваў у 

пошуку іншых краязнаўцаў. Шмат працаваў у 

архівах па ўкладанні спісу загінулых воінаў, якія 

вызвалялі нашу мясцовасць, і землякоў, якія 

загінулі на франтах Вялікай Айчыннай вайны. 

Дзякуючы яго руплівасці былі вернуты імѐны 

незаконна рэпрэсаваных землякоў. Вынікам 

краязнаўчай дзейнасці з’явілася 

фундаментальная праца – гісторыка-

дакументальная хроніка Мѐрскага раѐна, кніга 

“Памяць”, якая пабачыла свет у 1998 годзе. За 

творчую плѐнную працу Л.Матэленак 

узнагароджаны медалѐм імя Францыска 

Скарыны. Зараз юбіляр працуе над стварэннем 

новага дапоўненага выдання па гісторыі 

Мѐрскага раѐна. Леанід Аляксандравіч 

з’яўляецца рупліўцам нашых музеяў, неаднойчы 

перадаваў цікавыя дакументы па гісторыі 

роднага краю, у тым ліку архіўныя матэрыялы 

Дзісенскай, Узмѐнскай цэркваў. Вельмі 

дапасуюць даце радкі верша нашага земляка 

Мар’яна Даргеля ў гонар юбіляра: 

Не прамяняў ѐн гонар свой, 

Сваім пяром зрабіў нямала, 

Імѐны многія адкрыў, 

Якіх Міѐршчына спаслала 

Пад цеплынѐй пяшчотных крыл. 

Як летапісец адмысловы 

Над кнігай “Памяць” працаваў, 

Каб моладзь праз рэальнасць слова 

Спазнала дух прыгожых спраў. 

Ніводзін дзень, што ім пражыты, 

Не сцѐрся ў тлумнай мітусні… 

 

Жадаем нашаму сябру здаро’я, 

бадзѐрасці, аптымізму, новых поспехаў у 

творчасці. 
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