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У НУМАРЫ: ЭКСКУРСІІ * У МУЗЕЯХ – ДЫРЭКТАРЫ ШКОЛ * У МУЗЕЯХ – 

КАРЭСПАНДЭНТ РАДЫЁ * СВЯТА ПРАВАСЛАЎНАЙ КНІГІ * НОВАЯ КНІГА 

НАШАГА ЗЕМЛЯКА * РУПЛІЎЦЫ МУЗЕЯ * УРАЧЫСТАСЦЬ ДЛЯ 

ВЕТЭРАНАЎ * НАША ДАПАМОГА * ПАЖАР У МЁРАХ 1937 ГОДА. * 

ЖУРАЎЛІНЫЯ СЛЁЗЫ *40 –ГОД ПОШУКАЎ І ЗНАХОДАК* 

 

НАШ ЛЮСТРАДЗЁН 

ЭКСКУРСІІ 

Этнаграфічны музей “Сялянская хата” 

наведаў аматар гісторыі роднага краю Іван 

Пятровіч Калкоўскі. Ён заўсѐды цікавіцца 

краязнаўчымі 

навінамі, 

ахвотна чытае 

нашу газету, 

сам з’яўляецца 

калекцыянерам 

– нумізматам і 

філуменістам. 

Як чалавеку 

сталага ўзросту 

яму было цікава 

пазнаѐміцца не 

толькі з 

этнаграфічнымі 

рэчамі, пра якія 

ѐн ведаў з 

дзяцінства, але і 

з тымі, якіх ѐн 

не бачыў ва 

ўжытку, 

напрыклад, 

такіх, як кісялѐўка, мянташка, грэбень для 

часання ільну і інш. Наогул, музей яго вельмі 

ўразіў сваѐй насычанасцю экспанатамі і зместам 

экспазіцыі. 

ЭКСКУРСІІ Ў ГІСТАРЫЧНЫМ МУЗЕІ 

Як мы раней пісалі, генеральны дырэктар 

металапракатнага завода, які будуецца, Пѐтр 

Шымуковіч з задавальненнем наведаў два 

нашых музеі. У сакавіку разам з вядучымі 

спецыялістамі прадпрыемства ѐн пабываў і ў 

самым старым нашым музеі – гістарычным. 

Кіраўнік музея Вітаўт Ермалѐнак правѐў 

аглядную экскурсію па ўсіх раздзелах музея. 

Госці азнаѐміліся з гісторыяй Мѐршчыны, 

разглядаючы шматлікія атрэфакты па гісторыі 

нашага краю. Асаблівую цікавасць выклікалі 

раздзелы па старажытнай гісторыі нашых 

мясцін, а таксама нумізматыцы і баністыцы, 

Першай і Другой сусветных вайнах. 

На веснавых канікулах гістарычны музей 

наведалі дзве групы вучняў з лагера адпачынку. 

Экскурсію праводзіла Ермалѐнак М.Г. У лагеры 
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адпачывалі дзеці самага малодшага школьнага 

ўзросту, таму экскурсавод у даходлівай форме 

распавяла аб гераічным жыццѐвым шляху Героя 

Савецкага Саюза, віцэ-адмірала Томкі Ягора 

Андрэевіча. Асабліва ўразіла дзяцей яго цяжкае 

ваеннае і пасляваеннае дзяцінства, мужнасць і 

самаахвярнасць жыцця афіцэра-паводніка. 

ЭКСКУРСІІ Ў МУЗЕЙ КНІГІ І ДРУКУ 

Вучні 5-а класа на чале з класным 

кіраўніком Кашкурам У.Ч. пабывалі на экскурсіі 

ў музеі кнігі і друку па тэме “Добры дзень, 

музей”. Па гэтай жа тэме на веснавых канікулах 

у музеі пабывалі дзеці са школьнага лагеру 

адпачынку “Зорная краіна”. Апавядала 

школьнікам аб асноўных разделах музея 

захавальніца фондаў Ермалѐнак М.Г. Дзецям 

было цікава даведацца аб узнікненні 

пісьменнасці і развіцці друку. 

У МУЗЕЯХ – КАРЭСПАНДЭНТ РАДЫЁ 

Карэспандэнт радыѐ “Сталіца” Алена 

Лычагіна, наведаўшы наш раѐн з мэтай 

падрыхтаваць рэпартажы аб яго гістарычным 

мінулым, завітала і ў нашы музеі. Кіраўнік музея 

Вітаўт Ермалѐнак распавѐў аб асноўных 

гістарычных асаблівасцях нашага краю, гісторыі 

горада Мѐры. Асабліва здзівілі карэспандэнта 

шматлікія экспанаты, якія сапраўды з’яўляюцца 

рарытэтамі не толькі ў нашай мясцовасці, але і ў 

краіне. 

У МУЗЕЯХ – ДЫРЭКТАРЫ ШКОЛ 

У наш раѐн з мэтай пазнаѐміцца з 

вопытам працы школ Мѐршчыны завіталі 

дырэктары школ Шаркаўшчынскага раѐна. 

Падчас наведвання СШ № 3 госці не прамінулі 

азнаѐміцца з экспазіцыямі музеяў.  Кіраўнік 

музейнага аб’яднання Вітаўт Ермалѐнак правѐў 

кароткія азнаямляльныя экскурсіі па ўсіх 

музеях. У аповедзе экскурсавода асаблівая ўвага 

была звернута на тыя экспанаты, якія 

адсутнічаюць не толькі ў школьных музеях, але і 

ў вялікіх дзяржаўных. Напрыканцы экскурсіі 

дырэктары школ маглі пачаставацца блінамі і 

духмянай гарбатай з траў, падрыхтаваных у 

печы этнаграфічнага музея “Сялянская хата”. 

СВЯТА ПРАВАСЛАЎНАЙ КНІГІ 

У цэнтральнай бібліятэцы ў Дзень 

праваслаўнай кнігі адбылася размова за круглым 

сталом аб духоўнай кнізе ў мінулым і цяпер. 

Сустрэча была прысвечана 500-годдзю з пачатку 

беларускага кнігадрукавання. Бібліятэкар 

Святлана Матэленак распавяла аб 

перадрукаваных кнігах Ф. Скарыны, якія 

знаходзяцца ў бібліятэцы. Краязнаўца і кіраўнік 
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музея кнігі і друку Вітаўт Ермалѐнак распавѐў 

аб геніяльнасці і загадкавасці постаці 

Францыска Скарыны і яго выданняў, азнаѐміў з 

найбольш цікавымі кнігамі, якія знаходзяцца ў 

музеі кнігі і друку. Для сустрэчы ім была 

падрыхтавана невялікая выстава рукапісных і 

старадрукаваных кніг, у тым ліку і апошнія 

цікавыя знаходкі. 

Пра старыя кніжкі раѐннага музея 

распавяла супрацоўнік Таццяна Шамѐнак. 

Благачынны Мѐрскай акругі Віктар Вабішчэвіч 

азнаѐміў удзельнікаў сустрэчы з кнігай Бібліі – 

“Псалтыр”, найбольш шанаванай у хрысціян. 

Псалмы з яе спяваюць падчас кожнай царкоўнай 

службы. Напрыканцы сустрэчы бібліятэкар Іна 

Януковіч азнаѐміла прысутных з навінкамі 

сучаснай духоўнай літаратуры.  

НОВАЯ КНІГА НАШАГА ЗЕМЛЯКА 

У мінулым нумары нашай газеты мы 

пісалі аб новым зборніку вершаў для дзяцей, але 

наш зямляк Сяргей Сцяпанавіч падараваў нам у 

музей і сваю другую, толькі што надрукаваную 

кніжку пад назвай “Аўтограф. З кніжніцы 

Сяргея Панізьніка (1960 – 2011).” Гэтае выданне 

мы даўно чакалі, бо як неаднойчы пісалася, у 

нашага знакамітага земляка было шмат сяброў 

сярод выбітных паэтаў і пісьменнікаў, якія 

дарылі Сяргею Сцяпанавічу творы з 

аўтографамі. У выданні змесціліся дарчыя 

надпісы паэтаў і пісьменнікаў за паўстагоддзя 

жыцця і дзейнасці нашага творцы. У дарчых 

надпісах выразна прачуваецца выказванне 

ўдзячнасці нашаму земляку за яго краязнаўчую 

дзейнасць, стварэнне музеяў у Цінкаўцах і 

Лявонпалі. Пералік выдатных творцаў, якія 

падпісалі свае кнігі са словамі ўдзячнасці 

нашаму земляку, заняў некалькі старонак, таму 

мы змесцім толькі некалькі знакавых 

прозвішчаў: Зоська Верас, Уладзімір Караткевіч, 

Генадзь Бураўкін, Сяргей Грахоўскі,  Янка 

Брыль, Васіль Зуѐнак, Наталля Арсеннева, 

Ларыса Геніюш, Рыгор Барадулін, Навум 

Гальпяровіч, Ніл Гілевіч, Алесь Разанаў і шмат 

іншых. Каштоўнасць выданню надае і багатае яе 

аздабленне фотаздымкамі Сяргея Панізьніка, 

многія з якіх з’яўляюцца сапраўды ўнікальнымі. 

РУПЛІЎЦЫ МУЗЕЯ 

Вучаніца 6-а класа нашай школы Конах 

Віта прынесла ў музей кнігі і друку шэраг 

цікавых выданняў, якія перадала ѐй бабуля з 

Дворнага Сяла Конах Ніна Аляксандраўна. Кнігі 

і фотаздымкі былі знойдзены ў старой хаце яе 

бацькі Шокеля Сяргея Ўладзіміравіча (1890 – 

1988), які паходзіць з былой вѐскі Верацеі. У 

дзядулі Ніны Аляксандраўны было шмат братоў: 

Андрэй, Якаў, Сяргей, Кірыл, Віктар, Дзмітрый, 
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Аляксандр, Лука, Рыгор, сястра Варвара. Лука 

да рэвалюцыі выехаў на заробкі ў Расію і 

вярнуўся на радзіму толькі пасля Вялікай 

Айчыннай вайны. У старой дзедавай хаце і 

захаваліся рэчы, якія былі падараваны нам у 

музей кнігі і друку. Перш за ўсѐ, гэта рэдкае 

зараз выданне на рускай мове “Церковь лейб-

гвардии Егерского полка во имя 

священномученика Мирона”. Укладальнікам яго 

быў святар Рыгор Пятроў, надрукавана яно было 

ў 1896 годзе ў Санкт-Пецярбургу. Царква Св. 

Мірона была пабудавана па праекту знакамітага 

архітэктара ХІХ стагоддзя Тона. Будаўніцтва 

храма пачалося ў 1849 годзе, а было скончана ў 

1855. Асвячэнне царквы адбылося 17 жніўня 

1855 г. у дзень вялікамучаніка Мірона не 

выпадкова – менавіта ў гэты дзень 1813 года ў 

бітве з французамі пад Кульмам лейб-гвардыі 

Егерскі полк адзначыўся выключным гераізмам. 

Ва ўрачыстасцях прымаў удзел і імператар 

Аляксандр Мікалаевіч. У кнізе падрабязна 

апісваецца інтэр’ер храма, змешчаны цікавыя 

фотаздымкі, якіх няма і ў Інтэрнэце. На жаль, 

велічны помнік архітэктуры быў узарваны ў 

1934 годзе падчас барацьбы бальшавікоў з 

рэлігіяй. Трапіла кніга на Мѐршчыну хутчэй за 

ўсѐ разам з нашым земляком, які служыў у 

гэтым палку. 

Гэтага ж года выдання нам падаравана 

была і кніга “Училище благочестия или 

примеры христианских добродетелей”, том 1. 

Гэта кніга была прызначана для царкоўна-

прыходскіх школ і за паўстагоддзя вытрымала 

17 выданняў. У ѐй сабраны шматлікія 

павучальныя прыклады з жыцця святых. 

Выклікае цікавасць і кніга “Псалтыр” 1900 года, 

перш за ўсѐ таму, што на яе старонцы зроблены 

даравальны надпіс на рускай мове “За отличное 

поведение и клиросное пение ученице 

Александре Шадурской 7 января 1902 года”. 

Хутчэй за ўсѐ, дарунак быў ад настаўніка 

Чэраскай царкоўна-прыходскай школы. 

Атрымалі мы і два здымкі больш чым 

стогадовай даўніны. На адным з іх мы бачым 

выяву двух маладых хлопцаў, выкананы ў 

фотаатэлье О. Анціелевіча ў Вязьме.  На другім 

змешчана сямейная пара сталага веку. Гэты 

выдатнай якасці здымак быў зроблены ў Дзісне 

ў знакамітага фатографа І. Эпштэйна. 

Гістарычную цікавасць мае і падзяка 

дваюраднаму брату Ніны Аляксандраўны 

Шокелю Івану. З яе мы даведваемся, што наш 

зямляк выдатна працаваў пры ўборцы цукровага 

трыснягу на Кубе ў правінцыі Солетры дэ ла 
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Вілла. Хутчэй за ўсѐ, ѐн служыў у гэты час у 

складзе савецкіх войск, якія былі накіраваны на 

Кубу для абароны кубінскай рэвалюцыі ад 

амерыканскай агрэсіі ў 1962 годзе. Па ўзросту 

Іван, які нарадзіўся 1.03.1941 года, якраз 

падыходзіў да службы. Аб знаходжанні на Кубе 

сведчыць і паштоўка правадыра Кубінскай 

рэвалюцыі Эрнэста чэ Гевары. 

НАША ДАПАМОГА 

У сакавіку да нас за дапамогай 

звярнулася Мураўская Вольга, студэнтка-

завочніца 6-га курса гісторыка-філалагічнага 

факультэта Полацкага дзяржуніверсітэта з 

просьбай аб дапамозе ў напісанні дыпломнай 

працы. Тэма яе дыпломнай –  “Архітэктура 

Мѐршчыны ў другой палове XVIII – першай 

палове ХХ стагоддзя”. Краязнаўца Вітаўт 

Ермалѐнак, які шмат гадоў займаецца 

даследаваннем архітэктурнай спадчыны раѐна, 

аказаў вялікую дапамогу студэнтцы.  Ён перадаў 

ѐй падрыхтаваную гісторыкам Ермалѐнкам 

Антонам даследчую працу “Гісторыя 

архітэктуры Мѐршчыны”, а таксама іншыя 

матэрыялы аб шматлікіх архітэктурных 

помніках нашага краю: цэрквах, касцѐлах, 

сядзібах, у тым ліку і тых, якія ўжо не існуюць. 

Акрамя таго, Вольга атрымала і рукапіс кнігі, 

якая падрыхтавана да выдання краязнаўцам пад 

назвай “Чароўных вандровак пярсцѐнкі”. У 

бліжэйшы час кіраўнік музея дашле дзяўчыне і 

неабходны ілюстрацыйны матэрыял.

 

УРАЧЫСТАСЦЬ ДЛЯ ВЕТЭРАНАЎ 

У раѐнным Доме культуры адбыўся 

ўрачысты сход, прысвечаны 30-годдзю 

ветэранскай арганізацыі Мѐрскага раѐна, на які 

былі запрошаны ветэраны працы з усяго раѐна. 

Перад урачыстасцю дзейнічала выстава вырабаў 

народнага умельства, падрыхтаваная ветэранамі 

Вольгай Мароз, Галінай Паўлоўскай, Зоей 

Родзінай, Валянцінай Кісель, Адай Купчанка, 

Эгінай Аланцьевай, Алай Сінкевіч.  Старшыня 

раѐннай ветэранскай арганізацыі Часлаў Кашкур 

распавѐў аб гісторыі стварэння і дзейнасці 

арганізацыі ветэранаў раѐна. Затым адбылося 

ўзнагароджанне найбольш актыўных дзеячоў 

ветэранскага руху. За плѐнную дзейнасць па 

грамадзянска-патрыятычным выхаванні моладзі 

граматай і падарункам быў узнагароджаны і 

кіраўнік музейнага аб’яднання, краязнаўца 

Вітольд Ермалѐнак. Напрыканцы сходу адбыўся 

святочны канцэрт, у якім прынялі ўдзел не 

толькі моладзь, але і ветэраны, чый талент яшчэ 

не згасае. 

ПАЖАР У МЁРАХ 1937 ГОДА. 

Сѐлета спаўняецца сумны юбілей – 80-

годдзе вялікага пажару ў Мѐрах. Якраз нядаўна 

наш сябра краязнаўца з Параф’янава Кастусь 

Шыталь адшукаў у ваяводскай газеце “Кур’ер 

Віленьскі” два артыкулы на гэту тэму. У 

першым з іх апавядаецца непасрэдна аб гэтым 

здарэнні. З яго мы даведваемся, што пажар 



 
Мёрская даўніна сакавік, 2017 

 6 

пачаўся 15 мая 1937 года ў 13 гадзін у аптэцы. 

Як мы зараз ведаем, дзякуючы ўспамінам унучкі 

Мѐрскага аптэкара Вішнеўскага, прычына 

пажару была ў тым, што служанка не ўмела 

яшчэ карыстацца толькі што набытым 

гаспадаром прымусам. Калі ѐн выбухнуў, яна 

кінулася ўцякаць. Было вельмі спякотнае і сухое 

надвор’е, а самае галоўнае – вялікі вецер, ад 

якога хутка загарэліся і іншыя дамы, якія былі 

драўляныя, многія з саламянымі стрэхамі. 

Аптэка размяшчалася на Віленскім завулку, ля 

сучаснай плошчы загінуўшых барацьбітоў, тады 

Рыначнай, а таму адбылося імгненнае 

пашырэнне пажару. Вецер дзьмуў з паўднѐвага 

накірунку, згарэла 35 дамоў па сучаснай вуліцы 

Леніна. У тым ліку, акрамя аптэкі, згарэлі 

кааператыўная крама “Рольнік”, некалькі 

сціртаў ільну. Ураганны вецер перакінуў агонь 

на суседнюю, 700 метраў далей ад Мѐраў, вѐску 

Малыя Русачкі (цяпер вуліца імя М.Фрунзе), і 

там таксама згарэла яшчэ 15 дамоў. На дапамогу 

ў тушэнні пажару выехалі дабраахвотная 

пажарная дружына і ваенная ахова з Браслава, 

дабраахвотная пажарная дружына са Слабодкі, 

ваенная ахова і дабраахвотная пажарная 

дружына з Друі. Апошнія прыбылі на 

спецыяльным цягніку, які быў накіраваны з 

дазволу Дырэкцыі чыгунак у Вільні. Таму пад 

вечар пажар удалося лакалізаваць. Людзей і 

жывѐлы, загінулых на пажары, не было, але 

кошт знішчанай маѐмасці паводле папярэдніх 

падлікаў склаў 150 тысяч злотых, вялікую па 

тых часах суму. Як піша газета, віленскі ваявода 

Бацянскі адразу выдзеліў дапамогу для 

пагарэльцаў у суме дзве тысячы злотых. 

З наступных артыкулаў мы даведваемся, 

што ў хуткім часе ў Мѐры прыязджае з Вільні 

інжынер-будаўнік Менард Лукашэвіч, які 

выступае з чатырохгадзінным дакладам. У сваім 

выступе ѐн спыніўся на пытанні аб складанні 

плана забудовы мястэчка. Другое пытанне было 

звернута на неабходнасць новай забудовы пасля 

пажару з вогнетрывалых матэрыялаў: цэглы, 

цэментных пустакоў, напоўненых пяском, 

глінабітак. Інжынер Лукашэвіч пераканаўча 

даказаў перавагу вогнетрывалых матэрыялаў 

перад драўнінай, у тым ліку і па кошту. 

Зацікаўленасць людзей была вялікай. Таму рада 

Мѐрскай гміны звярнулася да ваяводскіх уладаў 

у Вільні з просьбай як хутчэй прыслаць у Мѐры 

архітэктара для вырабу плана забудовы 

мястэчка. Справа хутка зрушылася з месца, бо 

ўжо ў ліпені была змешчана інфармацыя ў 

“Кур’еры Віленьскім”, што Браслаўскі павятовы 

аддзел прыступіў да складання рэгулярнага 

плану забудовы Мѐраў.  План уключаў як 

участкі, якія размяшчаліся на месцы нядаўняга 

пажара, так і ахопліваў усю тэрыторыю 

паселішча, новыя вуліцы, вѐску Русачкі, 

фальварак Мѐркі. План забудовы Мѐраў мусіў 

быць абмеркаваны грамадскасцю з 13 па 19 

ліпеня 1937 года, а прыняты ў тэрмін ад 20 да 26 

ліпеня. Далей у артыкуле гаворыцца, што для 

Мѐраў, якія пасля пабудовы дарогі Друя – 

Варапаева пачалі значна разбудоўвацца і сталі 

сапраўдным цэнтрам па продажы льну ў 

Браслаўскім павеце, складанне рэгулярнага 

плану мястэчка будзе мець важнае значэнне. 

Сапраўды, на працягу 1938 года была практычна 
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забудавана сучасная вуліца Леніна, у тым ліку і 

будынкі з цэглы, якія захаваліся да сѐняшняга 

часу – двухпавярховы будынак былой пошты, 

дзе зараз месціцца крама “Алімп”, сучасны 

ваенкамат (палова дабудавана пасля вайны), 

будынак былога банку (зараз крама “Гарант”), 

драўляны двухпавярховы гатэль і інш. 

Захаваліся і склады, якія і зараз 

выкарыстоўваюцца райпажыўсаюзам па вуліцы 

Школьнай, паўшэхная школа, зараз крама 

“Мядзведзь” і г.д. Узніклі вуліцы Новая і 

Агародная. Але поўнасцю закончыць 

будаўніцтва перашкодзіла новая вайна, якая 

пачалася ў 1939 годзе. 

ЖУРАЎЛІНЫЯ СЛЁЗЫ 

Недалѐка ад маѐй вѐскі знаходзіцца 

вялікае балота. Гэтае балота можна з 

упэўненасцю назваць унікальным. Улетку тут 

збіраюць ягады буякі, па-мясцоваму іх яшчэ 

называюць п’яніцы або дурніцы. Гэта таму, што 

яны растуць побач з багуном, ад пылку якога 

чалавек узбуджаецца, нібы выпіўшы чарку 

гарэлкі. Вечарамі над вѐскай лунае пах багуну, 

чабору і другіх кветак і траў. А ў канцы жніўня і 

ў верасні балота зацвітае бэзавым цветам верасу. 

Пра болота яшчэ з упэўненасцю можна сказаць, 

што яно з’яўляецца сапраўдным “журавінавым 

раем”. Восенню сотні жыхароў навакольных 

вѐсак, а таксама прыезджых з другіх мясцін 

адпраўляюцца на балота і збіраюць журавіны. 

Балота шчодрае, прыветлівае. Нікога не 

абдзяляе. Журавін хапае для ўсіх. 

Хто з беларусаў не ведае смак журавін? 

Напэўна, няма такога чалавека. Мне з ранняга 

дзяцінства помніцца смак кісялю з журавін, 

булачак, начыненых журавінамі з цукрам, кіслай 

капусты з журавінамі. Кампот з журавін 

узмацняе здароў’е, зімой людзі не хварэюць. 

Улетку журавінавы морс наталяе смагу. 

Журавіны – гэта сапраўдная скарбніца 

вітамінаў. Напэўна, няма другіх такіх ягад, якія 

ўтрымліваюць такую колькасць карысных для 

чалавека вітамінаў. 

Але наша балота вядома не толькі 

багатым ураджаем журавін. У пачатку верасня, 

перад адлѐтам у вырай, на балоце збіраюцца 

дзясяткі тысяч жураўлѐў. Назіраючы за гэтым 

малюнкам, можна смела казаць, што тут 

праходзіць вучэбны збор жураўлѐў. Тут яны 

фарміруюць свае асобныя групы. Паднімаюцца 

ў вышыню, выстройваюцца клінам, кружаць у 

небе, адпрацоўваюць у паветры свае рухі. Калі 

ўважліва прыгледзецца, можна ўбачыць, што 

кожнаму жураўлю адведзена сваѐ адпаведнае 

месца ў кліне. Важак, больш вопытная птушка, 

сваім адметным крыкам наводзіць парадак у 

чарадзе. Яму ўсе падпарадкоўваюцца. Бо 

ведаюць, што ад іх узаемаразумення залежыць іх 

жыццѐ пры дальніх пералѐтах. Так працягваецца 

некалькі дзѐн. Паступова чарада за чарадой 

жураўлі адлятаюць у вырай на поўдзень. Зверху 

толькі чуваць іх самотнае развітальнае “Кур-

лыы, кур-лыы, кур-лыы”. Яны развітваюцца з 

родным краем да наступнай вясны, а вясной 

абавязкова вернуцца на родную зямлю. 

Наступае пара збору журавін. Мяне, яшчэ 

зусім малагадовага хлапчука, мама заўсѐды вяла 

з сабою за ягадамі. Балота не толькі дае людзям 

журавіны. Яно яшчэ ўмацоўвае здароўе. Паветра 

чыстае, напоўненае водарам кветак, траў. З-пад 

моху прасочваецца вада. Людзі спецыяльна 

намочваюць ногі гэтай вадой. Адчуваецца 

лѐгкасць у нагах. Але самым каштоўным на 

балоце з’яўляюцца журавіны. Прыдзеш на 

балота – і ўбачыш россып журавін. Быццам 

нейкі добры чараўнік рассыпаў рубіны па ўсім 

балоце, куды толькі вокам можна даглядзець. 
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Вакол цябе ляжыць рубінавы абрус. Глядзіш на 

гэту прыгажосць – і душа радуецца. На смак 

журавіны кіславатыя, з нейкай горыччу. Колер у 

іх неаднолькавы. Адны цѐмна-чырвоныя, другія 

– ружовыя з зеленаватым адценнем знізу. Але ў 

журавін ѐсць адна адмысловасць. Паляжаўшы 

некалькі дзѐн, яны ўсе пачырванеюць і могуць 

захоўвацца вельмі доўга, да новага ураджаю. Іх 

захоўваюць у маразільніках або ў шкляным 

посудзе з вадой. Якасць іх не губляецца. 

Збіраючы журавіны, я запытаўся ў мамы:  

– А чаму журавіны так называюцца: журавіны, а 

не інакш? 

Мама паглядзела на мяне ўважліва, а потым з 

іскрынкай у вачах прамовіла: 

– Прыдзем дахаты, я табе раскажу, а цяпер лепш 

будзем збіраць журавіны.  

Пад вечар мама пазвала мяне і павяла 

зноў у бок балота. Я не мог зразумець, чаму мы 

зноў ідзем да балота. Мама, быццам угадала маѐ 

пытанне, прамовіла: 

– Ты ж хацеў ведаць, чаму журавіны 

называюцца журавінамі. Я табе зараз і 

растлумачу.  

На балота зляцелася мноства жураўлѐў. 

Каб захацеў іх падлічыць, гэта была б цяжкая 

справа. Днѐм яны лѐталі ў паветры, у вышыні 

трэніраваліся да адлѐту ў далѐкі вырай. А зараз 

сядзелі і ціха паміж сабой курлыкалі. Калі 

ўважліва прыслухацца, можна было пачуць 

нейкі сэнс у гэтым курлыканні. Гэта не быў 

птушыны гоман. Было ўражанне, што гэта 

жураўліны сход і што птушкі абмяркоўваюць 

вынікі сваіх дзѐнных узлѐтаў. Можа, так было і 

на самай справе, але мы, нажаль, не разумеем 

птушынай мовы. 

Каб не перашкаджаць “жураўлінаму 

сходу”, не даходзячы некалькі дзясяткаў метраў 

да іх, мы прыпыніліся, і мама пачала свой 

аповед. 

– Ты запытаўся, чаму журавіны называюцца 

журавінамі. Адказ на тваѐ пытанне вельмі 

просты. Яны называюцца так ад імя птушак – 

жураўлѐў. Наша краіна – Радзіма жураўлѐў. Але 

яны не могуць тут зімаваць. Яны абавязаны 

ляцець у вырай у цеплыя краіны на поўдні. 

Жураўлі збіраюцца ў чароды і адлятаюць. Яны 

сумуюць па сваѐй Радзіме, і ў іх з вачэй капаюць 

слѐзы. Падаючы на мох, гэтыя слѐзы 

ператвараюцца ў ягады. Ранішняя раса напоіць 

гэтыя ягады свежай вільгаццю, а зорка пафарбуе 

ў чырвоны або ружовы колер. Яшчэ ў даўнія 

часы гэтыя ягады называлі “жураўліныя слѐзы”, 

потым “жураўліны”. У цяперашні час іх 

называюць “журавіны”. Ты паглядзі ўважліва на 

ягады. Яны сваѐй формай нагадваюць птушынае 

вока. Па краях светлыя, бліжэй да цэнтра 

цямнейшыя, а ў самым цэнтры – кропачка, як 

зрэнка. Ты каштаваў ягады на смак? Каштаваў. 

На смак яны гарклявыя з кіслінкай. Гэта яшчэ 

адзін доказ, што яны сапраўды “жураўліныя 

слѐзы”. Гэта слѐзы расстання з родным краем, а 

слѐзы расстання заўсѐды горкія. Ты ж бачыў, як 

жураўлі клінам ляцяць на поўдзень, а зверху 

чуваць самотнае: “Кур-лыы, кур-лыы, кур-лыы”. 

Прыслухайся больш уважліва. Можна пачуць у 

гэтых крыках такія словы: “Бы-вай, бы-вай, бы-

вай”. 

А ты ўспомні яшчэ адзін момант. Мы з 

табой вясною хадзілі на балота і там збіралі 

журавіны. Успомніў? А якія яны былі на смак? 

Правільна, салодкія. Гэта жураўлі перадалі 

ягадам, што яны вяртаюцца, і журавіны сталі 

салодкімі. Слѐзы радаснай сустрэчы заўсѐды 

салодкія. 
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Жураўлѐў яшчэ называюць птушкай 

шчасця, вешчуном шчасця. Іх людзі заўсѐды 

праводзяць у вырай, махаюць ім услед рукой. 

Жадаюць ім звароту. Калі жураўлі вернуцца, 

значыць, будзе ў людзей дабрабыт, шчасце, мір і 

спакой. 

Вясной 1941 года жураўлі не прыляцелі. 

Людзі зразумелі – быць бядзе. Так яно і 

атрымалася. Пачалася вайна. Не прыляталі 

жураўлі і ў наступныя гады. А вясной 1945 года 

над вѐскай паказаўся клін жураўлѐў! Ты б толькі 

бачыў, сынок, з якой вялікай радасцю людзі 

выйшлі на вуліцу і крычалі: 

– Жураўлі ляцяць, жураўлі ляцяць, жураўлі 

ляцяць!  

Мабыць, не было ніводнага дарослага ці 

дзіцяці, якія б не выйшлі на вуліцу. Мацяркі 

выносілі немаўлят у пялѐнках і паказвалі ім на 

клін жураўлѐў, што плыў у небе. Людзі махалі 

ім рукамі, на тварах свяцілася радасць. У 

жанчын на вачах з’явіліся слѐзы, але гэта былі 

слѐзы радасці і шчасця.  

Людзі паўтаралі словы “жураўлі ляцяць” 

як нейкае заклінанне: 

– Жураўлі прыляцелі, жураўлі прыляцелі, 

жураўлі прыляцелі! 

Гэта чулася ў кожным двары. Пры сустрэчы 

людзі найперш пыталіся: “Ты бачыў –жураўлі 

прыляцелі?!”, а ўжо потым віталіся: “Добры 

дзень!” 

Зверху ад неба даносіўся жураўліны 

крык. 

Людзі вельмі паважаюць жураўлѐў. 

Заўсѐды праводзяць іх у вырай, а вясной 

сустракаюць. 

Мама на хвілінку змоўкла, нібы пра 

нешта ўспомніла, а потым працягвала. 

– Гэтыя жураўлі ўжо даўно тут сядзяць. Заўтра 

яны адправяцца ў вырай. Мы з табой абавязкова 

іх праводзім. 

Назаўтра раніцай мы з мамай прыйшлі да 

балота. Чарада жураўлѐў зменшылася. Быццам 

па камандзе, праз некаторы прамежак часу 

чарада за чарадой паднімаліся ў паветра, рабілі 

развітальны круг над балотам і з крыкамі “Кур-

лыы, кур-лыы, кур-лыы” знікалі ў вышыні неба.  

Паступова балота апусцела, толькі яшчэ доўга 

быў чуваць жураўліны развітальны крык “кур-

лыы, кур-лыы, кур-лыы”. 

З таго часу мінула мноства гадоў. 

Стаўшы дарослым, я часта прыязджаю восенню 

ў сваю вѐску. Прыходжу на балота і збіраю 

журавіны – “жураўліныя слезы”, як калісьці 

назвала іх мая мама. 

Як і ў тыя далѐкія часы майго маленства, 

на балоце збіраюцца дзясяткі тысяч жураўлѐў. 

Адлятаючы на поўдзень, яны ў развітальным 

палѐце кружацца над балотам і з крыкамі “Кур-

лыы, кур-лыы, кур-лыы” адлятаюць у вырай. 

Я махаю ім услед рукой і прашу: 

– Прылятайце назад. Вяртайцеся. Вяртайцеся. 

Абавязкова вяртайцеся. 

І мне чуваць з-пад неба: “Вернемся, вернемся, 

вернемся!”.                           Славамір Даргель 

                                                                                                

2015 

ГІСТОРЫЯ ГУРТКА “АРГАНАЎТЫ 

МІНУЛАГА “40 ГОД ПОШУКАЎ І 

ЗНАХОДАК”. (ПРАЦЯГ)  

Год 2004-ы 

“Арганаўты” здабылі для сваѐй школы першае 

месца на раѐнным конкурсе візітовак 

краязнаўча-прапагандысцкай акцыі “Галасы 

роднай зямлі”. Андрэй Даргель выканаў на 

гітары гімн гуртка, Дзяніс Шалабнѐў 

прадэманстраваў на сцэне нялѐгкую працу 

краязнаўцаў. “Арганаўты” паспрабавалі сябе ў 

разнастайных вобразах: Надзея Слязко – 

“каралева археалогіі” –  распавяла пра важныя 

археалагічныя адкрыцці, Марыя Дзямід – 

“каралева нумізматыкі” – паведаміла аб 

знаходках манет. Марыя Лагунѐнак выконвала 

ролю “прыгажуні этнаграфіі”, Юлія Пальчэўская 

– “генеалогіі”, кожная распавядала пра поспехі ў 

пошукавай дзейнасці гуртка ў сваѐй галіне. 

Сярод выступоўцаў была таксама “паненка” – 

Кацярына Перапячаева, “пан Клѐт” – Сяргей 

Балай і “чараўнік” – Сяргей Маісеенка. Акрамя 

таго, гурткоўцы арганізавалі выставу сваіх 

цікавых знаходак, якія ўжо занялі годнае месца 
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ў музеі. За выдатнае выступленне “арганаўты”, 

акрамя перамогі, займелі і прывілей – 

прэзентаваць раѐн на абласной сцэне. 

Каманда гуртка “Арганаўты мінулага”: Яўген 

Чарвінскі, Алена Басікірская, Марыя Дзямід, 

Андрэй Даргель, Дзяніс Шалабнѐў, Надзея 

Слязко, Дзмітрый Бялевіч, Кацярына 

Перапячаева, Юлія Мацюк, Сяргей Балай і 

Алена Януковіч на чале з В.А. Ермалѐнкам –  

узяла ўдзел у занальным злѐце юных 

краязнаўцаў у г. Глыбокае. Яны здабылі І-е 

месца ў секцыі “Адраджэнне гістарычнай 

памяці”. 

Беларускае грамадскае аб’яднанне “Таварыства 

памяці воінаў і ахвяр Вялікай Айчыннай вайны” 

ўзнагародзіла “арганаўта” Яўгена Чэрвінскага 

дыпломам. Ён заняў 2-е месца ў ІІ 

Рэспубліканскім моладзевым конкурсе 

гістарычных ведаў, прысвечаным 60-годдзю 

вызвалення Рэспублікі Беларусь ад нямецка-

фашысцкіх захопнікаў. 

Кіраўнік гуртка В.А. Ермалѐнак прымаў удзел у 

VI рэспубліканскіх краязнаўчых чытаннях 

педагагічных работнікаў, прысвечаных 60-й 

гадавіне вызвалення Беларусі ад нямецка-

фашысцкіх захопнікаў па тэме: “Краязнаўчая 

работа як сродак патрыятычнага выхавання 

навучэнскай моладзі” ў Брэсце. Падчас  

экскурсіі па Брэсцкай крэпасці кіраўнік 

“арганаўтаў” паказаў для краязнаўцаў з усѐй 

краіны майстар-клас пошуку на мясцовасці. 

Проста пад нагамі ім былі знойдзены 

крамянѐвыя прылады працы каменнага веку, 

кафля сярэднявечнага Брэста, гузікі і манеты 

савецкага пагранічніка 1941 года, нават 

парэшткі загінулых воінаў, а таксама іншыя 

артэфакты, якія ляжалі проста на зямлі і якіх 

ніхто не заўважаў. Даследаванне “арганаўта” 

Антона Ермалѐнка, прысвечанае вывучэнню 

свайго радаводу, адзначана дыпломам лаўрэата 

за першае месца ў адкрытым рэспубліканскім 

эксперыментальным конкурсе “Судьба, 

судьбою, о судьбе…”, арганізаваным 

Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. 

Пяцікласнікі, сябры гуртка “Арганаўты 

мінулага”, з захапленнем і цікавасцю аглядалі г. 

Браслаў, куды адправіліся ў экскурсійную 

вандроўку пад кіраўніцтвам В.А. Ермалѐнка. 

Краязнаўцы не толькі шмат даведаліся аб 

гісторыі старадаўняга горада ды пазахапляліся 

тутэйшымі краявідамі, але і выявілі на беразе 

возера фрагменты керамічнага посуду ХVI – 

ХІХ стст. Кіраўнік гуртка падараваў для 

Браслаўскага раѐннага музея некалькі цікавых 

экспанатаў.  

В.Ермалёнак, І.Кандратовіч 


