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У нумары: ЭКСКУРСІІ * ПЛЕНЭР У ДРУІ* ДАПАМОГА АБ’ЯДНАННЮ  ГІСТОРЫКАЎ* ДАПАМОГА 

ВУЧОНАМУ З ІЗРАІЛЯ* НАБЫТКІ ІГАРА КАНДРАТОВІЧА* ПАДАРУНКІ АД МІКОЛЫ ПАЎЛОВІЧА* 

ПАДАРУНКІ АД ВІКТАРА КАЛНІША* ПАКУНАК АД СЛАВАМІРА ДАРГЕЛЯ* НАБЫТКІ КІРАЎНІКА МУЗЕЯ* 

НОВАЯ КНІГА* ВЕЛАПАХОД ПА МАРШРУТУ “ДРЫСЕНСКА-ДЗІСЕНСКІ ПЯРСЦЁНАК”* МАР’ЯН ДАРГЕЛЬ 

ПАЭМА “ЧАСЛАЎ ДОЛЬСКІ”(ПРАЦЯГ) 

 НАШ ЛЮСТРАДЗЁН  

У МУЗЕЯХ – МІНІСТР ІНФАРМАЦЫІ 

Напрыканцы чэрвеня нашы музеі 

наведала міністр інфармацыі Беларусі Лілія 

Станіславаўна Ананіч. Кіраўнік музея В. А. 

Ермалѐнак азнаѐміў міністра з асноўнымі 

экспазіцыямі двух музеяў. Падчас экскурсіі ѐн 

распавѐў аб найбольш змястоўных знаходках, 

рарытэтах і знойдзеных рупліўцамі экспанатах. 

Асаблівую цікавасць выклікала ў міністра 

інфармацыі “Сялянская хата”. Нягледзячы на 

тое, што Лілія Ананіч правяла дзяцінства ў 

вѐсцы, многія экспанаты нашай хаты ѐй былі 

незнаѐмы. Уразіла яе і сама экспазіцыя 

этнаграфічнага музея. 

У музеі – менеджэр  

Наша былая выпускніца Аляксандра 

Дварэцкая яшчэ са школы цікавілася гісторыяй, 

займалася ў гуртку “Арганаўты мінулага” і зараз 

любіць наведваць іншыя музеі. Асабліва яе 

зацікавіў новы музей “Сялянская хата”, у якім 

яна яшчэ да гэтай 

пары не была. Таму 

кіраўнік музея Вітаўт 

Ермалѐнак падрабязна 

распавѐў госці з 

Мінска аб гісторыі 

стварэння музея, яго 

планіроўцы і 

прызначэнні сялянскіх 

прыладаў працы. У 

гістарычным музеі 

краязнаўца пазнаѐміў 

з найбольш цікавымі 

новымі знаходкамі, 

якія ўжо знаходзяцца 

ў экспазіцыі. На развітанне Аляксандра 

Дварэцкая падаравала кнігу пра Мінск. 

У музеі – карэспандэнт  

У ліпені да нас у музей “Сялянская хата” 

завітала карэспандэнт газеты “Звязда” Марына 

Весялуха. Знаѐмства з музеем праводзіў яго 

кіраўнік Вітаўт Ермалѐнак. Падчас агульнай 

экскурсіі па музеі ѐн апавядаў аб асноўных 

раздзелах і тэматыцы 17 экскурсій, якія можна 
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правесці па этнаграфічным музеі. Карэспандэнта 

зацікавілі тэмы “Зѐлкі маѐй прабабулі”, 

“Ткацтва”, "Вышыванка”, Цяслярства” і іншыя. 

Асабліва здзівілі яе прадметы, якіх яна ніколі не 

бачыла. 

У МУЗЕЯХ –  ТУРЫСТЫ З  

БРАСЛАЎШЧЫНЫ. 

Падчас вандроўкі па Мѐршчыне, каб 

лепш даведацца пра нашы мясціны, школьнікі- 

велатурысты з палатачнага лагера ў Іказні 

наведалі школьныя музеі. Кіраўнік музейнага 

аб’яднання правѐў экскурсію па трох музеях. 

Галоўнай мэтай экскурсавода было паказаць 

найбольш цікавыя адметнасці гісторыі 

Мѐршчыны, унікальнасць экспанатаў іншых 

музеяў. Турыстаў здзівілі не толькі старажытныя 

манеты, але і многія рэчы з этнаграфічнага 

музея, пры тым, што многія дзеці жывуць у 

вѐсцы, але сѐнняшнія хаты кардынальна 

адрозніваюцца ад мінулых. 

ПЛЕНЭР У ДРУІ.  

У ліпені святаром касцѐла Найсвяцейшай 

Троіцы ў Друі Сяргеем Сурыновічам быў 

арганізаваны ўжо другі па ліку пленэр “Пачаткі 

2”. У ім прыняла ўдзел 30 пераважна маладых 

мастакоў з розных куткоў Беларусі. 

Падчас адкрыцця выставы, якая падвяла 

вынікі тыднѐвай працы мастакоў, адбылася 

Святая Імша, якую цэлебраваў біскуп Віцебскай 

дыяцэзіі Алег Буткевіч. У сваѐй гаміліі ѐн 

асаблівую ўвагу звярнуў на еднасць Боскага і 

прыгожага ў свеце, значэнне мастацтва ў 

праслаўленні хараства свету, створанага 

Госпадам. 

Пасля імшы адбыўся канцэрт, дзе 

цудоўна выканалі аўтэнтычныя народныя спевы 

спявачкі фольк-гурта “Рутвіца.” Затым выступіў 

знакаміты паэт Уладзімір Някляеў, які апавядаў 

у сваіх вершах аб значэнні творчасці паэтаў і 

мастакоў для чалавека і чалавецтва. Некалькі 

песень праспявалі і сябры гурта NRM і 

“Папараць-кветка”. Асаблівае ўзрушэнне 

выклікала сумеснае выкананне біскупа Алега 

Буткевіча з Пітам Паўлавым знакамітых радкоў 

песні “Тры чарапахі”. 

Пасля ўдзельнікі ўрачыстасці 

пазнаѐміліся з працамі мастакоў – удзельнікаў 

пленэру. Разнастайная была іх тэматыка: 

пейзажы з наваколляў Друі, яе гістарычныя і 

архітэктурныя помнікі, партрэты арганізатара 

пленэру айца Сяргея. За тыдзень пленэру 

мастакамі было напісана 160 карцін розных 

плыняў: рэалізму, авангарда, сімвалізму і г.д. 

Шэдэўрам пленэру была вызначана праца 

мастачкі Марты Шматавай “Друя”. Уражвалі і 

творы іншых творцаў: Паўла Чарняўскага, 

Уладзіміра Пятручыка, Вольгі Сазыкінай і інш. 

Асабліва цікавай для нас была праца знакамітага 

беларускага мастака Алеся Пушкіна “Выезд пані 

Мірскай у Каменполлі.” Гэтую працу ѐн пачаў 

яшчэ на пленэры ў Мурашках, зараз ѐн яе 

завяршыў. Уражвае і яго вялікае палатно з 

панарамай Друі. Наведванне выставы нікога не 

пакінула абыякавым. 

Ва ўрачыстасцях на завяршэнні пленэру 

прынялі ўдзел і кіраўнік музейнага аб’яднання з 

Мѐраў Вітаўт Ермалѐнак, арганізатар па 

стварэнні партыі БХД у Мѐрах Багуслаў Мацук і 

яго дачка Вілія. У падарунак ад паэта Уладзіміра 

Някляева мѐрскі краязнаўца атрымаў для музея 

кнігі і друку дзве яго кнігі з аўтографам “Цэнтр 

Еўропы” і “Развітальны жэст Жыгімонта”. У 

гонар арганізатара і мецэната выставы айца 

Сурыновіча Уладзімір Някляеў прысвяціў 

наступныя радкі сайго верша: 

Ці дождж, ці завея, 
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Калі сейбіт сее – дык сей. 

Прыйдзеш і даспее 

Твая ніва,Сяргей. 

ЭКСКУРСІЯ Ў ДРУЮ.  

У ліпені па просьбе супрацоўнікаў музея 

з латвійскага горада Краславы краязнаўца Вітаўт 

Ермалѐнак правѐў для іх азнаямляльную 

экскурсію па былым горадзе Друя. На працягу 

некалькіх гадзін госці знаѐміліся з аповедам аб 

славутай гісторыі колішняга горада з 

магдэбургскім правам, якая пачынаецца з 

паселішча каменнага веку. Першыя летапісныя 

ўзгадкі пра Друю адносяцца да ХІ стагоддзя. 

Музейшчыкі з Краславы і краязнаўца Віктар 

Калніш з цікавасцю агледзелі касцѐл 

Найсвяцейшай Тройцы ХVІІ стагоддзя і з вуснаў 

экскурсавода даведаліся аб яго гісторыі. 

Нягледзячы на разбуральныя стагоддзі, і 

сѐння яшчэ ѐсць што пабачыць у Друі. Тут 

ацалела, хоць і рэканструяваная па сучаснаму, 

былая сядзіба ХVIII – ХІХ стст.  Сапегаў – 

Мілашаў, адноўленая царква Дабравешчання 

ХVІІІ ст., руіны царквы Пятра і Паўла, Барысаў 

камень ХІІ ст., добра захаваныя яўрэйскія 

могілкі і шмат іншых помнікаў. Экскурсанты 

пачулі аповед і пра славутых асобаў, лѐс якіх 

звязаны з Друяй: Альтэра Друянава, Злату 

Ліліну, Уладзіміра Беняшэвіча, Я. Германовіча, 

Я. Малецкага, Т. Падзяву, А. Цыкоту, Ч. 

Сіповіча і інш. Музейшчыкам з Краславы цікава 

было параўнаць гісторыю Краславы і Друі, 

размешчаных па рацэ Заходняя Дзвіна. 

 

ДАПАМОГА АБ’ЯДНАННЮ  

ГІСТОРЫКАЎ.  

Навукова-дапаможныя фонды нашага 

музейнага аб’яднання з’яўляюцца важнай 

крыніцай для вывучэння разнастайных тэм па 

айчыннай і сусветнай гісторыі. Нядаўна да нас 

завіталі ў гістарычны музей аматары ваеннай 

гісторыі з мінскага клуба “Рубон”. Іх цікавіла 

тэма, звязаная з удзелам нашых землякоў у 

баявых дзеяннях у складзе арміі генерала 

Андэрса. Дырэктар музея Вітаўт Ермалѐнак 

перадаў для цікаўных шматлікія копіі 

дакументаў, артыкулы, спісы загінулых нашых 

землякоў, якія ваявалі ў складзе ўзброеных сіл 

антыфашысцкай кааліцыі на Заходнім фронце. 

Асабліва змястоўныя звесткі былі пра 

У.Міклушонка, С.Матэленка, А.Лагуна і інш. 

ДАПАМОГА ВУЧОНАМУ З ІЗРАІЛЯ  

Да кіраўніка музея з просьбай аб 

матэрыялах, прысвечаных халакосту на 

Мѐршчыне, звярнуўся доктар філасофіі з Ізраіля 

Генадзь Вінніца. Ён з’яўляецца аўтарам пяці 

кніг, прысвечаных тэме генацыду яўрэяў у 

Другой сусветнай вайне. Найбольш грунтоўная з 

іх на рускай мове “Халакост на акупаванай 

тэрыторыі Усходняй Беларусі 1941 – 1944 гг.”. 

Зараз ѐн збірае матэрыялы аб Халакосце на 

тэрыторыі Заходняй Беларусі. Дырэктар 

музейнага аб’яднання Вітаўт Ермалѐнак даслаў 

вучонаму артыкул з газеты “Мѐрская даўніна”, у 

якой распавядаецца аб знішчэнні яўрэйскага 

насельніцтва Мѐршчыны ў гады вайны, а 

таксама аб гісторыі яўрэяў у нашым краі, спісы 

рэпрэсаваных яўрэяў з Дзісны і г.д. 

РУПЛІЎЦЫ МУЗЕЯЎ  

НАБЫТКІ ІГАРА КАНДРАТОВІЧА 

Сябра нашых музеяў у чарговы раз на 

аўкцыѐне купіў шэраг розных знаходак з 

беларускай зямлі. Значна папоўнілася наша 

музейная калекцыя свінцовымі і алавяннымі 

кулямі розных часоў і рознай зброі. 

Самыя старыя з іх – мушкетныя кулі ХІІ 

стагоддзя. Цікавыя кулі і часоў вайны 1812 года 

ад крамянѐвых пісталетаў. Акрамя куляў у 
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калекцыю патрапіла і шрапнель часоў першай 

сусветнай вайны. 

З прадметаў будзѐннага жыцця, набытых 

нашым рупліўцам, мы можам назваць некалькі 

бляшаных коркаў ад піва. Надпіс на іх сведчыць, 

што піва было выраблена ў Вільні ў пачатку ХХ 

стагоддзя на знакамітым бровары купца 

Вільгельма Шапена. У набытых знаходках была 

частка бутэлькі ад піва з надпісам буйнейшага 

галандскага бровара “Truten” 20-х гадоў ХХ 

стагоддзя. 

Разнастайныя і гузікі мінулых часоў, не 

толькі вайсковыя, але і ад рознага цывільнага 

адзення. Найбольш цікавыя з іх выраблены на 

польскай фірме “Exstra Edem” у ХХ cт. Паміж 

набытых знаходак ѐсць аскепак бронзавага 

званка, пломба, аклад абраза, фрагмент 

бранзалета ХІІ ст., нумар на меднай пласціне, 

спражкі розных памераў, накрыўка ад кішэннага 

гадзінніка і інш.  

З манет, набытых Ігарам, самая старая –  

1 грош Рэчы Паспалітай 1923 года, ѐсць таксама 

13 манет СССР наміналам 20, 15, і адна капейкі. 

Падчас вандровак у Заслаўе і разведак па 

беразе Свіслачы ў Мінску Ігар знайшоў шмат 

аскепкаў керамікі і кафлі XVI – XVIII стст., якія 

ѐн таксама перадаў для музея. 

 

ПАДАРУНКІ АД ВІКТАРА КАЛНІША.  

Чарговыя падарункі прывѐз з Краславы 

наш сталы рупліўца Віктар Калніш. Пасля 

закрыцця школы, дзе ѐн працаваў, засталося 

шмат разнастайнай літаратуры і абсталявання, 

якія ўяўляюць цікавасць для нашых музеяў, бо 

ўзростам маюць некалькі дзесяцігоддзяў. Так, ѐн 

перадаў нам у музей некалькі карцін для ўрокаў 

па гісторыі старажытнага часу. Падручнікі самі 

ўжо сталі гісторыяй, бо налічваюць пяцьдзесят і 

больш гадоў. Па астраноміі сп. Калніш перадаў 

нам прыбор для дэманстрацыі вучням месячнага 

і сонечнага зацьменняў, па геаграфіі – прыбор 

для вызначэння азімута (гэтыя рэчы налічваюць 

таксама паўстагоддзя), ляльку ў латыскім 

нацыянальным строі. Асабліва вялікую 

колькасць Віктар Калніш перадаў вучэбных 

дапаможнікаў, перш за ўсѐ па новай і навейшай 

гісторыі для 8, 11 класаў, а таксама падручнікі 

для 5 – 6 класаў па прадмету “Сацыяльныя 

адносіны”, які ў беларускіх школах не 

вывучаецца. На ўспамін аб свяце ў Браславе 

“Меч Брачыслава” настаўнік з Краславы 

падараваў нам дыск з уласна сфатаграфаванымі 

здымкамі. 

ПАДАРУНКІ АД МІКОЛЫ ПАЎЛОВІЧА.  

У чарговы раз завітаўшы ў Мѐры, 

краязнаўца і збіральнік з Даўгаўпілса падараваў 

для нашага музейнага аб’яднання шмат цікавых 

экспанатаў, якія зоймуць годнае месца ў фондах 

нашых музеяў. Апісанне новых знаходак зойме 

шмат месца ў нашай газеце, таму ў гэтым 

нумары мы спынімся толькі на вялікай калекцыі 

паштовак і фотаздымкаў, якія перадаў нам у 

музей кнігі і друку калекцыянер з Латвіі. 

Асабліва вялікую колькасць складаюць 

паштоўкі розных краін ад пачатку да першай 

паловы ХХ стагоддзя. Тэматыка іх разнастайная. 

Найбольшая колькасць паштовак віншавальныя. 

Шмат іх падпісана ад кіраўніцтва кампаніі 

швейных машын у Латвіі кампаніі Зінгер. 

Асноўныя віншаванні былі з Нараджэннем 

Хрыстовым і Вялікаднем, з днѐм народзінаў. 

Некаторыя падпісаны на нямецкай мове, 

некаторыя на літоўскай і латыскай. Паштоўкі 

дарэвалюцыйныя часткова падпісаны на рускай 

мове і дасланы канторай кампаніі Зінгер з горада 

Казлова Тамбоўскай губерні. Наогул, геаграфія 

гарадоў, адкуль дасылаліся віншаванні, даволі 

шырокая: Мітава (Елгава), Вентспілс, Грос-
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Экау, Лібава (Ліепая), Бауск (Баўска), Рыга, 

Цітавяны, Екацярынаслаў (Днепрапятроўск), 

Краслава, станцыя Посволь (Пасваліс) 

Ковенской губерніі, Панявежыс, Швейцарыя. 

Значная колькасць віншаванняў дасланы 

Кансуэле Карстынь у Даўгаўпілс. Самая старая 

паштоўка датавана 1906 годам, апошняя па 

паштовым штэмпелі пазначана 1938 годам. 

Напэўна, да 1940 года дзейнічалі ў Латвіі 

канторы кампаніі Зінгер. Агульная колькасць 

старых паштовак 70 штук. Усе яны маюць 

выдатную мастацкую якасць, што нельга сказаць 

аб савецкіх паштоўках, выкананых кустарным 

спосабам на фотапаперы. Распаўсюджваліся яны 

неафіцыйна, але былі запатрабаваны, дзякуючы 

перш за ўсѐ свайму зместу, які не пасаваў 

дзяржаўным выдавецтвам. Агульная колькасць 

паштовак 15 штук. Асаблівую цікавасць з іх 

маюць фотаздымкі тэкстаў вядомых савецкіх 

песень 40-х гадоў ХХ ст. з партрэтамі 

кампазітараў і нотамі. Нас прывабіла і 

самаробная паштоўка з па-мастацку 

намаляваным зімовым пейзажам. 

Як мы ўжо пісалі ў мінулым, дзякуючы 

рупліўцу Міколе Паўловічу, захавалася 

ўнікальная калекцыя паштовак дырэктара 

паштамта ў Даўгаўпілсе Васіля Аляксеевіча 

Коршуна. Вось і зараз наш дабрадзей перадаў 

звыш ста штук паштовак з калекцыі Коршуна. 

Большасць іх віншавальныя і адносяцца да 

перыяду 50-х гадоў ХХ стагоддзя. Асаблівую 

цікавасць уяўляюць паштоўкі з тэкстамі 

частушак таго часу. Як ветэран вайны Васіль 

Коршун шмат адпачываў у санаторыях Крыма. 

Таму ў яго зборах нямала здымкаў і паштовак з 

краявідамі Крыма і Прычарнамор’я. 

Акрамя асобных паштовак калекцыянер з 

Даўгаўпілса падараваў нам некалькі камплектаў 

рознай тэматыкі: “Картины старых мастеров в 

музеях Англии”, “Эрмитаж”, “Русская живопись 

1860-х годов”, “Государственный Русский 

музей. Вып.3”, “По Магадану и Магаданской 

обл.”, “Минск 2, “Архитектурные памятники 

Украины. Крепости и замки”, “Игры в 

помещении”, “Игры на местности”. Цікавыя 

дзіцячыя паштоўкі з Англіі ў выглядзе 

прыгожых медзведзянят. Акрамя паштовак, наш 

рупліўца перадаў шэраг цікавых здымкаў ад 

часоў Першай сусветнай вайны да 50-х гадоў 

ХХ стагоддзя, некаторыя з іх знойдзены ў 

Браславе. (Працяг у наступным нумары.) 

 

ПАКУНАК АД СЛАВАМІРА ДАРГЕЛЯ.  

Наш пісьменнік-зямляк з Мінска 

Славамір Рыгоравіч Даргель, наведаўшы нашы 

музеі, падараваў для музея кнігі і друку цэлы 

стос старых газет савецкай эпохі. Ён знайшоў іх 

у сваячкі на старой дачы. Найбольш цікавыя з іх 

адносяцца да перыяду  60-х гадоў ХХ стагоддзя. 

Так, у галоўнай газеце савецкіх камуністаў 

“Праўда” змешчаны матэрыялы партыйных 

з’ездаў і канферэнцый. У “Камсамольскай 

праўдзе” на першых старонках надрукаваны 

фотаздымкі касманаўтаў А. Мікалаева, У. 

Камарова, В. Церашковай і інш. 

У абласной газеце “Гродзенская праўда” 

шмат матэрыялаў, якія сведчаць аб развіцці 

Гродзенскай вобласці ў 60-70-я гады. Але ў ѐй 

мы на здзіўленне знаходзім і фотаздымак 

карціны нашага земляка мастака Вячаслава 

Шамшура “На адпачынку”, прысвечаны Вялікай 

Айчыннай вайне. Шмат артыкулаў, якія 

характарызуюць савецкае мінулае, мы 

прачытаем ў “Эканамічнай газеце” і ў 

“Известиях”. Такім чынам, фонды музея кнігі і 

друку сталі значна багацейшымі дзякуючы 

падарунку Славаміра Даргеля. 

 

НАБЫТКІ КІРАЎНІКА МУЗЕЯ  

Новыя папяровыя банкноты набыў на 

аўкцыѐне кіраўнік музея Вітаўт Ермалѐнак з 

дапамогай студэнта гістфака БДУ Кандратовіча 

Ігара. З краіны, якая па-ранейшаму праводзіць 

курс сацыялістычнага развіцця, –   Карэйскай 

Народна-Дэмакратычнай Рэспублікі –   мы 

атрымалі купюру ў 5 вон эмісіі 2002 года. На яе 

тытульным баку мы бачым выявы карэйскіх 

прафесара і студэнта, з адваротнага боку 

паказана буйнейшая гідраэлектрастанцыя КНДР 

у Хічконе. 



 
Мёрская даўніна ліпень, 2016 

 6 

 З вострава Мадагаскар мы набылі 

банкноту ў 200 арыары, менавіта так 

называюцца малагасійскія боны. На ѐй выява 

брамы пры дарозе ў горную вѐску, а на другім 

баку выява скульптур пад назвай Алу Алу. Такія 

драўляныя скульптуры ставіць на магілах 

памерлых малагасійскі народ махавалі. Банкнота 

вытрымана ў зялѐным колеры.  

З усходнеафрыканскай краіны Малаві мы 

набылі банкноту ў 20 квача 2013 года. Купюра 

вытрымана ў бэзавай колеравай гаме. На яе 

тытульным баку бачны партрэт караля Малаві 

М’Мбелві ІІ (1915 –  1959), а ў далечыні –  

будынак Банкоф Малаві ў запаведніку Лілонве, 

злева –   выява рыбы пад назвай цыхлід 

Левінгстона. На адваротным баку мы бачым 

будынак педагагічнага каледжа ў Дамасі, стос 

кніг, на якой змешчана прафесарская шапка. 

З яшчэ адной афрыканскай краіны – 

Гамбіі – намі была набыта купюра коштам у 5 

даласі чырвонай колеравай гамы. На яе аверсе – 

партрэт прэзідэнта гэтай краіны Ях’я Джамме і 

птушка зімародак, на рэверсе –  выява статка 

кароў. 

З маленькай еўрапейскай краіны 

Македоніі мы набылі купюру ў 10 дзенараў 2011 

года. На аверсе банкноты выява статуэткі багіні 

Ізіды з Ахрыды ІІІ ст.да н.э. і завушніцы з вѐскі 

Безнацы IV ст. да н.э. На рэверсе банкноты 

фрагмент мазаікі падлогі царквы ў Стобі 5-6 ст. 

Падчас велапаходу ў вѐсцы Лявонпаль 

мы пабачылі цікавыя жорны і пілу, якіх у нас не 

было ў этнаграфічным музеі. Іх уладальнік 

Мацук Багуслаў Сцяпанавіч згадзіўся прадаць іх 

у наш музей. Набытыя намі жорны зроблены не 

з каменя, а з дрэва (дуба). Піла была адмыслова 

зроблена для пілавання з бярвенняў дошак. 

 

НОВАЯ КНІГА.  

Плѐннай пісьменніцкай працы нашага 

земляка Славаміра Даргеля можна толькі па-

добраму пазайздросціць. Чытачы нашай газеты 

ведаюць аб тым, што новая кніжка нашага 

пісьменніка выходзіць амаль кожны квартал. 

Вось і зараз для раздзела музея кнігі і друку ѐн 

даслаў сваѐ чарговае выданне на рускай мове 

“Неравный брак”. У новай кнізе галоўная яе 

гераіня Тамара зведала ў дзяцінстве жахі вайны, 

на яе вачах быў фашыстамі  застрэлены родны 

брат-партызан, рана ад гора памерлі бацькі. 

Дарослае жыццѐ рыхтавала новыя выпрабаванні. 

Кароткім было сямейнае шчасце, ад былых ран 

памірае яе муж-франтавік Аляксей, пакінуўшы 

жонку з малымі 

дзецьмі. Пазней 

яна знаѐміцца з 

хлопцам, 

малодшым ад яе 

на дваццаць год. 

У кнізе паказаны 

доўгі няпросты 

шлях галоўнай 

гераіні да свайго 

сапраўднага 

шчасця. 

Нягледзячы на 

тое, што кніга 

выйшла з друку 

толькі сѐлета, 

задума напісаць 

яе нарадзілася ў аўтара амаль паўстагоддзя таму. 

Пажадаем нашаму земляку новых здзяйсненняў 

на літаратурным шляху. 

ВЕЛАПАХОД ПА МАРШРУТУ “Дрысенска-

Дзісенскі пярсцёнак”.  

Як мы пісалі ў папярэднім нумары 

“Мѐрскай даўніны” у чэрвені намі быў 

распрацаваны і здзейснены чарговы, ужо сѐмы 

па ліку, велапаход пад назвай “Дрысенска-

Дзісненскі пярсцѐнак вайны 1941 – 1945 гг.”. 

Прысвечаны ѐн быў 75-й гадавіне пачатку 

Вялікай Айчыннай вайны. Маршрут пахода быў 

намі акрэслены яшчэ паўгода таму. Былі 

вывучаны прыродныя і гістарычныя асаблівасці 

рэгіѐна, картаграфія маршрута. Асаблівая ўвага 
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надавалася вывучэнню дакументаў, звязаных з 

падзеямі Вялікай Айчыннай вайны падчас 

абарончых баѐў у ліпені 1941 года і перыяду 

наступлення Савецкай Арміі ў ліпені 1944 года. 

Асноўнымі мэтамі велапахода ставілася: 

1) даследаваць памятныя мясціны, 

звязаныя з баямі апошняй вайны. 

2) азнаѐміцца з культурнай спадчынай па 

шляху праходжання маршрута. 

3) праверыць захаванне гістарычных і 

археалагічных помнікаў. 

4) праводзіць добраўпарадкаванне 

помнікаў воінскай славы. 

5) прадоўжыць вывучэнне радаводу 

графаў Лапацінскіх, Шчытоў, Свірскіх. 

6) азнаѐміцца з гісторыяй былога 

калегіюма ў Забелах, даследаваць шляхецкі 

некропаль у Валынцах. 

7) запісаць успаміны старажыхароў. 

Якраз напярэдадні нашага паходу ноччу 

адбылася вялікая навальніца і ўраган, ад якога 

шмат пацярпела дрэў і стрэхаў. Але “арганаўтаў 

мінулага” прыродная стыхія не напалохала, 

толькі скараціла шэрагі ўдзельнікаў паходу. 

Некалькім турыстам не дазволілі адправіцца ў 

паход клапатлівыя бацькі. Таму адважыліся 

самыя смелыя: Сіповіч Юра, Кузьміна Крысціна, 

Кукуць Кірыл, кіраўнік Вітаўт Ермалѐнак і яго 

намеснік Антон Ермалѐнак. Раніцаю невялікая, 

але загартаваная ў папярэдніх вандроўках, група 

сабралася на плошчы Загінулых барацьбітоў. 

Пасля яшчэ адной праверкі рыштунку і 

надзейнасці ровароў накіраваліся па 

вызначаным маршруце. Пераадольваючы яшчэ 

моцныя парывы ветру, упарта пачалі рухацца 

наперад. Месцічы з цікавасцю глядзелі ўслед, 

дзівячыся, як гэта мы адважыліся ў такое 

надвор'е рухацца наперад. 

МАР’ЯН ДАРГЕЛЬ ПАЭМА “ЧАСЛАЎ 

ДОЛЬСКІ”(ПРАЦЯГ) . 

Дадому разам, 

ад сэрца цѐплыя словы– 

Аб дзяцінстве, жыццях, 

як спарышы… 

Марыя Антонаўна– 

настаўніца роднай мовы, 

Каралева! А была ж цыбатая, 

і падумаць не мог! 

Падмурак сям’і пачаў закладаць, аснову. 

(Не любіў ѐн, прызнацца, 

хто сыпаў гарох). 

А цяпер і сам без канца 

гаварыць быў гатовы. 

На вѐсцы час па- іншаму ідзе, 

Каханне таксама: 

хацелася быць ім бліжэй, 

Абавязкі аддалялі– 

сустрэчы радзей. 

Вяселле зрабілі таму найхутчэй. 

Па калядах гулялі, зімовым часам, 

Альдона і сват 

паглядалі штось скоса, 

(Казалі, іх продкі даўней 

“хадзілі ў косы”). 

Мінулі ж вякі Рамэа і Джульеты, 

Нікога не пыталі маладыя пагэтаму. 

Гняздо звілі ў новым доме– 

Калгас яго даў–быў на ўздыме. 

Сынок нарадзіўся праз год, 

Бацькам прыбавілася клапот. 

На жаль, неспрыяльны стаў год, 

Надвор’е–біблейскі патоп. 

Што і вырасла–вымакла, недарод, 

Як маглі, ратавалі кожны сноп. 

“Застой”, – сягоння кажа  

чыноўніка сын. 

А дзе ж яго бацька быў 

у той час не густы? 

Каманды даваў, 

а калі што не так–у кусты. 

Не вытрымала сэрца  
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франтавіка старшыні, 

Пасля паказных слѐз 

прывязлі па часе,    

Не гаспадара,  

а фігляра з цѐмнай глыбіні– 

Насталі чорныя дні ў калгасе. 

Прынѐс кар’ерыст 

 камандны стыль работы, 

Не выхаваны, не стрыманы,  

лаяўся,  па полі як вар’ят насіўся. 

Давѐў бы можа ўсіх людзей  

да сухотаў, 

Ды сам на скаце крутым, 

ля рэчкі разбіўся. 

Тры гады скардзіўся ўсюды народ, 

Куды ж глядзелі раѐнныя вярхі–  

напэўна не зналі? 

Ды не, закрывалі людзям рот, 

Адпіскі ў эшалоны 

вышэйшыя слалі. 

Паўстала пытанне ў раѐне, 

Старшынѐй паставіць каго? 

Падумалі і калгаснікі  

аб сваѐй абароне, 

Мо зноў прышлюць 

прайдзісвета якога? 

Рашылі: не прымем больш 

ката ў мяшку. 

Не патрэбны другі пустадом. 

Ёсць свой: разумны, 

талковы і не блудзіў. 

Прышлі да Дольскіх гуртам у дом: 

“Міхайлавіч, просім:–бяры кіраўніцтва, 

   гаспадарку вядзі”. 

Спачатку аднекваўся спецыяліст: 

“Не згадзіцца райкам– 

ініцыятыва не іх, 

Ды я ж–не камуніст”. 

Не згаджаліся людзі–улада ж народная, 

не перамогуць усіх. 

Пазвалі Часлава ў раѐн 

праз дзень, па абедзе. 

Спачатку ва ўпраўленне 

сельскай гаспадаркі. 

Начальнік прыняў, 

распытаў, аднак... 

Дыстанцыю трымаў, сказаў: 

“да “шэфа” едзем”. 

Аўтарытарны ў раѐне быў кіраўнік, 

шпаркі. 

Накінуўся  на начальніка адразу: 

“Махноўшчыну развялі,  

“самасційнасць”! 

Пагоняць хутка і мяне, з вамі разам, 

Дадумаліся, самі сябе прызначаць! 

Не ведаю Дольскага– 

як абкаму рэкамендаваць?” 

“Дык стаўце другога”,– 

голас падаў інжынер. 

“Во светладольцы!– 

“шэф” ускіпеў, памянуўшы “маць”– 

“Такога “з’елі” кіраўніка 

cпадцішка”– 

То ваш, светладольцаў, манер”. 

Начальнік тузануў 

за рукаў пінжака–“не пярэч”. 

“У партыю чаму не ўступаў, 

у цяні хацеў адсядзецца, 

Пасаду давай яму цяпер, 

расправіў, бач ты, плечы! 

Адказнасць уся на цябе(начальнік), 

пабачым, што атрымаецца”. 

Адмовіцца і пайсці Часлаў хацеў:  

Прычым народ? 

Загінуў сам верхагляд, 

Ды просьбу помніў, 

схаваў свой гнеў, 

Не мог інжынерам вяртацца назад. 

Хоць Дольскі і стаў старшынѐй, 

Аднак у раѐне–аніякай апоры. 

Як і колісь, у сіроцкі год–неспакой, 

Спадчына–разлад, справаў ворах. 

З людзей пачаў малады кіраўнік, 

Усіх, хто прыходзіў, 

прымаў асабіста, 

Яшчэ бацька вучыў– 

чалавек не ручнік, 

У ім усѐ глыбока сядзіць, 

на паказ не выстаўлена. 

І ў вѐсцы, 

і ва ўсім “Светладольскім”, 

Патрэбна добра было 

людзей распазнаць. 

Працавалі і тыя, гаспадарыў хто 
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пры часе польскім, 

І такія, хто любіў па свеце гуляць. 

Не было ў старшыні да іх даверу, 

Казаў: “Лятун і набытае згубіць, 

У яго заўжды адкрытыя дзверы”. 

Аграном пажылы, 

Былы кіраўнік–выпіваў, 

Заатэхніца– 

з ветрам у галаве кабета. 

Было ўзаемна: ѐн каллектыў трымаў, 

і той яго не адпускаў. 

Не было, як кажуць, 

яму “прасвету”. 

Гады праз тры стала 

лягчэй працаваць, 

Разумных спецыялістаў 

у калгас падабраў, 

Займелі грошы, 

пачалі больш будаваць. 

А новы кіраўнік раѐна  

і сам яго спадабаў,   

Бо разгледзеў розуму іскру. 

Не траціў і Дольскі  

дарэмна свой час: 

Пашыраў кругагляд, 

наладзіў перапіску. 

Навуковыя цэнтры наведваў не раз, 

Знаѐмы з наватарамі многімі 

стаў асабіста. 

Душой у сям’і была ў іх Марыя, 

Раслі ля яе дачушка і сынок. 

Таленавітая, лагодная, 

як анѐл, мілая. 

І разумнага дарадцу 

меў у ѐй кіраўнік. 

Вытрымцы, як педагог, яго вучыла: 

“Не бяры з наскоку 

і не ламай чужую волю, 

Сцякуць намаганні інакш, 

 як у лазні мыла, 

Да сумленне не дойдуць ніколі. 

Напачатку запытай 

праз дзяцей, жонку, сям’ю, 

Пахвалі за ўчынкі якія 

і як бы спакваля, 

Да вытокаў апазіцыйнасці 

ідзі паволі, 

А ў канцы кажы: 

як жа носіць цябе зямля!” 

Магла б на ніве адукацыі 

далѐка пайсці– 

(Пасаду дырэктара не раз адхіліла). 

Мо і ведаем мала мы 

аб беларусак жыцці, 

Бо мужу, сям’і 

не адна талент пасвяціла. 

За часам Светлы Дол 

было не пазнаць, 

Зямлю ўпрыгожылі рукі чалавека, 

Уздоўж рэчкі дамы, будынкі стаяць, 

Пляскаецца штучнае возера хваляй, 

быццам было тут адвеку. 

Хвалюецца ніва, а колас важкі які! 

Кароўкі ў стадзе поўныя, сытыя.  

О, каб пабачыў Міхал парадак такі– 

Наказ ягоны сынам не забыты! 

  

Шчаслівы год. 

Шчаслівы той год стаў земляку, 

Не раз успамінаў аб ім 

ѐн цѐпла і шчыра. 

Прыснілася– 

быццам з усмешкай яму руку 

Працягнуў сам таварыш Машэраў. 

Над мрояй-сном смяялася жонка, 

Не верылі ў сны–матэрыялісты. 

Як моды, мяняюцца 

поры года ў старонцы, 

Ідуць па арбіце адвечнай, 

усталяванай. 

Мінула ў напрузе вільготная вясна, 

Паўсюдна стаяла вада ў лагчынах, 

Не даецца і сѐння лѐгка збажына, 

А ці ѐсць жа належная павага селяніну? 

Выдаўся шчодры ў той год уражай, 

Бы лета прасіла прабачэння цяплом– 

-Не лянуйся, шчыруй, 

працуй і дбай. 

Як мора, хвалюецца поле за сялом! 

З вясѐлым гулам  

плывуць па ім камбайны, 

Гучыць той гул навакол 

урачыстым акордам. 
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То гімн хлебароба, 

непаўторны, нязычны! 

Віном ѐн грэе душу, 

лашчыць бальзамам. 

Гудуць і поле, і ток, 

бы ў свята стадыѐн! 

Адчуў селянін– 

ѐн зараз у дзяржаве–асоба! 

Як верніку ў свята малінавы звон, 

Жніво так на вѐсцы–час найвысшай 

пробы! 

У дзяцінстве гэту радасць 

Машэраў пазнаў, 

Таму і сувязь з сялом 

не рваў ніколі. 

Сябе і другіх штогод акрыляў, 

Магутнай энергетыкай той, 

Што ў край ідзе 

ад ураджайнага поля. 

У сярэдзіне жніва, пад вечар, 

Прыехаў кіраўнік раѐна ў калгас. 

Гадаў мой Дольскі–чым ці нечым, 

Задумаў “шэф” 

азадачыць на гэты раз? 

Бо добра ведаў яго дзелавітасць– 

проста так не паедзе. 

Крыкам ѐн спраў не рашаў– 

а розумам, тактам, кампетэнтнасцю. 

“Вось нам бы такога!”– 

зайздросцілі суседзі. 

Спытаў спачатку аб стане ўборкі, 

Падрабязна: пра ўраджай, 

камбайны, такі, 

А потым–ці зжаў ты 

вялікае поле ля горкі? 

Калі не, то і пачнем 

аб’езд яго ад ракі. 

Ячмень у той год вырас там,  

як ніколі, 

Для “піва” яго Дольскі спяліў. 

Не стаў і “шэф” 

хаваць стан задаволены, 

Таямніцу візіту адкрыў: 

“Душу не тамі больш пытаннем,– 

Кажу табе дзякуй, 

і светладольцам усім, 

Здадзім на гэтым полі 

з табой экзамены, 

 Ганарыцца будзеш  

калектывам сваім. 

Не хвалюйся, а рыхтуйся к таму 

як належыць, 

Машэраў тактоўна пытае людзей, 

Але ж і спадзявацца не варта 

на як-небудзь, 

З найлепшай увагай  

прымем гасцей”. 

Больш тыдня  заняла падрыхтоўка, 

Раѐныя службы па спіску вялі. 

Раўнялі нават  

для верталѐта пляцоўкі, 

Але ж і ўзяць усяго 

ў разлік не змаглі. 

На горцы “шэф” з  Дольскім  

госця чакалі, 

А ѐн праляцеў над імі 

і апусціўся ля рэчкі... 

Бо і там  сцяжком таксама махалі.  

Машэраў бачыў, 

дзе і якія “чалавечкі”, 

Але з простым людам сустрэцца хацеў. 

І тут выпадак адбыўся  

назвычай камічны. 

Крылаты карабель 

на зямлю амаль сеў, 

Але ж брыгадзір спужаўся і пабег, 

бы ўбачыў  істот містычных. 

Спусціўся Машэраў,  

махае рукой, смяецца: 

“Хадзі, не бойся,  

наша птушка не клюецца”.   

Не ведаю сам,–сказаў чалавек,– 

чаго пабег? 

Забыўся прозвішча нават,  

сказаў завуць:–“Алег”, 

Машэраў з жартам дадаў: 

“а прозвішча – Ячменны”. 

(Настрой у кіраўніка краіны 

 зрабіўся адменны.) 

Не менш брыгадзіра хваляваўся  

і “шэф” раѐна– 

Паедзем хутчэй,  

каб не “ляпнуў” чаго той прастак. 

Пакуль даехалі– 
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госці ўжо ля камбайна, 

У Часлава адлягло – 

камбайнер Янка Прусак. 

О, гэты хлопец мог быць адвакатам, 

Хітрун ад прыроды– 

артыст і жартаўнік, 

І тонкім, дзе трэба, 

яшчэ дыпламатам, 

Пры гэтым меў заўжды 

нейкі свой разлік. 

Так, і цяпер–даў “рэпартаж” 

лепш журналіста, 

Ды такі, што можна 

і ў “Праўду” паслаць. 

Ох, Янка, умеў, дзе трэба, 

сябе выстаўляць! 

Не гожа цяпер і старшыні 

планку апускаць. 

Машэраў падаў з усмешкай руку, 

прывітаўся, 

Відаць, меў добры настрой. 

Падрабязна, аб справах, 

жыцці пытаўся, 

А потым: 

“Чаму народ палахлівы твой?” 

Збянтэжыўся Дольскі, 

і нават “шэф” ягоны, 

Не ведалі, кемілі, што адказаць. 

“А я сам вам прычыну скажу: 

Не насіла ваша пакаленне пагоны, 

І паху пораху 

не прышлося спазнаць, 

У цяню герояў вайны 

жывяце вы сѐння, 

І павінны аб гэтым цвѐрда знаць. 

Не лѐгкая праца на заводзе і ў полі, 

Але ж гэта не тое, як у атаку ўстаць. 

І, як кажуць, дай бог, каб ніколі, 

Не прыйшлося нам больш ваяваць”. 

І твар у Машэрава стаў 

мужны, суровы, 

Змянілі ўспаміны на хвіліну настрой. 

Глядзелі гаспадарку і пасѐлак новы. 

Абвыкся і Дольскі 

да новай ролі сваѐй, 

А тады тактоўна запрасіў 

гасцей на абед. 

Машэраў падзякаваў, 

але папярэдзіў: 

“Не развадзь банкет на ўвесь свет”. 

Старэйшыны, жанчыны  

ля сталоўкі сустрэлі, 

Марыя Антонаўна  

госцю хлеб-соль падала. 

На яе, як на артыстку, госці глядзелі, 

 Гадалі–дзе ж такую знайшлі 

 хітруны сяла. 

За сталом і госць 

у “афіцыянткі”спытаўся– 

У каго красамоўства ўрокі ўзяла? 

Жанчыне адкрыцца прыйшлося– 

І ВНУ, і школа, але больш маці, 

 –мову сваю ѐй дала. 

Спадабаліся, бачна, шчырыя словы, 

Бо навокал афіцыйнасць толькі адна, 

Сказаў: “Берагчы 

мы павінны родную мову, 

каб нацыя наша жыла, 

І пакінуць лепшай  

краіну нашчадкам 

Абавязак наш з вамі найперш, 

Каб жылі яны з поўным дастаткам, 

І за нас, сучаснікаў, сталі лепш”. 

На жаль, загінуў Машэраў праз год. 

А ў мяне і сѐння гучаць 

сябравы шчырыя словы: 

“Мо мы, беларусы, 

таму і небагаты народ, 

Што не ўмеем скарбы, 

даныя Богам, моцна трымаць... 

Ды не прышлося б праз гэта 

яшчэ гараваць.” 

Бюро. 

Не кожны сѐння слова ведае–бюро, 

І ў нас даўней яго ніколі не ўжывалі, 

А ўжыло найперш лацінскае пяро, 

Калі ў сенаце зводы нейкія складалі. 

У савецкі час 

яно ўжывалася паўсюды. 

Рашэнні важныя 

на тым бюро прымалі, 

Раз іншы нават неадкладна і спешна. 

 

Казаў калісь Часлаў з усмешай: 
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“Мы сягоння без райкома, 

 як без хлеба, ці без дома”. 

(Але ж ў пастановах, мо і несвядома, 

 было нямала і дуралому...) 

Заглянем жа назад– 

як справы “бюракраты” вырашалі. 

Забег у кабінет 

парторг усхваляваны: 

“Міхайлавіч, 

на бюро рыхтуюць наш Савет”. 

“Што ж там маюць вырашаць, 

якія планы?” 

“Сказаў куратар, 

будуць біць як след, 

Недаглядзеў савет: 

вернікі капліцу збудавалі 

на могілках у Парэччы”. 

“Ну і што, то ж не сакрэт які прадалі, 

А развітацца з родным як, 

калі непагадзь недарэчы?” 

Урачыстасць быццам... 

інструктары шмыгаюць, 

Адведзеныя месцы 

кіраўнікі займаюць 

“Заходзьце”,– 

усіх нарэшце запрашаюць. 

Зайшлі ў залу– 

мала месца ў кабінеце. 

“Няпрастую справу, – 

кажа новы сакратар, – 

Разглядаць сягоння давязецца. 

Збудавалі вернікі на могілках алтар, 

Капліцу (невялікі храм), 

Ці як ѐн там у католікаў завецца. 

А вось Савету 

і спраў няма да гэтага, здаецца. 

Далей, малітвы будуць адпраўляць, 

Працэсіі пойдуць ля школы, 

Дзяцей пацягнуць 

продкаў памінаць, 

Рэлігія і цемра адродзяцца наўкола. 

А камуністы ж дзе, 

адказ пара трымаць, 

Не жарты гэта вам,  

справа тут сур’ѐзная. 

Няўжо вы, паважаная старшыня, 

не чулі, 

Што вернікі пад насом у вас зрабілі, 

і што ж цяпер нам вашы слѐзы. 

І вы, таварыш Дольскі, 

як член райкама і дэпутат, 

Хоць і не ваша гаспадарка– 

Савет адзін? 

Чаму ж не хочам мы, 

дзе трэба, паказаць мандат, 

А мо не хочаце і вы,  

як вернікаў тых сын, у доме сцэн”? 

“Як мне здаецца, то п’янства горш, 

Чым каплічка тая”, – 

не жадаў згаджацца Дольскі. 

“Памыляецеся, п’яніца– 

 наш грамадзянін найперш, 

А тут ідэалогія чужая, 

амаль з калыскі. 

А вы мірыцца з гэтым ужо гатовы?.. 

Уношу прапанову: 

высновы зрабіць усім, 

Старшыні Савета  

строгую аб’явіць вымову, 

На тым будынку 

спілаваць крыжы зусім, 

А вам, таварыш Дольскі, 

абдумваць раю словы.” 
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