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НАШ ЛЮСТРАДЗЁН 

У МУЗЕІ-ШКОЛЬНІКІ З ІКАЗНІ. 

Пад час канікулаў да нас у музеі завіталі 

сябры гуртка ―Музейная справа‖ з Іказенскай 

базавай школы–сада Браслаўскага раѐна на чале 

з настаўнікам гісторыі Вячаславам Віктаравічам 

Кропам. Пад час экскурсіі, якую праводзіў 

кіраўнік музейнага аб’яднання, вучні з суседняга 

раѐна пазнаѐміліся з пошукавай дзейнасцю 

археолага-краязнаўчага гуртка ―Арганаўты 

мінулага», які ў гэтым годзе адзначае свой 

саракагадовы юбілей.  Пад час экскурсій госці 

пабачылі плѐн руплівай працы ―арганаўтаў‖ у 

шматлікіх цікавых знаходках і адкрыццях. 

Асаблівая ўвага пад час экскурсіі была звернута 

на цесную знітаванасць гісторыі Мѐрскага і 

Браслаўскага раѐнаў.  

У МУЗЕІ—ВУЧНІ З ЧАПУКОЎСКАЙ СШ. 

На канікулах нашы музеі наведалі вучні 

розных класаў Чапукоўскай школы на чале з 

настаўнікам гісторыі М.Ф.Закрэўскім. Кіраўнік 

музеяў В.А.Ермалѐнак правѐў экскурсіі па трох 

музеях. Дзеці пазнаѐміліся не толькі з 

экспазіцыяй музеяў, але і даведаліся аб новых 

знаходках цікавых экспанатаў. Вучні прывезлі ў 

падарунак гістарычнаму музею салдацкі кацялок 

савецкага салдата, які быў знойдзены ў Новым 

Пагосце, дзе ў 1944 годзе ішлі жорсткія баі. 

Настаўнік М.Ф.Закрэўскі зрабіў ахвяраванне на 

выданне нашай газеты. 

У МУЗЕІ—ГОСЦІ МЕДЫКІ. 

Музей ―Сялянская хата‖ як заўсѐды 

прываблівае шмат цікаўных. Даведаўшыся аб 

існаванні этнаграфічнага музея, да нас завіталі 

доктар-рэаніматар з Полацка Іван Леўша і 

доктар–педыятр з Віцебска Луцыя Лук’янец. 

Кіраўнік музея правѐў пазнавальную экскурсію 

для гасцей. Асаблівую ўвагу надаў у сваім 

аповедзе тэме ‖Зѐлкі маѐй бабулі‖, што 

выклікала жывую зацікаўленасць у гасцей. 

У МУЗЕЯХ АЛЕНА РАДЧАНКА. 

У красавіку нашае музейнае аб’яднанне 

наведала намеснік Упаўнаважанага па справах 

рэлігіі і нацыянальнасцям Рэспублікі Беларусь 

Алена Іванаўна Радчанка. Кіраўнік музеяў 

В.А.Ермалѐнак правѐў экскурсіі па трох музеях. 

Асноўная ўвага госці была звернута на 

рарытэты, якія знаходзяцца ў кожным з музеяў. 

  МЁРСКАЯ ДАЎНІНА 
   Выданне рады музеяў ДУА ―Міѐрская СШ №3‖ 

гуртка ―Арганаўты мінулага‖                № 4 (64) 2015   
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Асабліва спадабаўся ѐй аповяд аб кнігах Аўгуста 

Адлера, якія былі выхаплены з полымя, турэцкім 

бубне з бітвы пад Венай 1683 года, люстэркі 

Эміліі Плятэр, яўрэйскім дрэйдлу, рымскай 

манеце і шмат іншых. Алена Іванаўна была ў 

захапленні ад пабачанага і пачутага. 

ЭКСКУРСІЯ ДЛЯ ВУЧНЯЎ 4 -а КЛАСА. 

У першы раз наведалі музей кнігі і друку 

вучні чацвѐртага класа на чале з настаўніцай 

Дзінай Міхайлаўнай Пліско. Пад час экскурсіі 

на тэму ―Добры дзень, музей‖ экскурсавод 

Ермалѐнак В.А. распавѐў школьнікам аб 

асноўных раздзелах музея, асаблівую ўвагу 

звярнуў на ўзнікненне пісьменнасці, 

старадруках і рарытэтах музея. У канцы 

экскурсіі была праведзена віктарына, дзе вучні 

паказалі добрыя веды па зместу экскурсіі. Усе 

ўдзельнікі віктарыны атрымалі прызы. 

ФЭСТ ЭКСКУРСАВОДАЎ. 

Ужо стала традыцыяй экскурсаводам 

нашага музея прымаць удзел ў рэспубліканскім 

мерапрыемстве Фэст экскурсаводаў, якое было 

прымеркавана да Міжнароднага дня помнікаў і 

памятных месцаў. Фэст праводзіцца пры 

падтрымцы Міністэрства спорту і турызму 

рэспублікі Беларусь, Нацыянальнай камісіі 

Рэспублікі Беларусь па справах ЮНЭСКА. 

Сѐлетняе мерапрыемства праводзілася 23-24 

красавіка. У Мѐрах былі распрацаваны і 

праведзены наступныя экскурсіі: М.Г. 

Ермалѐнак правяла экскурсію на тэму: 

―Рарытэты музея кнігі і друку‖. В.А. Ермалѐнак 

на працягу двух дзѐн правеў наступныя 

экскурсіі : ―Сялянская хата-гасцям рада», 

"Таямнічыя Мѐры‖. Было запланавана і 

велападарожжа "Малы бронзавы пярсцѐнак 

Мѐршчыны‖ , але дрэнныя ўмовы надвор’я 

перашкодзілі яе правядзенню. Ахвочыя 

ўдзельнічаць у ѐй вырашылі перанесці 

велавандроўку на іншы тэрмін. 

УДЗЕЛ У КАНФЕРЭНЦЫІ 

У красавіку ў ДУА "Мѐрская СШ №3‖ 

адбылася чарговая, шостая па ліку, навукова-

практычная канферэнцыя школьнікаў 

―Эўрыка‖.Сябры гуртка ―Арганаўты мінулага‖ 

з’яўляюцца яе пастаяннымі ўдзельнікамі. У 

гэтым годзе ў ѐй прыняў ўдзел вучань 10-б класа 

Дземід Дзмітрый,  які падрыхтаваў даклад 

―Філуменія як гістарычная крыніца‖. Пад час 

падрыхтоўкі гэтага даследавання ім была 

праведзена вялікая праца па вывучэнню раздзела 

экспазіцыі і навукова-дапаможных фондаў музея 

кнігі і друку .Наша калекцыя, якая ўвесь час 

папаўняецца, налічвае звыш 3000 тысяч 
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этыкетак і каробак ад запалак. Ён 

сістэматызаваў і класіфікаваў даследаваны 

матэрыял. Вучань гэтага ж класа Трызна Кірыл 

выбраў тэму ―Рарытэты праваслаўнай кнігі ў 

музеі кнігі і друку‖. Пад час вывучэння тэмы ѐн 

пазнаѐміўся і апісаў выданні праваслаўнай 

літаратуры з экспазіцыі і фондаў музея. Журы 

прызнала іх выступленні лепшымі, абодва 

атрымалі дыпломы першай ступені. 

РУПЛІЎЦЫ МУЗЕЯ. 

ПАДАРУНКІ АД МІКОЛЫ ПАЎЛОВІЧА. 

Наш дабрадзей музея з Даўгаўпілса 

падрыхтаваў і перадаў для нашых музеяў 

чарговы пакунак з новымі экспанатамі. 

Большасць з іх будзе размешчана ў фондах 

музея кнігі і друку. 

У першую чаргу мы назавѐм кнігі з 

бібліятэкі Валковіча (1936-2013), якія перадала 

нашаму рупліўцу ўдава Лія Іванаўна. Барыс 

Залманавіч Валковіч быў выкладчыкам 

Даўгаўпілскага педінстытута на працягу 

некалькіх дзесяцігоддзяў. У савецкія часы чытаў 

лекцыі па навуковаму атэізму, пазней па 

гісторыі рэлігіі, быў стваральнікам і кіраўніком 

клуба ваяўнічых атэістаў горада Даўгаўпілса. За 

сваѐ жыццѐ сабраў вялікую колькасць кніг, перш 

за ўсѐ па рэлігійнай тэматыцы. Яго былыя 

студэнты, з якімі нам прыходзілася размаўляць, 

заўсѐды падкрэслівалі яго бліскучую эрудыцыю, 

тактоўнасць, дэмакратычнасць. 

У атрыманым намі пакунку мы знайшлі 

выданне 1905 года Льва Талстога ―Круг чтения‖. 

У гэтай кнізе вялікі рускі пісьменнік сабраў як 

свае разважанні і думкі, так і цытаты іншых 

знакамітых асобаў ад старажытнасці да 20 

стагоддзя, а таксама вытрымкі Святога Місання 

і іншых рэлігійных кніг. Пры гэтым на кожны 

дзень на працягу ўсяго года змешчана па 

некалькі выказванняў. Асобна пасля кожнага 

тыдня змешчана ў кнізе ―Нядзельная чытанне‖. 

Да пачатку 20 стагоддзя можна аднесці 

яшчэ адзін зборнік твораў Льва Талстога без 

выходных дадзеных. Адной з галоўных тэм 

гэтай кнігі з’яўляецца разважанне ў чым шчасце 

чалавека. 

Цікавым выданнем, якім папоўніўся на 

гэты раз наш музей, з’яўляецца «Краткая 

апологетика или способ оправдания 

христианской веры» нямецкага тэолага 

прафесара И.Шмітда. Надрукавана яна была ў 

Санкт-Петярбургу ў 1912 годзе. У ѐй, не 

гледзячы на тое, што ў Расійскай імперыі 

пануючай рэлігіяй было праваслаў’е, у адной з 

глаў даказваецца, што толькі каталіцкая царква 

з’яўляецца адзінай сапраўднай царквой Хрыста. 

Выклікаюць у нас цікавасць і шматлікія заўвагі 

на старонках кнігі, якія сведчаць, што гэтае 

выданне чытала шмат даследчыкаў, якія не 

згаджаліся з думкамі аўтара. 

Унікальным выданнем, падараваным нам 

у музей, з’яўляецца і кніга таксама нямецкага 

вучонага Фрыдрыха Дэліча ―Библия и Вавилон‖. 

Даследаванне было надрукавана ў вядомым 

выдавецтве А.С.Суворына ў Санкт-Петярбургу ў 

1912 годзе. У Германіі да таго часу яна 

вытрымала ўжо пяць выданняў. У даследаванні 

вядомы ў тыя часы вучоны–ассіролаг праводзіць 

параўнальны аналіз тэксту Бібліі з новымі 

адкрыццямі археолагаў на тэрыторыі былой 

Вавілонскай дзяржавы і Ассірыі. 

Падараваная нам кніга рускага гісторыка, 

прафесара Р.Ю.Віппера ―Возникновение 

христианства‖цікава не толькі сваім зместам, 

але і тым, што была надрукавана ў Маскве ў 

прыватным выдавецтве ―фарос‖ у 1918 годзе ў 

серыі ―культурна-гістарычная бібліятэка‖. Мы 

ведаем, што ў гэтыя часы была ўжо 

грамадзянская вайна, разруха, нацыяналізацыя 

прадпрыемстваў і не гледзячы ні на што, яшчэ 

прыватнае прадпрыемства друкавала шмат кніг 

па ўсеагульнай гісторыі, рэлігіі і мастацтву.  

У наш час рарытэтнымі сталі і савецкія 

выданні 30-40-х гадоў 20 стагоддзя. Старэйшай з 

гэтых кніг, паступіўшых да нас у музей, 

з’яўляецца выданне французскага сацыяліста, 

вучня і зяця Карла Маркса Поля Лафарга 

―Рэлігія і капітал», надрукаваная ў Маскве, у 

тады існаваўшым Дзяржаўным антырэлігійным 

выдавецтве ў 1937 годзе. Папоўніўся наш 

кніжны фонд музея, дзякуючы Міколе 
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Паўловічу, і кніжкай французскага філосафа 

асветніка Жана-Жака Русо "Об общественном 

договоре‖, надрукаванай у Маскве ў1938 годзе. 

Кніга Фѐдара Олешука ―Играло ли христианство 

в истории человечества прогрессивную роль‖ 

была надрукавана ў Маскве ў тыпаграфіі 

―Московский рабочий‖ у 1940 годзе. Змест яе 

вельмі прымітыўны і супярэчлівы, што 

сведчыць на негатыўны ўплыў сталінскіх 

рэпрэсій на гістарычную навуку. Але нас 

асабліва зацікавіла пячатка бібліятэкі. З надпісу 

мы даведваемся, што ў 1943 годзе кніга 

знаходзілася ў бібліятэцы курсаў падрыхтоўкі і 

перападрыхтоўкі ваенных кадраў работнікаў 

партыйных камітэтаў пры наркамаце абароны 

СССР пад №9433. Затым яна трапіла ў Рыжскую 

бібліятэку пад №265. 

Выпадае з рэлігійнай тэматыкі кніга 

―Исторические сценарии‖, надрукаваная ў 1946 

годзе ў выдавецтве Дзяржкіновыдат. У ѐй 

змешчаны сцэнарыі самых папулярных тады 

гістарычных фільмаў: ―Аляксандр Неўскі‖, 

―Петр Першы», «Аляксандр Сувораў‖. 

Самай ―маладой‖ падараванай нам кнізе ў 

гэтым годзе спаўняецца 60 год. Яе назва 

―Арнольд Брэшыанскі змагар супраць 

каталіцкай царквы‖. Напісаў яе свецкі філосаф 

Н.Бортнік. Выданне было прысвечана 800-

годдзю з часу гібелі Арнольда Брэшыанскага 

мысліцеля, змагара за свабоду італьянскага 

народу. 

Акрамя кніг краязнаўца з Даўгаўпілса 

перадаў у музей кнігі і друку вялікую калекцыю 

паштовак з выявамі вядомых савецкіх артыстаў: 

Алега Анофрыева, Сяргея Бандарчука, Ігара 

Смялоўскага, Сярго Закарыядзэ, Яўгена 

Кіндзінава, а таксама польскіх артыстаў з 

кінафільмаў ―Чатыры танкісты і сабака», 

«Баляслаў Храбры»; рэпрадукцый пейзажных 

карцін польскай мастачкі Дануты Іваніцкай. 

У музей мы атрымалі і вялікую колькасць 

паштовак з выявамі польскіх гарадоў 

Кракава,Варшавы,Сопата, Здруя, Эльблонга, 

Бартошыц, Дэнбровы,Віткава,Лодзі, Пшчыны, 

Шчэціна, Глейвіца, Влошкавіц, Познані. Паміж 

падараваных былі і паштоўкі з турэцкага горада 

Стамбула, балгарскіх Альбэны, Дранова, 

Шыпкі, Плоўдзіва, Сафіі, украінскага Львова, 

сталіцы Латвіі Рыгі. Вельмі цікавымі былі 

паштоўкі з Японіі з эфектам двайной выявы, 

такія ў тыя часы друкаваліся толькі ў гэтай 

краіны. Мікола перадаў і цэлы набор паштовак 

мастака В.Віктарава з выявымі гербаў і сцягаў 

усіх рэспублік Савецкага Саюза, якія былі 

надрукаваны яшчэ ў 1956 годзе. 

 

ПАДАРУНАК АД МІКОЛЫ ПАНКРАТА 

Наш зямляк, ураджэнец Дзісны Панкрат 

Мікалай Глебавіч, стварыў у Полацку 

унікальныя музеі, дзе сабраны ім больш ста 

тысяч разнастайных экспанатаў. Даўно мы 

атрымалі запрашэнне ад славутага калекцыянера 

наведаць музеі і ў красавіку разам з намеснікам 

рэдактара газеты ―Мѐрскія навіны‖ 

Л.А.Матэленкам пабывалі ў Полацку. Гаспадар 

музея пазнаѐміў з экспазіцыямі сваіх хатніх 

музеяў, якія размешчаны на першым і другім 

паверсе ўласнай хаты. 

Першы музей пад назвай ―Эпоха Леніна‖ 

быў адчынены да 90-годдзя Кастрычніцкай 

рэвалюцыі ў 2007 годзе. У ім змешчана безліч 

экспанатаў, звязаных з жыццѐм і дзейнасцю 

самай знакамітай ў савецкія часы асобай. 

Здзіўляе вялікае колькасць бюстаў правадыра 

сусветнага пралетарыяту, выкананых 

разнастайнымі аўтарамі ў розныя часы і з 

розных матэрыялаў: бетону, гіпсу, сілуміну, 

бронзы і г.д. Пасля распаду СССР многія бюсты 

У. І. Леніна былі амаль у кожнай савецкай 

ўстанове былі проста знішчаны, або выкінуты на 

звалку. Наш зямляк выдатна разумеў 

гістарычную каштоўнасць гэтых выяваў і 

прыклаў шмат сілаў і намаганняў, каб зберагчы 

для нашчадкаў мінулае. Акрамя бюстаў, ім 

сабраны значкі, медалі, маркі, паштоўкі, 

граматы, сцягі і шмат іншых рэчаў з савецкай 

сімволікай. Акрамя ленінскай тэматыкі Мікалай 

Глебавіч сабраў калекцыю бюстаў і іншых 

прадметаў, прысвечаных Феліксу 

Дзяржынскаму, Іосіфу Сталіну і іншым дзеячам 

гісторыі. 

Другі музей быў адчынены ў 2014 годзе 

да 215-гадавіны нараджэння вялікага рускага 

паэта Аляксандра Сяргеевіча Пушкіна. 
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Замілаванне Пушкіным пачалося ў нашага 

земляка яшчэ з дзяцінства, вялікую ролю тут 

адыграла маці Мікалая Глебавіча. Сабраным у 

музеі экспанатам пушкінскай тэматыкі можа 

пазайздросціць нават вялікія музеі А.С.Пушкіна 

ў Расіі. Многія матэрыялы аб славутым паэту 

адзінкавыя ў свеце. Распавядаць аб калекцыях 

музея можна бясконца, але лепш самому трапіць 

у музей і падзівіцца ахвярнай працы нашага 

земляка. 

Але не толькі аб экспанатах ішла ў нас 

размова. Мы з Мікалаем Глебавічам закранулі і 

балючую яго тэму, заняпад яго роднага горада 

Дзісны, а таксама планы нашага рупліўцы 

мінулага на вяртанне ѐй былой велічы. На 

развітанне наш зямляк падараваў у наш 

гістарычны музей цікавыя дакументы-пашпарты 

на азѐры Мѐрскага раѐна, выкананыя адразу 

пасля вызвалення Мѐршчыны ад фашыстаў у 

лістападзе 1944 года. Гэта 19 папак дакументаў 

на азѐры Набіста Орцы, Лабейка, Кацілава, 

Ідолта, Запалоссе і інш. У пашпартах змешчаны 

карты азѐраў у маштабах ад 20 да 250 метраў у 

адным сантыметры. У дакументах апісваюцца 

берагі, дно, памеры, колькасць уловаў рыбы за 

мінулыя гады і г.д. У будучых нумарах газеты 

плануем змесціць змест падараваных нам 

дакументаў. Выказваем шчырую падзяку 

нашаму земляку за каштоўны падарунак.  

В.А.Ермалёнак. 

НАБЫТКІ КІРЎНІКА МУЗЕЯ. 

Не гледзячы на вялікую колькасць у 

фондах музея папяровых грошаў, нам для 

паўнаты калекцыі не хапае яшчэ некалькі 

дзясяткаў банкнот разнастайных краін. Вось 

чаму мы з Кандратовічам Ігарам пачалі пільна 

праглядаць аўкцыѐны, дзякуючы чаму мы і 

набылі ў апошні час шмат папяровых грошаў. 

Найбольш старая з іх 50 сен з Японіі, яна была 

выпушчаны ў абарот пад час Другой сусветнай 

вайны ў 1943 годзе, як папяровыя банкноты. Пад 

час вайны, калі была вялікая інфляцыя, яны 

выпускаліся замест манет. Ваенная йена 

раўнялася ў тыя часы 100 сен. 

З афрыканскай краіны Конга мы набылі 

купюру наміналам у 10 франкаў 2003 года. На 

ѐй выява статуэткі Кумі, прыклад народнага 

мастацтва гэтай краіны. З краіны Замбіі мы 

трымалі банкноту ў 100 квача ўзору 2009 года. 

На ѐй выява папугая і знакамітага вадапада 

Вікторыя на рацэ Замбезі. У нашу калекцыю мы 

набылі і пяць долараў з краіны Ліберыі 2003 

года. Купюра надрукавана адразу пасля 

спынення грамадзянскай вайны ў гэтай краіне, 

якая працягвалася амаль дваццаць год. На ѐй 

выява пятага прэзідэнта гэтай маленькай краіны 

Эдварда Джэймса Роя (1815-1872 г.г.), на другім 

баку мы бачым сельскагаспадарчыя працы ў 

гэтай краіне. З афрыканскай краіны Самалі мы 

набылі банкноту ў 500 самалійскіх шылінгаў 

1990 года выпуску. Мы ведаем, што ў гэтай 

усходне-афрыканскай краіне амаль трыццаць 

год ідзе несупынная грамадзянская вайна і зараз 

практычна ўлада ўрада распаўсюджваецца 

толькі на сталіцу краіны Магадзіша. На ѐй выява 

галоўнай мячэці сталіцы, якая зараз знаходзіцца 

ў паўразбураным стане, а на другім баку 

самалійскі рыбак з сеткай. З гэтага ж кутка 

Афрыкі мы набылі купюру Эфіопіі вартасцю 1 

быра 2003 года. Цэлых тры банкноты мы купілі 

з краіны ―афрыканскага рогу‖ З рытрэі. Іх 

вартасць 1,5,10 нкафа. Названа галоўная адзінка 

краіны ў гонар былой сталіцы эрытрэі, якая 

была цалкам разбурана пад час бамбардзіроўкі. 

Гэтая краіна ўтварылася пасля трыццаці год 

барацьбы за незалежнасць. 

Некалькі банкнот мы набылі з краін Азіі. 

Цікавая купюра з Кувейта, вартасць яе усяго 1;4 

дзінара 1994года. Кошт яе дастаткова высокі, 

амаль даляр па курсу валют. З Емена мы набылі 

банкноту ў 1 рыял 1983 года. З Ізраіля мы 

набылі 5 лірот 1973 года. На ѐй выява 

дзяржаўнага дзеяча, пятага прэм’ер-міністра 

Ізраіля Голды Мейер. Цікава, што яе бабуля і 

дзядуля жылі ў Пінску, дзе расла ў дзяцінстве і 

Голда Мейер. З краіны Паўднѐва-Усходняй Азіі 

Лаоскай Народнай Дэмакратычнай Рэспублікі 

мы набылі адну з самых невялікіх з наміналу 

банкнот 20 кіп узору 1973 года. З Непалу, 

краіны размешчанай у Паўднѐвай Азіі ў самых 

высокіх гарах свету Гімалаях, мы зараз маем 

банкноту 10 рупій 2012 года. На ѐй мы бачым 

выяву самай высокай гары свету Джамалунгмы і 

індуісцкага бога Крышны. З невялікай 

гімалайскай краіны, каралеўства Бутан, якая 



 
Мёрская даўніна красавік , 2016 

 6  

размешчана паміж Індзіяй і Кітаем, мы набылі 

купюры 1 нгултрум узору 1986 і 2006 гадоў. З 

былой савецкай рэспублікі Кіргізіі мы набылі яе 

сучасныя папяровыя грошы пяць сом 1997 года. 

У нашым музеі вялікая калекцыя еўрапейскіх 

банкнотаў, але мы купілі яшчэ 1 фунт 1997 года 

Рэспублікі Кіпр. Самая далѐкая краіна, з якой 

мы набылі купюру, з’яўляюцца з дзяржавы 

Саламоны Астравы, размешчанай у паўднѐва-

заходняй частцы Ціхага акіяну на архіпелагу 

Меланэзія. Краіна складаецца з 992 астравоў. 

Мы набылі купюру ў два долары 2006 года з 

лацінаамерыканскай краіны Гавана, кошт яе 20 

даляраў. На банкноце выява аднаго з самых 

высокіх вадаспадаў у свеце. Яго вышыня 226 

метраў, гэта ў пяць разоў вышэй Ніягары і ў два 

разы вышэй вадаспада Вікторыі ў Афрыцы. 

Падарункі ад Ігара Кандратовіча. 

Чарговую рэч, набытую на беларускім 

аўкцыѐне, падараваў у музей наш ужо сталы 

руплівец студэнт гістфака БДУ Кадратовіч Ігар. 

У гэты раз ѐн набыў нам яўрэйскі ваўчок-

дрэйдл. Хоць у нас ужо ѐсць у экспазіцыі 

падобны экспанат, але чарговы набыты дрэйдл 

мажліва будзе выкарыстаць пад час экускурсіі, 

каб наглядна прадэманстраваць гісторыю рэчы. 

На нямецкім аўкцыѐне Ігар заўважыў 

новыя фотаздымкі, якія звязаны з Дзісной, і змог 

набыць іх. На трох здымках мы бачым выяву 

маста ў Дзісне, пабудаванага немцамі пасля 

захопу горада, для больш хуткай пераправы на 

правы бераг Заходняй Дзвіны, дзе ішлі зацятыя 

баі на Полацкім абарончым рубяжы. Выява 

маста перададзена фатографам у розных 

ракурсах: вечарам, зблізку, з панарамай берага 

Заходняй Дзвіны. Здымкі падпісаны на 

адваротным баку па нямецку: ―Пераправа ля 

Дзісны‖. Даты на кожным здымку розныя: 21, 27 

ліпеня 1941 года. Аб будаўніцтве гэтага маста 

напісаў у сваіх успамінах ―Дзісна ў 1930-1940-я 

гады‖ Эдмунд Кузіновіч: ―Праз некалькі тыдняў 

на беразе Дзвіны з’явіліся сапѐры. Пачалі 

падрыхтоўку да будаўніцтва драўлянага маста. 

Нанімалі цывільных рабочых, плацілі маркамі. І 

я пайшоў працаваць. Кожны трэці сапѐр 

карыстаўся польскай мовай. Кантакт быў добры. 

Плавалі бэлькі і дастаўлялі іх на раку, дзе стаялі 

вялікія жалезныя молаты, якія называліся бабамі 

з прымацаванымі бензаматорамі. Яны ўбівалі 

драўляныя палі ў дно ракі. Праз некалькі часу 

маторы перасталі працаваць і молаты сталі 

прыводзіць у рух рукамі, круцячы калаўроты. 

Мост закончылі праз тры тыдні, дадаўшы і 

драўляныя бар’еры…Па новым мосце ішлі ў 

незлічонай колькасці танкі, грузавікі і ўсѐ 

патрэбнае для фронту. Між іншым тут паехалі і 

элегантныя аўтобусы з афіцэрамі вышэйшага 

рангу. Людзі, бачыўшыя папярэднія масты ,былі 

ўпэўненыя, што мост не вытрымае першага 

веснавога разліву ракі, не было канструкцый, 

якія супрацьстаялі напору крыг. Ужо позняй 

восенню, калі пайшлі першыя крыгі, яны пачалі 

зрываць сярэднія пралѐты. Засталіся цэлымі 

толькі каля берагоў‖. 

 

ПАКУНАК З ОЛЬШТЫНА. 

Наш пастаянны руплівец з Польшчы 

доктар філалогіі Уладзімір Скукоўскі ў чарговы 

раз парадаваў нас новым дасланым выданнем. 

Гэта кніга ўспамінаў Багуслава Завішы 

(Станіслава Вангіна) ―Вандроўнікі з над 

Дзвіны». Успаміны былі надрукаваны ў Варшаве 

ў 1999 годзе, ужо пасля смерці аўтара.  У сваіх 

мемуарах Станіслаў 

успамінае радзіму 

свайго дзяцінства 

Браслаўшчыну, а 

менавіта фальварак 

Уклю, побач з 

аднайменным возерам, 

куды сям’я пераехала з 

Латвіі ў 1921 годзе. 

Узяўшы крэдыт у 

банку і пазычыўшы 

грошы ў знаѐмых, 

выкупілі 112 гектараў зямлі, дом і гаспадарчыя 

пабудовы. Нам было цікава даведацца аб 

паходжанні роду Вангінаў (са Швецыі) 

пераехалі ў 17 стагоддзі. Аўтар успамінае і аб 

знакамітых старажытных родах Клѐттаў, 

Шаўманаў, Мірскіх, з якімі мела стасункі род 

Вангінаў. Акрамя бацькі Станіслава Ігната, 

маѐнтак Уклю купілі і яго чатыры браты: 

Фларыян, Мечыслаў, Уладыслаў, Юзэф. У 

кніжцы ўспамінаў шмат цікавых эпізодаў з 

дзяцінства і юнацтва, вучобе ў 

сельскагаспадарчай школе ў Опсе. Сталенне 

Станіслава праходзіла ў 

гады вайны, пад 

псеўданімам ―Стах‖ ѐн 

змагаўся ў шэрагах 23 

брыгады Арміі Краѐвай. 

Добраахвотнікам уступіў 

у элітную штурмавую 

роту, прымаў удзел у 

вызваленні Вільні ад 

фашыстаў. Пад час бою 
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пад Краўчанамі быў цяжка паранены. 

Пасля выздараўлення назаўсѐды пакідае 

радзіму свайго дзяцінства і пераязджае ў 

Польшчу. Тут узгадвае адзін трагічны момант, 

звязаны з радзімай. Калі Станіслаў быў 

накіраваны працаваць у Кірштанава на Варміі, 

то даведаўся ад жыхароў такі факт , што 

ўладальнік фермы, эсэсаўскі афіцэр пад час 

адступлення застрэліў усіх сваіх работнікаў. 

Паміж імі аказаліся і знаѐмыя Вангіну беларусы 

з Уклі, якія былі вывезены на працу ў Германію. 

У Ольштыне заканчвае Вышэйшую 

сельскагаспадарчую школу і працуе галоўным 

бухгалтэрам у гэтай установе. У кнізе вельмі 

важным з’яўляецца і тое, што сабраны звесткі аб 

усіх пакаленнях Вангінаў па мужчынскай лініі з 

сярэдзіны 19 стагодззя. 

 

Верш С. С. Панізніка да 500–годдзя 

Ф.Скарыны. 
ПЯЦІСОТГОДНАСЦЬ  

+++++++++++++++++++++++ 

Да юбілею  

Нашага 

Кнігадруку 
+++++++++++++++++++++++ 

Скарынінскае свята кнігі ў Віцебску. Чэрвень 

1988 г. 

Выступае Вольга Іпатава. На сцэне разам з 

Францыскам Скарынам Рыгор Барадулін, 

Сяргей Законнікаў, Леанід Дайнека, Валянцін 

Блакіт, Давід Сімановіч,Уладзіір Папковіч,... 

Побач з прысутным мінскім і віцебскім 

начальствам ( М. Дзялец, В. Грышановіч, У. 

Грыгор"еў, І. Навумчык...)-- артысты, 

рэдактары, журналісты.  

 

Малітва Скарыны 
Во гэтаксама, як дзічына: на дальні выбегла 

лужок, а прызнае сваѐ лаўжо; 

Як птушачка: з-пад аблачыны палі, разлогі 

аглядае, а ведае сваѐ гняздо ў траве высокай і 

густой; 

Як рыба: ў касяку гуляе; плыве да берага 

чужога, а чуе схоўныя віры; 

Як пчолы: ў полі да пары, а ворага ля іх парога, 

вулей баронячы, зваююць, -- 

Таксама й людзі: да зямлі, дзе ўзгадаваныя былі, 

дзе Бог ім сэрцы акрыліў, -- 

Любоў вялікую мілуюць. 

Тэкст і фота Сяргея Панізьніка. 

 

ВЕРШ С.ВАЛОДЗЬКІ 

 

ЭМІЛІЯ ПЛЯТЭР 
  

Дзе сонца малую яе цалавала, 

Дзе кветкі й народныя песні збірала, 

Дзе танцы народу свайго танцавала, 

Дзе слодыч і горыч кахання спазнала, 

 

Успыхнулі, быццам паходні, каліны, 

І бачыць нябѐсам без слѐз не магчыма: 

Свой люд падымае на бітву дзяўчына, 

Каб больш не таптаў вораг роднай краіны. 

 

Гаворыць: ―Ад волі і нашай залежыць 

Ці будзе ў нас зноў панаваць Незалежнасць!‖ 

За ўласныя грошы набыўшы ім зброю, 

Паўстанцаў, ѐй верных, вядзе за сабою… 

 

… Крывѐю іх шчодра зямелька паліта, 

Таму гэтак добра і родзіць тут жыта. 

Ды горка рабінам на мілай радзіме, 

Дзе легла касцьмі – прыгажуня-графіня. 

 

Тут вольныя зараз вятрыскі гуляюць – 

Каліны ў паклоне галовы схіляюць. 

І неба запальвае свечкі не ў скрусе: 

Свая Жанна д’Арк ѐсць і на Беларусі! 

 

Станіслаў Валодзька 

 

АРТЫКУЛ Ф. ШЫМУКОВІЧА. 

Садзе, ты, мой садзе! 
 У 1959 г. пасля дэмабілізацыі прыйшлося 

па асабістым жаданні працаваць брыгадзірам 

паляводчай брыгады ў родных мясцінах. У 

гэтыя гады сяльчанкі, якія мелі ўласныя сады, на 

яблыках зараблялі драбязу, але ім прыходзілася 

наймаць транспарт і везці свае яблычкі на рынкі 

Ленінграда, Волагды, Яраслаўля і іншых гарадоў 

РСФСР. 

Вось і старшыня нашага калгаса 

―Рассвет‖, так ѐн тады называўся (Сіцькова), 
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Ліпаўка Аркадзь Ілліч вырашыў падняць 

эканоміку калгаса на яблыках. Адвялі 12 га 

найурадлівай глебы паміж Турчаном і 

Бандарцамі, закупілі высадкаў і ўсім калгасам 

пасадзілі велізарны сад. У пасадцы прымалі 

ўдзел усе: ад малога–да старога. Некалькі 

мужчынаў болей за тыдзень нарыхтоўвалі калкі, 

бо кожны высадак павінен быў быць 

падвязаным да калка. 

У канцы кастрычніка-пачатку лістапада я 

як брыгадзір атрымаў нарад штодзѐнна 

выпраўляць па 5-ць мужчынаў для абвязкі 

кожнага высадка яловымі лапкамі, што 

дзейнічала ў якасці ахоўнага прыстасавання ад 

зайцоў, каб яны за зіму не патачылі высадкаў. З 

мясцовых дзвюх брыгадаў была дапраўленая 

вялікая колькасць людзей–сад быў уратаваны ад 

зайцоў. Быў абраны садоўнік, якому надаваліся 

памочнікі. 

Змянілася ўлада, змяніліся і адносіны да 

сада, таму што новая калгасная ўлада не мела 

ілюзіяў пабагацець за кошт яблыкаў. Задужа 

шмат клопату і сілаў трэба прыкласці, каб 

давесці ўсѐ да парадку: вясной у кожнага дрэўца 

фармаваць крону, апрацоўваць ствол ад старой 

кары, пабяліць вапнаю кожнае дрэўца, у ручную 

апрацаваць прыствольную тэрыторыю, каб не 

дапусціць шкоднікаў і хваробаў. А колькі працы 

сабраць і захаваць ураджай, калі ѐн да восені 

вырасце. А галоўнае, што з ім рабіць? Захоўваць 

на зіму–патрэбная тара, сухое і прахалоднае 

памяшканне. Рэалізаваць восенню, але куды, 

каму? Дзісенскаму садавінагароднінаму заводу–

у яго абмежаваныя магчымасці; 

нарыхтоўшчыкам–у іх тым болей абмежаваныя 

магчымасці. Сад быў пакінуты без дагляду. 

Амаль ніхто не меў патрэбы ў яго прадукцыі. 

Яблыкі проста падалі на зямлю і гнілі. У 

лепшым выпадку бліжэйшыя сяльчане бралі іх 

на спажытак жывѐле. 

І па гэты дзень стаіць гэты сад закінутым, 

не патрэбны анікому. У 1,5 км вось ужо як 30-ць 

гадоў знаходзіцца Сіцькоўская СШ. Мяркую, 

гаспадары гэтага сада з велізарным 

задавальненнем задарма перадалі б яго школе. 

Аднак ѐн ѐй не патрэбны. Прычына простая–

працы задужа шмат, каб давесці яго да парадку. 

А калі б усѐ і пайшло б добра–куды рэалізаваць 

прадукцыю? Каму яна патрэбная? Сѐння 

прыватнікі, што маюць сад у 10-20, а і нават 5-6 

дрэваў не ведаюць, куды падзець яблыкі. Вінны 

завод у Падсвіллі–як варыянт, але як іх туды 

даставіць? Да таго ж, ці хопіць прыбытку за 

яблыкі, каб аплаціць транспарт? 

Вельмі падобныя нараджэнне і далейшы 

лѐс сада, закладзенага ў 1959 г. калгасам ―Іскра‖ 

ў в. Манякова. Што праўда, у Манякова сад 

значна пачаў зарастаць маладым бярэзнікам і 

альхоўнікам, хаця ѐн знаходзіцца ў 2-3-х км ад 

Дзісны, што ў адзін час абумовіла інтарэс да яго 

з боку Дзісенскай школы-інтэрната. Маючы 

вялікія магчымасці праз наяўнасць двух 

аўтамашынаў, трактара, двух коней, 200 

выхаванцаў і болей за сто чалавек 

абслугоўваючага персаналу, разлічвалі на добры 

вынік. На жаль, нічога путнага з таго не 

атрымалася. Яблыкі ад суседства з зараснікамі 

альхі гублялі таварны выгляд, аднак і ў добрым 

выглядзе яны не былі нікому патрэбнымі. 

Некаторыя з дзісенцаў робяць там нарыхтоўкі, 

але ніхто гэтаму не перашкаджае, бо няма 

гаспадароў. 

Вялікі сад, што не мае гаспадара, ѐсць у в. 

Александрова Завуццеўскага сельсавета. Гадоў 

15-20-ць таму назад спрабаваў яго арэндаваць 

дзісенскі святар айцец Генадзь (Каранеўскі). 

Нічога путнага не атрымалася і з гэтай спробы 

давесці ўсѐ да ладу. Выдаткі не пакрываліся 

прыбыткамі, былі адны толькі страты. 

―Сад‖–гэта нейкае магічнае слова, яно 

нават вызначае ўзровень цывілізаванасці 

грамадства. Сад дае вельмі карысныя і 

каштоўныя прадукты харчавання, якія 

паляпшаюць стан здароўя. Нашыя беларусы 

здаўна прыдзялялі садоўніцтву вялікую ўвагу, 

расцілі сады на сваіх гасподах, калі хаця б была 

магчымасць аддаць сотку-другую пад сад. 

Можна разгледзець з гэтай кропкі 

погляду тэрыторыю былой гаспадаркі 

―Сіцькова‖. На гэтай тэрыторыі былі дастаткова 

вялікія сады памешчыкаў Якавіцкіх: 

Станіславава, Бадзянкі, Ясіна, Дзярбілава, 

Бікеш, Ельна, Паплавы. Сады таксама былі ва 

ўсіх трох асаднікаў у Стэфанполлі, ва 

ўладальнікаў маѐнткаў Якубова і Новашылцы. 

Вялікі сад быў, нават часткова захаваліся 
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асобныя дрэвы, у Турчано, у маѐнтку 

знакамітага лекара Маразоўскага. Доўгі час у 

добрым стане знаходзіўся сад у Маскоўшчыне ў 

Казла Серафіма. Вядома ж, вялікі сад быў у 

самім Сіцькова, у маѐнтку памешчыка 

Гарунеўскага. Усе гэтыя сады, за выключэннем 

Марозаўскага і Казла Серафіма, даўно 

знішчаныя. На мяжы знікнення сады, калі іх 

можна лічыць садамі, а не дзікімі зараснікамі з 

пладовых дрэваў, і ў Сіцькова, і ў Манякова, і ў 

Александрова, ды іншых месцах, пра якія я не 

маю інфармацыі. 

Мяне да скрайнасці здзівіла інфармацыя, 

на якую я натрапіў у раѐннай газеце, што ў 

Манякова ў гэтым годзе мясцовае 

сельскагаспадарчае прадпрыемства заклала 

новы пладовы сад з болей чым 400-мі дрэвамі-

высадкамі. Не столькі здзівіў сам працэс 

закладкі сада: ці мала якія выхады шукаюць 

гаспадаркі, каб выйсці са складанай эканамічнай 

сітуацыі, а тая акалічнасць, што пад маркай 

клопату аб школе і дзецях гэтую велізарную 

гаспадарку перадалі школе. Ці здолее школа з 

невялікай колькасцю навучэнцаў выканаць 

шэраг сур’ѐзных працаў, што патрабуюць 

матэрыяльных стратаў і ўмення правядзення 

восеньскіх працаў, каб захаваць пасадку? Ці 

змогуць дзеці і настаўнікі гэтым 400-ам з лішкам 

дрэваў абвязаць ствалы і не дапусціць зайцоў 

паласавацца дэлікатэсам? Але ж давайце 

заставацца аптымістамі, хай усѐ выйдзе добра. 

Праз 4-5-ць гадоў сад дасць багаты ўраджай; 

колькасць дзяцей рэзка зменшыцца, а то і 

ўвогуле школу зачыняць як неперспектыўную, 

навучэнцаў жа на аўтобусе будуць вазіць у 

іншую школу. Хто тады будзе збіраць ураджай 

яблыкаў, у якой тары, дзе і з якой мэтай будуць 

іх захоўваць? Куды іх рэалізуюць, калі на іх не 

будзе попыту? Пра тое хтосьці падумаў? 

Наспявае іншая карціна: калі зайцы за 

зіму не аб’ядуць усе высадкі, то яны падзеляць 

лѐс яблыняў і іншых пладовых дрэваў 

Сіцькоўскага і Манякоўскага садоў. Штопраўда, 

не ўсѐ трэба бачыць у чорным свеце, бо ѐсць і ў 

згаданай падзеі светлыя моманты. Бясспрэчна, 

значна пашчасціла гаспадару пітомніка, ураз без 

усялякіх залішніх праблемаў рэалізаваць болей 

за 400-та высадкаў і пакласці сабе ў кішэню 

неблагую суму–гэта рэдкая ўдача. Ад маѐй хаты 

да таго месца на рынку, дзе прадаюць высадкі, 

ісці каля 200-т метраў, таму мне не аднойчы 

выпадала назіраць, наколькі слаба ішоў гандаль 

гэтым таварам, што я нават спачуваў 

уладальнікам тых высадкаў. 

 

10.12.2015, Ф. Шымуковіч, г. Дзісна 

В.А.ЕРМАЛЁНАК  

ЭКСКУРСІЯ Ў МУЗЕЙ ―Сялянская хата‖ 

НА ТЭМУ: ЗЁЛКІ МАЁЙ ПРАБАБУЛІ 
Мэта экскурсіі: Фарміраваць у наведвальнікаў 

музея ўяўленні аб лекавых уласцівасцях раслін і 

іх значэнні ў жыцці нашых продкаў.  

У нашым этнаграфічным музеі 

распрацавана 16 экскурсій, прысвечаных побыту 

нашых продкаў у мінулым. Дзякуючы 

разнастайным аўтэнтычным матэрыялам мы 

праводзім тэматычныя экускурсіі ―Панадворак‖, 

―Ганчарства‖, ―Ткацтва‖, ―Кавальства‖, 

―Вышыванка‖ і г.д. Пачэснае месца займае ў 

гэтым шэрагу і распрацаваная намі з вучнямі 

новая экскурсія. Падрыхтоўка да яе пачалася з 

назапашвання лекавых раслін, якія растуць у 

нашай мясцовасці. На працягу двух год быў 

сабраны значны збор лекавых траў. У 

старжыхароў вѐсак Мѐршчыны пад час 

вандровак гуртка ―Арганаўты мінулага‖ былі 

запісаны шматлікія рэцэпты прыгатавання 

напоеў гарбаты з лекавых траваў для лячэння 

розных хваробаў. Пад час правядзення экскурсіі, 

калі яна загадзя замоўлена, мы можам 

падрыхтаваць у печы гарбату і пачаставаць 

удзельнікаў экскурсіі, падараваць загадзя 

раздрукаваныя рэцэпты. Мінімальная 

працягласць экскурсіі 45 хвілін. Лекавыя 

расліны ў нас размешчаны так, як раней яны 

былі размешчаны нашымі продкамі. Частка 

траваў мы памясцілі пад навесам, на панадворку, 

частку, напрыклад, карэньчыкі аіру, валер’яны, 

хрэну, тапінамбару і інш.) на каптуры печы. 

Частка—за абразамі ў чырвоным куце хаты. Але 

асноўныя віды лекавых раслін падторкнуты пад 

бэльку ў пакоі хаты 19 стагоддзя. Падобнае 

размяшчэнне дазваляе выдатна знаѐміць гасцей 

музея з лекавымі раслінамі нашых продкаў. 
ЗМЕСТ ЭКСКУРСІІ 

Трава ў нашых продкаў сімвалізавала 

падпарадкаванасць у стасунках паміж людзьмі. 

Акрамя таго, траву ў народнай культуры лічылі 

сімвалам ціхага шэпту і малітвы: "чуваць, як 

трава шапоча". У перыяд з 7 чэрвеня па 7 ліпеня 

знахары збіралі лекавыя травы (зѐлкі). Лічылася, 

што найбольшай лекавай сілай травы і карэнне 

валодаюць менавіта ў дні летняга сонцастаяння, 

калі сонейка аддае ўсю моц матухне-зямельцы, а 

потым сыходзіць на пакой. У славянскім 

фальклоры шмат паданняў аб з’яўленні зѐлак. 

Вось адно з іх: "Бог намаляваў на зямлі выяву 
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чалавека і паставіў да яго сабаку і вартаўніка. Да 

сабакі прыйшоў чорт і стаў спакушаць яго, 

гаворачы: "Ты пакінь сваю варту, а я табе за гэта 

дам цѐплае футра". Сабака адышоў ад 

намаляванай выявы, а чорт нанѐс "чалавеку" 70 

ран. Бог убачыў гэта і стварыў для кожнай раны 

70 лекавых раслін". 

У народзе існавала павер’е, згодна з якім 

можна было навучыцца разумець мову траў, калі 

злавіць у лесе змяю з каронай на галаве—

царыцу лясоў, і з’есці, папярэдне прыгатаваўшы 

яе пэўным чынам. 

Людзей, якія валодалі майстэрствам 

лячыць з дапамогай зѐлак, звалі знахарамі, 

траўнікамі, зялейнікамі. Цікава, што ў 

перакладзе з грэчаскай мовы тэрмін 

"фармаколаг" азначае "знахар". Знахары 

перадавалі свае сакрэты з пакалення ў 

пакаленне, сваім нашчадкам. 

Працаѐмкая апрацоўка лекавых раслін 

(збіранне на досвітку ці ўначы, сушка, 

вымочванне, пераціранне і г.д.) патрабавала 

пэўных навыкаў і здольнасцяў, ад якіх залежаў 

эфект уздзеяння на хворага чалавека. 

Збіранне некаторых чарадзейных траў 

хавала ў сабе пэўную частку рызыкі. Для гэтага 

знахары выконвалі пэўныя рытуальныя дзеянні: 

малявалі вакол сябе кола нейкім прадметам з 

жалеза ці серабра, чыталі замовы.  У нашым 

музеі захоўваюцца рэчы шаптуна, якія і 

паказваем пад час экскурсіі. Тлумачым іх 

прызначэнне. 

Калі вы звяртаецеся па дапамогу да 

народных лекараў, трэба ведаць, што знахар 

ніколі не аддасць вам лекавы сродак (настой ці 

парашок) у сваім посудзе. Неабходна з сабой 

прынесці ѐмістасць, куды яго можна перасыпаць 

ці пераліць. 

Лічыцца, што за лекі, атрыманыя ад 

такога лекара, нельга казаць "дзякуй", інакш іх 

ужыванне не дасць станоўчых вынікаў. Пад час 

экскурсіі выкарыстоўваем для больш 

эмацыянальнага аповяду вершы нашага зямляка 

Сяргея Панізніка. Пачынаем нашу экскурсію, 

канечне, з найбольш папулярнай лекавай 

расліны ў нашых прабабуль –святаянніка. 

На Янаў дзень, на свята Яна, 

Купальскай дзіўнаю парой  

Цябе сустрэне не паляна. 

За разуквечанай гарой, 

А княства зѐлак, водар ранні.  

Там кругам ходзіць галава,  

Бо зацвітае святаяннік - 

Зачараваная трава! 

Бабуля вехцік асвяціла,  

На покуць ставіць, б’е паклон.  

Цяпер прыроды нашай сіла  

Спрадвечны заняла свой трон.  

Хто занядужыць - дапаможа,  

Хто разняверыцца - скране.  

Няпраўду праўда пераможа - 

I шчасце вас не абміне! 

Сяргей Панізнік. Святаяннік 

Назва гэтай расліны вельмі грозная—

зверабой. А яшчэ на Беларусі гэтую зѐлку 

называюць прыгожа і таямніча—святаяннік. 

Праўда, яна не забівае звяроў, затое па-

сапраўднаму згубна ўздзейнічае на шкодных 

мікробаў. Напэўна, таму, што зацвітае на святога 

Яна. Яшчэ называюць яго святаянскае зелле, 

дзюравец, бо на пялѐстках кветак і лісточках 

можна ўбачыць шмат дробных дзірачак. Гэтая 

травяністая расліна з жоўтымі кветкамі і 

плямістым лісцем нарыхтоўваецца ў час 

цвіцення. Святаяннік прыгадваецца шмат у якіх 

старадаўніх лячэбніках і траўніках. "Як без мукі 

нельга спячы хлеб, так без святаянніку нельга 

лячыць многія хваробы людзей і жывѐл", - 

сцвярджалі лекары мінулага. Ён славіўся як 

лекавая расліна ад "дзевяноста дзевяці 

хваробаў". I сапраўды, святаяннік ужываецца ў 

розных галінах медыцыны. Яго заварваюць і 

п’юць пры страўнікава-кішэчных захворваннях, 

хваробах печані, крыві, скуры. 

А які духмяны і смачны чай, завараны з сухой 

травы расліны. Выпіў шклянку –і яшчэ хочацца! 

У харчовай прамысловасці святаяннік 

ужываюць для вырабу прыправы да рыбных 

страў. 3 кветак расліны вырабляюць зялѐную, 

чырвоную і ружовую. 

Чарніца з’яўляецца найпапулярнай народнай 

лекавай раслінай, асабліва яе ягады, як сушаныя, 
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так і свежыя, а таксама засыпаныя цукрам. 

Ужываюць пры хваробах страўніка, болях у 

страўніку і кішачніку і пры паносах. Свежыя 

ягады гушчару ўжываюць пры катары страўніка, 

а таксама сушаныя ў адвары. З гэтай мэтай 

нашы продкі насуўвалі бочкі чарніц. Гэта было 

нескладана, бо лясы Міѐршчыны багаты на 

гэтую ягаду. Суніцу і чарніцу асобна, у сумесі і 

чаргуючы, рэкамендуецца, есць пры камянях 

нырак, у тым ліку і пры вельмі хваравітых 

прыступах. У апошнім выпадку рэкамендуюць 

рабіць гарачыя ванны з адвара аўсянай саломы, 

змяшанай (напалову) з травой хвашчу. Пры 

цукровай хваробе рэкамендуюць гарбату з лісця 

чарніцы (60,0 г на 1 л кіпеню). Пры частай у 

гэтых выпадках недастатковасці страўнікавых 

сокаў дадаюць лісця чарніцы да сумесяў іншых 

лекавых раслін (Пры геморроидальных 

крывацѐках робяць клізмы з напара лісця 

чарніцы (60,0 г на 1 л кіпеню). Густа звараныя 

(варыць нядоўга) свежыя ягады чарніцы 

тоўстым пластом наносяць на здзіўленыя 

экзэмай месца цела, абкладваюць марляў і 

абвязваюць. Такія обклады змяняюць штодня, а 

прысохшую марлю адмочваюць цѐплай чыстай 

сыроваткай ад кіслага малака. Такім жа адварам 

і па такім жа спосабе змазваюць сыпы на скуры, 

вугры, некратычныя язвы і абпаленыя або 

опаренные месцы. Заўсѐды, амаль без 

выключэння, прыходзілася назіраць вялікую 

эфектыўнасць ад прыѐму свежых ягад чарніцы ў 

вялікіх колькасцях пры падагры, рэўматызме і 

іншых выглядах хвароб, пры парушаным абмене 

рэчываў. 

У нашых лясах таксама шмат брусніц, якія 

маюць вялікае значэнне ў народных леках. 

Квітнее ў траўні-чэрвені. Кветкі, на кароткіх 

кветаножках, невялікія з белымі або розоватыми 

венцамі ў форме четырехзубчатых званкоў. 

Ягады чырвоныя, спеюць у жніўні. Расце ў 

іглічных і змяшаных лясах, паміж хмызнякамі, 

зрэдку на балотах, на верасовых лясных 

палянах. Збіраюць спелыя ягады, лісце падчас 

красавання раслін. Кіслявыя і прыемныя на густ 

ягады ўжываюць волкімі, мочанымі ў вадзе, 

сушеными і варанымі з цукрам - пры катары 

страўніка з недастатковай страўнікавай, 

кіслотнасцю, пры паносах, рэўматызме, 

падагры. Дзейнічаюць вельмі мочегонно і, як 

лічаць, без шкоды для нырак, нават пры вялікіх 

дозах. Характэрна, што ягады брусніцы, волкія і 

адваранныя нават без цукру, доўга не паддаюцца 

псуце. Гаспадыні часта вараць іх без цукру са 

салодкімі грушамі і яблыкамі, і такі джэм доўга 

захоўваецца. Усѐ гэта кажа аб некаторых 

антыбіятычных уласцівасцях брусніцы.Адвар з 

лісця брусніцы п’юць пры камянях нырак і 

жоўцевай бурбалкі. Для гэтага бяруць жменю 

брусничных лісця на 3 шклянкі вады і кіпяцяць 

10 хвілін. Выпіваюць за дзень у тры прыѐму. 

Такі адвар лічыцца карысным не толькі пры 

хваробах нырак, але таксама і печані. Адварам з 

лісця брусніцы лечылі нашы прабабулі начное 

нетрыманне мачы, якое даволі часта, часам у 

цяжкай форме, было ў дзяцей! Брусничная вада, 

якую атрымліваюць ад вымочвання ягад 

брусніцы, мае слабільнае ўласцівасць, і ў той жа 

час лічаць, што яна "турыць" саліцѐра. Але, 

пэўна аб гэтым не вядома. Лісце брусніцы і 

сушаныя ягады захоўваю у драўляных скрынях, 

выкладзеных паперай; ягады—у выглядзе 

разнастайных джэмаў, сокаў, павідлы і т. п. 

Наш край называюць краем журавін. І 

недарэмна. 30% нашага раѐна займаюць балоты, 

дзе растуць гэтыя ягады. Ягады ўжываюць у ежу 

як свежымі, так і перапрацаванымі ў выглядзе 

сокаў, сіропаў, экстракту, лікѐраў, налівак, 

вінаў, варэння, жэле, мармеладу, начынняў, 

вырабаў тыпу «журавіны ў цукры». Пекцінавыя 

рэчывы, якія змяшчаюцца ў ягадах, валодаюць 

выдатнымі ўласцівасцямі ўтвараць жэле і 

прадастаўляць кандытарскім вырабам з іх 

высокую якасць. У народнай медыцыне ягады 

журавін ужываюць пры гіпертаніі і пры 

паніжанай кіслотнасці страўнікавага соку. Сок і 

экстракт з ягад п’юць як супраць ліхаманкавы і 

вітамінавы сродак. Лісце выкарыстоўваюць пры 

асфіксіі, ягады і лісце—пры анеміі і парушэнні 

абмену рэчываў. Журавіны нашым продкам 

было лѐгка захоўваць. На зіму іх проста залівалі 

вадою ў цэбрах і на працягу амаль 10 месяцаў 

былі як свежыя. 

Наступная зѐлка нашай калекцыі траваў 

называецца падбел 

Ёсць такая прыкмета: як толькі сярод снегу на 

праталінах паўднѐвых сонечных схілаў з’явяцца 

жоўтыя кветачкі падбелу—значыць, 

надыходзіць вясна. Просценькія, але прывабныя 

кветкі падбелу, раней за усе іншыя 

ўпрыгожваюць зямлю. А потым з’яўляюцца 

лісты, якія па форме нагадваюць падэшву 

конскага капыта. Ніжні апушаны бок яго мяккі і 

светлы, адкуль і пайшла назва—падбел 

 

У народнай медыцыне скарыстоўваюць лісце 

падбелу разам з кветкамі пры кашлі, бранхіце, 

адсутнасці апетыту. Здробненае свежае лісце 

дапамагае пры запаленні вен ног. Сумессю лісця 

http://www.officinalis-plants.com/by/avenasativa.html
http://www.officinalis-plants.com/by/equisetum-arvense.html
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падбелу і крапівы мыюць галаву пры выпаданні 

валасоў.). А вось гэта наш беларускі жэньшэнь. 

Завуць яго падтыннік і вам ѐн больш вядомы як 

чыстацел, ці ластаўчына трава. Гэтая назва 

бярэ пачатак ад старажытнага падання пра 

ластавак, якія вясной збіраюць сок расліны і 

ляцяць з ім да слепанароджаных дзяцей, каб 

вярнуць ім зрок. Расце падтыннік у лясных ярах, 

сярод хмызнякоў, каля жытла пад тынам. Усе 

часткі расліны атрутныя. Яшчэ ў Сярэднявеччы 

алхімікаў зацікавіла гэтая зѐлка: падтыннік на 

зломе вылучае сок, які на паветры цямнее, 

ператвараючыся ў аранжава-чырвоны. "А ці 

нельга з гэтай расліны здабыць золата?"—

падумалі алхімікі. Золата яны, вядома, не 

здабылі, затое расліна добра даследавана. Аднак 

не толькі алхімікі звярнулі ўвагу на падтыннік. 

У народнай медыцыне яго выкарыстоўваюць на 

працягу стагоддзяў для лячэння мазалѐў, 

захворванняў скуры, печані. Падтыннік яшчэ 

называюць бародаўнікам, жоўтамалочнікам, 

рудзянцом, бо сокам гэтай расліны з поспехам 

выводзяць бародаўкі, мазалі, лечаць пухліны. 

Але ўжываць падтыннік трэба асцярожна, каб не 

атруціцца. 3 адлѐтам ластавак у цѐплыя краіны 

вяне і паступова засыхае ластаўчына трава. 

Мінуць дажджлівая восень, доўгая завейная 

зіма, надыдзе вясна. 3 далѐкага выраю вернуцца 

ластаўкі, і разам з імі з’явяцца на свет маладыя 

парасткі падтынніку як добры знак да 

ачышчэння прыроды і чалавечай душы. Дзівасіл 

распаўсюджаная, і раней была добра вядомая, 

але крыху забытая апошнім часам лекавая 

расліна. Вышынѐй каля 1,5 м, з буйным лісцем і 

жоўтымі кветкамі, падобнымі да сланечніку. 

Цвіце ў чэрвені - верасні. Расце ў кветніках, 

агародах, сустракаецца як здзічэлая расліна на 

берагах рэк, палях, лугах па ўсѐй тэрыторыі 

Беларусі. 3 даўніх часоў дзівасіл вядомы як 

сродак лячэння ліхаманкі, запалення верхніх 

дыхальных шляхоў, ужываецца для паляпшэння 

стрававання і абмену рэчываў. Акрамя таго, 

настой з дзівасілу засцерагае ад гастрыту, язвы. 

У народзе лічаць, што "дзевяць чароўных сіл" 

расліны паляпшаюць стан здароўя пры многіх 

захворваннях.  

Ці бачылі вы на лясных высечках 

чароўныя паляны гэтых раслін? Высокія мяцѐлкі 

кветак расступаюцца перад вамі, вабяць у яркія 

духмяныя зараснікі. Гэта скрыпень. Расліна 

нярэдка дасягае ў вышыню 1-2 м. Лісце 

скрыпеню нагадвае лісце вярбы. Кветкі сабраны 

ў завостраную ўгору гронку. Цвіце скрыпень з 

чэрвеня па верасень. У гэты час яго і збіраюць. 

Скрыпень здаўна ўжываюць у якасці 

заспакаяльнага сродку, як валяр’ян, пры 

гастрыце з павышанай кіслотнасцю, язвавай 

хваробе. Парашком з лісця пасыпаюць 

абмарожаныя месцы. Скрыпень ўжываюць і ў 

ежу. Маладыя каранѐвыя парасткі адварваюць, 

як спаржу. Саладкаватае на смак карэнне ядуць 

сырым і вараным. Высушанае лісце таксама 

заварваюць і атрымліваюць моцны і смачны 

напой. Скрыпень - выдатны меданос. Адна 

кветка ўтрымлівае да 25 мг нектару. Мѐд з гэтай 

расліны празрысты, мае прыемны пах і смак.  

А вось гэтая зѐлка ў нас на Беларусі 

носіць назву крываўнік. У народзе яе называюць 

таксама белая кашка, белагалоўнік, заечая трава, 

палявая грэчка Але ў нашых мясцінах за ѐй 

замацавалася назва- серпарэз,або парэзнік. Яе 

назвалі так таму, што жанчыны, якія жалі жыта 

сярпом,часто мелі парэзы.Сцябліна вышынѐй 

каля 50 см са шматразова рассечанымі лістамі і 

густым суквеццем з бела-ружовых кошыкаў. 

Расце на палях, лугах, лясных палянах, у садах і 

агародах. 3 лячэбнай мэтай выкарыстоўваюць 

суквецці раслін. 

На працягу тысячагоддзяў, ад Дыяскарыда 

(грэчаскі лекар, які жыў у I ст. н. э.) да нашых 

дзѐн, крываўнік ўжываюць як цудоўны 

кроваспыняльны і раназагойвальны сродак, а 

пры страўнікава - кішэчных захворваннях - для 

суцішэння болю і ўзбуджэння апетыту. Адвары 

крываўніку выкарыстоўваюць таксама пры 

захворванні скуры.  
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