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У НУМАРЫ: ЭКСКУРСІІ* ЗАКЛЮЧНЫ ЗАНЯТАК У МУЗЕІ* ВОСЬМЫ КАНГРЭС 

АСАМБЛЕІ НДА БЕЛАРУСІ* ВАНДРОЎКА Ў ТУНІС* ПАДАРУНКІ АД МІКОЛЫ 

ПАЎЛОВІЧА* ЗНАХОДКА МАНЕТЫ* ЭСКІЗЫ СКУЛЬПТУР ГЕНРЫКА ДМАХОЎСКАГА* 

ЗЕЛЬНІК МАЙГО ПРЫДЗЬВІННЯ* ДА 75-ГОДДЗЯ ВЫЗВАЛЕННЯ БЕЛАРУСІ 

  НАШЫ НАВІНЫ 

ЭКСКУРСІІ 

У чэрвені гістарычны і этнаграфічны 

музеі нашай школы наведалі вучні 7-га класа 

СШ №2 г.Мѐры на чале з класным кіраўніком 

Жанай Курашэвіч. Краязнаўца Вітаўт 

Ермалѐнак распавѐў школьнікам аб гісторыі 

нашага краю ў мінулым, асаблівую ўвагу 

надаваў тэмам, якія ўжо дзеці вывучалі па 

гісторыі Беларусі. Вучні даведаліся пра самы 

старажытны перыяд – каменны век у нашай 

мясцовасці, разгледзелі шматлікія знаходкі 

каменных прылад працы і навучыліся 

адрозніваць апрацаваныя ад неапрацаваных 

знаходак крэменю, даведаліся аб паселішчах 

каменнага веку на тэрыторыі сучаснага раѐна, 

гарадзішчах і курганах Мѐршчыны, 

старажытнай гісторыі нашага райцэнтра. 

Зацікавіла вучняў і гісторыя знаходак манет і 

скарбаў у нашым краі. У музеі ―Сялянская 

хата‖ наведвальнікі слухалі аповед пра 

сялянскія прылады працы, убачылі шматлікія 

экспанаты кавальства, ткацтва, вышыўкі. 

Асабліва ўразіла вучняў апрацоўка лѐну і 

выраб з яго адзення. 

На ўспамін аб экскурсіі Жана 

Кліменцьеўна падаравала ў музей кнігі і друку 

стары падручнік ―Элементарный курс физики‖ 

пад рэдакцыяй 

акадэміка 

Г.С.Ландсберга. 

Двухтомнік быў 

надрукаваны ў 

дзяржаўным 

выдавецтве тэхніка-

тэарэтычнай 

літаратуры ў 

Ленінградзе ў 1948 

годзе. Ён служыў 

шмат дзесяцігоддзяў 

многім пакаленням 

студэнтаў тэхнічных 

вузаў, а таксама 

настаўнікам фізікі. 

 

У МУЗЕЯХ – МІНІСТР АДУКАЦЫІ 

У чэрвені Мѐрскі раѐн наведаў міністр 

адукацыі Рэспублікі Беларусь Ігар Васільевіч 

Карпенка. Падчас знаѐмства з нашай школай 
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ѐн пажадаў наведаць гістарычны музей і музей 

кнігі і друку, аб дзейнасці якіх яму было ўжо 

вядома. Экскурсіі па музеях правѐў настаўнік 

гісторыі і інфарматыкі Антон Ермалѐнак. Ён 

пазнаѐміў міністра з найбольш адметнымі 

экспанатамі і раздзеламі экспазіцый, 

пошукава-збіральніцкай працай вучняў і 

настаўнікаў. 

У МУЗЕЯХ – УДЗЕЛЬНІКІ СЕМІНАРА 

У чэрвені ў зале пасяджэнняў 

райвыканкама адбыўся ўступны семінар па 

праекту міжнароднай тэхнічнай дапамогі 

―Разам для грамады і прыроды: узмацненне 

працэсу развіцця ў Мѐрскім раѐне праз 

супрацоўніцтва мясцовай улады і 

грамадзянскай супольнасці‖. На семінар былі 

запрошаны прадстаўнікі мясцовай улады, 

карэспандэнты разнастайных сродкаў масавай 

інфармацыі, гаспадары аграсядзіб, 

зацікаўленыя асобы. З вітальнымі словамі да 

прысутных звярнуліся старшыня Мѐрскага 

райвыканкама Ігар Кузняцоў, дырэктар 

грамадскай арганізацыі ―Ахова птушак 

Бацькаўшчыны‖ Алег Вінчэўскі. Удзельнікі 

семінара прагледзелі відэазварот А.Адлерса, 

прадстаўніка Латвійскага Сельскага форуму. 

Потым прысутныя паглядзелі відэафільм аб 

Мѐрскім краі. Менеджар  праекту Алег 

Сівагракаў прэзентаваў праект у сваім выступе 

―Мѐрскі раѐн – вандроўка ў будучыню‖. Затым 

адбылося абмеркаванне, былі дадзены адказы 

на пытанні гасцей семінара. 

Пасля абеду ўдзельнікі прэс-

мерапрыемства наведалі музеі СШ №3 г.Мѐры 

імя Героя Савецкага Саюза Я. А. Томкі. 

Кіраўнік музейнага аб’яднання – удзельнік 

семінара Вітаўт Ермалѐнак – правѐў экскурсію 

па трох музеях на тэму: ―Экспанаты, якіх не 

бачыла Беларусь‖. Пасля экскурсій, якая 

зачаравала ўсіх прысутных, ѐн адказаў на 

шматлікія пытанні гасцей. Удзельнікі семінара 

былі аднадушны ў меркаванні, што дзякуючы 

экспанатам-рарытэтам школьныя музеі маюць 

вялікі патэнцыял для развіцця турызму ў раѐне. 

Пасля экскурсій у музеі адбылася паездка на 

экалагічную сцежку ―Азяраўкі –Ельня‖. У 

завяршэнні былі падведзены вынікі ўступнага 

семінара. 

ЗАКЛЮЧНЫ ЗАНЯТАК У МУЗЕІ 

На працягу года сябры археолага-

краязнаўчага гуртка ―Арганаўты мінулага‖ не 

аднойчы наведвалі этнагарафічны музей, дзе 

вывучалі тэмы, адпаведныя праграме.  Але на 

апошнім занятку гэтага года, які адбыўся ў 

чэрвені, дзеці не толькі пазнаѐміліся з 

прадметамі побыту, але і самі паспрабавалі 

згатаваць сняданак у сялянскай хаце. 

Гурткоўцы нарыхтавалі дроў, правільна 

паклалі іх у печ, знайшлі матэрыял для 

распальвання цяпельца, якое з першага разу 

адразу і распаліў самы малодшы гуртковец 

Гардзей Грыгаровіч. Потым самі вучыліся 

працаваць з патэльняй і чапялой, каб 

засмажыць яечню. Згатаваны сваімі рукамі 

сняданак атрымаўся смачны. Але дзеці 

пераканаліся, што гатаваць нават самыя 

простыя стравы ў печы нашмат складаней, чым 

дома на газавай пліце. 

ВОСЬМЫ КАНГРЭС АСАМБЛЕІ НДА 

БЕЛАРУСІ 
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У пачатку чэрвеня ў Мінску адбыўся 

восьмы кангрэс Асамблеі Няўрадавых 

Дэмакратычных Арганізацыяў Беларусі. 

Апошні, сѐмы, кангрэс быў у 2012 годзе. У 

кангрэсе прымалі ўдзел дэлегаты практычна з 

усіх раѐнаў Беларусі. Удзельнікі форума 

заслухалі справаздачу кіраўніка Рабочай групы 

Асамблеі НДА Беларусі, прынялі ўдзел у яго 

абмеркаванні. Аднагалосна была прынята 

рэзалюцыя Кангрэса ―Ад пачатку грамадскага 

дыялогу – да эфектыўнага грамадскага 

ўдзелу‖, а таксама дэкларацыя ―Нашы 

каштоўнасці‖. У апошнім дакуменце 

падкрэслена, што галоўнымі каштоўнасцямі 

з’яўляюцца: дзяржаўная незалежнасць 

Беларусі, зберажэнне ідэнтычнасці беларускага 

народа, грамадзянскія свабоды і дэмакратыя, 

павага да грамадскіх ініцыятыў, якія 

накіраваны на абарону і захаванне гэтых 

каштоўнасцяў. Адбыліся выбары новага складу 

Рабочай групы Асамблеі НДА. Падчас працы 

кангрэса была арганізавана дзейнасць 

пляцовак ―Жывая бібліятэка‖, ―Дзіцячая 

пляцоўка‖, праводзіліся цікавыя лекцыі. 

Напрыканцы выступіў вядомы беларускі рок-

гурт ―Акутэ‖. У Кангрэсе прыняў удзел 

кіраўнік краязнаўчага клуба ―Арганаўты 

мінулага‖ з Мѐраў Вітаўт Ермалѐнак. 

ВАНДРОЎКА Ў ТУНІС 

У чэрвені краязнаўца Вітаўт Ермалѐнак 

наведаў з пазнавальнай паездкай афрыканскую 

краіну Туніс. У час яе ѐн здзейсніў падарожжы 

па ўсѐй краіне, наведаў яе шматлікія 

славутасці. Падчас падарожжа ў пустыню 

Сахару, якое доўжылася два дні, было 

пераадолена 1200 кіламетраў. Краязнаўца з 

Мѐраў не толькі пабачыў цікавіны прыроды і 

расліннага свету, але наведаў жыллѐ мясцовых 

жыхароў, якія да гэтай пары жывуць у пячорах, 

пабачыў дэкарацыі фантастычнага выгляду, 

якія былі адмыслова пабудаваны ў пустыні для 

здымкаў вядомага фільма ―Зорныя войны‖ і 

выдатна захаваліся да нашых дзѐн. Падчас 

падарожжа ў Сахару было цікава назіраць, як 

паступова мяняюцца кліматычныя зоны ад 

субтрапічнай да трапічнай, як мяняецца 

расліннасць: спачатку аліўкавыя сады, потым 

фінікавыя пальмы, далей толькі вярблюджыя 

калючкі, а пасля па ўсім небакраі толькі 

спякотныя пяскі і барханы. Не засталіся без 

увагі Вітаўта Ермалѐнка і найстарэйшая 

мячэць у Афрыцы ў горадзе Кайруан, руіны 

Карфагена, тэрмы імператара Антонія Пія. 

Уразіў вандроўніка з Мѐраў і рымскі амфтэатр  

– Калізей, пабудаваны імператарам Гардзіянам 

у 3 ст. н.э. у горадзе Эль Джэма. Гэта адно з 

лепшых па захаванасці збудаванняў такога 

тыпу, таму менавіта тут здымаўся знакаміты 

фільм ―Гладыятар‖. Крэпасць і маяк у Сусе 8-

га ст., ―блакітны горад‖ Сідзі Бу Саід, вуліцы 

сталіцы Туніса і шмат іншых цікавостак 

захапляюць турыстаў. 

Але галоўнае для мѐрскага краязнаўцы 

было не толькі пабачыць экзатычныя 

адметнасці афрыканскай  краіны, але і 

Удзельнікі Кангрэса: У. Ляскоўскі, А. 

Райчонак, В. Ермалёнак 
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прыдбаць новыя экспанаты для музея. А хто 

шукае, той заўсѐды знойдзе. Так, блукаючы па 

руінах Карфагена, ѐн адшукаў бронзавую 

візантыйскую манету 6-га ст.н.э., аскепкі 

рымскіх збаноў. На беразе Міжземнага мора 

В.Ермалѐнак знайшоў туніскую манету 100 

мілімаў 1958 г., у мясцовых гандляроў 

старажытнасцямі купіў бронзавы рымскі 

свяцільнік 1-га тыс.н.э., манету шэкель 

Карфагена 2 ст. да н.э., грэцкую манету 3-га 

ст.да н.э., рымскі сестэрцый Антонія Пія. Такім 

чынам, дзякуючы вандроўцы ў Туніс Вітаўта 

Ермалѐнка, гістарычны музей СШ №3 г.Мѐры 

папоўніцца новымі экспанатамі-рарытэтамі. 

ПАДАРУНКІ АД МІКОЛЫ ПАЎЛОВІЧА 

Чарговую пасылку мы атрымалі ад 

нашага сталага дабрадзея з Латвіі Міколы 

Паўловіча. На гэты раз ѐн падараваў свае 

новыя знаходкі для музея кнігі і друку. У 

раздзел ―Духоўная літаратура‖ мы атрымалі 

выдатнай захаванасці зборнік шведскіх 

псалмоў кішэннага фармату, якія былі 

надрукаваны з арыгінала 1819 года ў 1889 

годзе ў Стакгольме. З подпісу мы даведваемся, 

што кніжачка належала Ліне Эрыксон. 

Выдатнае аздабленне выдання: бронзавая 

зашпілька, пазалочаная акантоўка старонак, 

скураныя вокладкі. Сама кніжачка змяшчалася 

ў картоннай скрыначцы, вось чаму і праз 130 

год яна выдатна захавалася. У гэты ж раздзел 

музея наш руплівец падараваў і тлумачэнні 

евангелій на латыскай мове, надрукаваныя ў 

Елгаве ў 1902 годзе. Тэкст быў складзены 

магістрам тэалогіі Ф.В. Сафрановічам. Цікава, 

што дазвол для друку, як сведчыць надпіс, быў 

атрыманы яшчэ ў 1893 годзе ад дарадцы 

Курляндскай Евангельска-Лютэранскай 

кансісторыі Купфера. Яшчэ адно рэлігійнае 

выданне, якое нам падараваў Мікола Паўловіч 

у гэты раздзел,– ―Катэхізіс для католікаў‖ на 

латыскай мове, якое пабачыла свет у 1943 

годзе ў Даўгаўпілсе. У скарбонку раздзела 

гістарычнай літаратуры мы атрымалі выданне 

на літоўскай мове аб распаўсюджанні ўплыву 

егіпецкіх багоў на Эфіопію, якую напісала 

доктар гістарычных навук Рудзінскайтэ-

Арцімавічэне. Кніга была надрукавана ў 

Каўнасе ў 1935 годзе. У гэтым жа горадзе 

пабачыла свет у 1942 годзе яшчэ адно выданне, 

якое нам падараваў наш руплівец. На рускай 

мове гістарычнай тэматыкі ў нас, дзякуючы 

калекцыянеру з Даўгаўпілса, з’явілася кніга 

―Философия убийства. Очерки истории 

средневековой Италии и Лангедока‖, якая была 

надрукавана ў маскоўскім кнігавыдавецтве 

―Заря‖ у 1913 годзе. Аўтар Н.Кадмін 

распавядае ў ѐй аб рэлігійных войнах і 

барацьбе з ерэтыкамі ў сярэднявечнай Еўропе. 

На рускай мове мы атрымалі і біяграфічны 

нарыс М.А. Халадкоўскага ―Карл Бэр‖. Гэта 

выданне аб знакамітым вучоным пабачыла 

свет у Санкт-Пецярбургу ў 1893 годзе ў серыі 

―Жизнь замечательных людей‖ вядомага 

кнігавыдаўца Ф.Паўленкава. У падарунак ад 

Міколы Паўловіча  мы маем зараз 

малавядомую кнігу аповесцяў на рускай мове 

знакамітага рускага пісьменніка Міхаіла 

Булгакава пад назвай ―Роковые яйца‖, 

надрукаваную ў Рызе ў 1928 годзе. Падобнае 

выданне іранічна-фантастычных апавяданняў 

не магло быць надрукавана ў той час у 

Савецкім Саюзе. Рэдкае выданне трапіла да 

нас ад калекцыянера з Даўгаўпілса на латыскай 

мове пад назвай ―Латвійская энцыклапедыя‖ т. 

19., т. 20. Тамы былі надрукаваны ў 

Стакгольме ў 1953 – 1954 гг. Нас зацікавілі і 

выданні, якія не маюць значнай даўніны, але 

з’яўляюцца ўжо рарытэтамі. Перш за ўсѐ гэта 

кніга ―Фонетический алфавит (система 

международной фонетической ассоциации 

шрифтом Брайля)‖, яе аўтары У.Мерыка і 

У.Потхофа. Пераклад з англійскай выкананы 

Б.Пятніцыным і С.Клепікавым. Надрукавана 

кніга была ў Маскве ў выдавецтве 

―Просвещение‖ ў 1974 годзе. Цікавае 

стакгольмскае выданне 1964 года на шведскай 
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мове – ―Даведнік электрыка‖ з імянным 

подпісам. Даведнік на нямецкай мове аўтара 

Кляйнера Фюхнера ―Гісторыя Куфштэйна‖ 

1994 года мае значэнне для нас тым, што ў 

замку Куфштэйн быў зняволены ў 1836 – 841 

гг. наш славуты зямляк паўстанец і скульптар 

Генрых Дмахоўскі. У савецкія часы было 

значна распаўсюджана калекцыянаванне 

марак. Існавала нават Галоўная 

філатэлістычная кантора, якая выдавала 

шыкоўныя альбомы для збіральнікаў 

паштовых марак. Мы атрымалі ў калекцыю 

альбом для паштовых марак СССР (1958 – 

1961 гг.), надрукаваны ў Маскве ў 1962 годзе. 

У ім змешчаны апісанне і выявы марак, побач з 

імі калекцыянер мог наклейваць набытыя ім 

арыгіналы гэтых марак. З серыі мініяцюрных 

выданняў мы атрымалі ў падарунак кнігі 

―Калининград – столица янтарного края‖  і 

―Кант и Кенигсберг‖ памерамі ў шырыню 4,5 

см., у даўжыню 6 см. Для раздела ―Падручнікі‖ 

мы таксама атрымалі некалькі выданняў. Так, 

падручнік на нямецкай мове Ф.Страуха 

―Нямецкая граматыка‖, надрукаваны ў Рызе ў 

1942 годзе, быў прызначаны для навучання 

нямецкай мове латыскіх школьнікаў. Яго 

адметнасць у тым, што ў ім практычна 

адсутнічае латыская мова. Падручнік аўтара 

К.Петэрсона ―Учебник русского языка‖ для 3-

га класа быў выдадзены ў 1946 года ў Рызе, у 

ім таксама адсутнічаюць латыскія словы, але 

затое ѐсць слоўнік руска-латыскі, які 

дапамагаў вучням, якія дрэнна валодалі рускай 

мовай, перакласці іх на латыскую мову. 

Дабрадзей з Даўгаўпілса перадаў нам і 

некалькі выданняў для раздзела ―Календары‖. 

Маленькі каляндарык, які мае чыстыя старонкі 

для запісаў, быў разлічаны на 1939 год і 

надрукаваны ў Рызе ў 1938 годзе. У ім шмат 

запісаў алоўкам на латыскай мове. Настольны 

каляндар на 1963 год адрозніваецца ад іншых 

выданняў вялікімі памерамі. У ім змешчана 

шмат інфармацыі па гісторыі Савецкай Расіі і 

Савецкіх Рэспублік, аб знакамітых людзях 

савецкай краіны, а таксама ѐсць разнастайныя 

цікавосткі па ўсіх галінах ведаў. У раздзел 

музея ―Часопісы‖ мы таксама атрымалі ў 

падарунак некалькі выданняў. Самы стары 

часопіс адносіцца да 1905 года. Гэта 

штотыднѐвік ―Руководство для сельских 

пастырей‖ пад нумарам 26. Гэта выданне 

арганізавала Кіеўская духоўная семінарыя. У 

ім змяшчаліся практычныя парады для 

вясковых праваслаўных святароў, а таксама 

мастацкія апавяданні. Часопіс № 2, 1946 года 

―Школа Савецкай Латвіі‖ на латыскай мове 

змяшчаў канкрэтныя метадычныя распрацоўкі 

для настаўнікаў латыскіх школ. У фонды музея 

мы атрымалі і некалькі экзэмпляраў сучасных 

часопісаў: выданне евангельскіх хрысціян-

бапцістаў ―Вестник спасения‖ №1, 2013 г.,; 

выданне таварыства ваенных пенсіянераў у 

Латвіі ―Вестник военного пенсионера‖ №2, 

2015 г.; часопіс Саюза палякаў Латвіі на 

польскай мове ―Паляк у Латвіі‖ №1, 2015 года. 

У наступных нумарах нашай газеты мы 

прадоўжым знаѐміць нашых чытачоў з 

экспанатамі, падараванымі нам у музей 

краязнаўцам Міколам Паўловічам. 

ЗНАХОДКА МАНЕТЫ 

Жыхарка горада Мѐры Чаркасава Ніна 

Рыгораўна падарвала для нумізматычнага 

аддзела музея манету, якую знайшла на сваім 

агародзе па вуліцы Леніна, д. 53. Манета 

вартасцю 20 капеек была адчаканена ў 1922 

годзе. Яна ўваходзіла ў лік першых савецкіх 

манет, якія чаканіла савецкая краіна, каб 

выйсці з цяжкага фінансавага крызісу пасля 

грамадзянскай вайны. На яе рэверсе герб 

РСФСР, бо СССР быў створаны толькі 

напрыканцы 1922 года. Вакол герба змешчаны 

надпіс ―Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь!‖. Пацѐртасць манеты сведчыць, 
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што яна доўга знаходзілася ў абарачэнні. У 

гэты час Мѐры ўваходзілі ў склад дзяржавы 

Рэч Паспалітая, таму манета трапіла да нас 

толькі пасля 1939 года, калі Мѐршчына 

ўвайшла ў склад Савецкага Саюза. Вокіслы на 

манеце сведчаць, што яна праляжала ў зямлі 

доўгі час. 

ЭСКІЗЫ СКУЛЬПТУР ГЕНРЫКА 

ДМАХОЎСКАГА 

Наш зямляк, калі вярнуўся з ЗША, 

нягледзячы на актыўны ўдзел у падрыхтоўцы 

паўстання,  працягваў займацца скульптурай. 

Нажаль большасць яго задум не былі 

ўвасоблены ў жыццѐ, засталіся толькі эскізамі. 

Дзякуючы Кастусю Шыталю мы друкуем 

эскізы надмагільнага помніка Барбары 

Радзівіл, выкананыя нашым знакамітым 

зхемляком. 

ЗЕЛЬНІК МАЙГО ПРЫДЗЬВІННЯ  

Наш знакаміты зямляк Сяргей Панізьнік 

зараз большы час жыве ў Канадзе, далѐка ад 

радзімы. Але дзякуючы сеціву Інтэрнэта ѐн 

заўсѐды ведае аб жыцці на Бацькаўшчыне, 

чытае і нашу ―Мѐрскую даўніну‖, дасылае для 

яе свае разважанні і творы. У гэтым нумары 

мы змяшчаем вершы С. Панізьніка і цікавы 

аповед аб лекавых травах яго роднага 

Прыдзвіння. 

 

Зѐлак лішку – у траўнікавую кніжку, і 

-Магутна ў старажытнага бароўя 

Пад муравой карэнні заварушацца. 

О колькі зѐлкавага добрага здароўя 

Усім у гэты час уручыцца! 

Каля Дзьвіны нам песьні пераймаць. 

Каля ажынаў і гнязьдзечкам цешыцца. 

Умеюць зѐлкі бераг цалаваць, 

А мы  – лагодна з кветкамі кунежыцца. 

А пачаў я ўзбагачаць песьнямі 

назапашаны зь дзяцінства ЗЕЛЬНІК яшчэ ў 

1968 годзе. Абабег свае родныя Бабышкі, 

суседнія вѐскі Латышы, Даўгінава… Вось што 

―параілі‖ мне ў Лявонпалі Вольга Грэцкая і 

Марыля Кезік: 

Ой, то-то, хадзіла, то-то, каля балота, 

ой, то-то! 

То-то-то, высекла, то-то, тры кіѐчкі, то-то-

то! 

…Загарадзіла тры садочкі,.. 

…пасадзіла тры зѐлачкі... 

Адна зѐлачка – рута-мята,… 

а другая – чырвона рожа,… 

а трэцяя – крапівінка… 

А хто багаты, пільнуй мяты,.. 

а хто прыгожы, пільнуй рожы,.. 

То-то-то, а хто лянівы, пільнуй крапівы, то-

то-то! 

Пра зѐлку прыгажосьці духмяную руту-

мяту дазнаўся, што гэта прываротнае зелле 

чараўніц , сімвал прынады… Крапіву 

пільнаваць мне не захацелася. Але не давялося 

адбіцца ад баярачак-спадманачак, якіх наслалі 

на мяне Адэля і Альжбета Панізнікі з 

Бабышак: 

Баярачкі-спадманачкі вы мае, 

Спадманулі, падкаланулі вы мяне. 

Вы казалі: – Пойдзем у зялѐны сад вянкі віць! 

Сабе зьвілі з руты-мяты, лялеі, 

А мне зьвілі з калючага ядлынцу: 

Як пакланюся, дык укалюся… Божа мой! 

Укалоўся, але са сьвету ня зьвѐўся, як 

прамаўляла мая мама – ратаўніца ад усіх 

няшчасьцяў: 

Каб сьвянцоная вадзіца непагадзь хутчэй 

змывала, – 

мама за мяне маліцца разам з сонцам 

уставала. 
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…Праз Грамніцы чую голас родненькі (нібы з 

прасоння). 

х  х  х 

Сам я – недацѐрты колас, мама – зѐлачка ў 

вазоне! 

Маім хросным бацькам быў Кураш Леў 

Іванавіч (20.11.1894 – 17.11.1973) – фельчар 

Лявонпальскай участковай бальніцы. Таму я 

пасьля заканчэння 10-годкі ў 1959 годзе 

паступіў  на фельчарскае аддзяленне 

Магілѐўскага медвучылішча. Вясной 1962 года 

стаў выпісваць рэцэпты ў Княжыцах пад 

Магілѐвам.  Галоўным у лячэнні было такое – 

Rp: DTD(dentur tales dozes). Даць такіх дозаў – 

квантум саціс (колькі заўгодна) – і будзь 

здароў, мой шаноўны пацыент! Таблеткі – 

кожнаму! Пра зѐлкі нам ніхто не гаварыў. І пра 

―дзявоцкае ўмыванне, мальцаўскае ўздыханне‖ 

ад нейкай таямнічай купены, якая валодае 

магічным узьдзеяннем  на арганізм, я дазнаўся 

ў 1970 г. ад Фѐдара і Ганны Партас, Агаты 

Лакоткі з в. Ільмовікі на беразе маѐй роднай 

рэчкі Волты: 

А на Яна – уначы 

Дзеўкі зельля капалі, 

Ды ня зналі, як зваці. 

Адаслалі да цара. 

А цар зельля не пазнаў, 

Да царэўні адаслаў. 

І царэўня узнала, 

Дзевачкам адказала: 

– Гэта зельля – купена: 

Дзявоцкае умыванне, 

Мальцаўскае уздыханне. 

Маѐ горкае ўздыханне закончылася ў 

1977 годзе, калі безпартыйнага тулягу 

прызначылі стылістам газеты ―Вячэрні Мінск‖, 

а ў 1979 г. – рэдактарам Дзяржтэлерадыѐ 

БССР. Вось адзін цікавы эпізод майго творчага 

вылечвання.  

19 верасня 1981 г. у эфіры прайшла 

тэлеперадача ―Спадчына‖ пад назвай ―На 

беразе Дзвіны‖ (аўтар С. Панізьнік, рэжысѐр 

М. Ганкін, рэдактар В. Шырко). Там была 

прадстаўлена і гутарка студэнтаў Мінскага 

інстытута культуры, якія аднаўлялі ў 

Лявонпалі сядзібу Лапацінскіх, з жыхаркай 

мястэчка Кісьляк Ядзьвінняй Сьцяпанаўнай. 

– Цѐтка Ядзьвіння! Вы ж не шаптуха, ці 

якая знахарка. То навошта вам гэтыя кветкі? 

– Гэта ня кветкі, гэта – зѐлкі. Ці мала чаго 

можа быць з чалавекам, а калі знаеш, якую 

зѐлку пры якой хваробе варта заварыць, то 

настоем можна памагчы чалавеку. 

– Ну вось тыя зѐлкі, што вы тут, на беразе 

Дзьвіны паназьбіралі, ад якой хваробы? 

– Ад усякай нядугі, сынок. Маліннік – ад 

прастуды, стокветнік, яго і тысячалісьнікам 

завуць, прымаюць, калі ў грудзѐх баліць. 

Тубуць, прастрэл і пералѐт – ад упуду. 

Даўнейшыя людзі зналі, чым лячыцца. Вот і я 

іх наслухалася. Помню, што заварка матачніка 

жар здымаіць; п’юць яе і тады, калі пухліна на 

целе. Матачнік і раны гоіць. 

У нас кажуць так: зьверабой (янаўку, 

сьвятаяннік) тады п’юць, калі печань баліць, ім 

лечаць нервы. Ад 99 хваробаў памагаіць. 

Жульвіцы куст укараніўся ў жвір. 

Вунь зьверабой у камянюку ўпѐрся. 

Па беразе – па старажытным ворсе – 

Хаджу я, зѐлак пільны канваір. 

А расінкай абатруся і чароўна 

паўтаруся: 

– Тут, на лузе Беларусі ,не баіцца зѐлка гром. 

Стане й Слова – серабром! 

Цѐтка Ядзьвіння прыгадвала: ―– 

Захварэў мой тата на біцьцѐ сэрца. Не 

выбіваіць сэрца ўдараў, сколька паложана. У 

Павяцях доктар Лабунька быў, лекі даў. Дзве 

нядзелі тата зѐлкі папіў і паправіўся. 

А мой надсаднік просьценька цьвіціць. 

Толькі корань і тапаром не ўсячэш. Ужываюць 

яго тады, калі ў жываце баліць. Надсаднік 

ѐсьць ―мужчынскі‖ і ―жаноцкі‖. Страўніку 
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памагаіць і залатнік (гарчаўка). Яго і пры 

абарваніне п’юць. 

Чысьцік – ад находу; калі болькі на цела напалі 

– тады і каровы не счышчаюцца. 

Зялезьніца (прорва) – гэта бабскія лекі. 

Лопаўкі растуць каля ракі – добра для статку 

ад засору страўніка. 

Многа карысных зѐлак. Толькі знаць пра іх 

нада. У нас у Лявонпалі пра ўсе кветкі раскажа 

Соня Адамѐнак…‖ 

Я з цѐткай Ядзьвінняй часта 

сустракаўся. Прыдзьвінню яна радавалася: 

―Летам  іду – пахошчы! Каждая зѐлка да мяне 

гаворыць: – Вазьмі!‖ 

Яна ўмела знайсьці лекавыя 

сьцюмбуры. Вось асобныя назвы з зельніка 

Ядзьвінні: 

Жывакост – для зрастання пераломаў касьцей. 

Баркун (доннік) – для добрага настрою.  

Медуніца (шчамяліца) – для супакаення. 

Падарожнік (трыпутнік) – спыняе кроў; 

ужываюць, калі часта да ўборнай бегаюць. 

Канапелькі, гугель  – калі з пухіром нелады. 

Блѐкат заварваюць, калі зубы баляць; яго 

добра і ў лазьню – на дух! 

Баган – заварам аблівалі сьцены ад клапоў. 

Гарчак на агародах расьцець, ім печань лечаць. 

Нагаткі – каб аборту ў каровы не было. 

Іскрачкі заварваюць і п’юць, калі ў гаспадынькі 

месячнага няма. 

Арлік – ад абарваніны. 

Цэнтаўра – калі ў грудзѐх баліць. 

Замест студэнтаў Інстытута культуры, 

якіх прагналі з-пад графскай сядзібы, я 

часьцяком выпытваў у цѐткі Ядзьвінні сакрэты 

нашага мацерыковага травастою. 

Сьляды сустрэч – на зімнім лядзе. 

Але вунь там, на даляглядзе, 

дзе сонца гляне нам у твар  – 

за Волтай, Мерыцай, Дзвіной 

узьлягуць кветкі на папар, – 

мы зноў спаткаемся зь вясной! 

х  х  х  

Папраўдзе, гэта знак ад Бога: 

дзе нас і зѐлак вельмі многа 

над радаводнай баразной,– 

на Бацькаўшчыну вядзе дарога! 

Вось на гэтай Айчыне-Бацькаўшчыне я і 

даведаўся, што атрымаецца, калі пасеяць руту-

мяту і ўсякія зѐлкі – у тры баразѐнкі. Песьня 

нарадзілася на Ўкраіне, але слых у маіх 

землякоў – выдатны. І гумар вырастае спраўна. 

У скароце гэтая песьня выглядае так: 

Ой, за гаем, гаем, гаем зеляненькім 

Там арала дзяўчынанька у тры баразѐнкі. 

Пасеяла руты-мяты і ўсякія зѐлкі. 

Расьлі яны, расьлі – пара іх зьбіраці. 

Дзе ні браўся казачок путанькі вязаці… 

…Пайшла тая слава ў Вільню і Варшаву, 

Што дзяўчына з казачком ночку не праспала. 

Пра тое, як і пры якой нагодзе 

дапамагае рута-мята ―і ўсякія зѐлкі‖, я запісаў 

у 1968 г. ад Любы Мядзюхі 1928 г.н. у в. 

Латышы. (Поўнасьцю песьня – у зб. ―Беларускі 

фальклор‖, вып.2, 2015 г.). 

Але ж гаворка з цѐткай Ядзьвінняй не 

перапынілася. Так, я зноў у Лявонпалі. Слухаю 

і запісваю яе прыроднае маўленне:  

Расходнік – ад абарваніны. Пустырнік – 

сэрцу памагаіць. Калган (лапатка)—прыправа 

да яды. Макрыцу заварваюць і п’юць – каб 

дзеці паявіліся.  Брылѐўнік – жар у целе 

зганяіць, пухліна прападае. Сучкі – ад залатухі: 

усѐ ачышчаіць. Піжма – пухір лечыць, гнойныя 

раны зажыўляіць.  Краснуха – ад рожы. 

Чамярыца – пры запаленні лѐгкіх памагаіць.  

Навараць чамярыцы, памыюць галаву – і 

вошак у валасах няма. Курасьлеп 

(калужніца)—ад пухліны.  Дзівасіл – рожу 

лечыць, каросту. Скрыпень (іван-чай) – для 

бадзѐрасьці. Вятроўнік – мачагоннае, крывяны 

ціск спадаіць. Белы бэз – ад кашлю. Званкі – 

пры хваробе нырак… 

У 1999 годзе я гукнуў пад зоркаю нашу 

зѐлку золкую: выйшаў зборнік вершаў ―Золкая 

зѐлка‖. Рукапіс пасылаў на агляд Зосьцы Верас 

– паэтэсе, батаніку… У вершы ―Запрашэнне на 

гасціну‖ Людвіка Антонаўна ўглядалася ў такія 

радкі: 

На стальніцы густа: / Зайцава капуста, / 

Мядведжыя вушкі, /Лапкі пятрушкі, / Шчавель 

вераб’іны, / Сэрцайка каліны, / Светнік 

зязюльчын, / Трыпутнік бабульчын, / Васілѐк, 

званочак, мох, / Нават сам чартапалох, / Бадзяк 
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палявы, / Чабарок паўзучы, / Санцацвет 

заравы, / Дабраполь гаючы,/ Санцагляд-

малачай, / Трава-ключ, сардэчнік, / Святаяннік, 

гарчай, / Зубнік, меч, урэчнік, / Мацярдушка, 

метлужок, / І браткі, і дзядкі, / Шабельнік, 

гарошак… / Чым багаты быў лужок, / Трапіла 

– у кошык… 

Так, мы – Васількі, Алесі, Веранікі, 

Галінкі – не бязьлікае насельніцтва. І зѐлка – 

жывы помнік Прыроды, надзелены дзівоснай 

патаемай, моцнымі чарамі. Калі верыць цѐтцы 

Ядзьвінні, кожная зѐлка дапамагае вылечваць 

хваробы-недалужнасьці. Вось чаму трэба нам 

аберагаць расьлінны сьвет. Якой будзе зямля-

айчына, такімі дагледжанымі будзем і мы. Ад 

цѐткі Ядзьвінні я пераняў, што лепшымі лекамі 

здаўна лічыліся спагада, ласка, дабрыня, 

міласэрнасьць… 

У пераліку зѐлак, узгаданых цѐткай 

Ядзьвіняй, былі і такія: боцікі, казялкі, зайцава 

капуста, зайцаў гарошак, воўчае лыка, 

любезьнік, мачэўнік, чарнабыльнік (від 

палыну), зязюлькі (майскі ландыш), ярнік, 

рамуль, гарчаўка, бабоўнік-трылісьнік, катовы 

лапкі, крываўка, чартапалох (бадзяк, 

дзядоўнік)… 

Цѐтка Ядзьвіння гаварыла, што ѐй 

наканавана пражыць  87 гадоў. Да спаўнення 

яе прароцтва не хапіла трох месяцаў. А 

нарадзілася дачка Сьцяпана Панізьніка на 

Міхайла ў 1912 годзе ў вѐсцы Рудакі на 

Мѐршчыне. У 1933 г. выйшла замуж за суседа 

маіх бацькоў – Кісьляка Андрыяна, сына Юркі.   

Мой верш ―На ўлагоду‖ – памяці ткачыхі 

Ядзьвінні Сцяпанаўны, быў надрукаваны ў 

міѐрскай газеце ―Сцяг працы‖  16 лістапада 

1999 года. 

Нажылася…  Доўгі след… / І прасіла 

Бога:  

“Правядзі мяне ў той свет, / дзе лягчэй дарога, 

дзе снаваць я буду сны / з пачасся і зрэб’я, 

кужаль буду ткаць – з вясны, / з маладога 

срэбра, 

і палотны з-пад ракі / Волты панясу я, – 

каб глядзелі Рудакі, / як жытцо красуе; 

праз Бабышкі я прайду / і па ўсім Прыдзьвінню, 

– 

хай запомняць маладу / з песнямі Ядзьвінню… 

Некалькі песьняў з рэпертуару цѐткі 

Ядзьвінні былі надрукаваныя ў зборніку 

навуковых прац ―Беларускі фальклор. 

Матэрыялы і даследаванні‖ (Выпуск 2. 2015 

г.). Вось адна зь іх—―Ішоў Раѐк‖: 

Ішоў Раѐк, / Ішоў Раѐк у наш дварок. 

Нашы двары, / Нашы двары мяцѐныі. 

Нашы сталы, / Нашы сталы засланыі. 

Хадзі, Раѐк, / Хадзі, Раѐк, у наш дварок. 

У 1968 годзе Раѐк, той загадкавы дух, 

які клапаціўся  пра дабрабыт, багацце продкаў, 

завітаў і  на сядзібу цѐткі Ядзьвінні. Трапіў у 

песьню ―Ішоў Раѐк‖. Паабвыкся  з намі ўсімі,  

дапамагаў у заснаванні Музея Радзімазнаўства 

ў 1999 годзе і яго філіяла ―Хата бабкі 

Ядзьвінні‖… 

І ўсѐ таму, што нам усім на радасьць 

яго Ярыла-лявонпальскі задор  

курс узяў – ляцець да зор! 

25 чэрвеня 2019 

Сяргей Панізьнік 

Ад рэдакцыі. Сяргей Сцяпанавіч зрабіў 

высакародны ўчынак – падарыў створаны ім 

музей ―Хатка бабкі Ядзвінні‖ Мѐрскаму раѐну. 

Але ў мясцовых уладаў не знайшлося на яе 

рамонт грошай. Экспанаты  часткова былі 

перавезены ў раѐнны музей, а будынак 

паступова развальваецца.Этнаграфічная карта 

раѐна губляе чарговы аўтэнтычны аб’ект… 

Да 75-годдзя вызвалення Беларусі 

БЕЛОРУССКАЯ МАДОННА 

В дом пришли плохие вести 

С похоронкой у дверей 

Вечным сном уснули дети 

Не обнять им матерей 

 

Где-то там, на поле брани 

Они мертвые лежат 

Громким стоном и страданьем 

Окровавился  закат 

 С колокольным тихим звоном 
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День проснулся над страной 

Белорусская Мадонна 

Встала, молча над землей 

 

Материнскими руками 

И с поникшей головой 

Над погибшими бойцами 

Раскрывает саван свой 

 

Спите тихо, мои дети  

Пухом будет Вам земля 

Будет проклята на свете 

Ненавистная война 

 

Вас оплакивать я буду  

Вместо ваших матерей 

Никогда Вас не забудут 

Вашу память не стереть 

 

Плачет мать, скрестив ладони 

Всех погибших не поднять 

Белорусская мадонна 

Павшим будет словно мать 

  2010  г. 

ВСТАНЬТЕ  ПАВШИЕ 

 В День Победы девятого мая 

Возлагают к подножью  цветы   

Ветераны слезу утирают 

Вспоминая  друзей молодых 

 

Много с ними дорог прошагали 

По суровым дорогам войны 

Вы навек молодыми остались 

До Берлина без Вас мы дошли 

 

Вы не слышали залпы Победы 

Не вошли в покорѐнный Берлин 

Мы стоим, поседевшие деды 

О Вас память в сердцах сохраним 

 

Вместе с Вами Победу добыли 

Не забыть нам боѐв и атак 

Знайте, мы в побеждѐнном Берлине 

Ваше имя вписали в Рейхстаг 

 

До Победы   путь был не близкий 

Много было атак и тревог 

Только, молча,  стоят обелиски 

В городах, на развилках дорог 

 

Встаньте,  павшие,  рядом с живыми 

Встаньте рядом, в колонах пройдем  

Встаньте,  наши друзья боевые 

И как в юности песню споѐм 

В день Победы, Девятого мая 

Встаньте, павшие, в праздничный строй 

И колонной пройдем вместе с нами. 

Марш играет оркестр духовой 

 

Над колонной портреты всех павших 

Словно Вы не погибли в бою 

Ваши внуки, войну ту не знавшие 

Вместе с Вами в едином строю 

2015г.  

С. Даргель 
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