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У НУМАРЫ: ЭКСКУРСІІ* КРУГЛЫ СТОЛ І АДКРЫЦЦЁ ВЫСТАВЫ 

Ў МІНСКУ* ВЫСТАВА Ў ПОЛАЦКУ* ЛІТАРАТУРНАЕ 

ПАДАРОЖЖА* РУПЛІЎЦЫ МУЗЕЯ* НОВАЯ КНІГА СЛАВАМІРА 

ДАРГЕЛЯ* СУСТРЭЧА З ПІСЬМЕННІКАМ ЗНІКЛЫЯ ХУТАРЫ І 

ВЁСКІ 

 

НАШ ЛЮСТРАДЗЁН 

ЭКСКУРСІІ 

Урок ведаў у музеі кнігі і друку 

Стала традыцыяй кожны навучальны 

год праводзіць Урок ведаў у музеі кнігі і 

друку. Сёлета да нас у музей завіталі вучні 11-

б класа на чале з класным кіраўніком Анецька 

Наталляй Генадзеўнай. Экскурсію па тэме 

“Мёршчына літаратурная” праводзіў кіраўнік 

музея. Ён пазнаёміў вучняў з багатай 

літаратурнай спадчынай нашага краю, узгадаў 

шмат выбітных пісьменнікаў і паэтаў. На 

працягу ўрока немагчыма распавясці больш 

чым аб 60 асобах, якія ўнеслі ўклад у нашу 

літаратуру, таму асноўная ўвага была 

нададзена найбольш знакамітым: 

Т.Урублеўскай, В.Савічу-Заблоцкаму, 

Я.Гушчу, С.Панізьніку, Р.Курыльчыку, 

Ф.Сіўко, А.Масла, С.Даргелю і і іншым. Пра 

іншых пісьменнікаў і паэтаў з нашага краю 

адзінаццацікласнікі пажадалі пазнаёміцца 

наступным разам. 

У музеі – госць з Мінска 

У верасні наша музейнае аб’яднанне 

наведаў канструктар-дызайнер мэблі з Мінска 

Максім Абуховіч. Вітаўт Ермалёнак правёў 

для госця змястоўную экскурсію па ўсіх трох 

музеях. Спадар Абуховіч даведаўся аб 

гісторыі шматлікіх рарытэтаў музеяў, 

адметнасцях гісторыі Мёрскага раёна, якія 

праяўляюцца ў экспанатах музея. Асабліва 

зацікавіла дызайнера старадаўняя мэбля ў 

гістарычным і этнаграфічным музеях. З 

цікавасцю госць вывучаў асаблівасці вырабаў 

шафаў, камодаў, сталоў, ложкаў і іншай мэблі. 

    
   Выданне рады музеяў ДУА “Міёрская СШ №3” 

гуртка “Арганаўты мінулага”                № 9 (81) 2017   



 
Мёрская даўніна  верасень, 2017 

 2 

У музеі – консул з Даўгаўпілса 

Музей кнігі і друку наведаў генеральны 

консул Беларусі ў латвійскім горадзе 

Даўгаўпілс Уладзімір Коласаў. Кіраўнік музея 

Вітаўт Ермалёнак правёў аглядную экскурсію 

па ўсіх раздзелах музея. Асаблівая ўвага госця 

была звернута на раздзелы “Вытокі пісьма”, 

“Рукапісныя кнігі” і “Старадрукі”, 

“Літаратурная Мёршчына”. Кіраўнік музея 

распавёў і аб ахвярнай дзейнасці беларуса з 

Даўгаўпілса Міколы Паўловіча па зборы 

экспанатаў для нашых музеяў. 

У музеях – госці з Расіі 

Наша музейнае аб’яднанне наведалі 

госці з Расіі і Беларусі, чые продкі паходзяць з 

Браслаўшчыны. Гэта Цібілаў Аляксандр з 

Уладзікаўказа, Аўрыка і Сяргей Талмасавы з 

Падмаскоў’я, Гертруда Ганус з Новаполацка і 

Вітаўт Ермалёнак, якія маюць у сваім 

радаводзе па кудзелі агульную прадстаўніцу 

Жук Анелю (1860 – 1934 г.нар), бабулю 

кіраўніка музея і прабабулю гасцей. Кіраўнік 

музейнага аб’яднання правёў агульную 

экскурсію па трох музеях, падчас якіх госці 

змаглі пазнаёміцца не толькі з гісторыяй краю, 

найбольш адметнымі экспанатамі экспазіцыі, 

але і даведацца пра шматлікія факты з 

гісторыі агульнага радаводу. 

У музеі – экскурсія з Мінску 

Арганізаваная група турыстаў з Мінска 

наведала наш музей “Сялянская хата”. 

Кіраўнік музея Вітаўт Ермалёнак распавёў аб 

мэтах стварэння этнаграфічнага асяродка і 

адметнасцях яго экспазіцыі. Звернута была 

ўвага і на аўтэнтычнасць рэчаў. Вітаўт 

Ермалёнак азнаёміў наведвальнікаў з 

найбольш рэдкімі экспанатамі сялянскай хаты. 

Затым мёрскі краязнаўца правёў экскурсію ля 

касцёла ў імя Ўнебаўзяцця Найсвяцейшай 

Панны Марыі. Госці з Мінска даведаліся аб 

гісторыі святыні, будаўніцтве новага храма, 

асноўных адметнасцях інтэр’ера і пабудовы, 

помніках, якія знаходзяцца ля касцёла. 

У музеі – ветэран працы 

Ветэран працы Матэленак Уладзімір 

Сцяпанавіч, 1926 года нараджэння, даўно 

падтрымлівае сувязь з нашым музеем. Мы 

аказалі яму дапамогу ў вяртанні з забыцця 

прозвішча яго бацькі Сцяпана, які загінуў у 

Італіі, змагаючыся ў Арміі Андэрса. Уладзімір 

Матэленак падараваў для нашага музея 

здымак і пасведчанні аб узнагародах свайго 

бацькі. Зараз ветэран працы можа рухацца 

толькі ў інваліднай калясцы, але дзякуючы 

свайму ўнуку Дзмітрыю змог патрапіць да 

нас, каб азнаёміцца з экспазіцыяй музея 

“Сялянская хата”. Кіраўнік музея Вітаўт 

Ермалёнак пазнаёміў ветэрана з найбольш 
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цікавымі прадметамі побыту сялян, дагэтуль 

невядомымі спадару Уладзіміру, нягледзячы 

на тое, што ён паходзіць з вёскі. Затым 

адбылася зацікаўленная размова аб загінулым 

пад Сан-Ларэта яго бацьку. Вельмі прыемна, 

што ўнук Уладзіміра Сцяпанавіча Матэленак 

Дзмітрый 

цікавіцца сваім 

радаводам, 

працягвае 

збіраць звесткі 

пра свайго 

прадзеда. З 

архіву ў 

Польшчы 

даслалі хлопцу і 

копіі ўзнагарод 

прадзеда, якія 

нават цяжка 

адрозніць ад 

сапраўдных. 

Дзіма знайшоў 

нават здымкі 

магілы прадзеда 

ў Сан-Ларэта. 

Пажадаем яму 

далейшых поспехаў у  высакароднай працы. 

Экскурсія для гасцей з Лепельшчыны 

Наш сябра, вядомы краязнаўца з 

Лепельскага раёна Валера Тухто, разам са 

сваімі блізкімі наведаў наша музейнае 

аб’яднанне. Захавальніца фондаў Марыя 

Ермалёнак правяла для гасцей экскурсію па 

ўсіх трох музеях. У сваім аповедзе яна 

звярнула ўвагу наведвальнікаў на найбольш 

цікавыя экспанаты, якіх так багата ва ўсіх 

музеях. Асабліва здзівілі гасцей такія 

экспанаты, як арабскі дырхем, турэцкі бубен, 

пярсцёнак 1884 года з жабраў шчупака, 

старадрукі і рукапісныя кнігі, жлукта і інш. 

Экскурсія для намесніка старшыні 

аблвыканкама 

Падчас наведвання Мёраў нашы музеі 

наведаў намеснік старшыні Віцебскага 

аблвыканкама па сацыяльных пытаннях 

Уладзімір Пенін. Кіраўнік музея правёў для 

госця эксурсіі па этнаграфічным музеі 

“Сялянская хата” і па музеі кнігі і друку. 

Галоўная ўвага госця была звернута на 

аўтэнтычнасць і арыгінальнасць экспанатаў 

музеяў, іх гістарычнае і культурнае значэнне 

не толькі для нашага краю, але і для ўсёй 

краіны. 

Экскурсія для інвестараў 

У верасні на будаўніцтве 

металапракатнага завода ў Мёрах пабывалі 

інвестары банкаў з Германіі, Расіі, Беларусі. 

Яны азнаёміліся з ходам будаўніцтва 

прадпрыемства, затым агледзелі адметнасці 

нашага горада. Каля найбольш цікавага 

архітэктурнага помніка райцэнтра – 

Успенскага касцёла – экскурсію правёў 

краязнаўца Вітаўт Ермалёнак. Госці былі 

рознага веравызнання, таму экскурсавод 

распавёў аб асаблівасцях каталіцкага храма, 

гісторыі яго будаўніцтва, адметнасцях 

інтэр’ера мёрскай святыні. 
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Экскурсіі для вучняў 

Гістарычны музей наведалі вучні 8-а 

класа на чале з класным кіраўніком Наталляй 

Ярмаковіч. Школьнікі пажадалі пазнаёміцца з 

тэмай “Манеты – крыніца краязнаўства”. 

Экскурсію правяла захавальніца фондаў 

Марыя Ермалёнак. Яна займальна распавяла 

вучням аб найбольш цікавых манетах, якія 

змешчаны ў экспазіцыі музея, а таксама аб 

гісторыі знаходак скарбаў на тэрыторыі раёна. 

У этнаграфічны музей “Сялянская 

хата” завіталі вучні 11-а класа на чале з 

класным кіраўніком Святланай Яцкоўскай. 

Кіраўнік музея, ведаючы, што гэты клас ад 

пачатку стварэння музея не аднойчы наведваў 

музей “Сялянская хата”, правёў экскурсію па 

тэме “Новыя знаходкі”. Падчас аповяду 

экскурсавода вучні пазнаёміліся з рэчамі, якія 

знаходзяцца на панадворку сядзібы – 

малатарняй, веялкай, ручным вертыкальным 

свідравальным станком, тачылам. Ды і ў самім 

музеі з’явілася шмат арыгінальных прадметаў, 

якіх раней не бачылі вучні: кісялёўка, 

газетніца, скруткі ільнянога палатна, 

драўляныя жорны ды іншыя рэчы. Вучні 

здзіўляліся, што дагэтуль можна адшукаць 

старадаўнія рэчы, якіх няма ў музеі. 

Выстава ў Полацку 

Ва ўрачыстасцях святкавання Дня 

беларускага пісьменніцтва ў старажытным 

Полацку, якія ў гэтым годзе былі прысвечаны 

500-годдзю першай друкаванай беларускай 

кнігі – “Бібліі” Францыска Скарыны, прыняў 

чынны ўдзел і кіраўнік нашага музея кнігі і 

друку Вітаўт Ермалёнак. Ён арганізаваў 

падчас свята выставу старадрукаў і іншых 

арыгінальных выданняў пад назвай “Скарбы з 

гарышчаў”. Сапраўды, большасць выданняў 

была знойдзена на падстрэшку закінутых 

хатаў і разбураных храмаў. Гэта старыя 

падручнікі, напрыклад, падручнік гісторыі 

выдання 1862 года, або кніжкі для царкоўна-

прыходскіх школ канца ХІХ стагоддзя. Была 

прадстаўлена вялікая колькасць рэлігійных 

выданняў, у тым ліку знакамітая “Біблія” 

Марціна Лютэра, рукапіснае выданне 

“Октоіха”, або самае важкае і вялікае выданне 

ў абцягнутых скурай дубовых вокладках – 

“Мінеі” на сакавік месяц. Выстава выклікала 

цікавасць ва ўсіх без выключэння гасцей 

свята, у тым ліку ў пісьменніка Наума 

Гальпяровіча, дырэктара Літаратурнага музея 

Зміцера Яцкевіча, старшыні Віцебскай 

абласной суполкі ТБМ Юрася Бабіча. Высока 

ацаніў яе і міністр адукацыі Беларусі Ігар 

Карпенка. 

Круглы стол і адкрыццё выставы ў Мінску 

Напрыканцы верасня ў сталічным музеі 

гісторыі беларускай літаратуры адбыўся 

круглы стол, прысвечаны 200-годдзю з дня 

заснавання таварыства філарэтаў на тэму: 

“Філаматы і філарэты. Творчая і грамадская 

дзейнасць таварыстваў. Перспектыва 

святкавання 220-годдзя Адама Міцкевіча”. 

Адкрыў паседжанне і вёў рэй дырэктар 

Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай 

літаратуры Дзмітрый Яцкевіч. З 

прывітальнымі словамі выступілі Матэуш 

Адамскі – дарадчык дырэктара Інстытута 

Польскага ў Мінску, Уладзімір Гілеп – 

старшыня Беларускага фонду культуры. З 

пытаннямі і прапановамі падчас паседжання 

выступілі Алена Стэльмах – першы намеснік 

ГА ”Саюз пісьменнікаў Беларусі”, Уладзімір 

Цыдзік, член Саюза пісьменнікаў Беларусі, 

Святлана Немагай – кандыдат 

мастацтвазнаўства, Інга Бязлепкіна – 

навуковы супрацоўнік “Цэнтра даследаванняў 



 
Мёрская даўніна  верасень, 2017 

 5 

беларускай мовы і літаратуры НАН”, Жанна 

Косціна – старшы выкладчык кафедры 

філалогіі Баранавіцкага дзяржуніверсітэта, 

Вадзім Праўрацкі – навуковы супрацоўнік 

Мядзельскага музея, Мікалай Гаіба – 

дырэктар Дома-музея А.Міцкевіча ў 

Навагрудку, Зміцер Юркевіч – старшыня 

таварыства імя Т.Рэйтана. Кіраўнік музейнага 

аб’яднання з Мёраў Вітаўт Ермалёнак 

распавёў аб экспанатах нашых музеяў, 

звязаных з дзейнасцю філаматаў, выказаў 

прапанову аб неабходнасці ўшанаваць памяць 

Адама Міцкевіча ў Дзісне, дзе паэт, 

хаваючыся ад царскай паліцыі, напісаў верш 

“Матрос”.  

Пасля круглага стала адбылося 

ўрачыстае адкрыццё выставы, прысвечанай 

200-годдзю ўтварэння таварыства філаматаў, 

на якой прысутнічалі і выступілі шматлікія 

госці. Асаблівую цікавасць выклікала 

люстэрка, прывезенае для выставы 

В.Ермалёнкам, якое, 

паводле падання, 

належала гераіні 

паўстання 1831 года 

Эміліі Плятэр. 

Удзельнікі адкрыцця 

выставы былі 

ўзрушаны і 

выкананнем песні 

філаматаў Святланай 

Немагай. Супрацоўнікі 

музея падаравалі для 

музея кнігі і друку 

некалькі старых 

выданняў: на польскай мове “Хатні лекар і 

хатняя аптэка” 1851 года, віленскія выданні 

Ф.Багушэвіча “Смык Беларускі” 1930 года, 

А.Станкевіча “Казімір Сваяк” 1931 года. 

Літаратурнае падарожжа 

У апошні дзень верасня пісьменнікі, 

паэты, музейшчыкі і краязнаўцы, як са 

сталіцы, так і з іншых месцаў Беларусі, 

здзейснілі падарожжа па мясцінах, звязаных з 

жыццём і дзейнасцю Адама Міцкевіча і 

сяброў таварыства філаматаў і філарэтаў. 

Спачатку ўдзельнікі экскурсіі наведалі сядзібу 

ў Завоссі, дзе прайшлі дзіцячыя гады 

А.Міцкевіча. Тут не толькі адбылася 

азнаямляльная экскурсія, але ўдзельнікі 

экскурсіі прынялі ўдзел у развучванні танцаў 

ХІХ стагоддзя. Беларускія патрыятычныя 

песні выдатна выканаў бард Андрусь 

Мельнікаў. Затым адбылося наведванне парку 

ў Туганавічах, дзе ладзіліся спатканні 

закаханых Адама і Марылі Верашчакі. 

Спыніліся экскурсанты ля каменя філаматаў, 

дзе таксама прагучалі спевы, пабачылі і возера 

Свіцязь, пра якое складзена столькі легендаў і 

паданняў. У старажытным Наваградку 

адбылася экскурсія па горадзе, затым 

падарожнікі наведалі Дом-музей А.Міцкевіча. 

У Карэлічах грамада спынілася ля бюста 

паэта-філамата Яна Чачота, дзе адбылося 

дэкламаванне яго вершаў. У Міры 

экскурсанты пабачылі магільную пліту 

Дамейкаў, наведалі касцёл, дзе зноў прагучалі 

песні і адбылася духоўная размова з ксяндзом. 

Удзел у літаратурным падарожжы 

прыняў Вітаўт Ермалёнак. Падчас эскурсіі яму 

пашчасціла знайсці некалькі артэфактаў: ля 

музея ў Завоссі – кераміку XVIII – XIX 

стагоддзяў, у парку Туганавічы – крэмневы 

разец каменнага веку, у Наваградку – 

старадаўнюю кафлю. Фундатарам падарожжа 

быў Інстытут Польскі ў Мінску. 

РУПЛІЎЦЫ МУЗЕЯ 

ПАДАРУНАК АД МІКОЛЫ ПАЎЛОВІЧА 

Не забыў дабрадзей з Латвіі Мікола 

Паўловіч папоўніць зборы нашага 

гістарычнага музея па баністыцы і 

нумізматыцы. Так, у раздзел папяровых 

грошай мы атрымалі купюру 2005 года 

вартасцю 1 лей. На пярэднім баку банкноты 

зялёнага колеру змешчаны партрэт вядомага 

румынскага гісторыка, грамадскага і 

палітычнага дзеяча Мікалае Йоргэ, а на 

В. Ермалёнак ля каменя філаматаў 
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зваротным – выдатны помнік архітэктуры ХVІ 

стагоддзя – сабор у Курця дэ Аржэнце. З 

лацінаамерыканскай краіны Перу мы 

атрымалі банкноту 10 тысяч інціс 1988 года. 

На пярэднім баку купюры – выява знакамітага 

перуанскага пісьменніка Сесара Вальехо. На 

адвароце адлюстравана вуліца ў Санцьяга. На 

купюры цёмна-зялёнага колеру коштам 10 

тэнге 1993 года з Казахстана мы бачым 

партрэт Чокана Валіханава (1835 – 1865), 

знакамітага казахскага этнографа, 

фалькларыста, вандроўніка. Важнейшым яго 

дасягненнем было адкрыццё і запіс казахскага 

эпаса “Манас”. На адваротным баку банкноты 

– выява знакамітай скалы Ок-Жэтпес, якая мае 

цікавую легенду. Папоўнілася наша калекцыя 

і ўзбекскай купюрай вартасцю  1000 сум 2001 

года выпуску.  Колер яе – бэзава-карычневы. 

На пярэднім баку купюры – выява герба 

Ўзбекістана і кошт банкноты. На яе адвароце 

змешчана фота будынка музею Цімурыдаў. Ад 

Міколы трапіла да нас бакнота з Лівіі, яе кошт 

250 ліўраў. На банкноце зялёнага колеру – 

выява аркі часоў 

Рымскай 

імперыі ў 

былым горадзе 

Цір. Вадзяны 

знак выяўлены 

галавой 

антычнай 

скульптуры. На 

адвароце 

купюры – фота 

руін рымскага 

вадаправода ў Ціры. Самая старая з банкнотаў 

– 3 рублі СССР 1938 года. Яна мае цёмна-

зялёны колер. Прадбачанне блізкай вайны 

адлюстравалася і на купюры. На яе пярэднім 

баку – выява рашучых салдат Чырвонай 

Арміі, якія гатовы змагацца і перамагаць. 

Яшчэ большую колькасць манет падараваў 

Мікола Паўловіч для раздзела “Нумізматыка”. 

Самымі старымі з іх сталі грошы Яна 

Казіміра, або барацінкі, польскай і літоўскай 

чэканкі 1660, 1661, 1662 і іншых гадоў, якія 

немагчыма з-за вялікай сцёртасці вызначыць. 

Таксама мы атрымалі палушку (1,4 капейкі) 

Пятра І 1707 года, дзве дзяньгі 1746, 1747 гг. 

Елізаветы Пятроўны, дзве капейкі 1755 года, 1 

капейку Паўла І 1798 г. Асабліва шмат да нас 

трапіла расійскіх манет ХІХ стагоддзя. Гэта 

дзве капейкі 1811 і 1812 гадоў, 1,2 капейкі 

Мікалая І 1840 г., 1 капейка 1835 г., адна 

капейка Аляксандра ІІ 1855, 1856, 1858 гадоў. 

У экспазіцыю да нас трапіў, дзякуючы 

нашаму дабрадзею, і адзін грош Рэчы 

Паспалітай 1754 года з выявай караля 

Станіслава Аўгуста. Атрымалі мы і манеты 

замежных краін. Найбольш рэдкай з’яўляецца 

манета Даніі вартасцю 10 орэ караля 

Хрысціяна ІХ чаканкі 1905 года, з 

Вялікабрытаніі мы зараз маем 1 пенс каралевы 

Вікторыі 1871 года, 1 пенс 1917 года Георга 

VI, 2 пенсы Елізаветы ІІ 1986 года. З Латвіі 

мы атрымалі 1 санцім 1922 года. Акрамя таго, 

Мікола Паўловіч перадаў для гістарычнага 

музея і манеты замежных краін ХХ – ХХІ 

стагоддзяў. Гэта індыйскія 1 рупія 2009, 2 

рупіі 2010 гадоў, 10 крон з Ісландыі 1987 года, 

з Харватыі – 5 кун 2001 года, з Літвы – 20 

цэнтаў 2001 года. Трапілі ў фонды музея ад 

нашага дабрадзея і манеты з больш 

экзатычных краін, напрыклад, з астраўной 

маленькай дзяржавы Барбадос – 5 сентаў 2012 

года, з Філіпінаў – 1 пісо 2001 года, з вострава 

Ямайка – манета вартацю 10 ямайскіх долараў 

2005 года, з Дамініканскай Рэспублікі – 1 песа 

1993 года. Зацікавілі нас і манеты суседняй 

Расіі, перш за ўсё тым, што яны прысвечаны 

памятным падзеям. Так, 10 рублёў 2011 года 

прысвечаны першаму палёту чалавека ў 

космас, а 10 рублёў 2003 года адносяцца да 

юбілейнай серыі манет “Старажытныя гарады 

Расіі”, на ёй адлюстраваны старажытны 

Мурам. Акрамя манет у гістарычны музей мы 

атрымалі некалькі памятных металічных 

медалёў, прысвечаных розным падзеям. Так, 

нарвежскі памятны медаль 1998 года 

прысвечаны знакамітаму футбалісту Паўлю 

Інцэ, нямецкі медаль 2000 года прысвечаны 

знакамітаму кампазітару Вольфгангу 

Амадэусу Моцарту, парыжскі медаль быў 

чаканены ў гонар славутага помніка 

архітэктуры Парыжа – сабора Нотр-Дам. Два 

металічныя знакі ХХ стагоддзя прысвечаны 

юбілею амерыканскай фірмы. У чарговы раз 

наша шчырая падзяка Міколу Паўловічу. 

Падарункі ад Ірыны Коваль 

Наша даўняя знаёмая з Мінска Ірына 

Коваль падаравала для музея кнігі і друку 

калекцыю беларускіх каляндарыкаў. Асабліва 

для нас цікавыя каляндарыкі з партрэтамі 

князёў Радзівілаў з Нясвіжа, а таксама з 

разнастайнай рэкламай. Для раздзела 
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“Паштоўкі” мы атрымалі камплект паштовак 

“Мінск”. Ад 

спадара Алеся 

Скарахода яна 

перадала 

даматканы 

сялянскі дыван 

30-х гадоў ХХ 

стагоддзя. 

 

Пакунак ад Веранікі Васільевай 

Студэнтка гістфака БДУ Вераніка 

Васільева ў жніўні пабыла ў нашых музеях і 

абяцала пашукаць экспанаты ў сваёй бабулі. 

Сваё слова яна стрымала. Для музея кнігі і 

друку яна адшукала стары падручнік 

астраноміі 1973 года 

выдання. Але 

асабліва нас 

зацікавіў 

дапаможнік для 

вучняў сельскіх 

школ “Асновы 

агратэхнікі. Частка 

2. Раслінаводства”. 

Надрукаваны ён быў 

у Мінску ў 1957 

годзе. Ён быў 

прызначаны для 

меркаванай рэформы школы, якая  

прадугледжвала вучням займацца не толькі 

вучобай, але найперш  вытворчасцю. Для 

раздзела “Часопісы” мы атрымалі часопіс 

“Наука и техника”  №9 за 1982 год. Вераніка 

перадала ў музей і некалькі паштовак рознай 

тэматыкі, каляндарыкаў. Акрамя таго мы 

атрымалі настольны геаграфічны калянда 

“Земля и люди” на 1965 год і мастацкі 

каляндар “В мире прекрасного” на 1978 год. У 

гістарычны музей студэнтка нам падаравала 

старыя беларускія грошы і купоны на набыццё 

спажывецкіх тавараў падчас крызісу 1989 – 

1991 гадоў. 

Манеты ў музей ад Сушко Ксеніі 

Вучаніца 11-в класа Сушко Ксенія, 

якая жыве ў Мёрах на вуліцы імя М. Горкага, 

прынесла для аддзела гістарычнага музея 

“Нумізматыка” манеты, якія знайшла летам 

падчас працы на сваім агародзе. Большасць з 

іх Расійскай імперыі, 

самыя старыя з іх 

наміналам “Деньга” 

1735, 1737 гадоў. Да 

19 стагоддзя 

адносяцца расійскія 

медныя манеты 

вартасцю 2 капейкі 

1811 года, капейка 

Мікалая І-1852, 

капейка Аляксандра ІІ 1858 і 1878 гадоў. З 20 

га стагоддзя яна найшла дзве капейкі 1908 

года і 50 грош Рэчы Паспалітай 1923 года. 

Знойдзеныя манеты сведчаць аб эканамічным 

жыцці мястэчка Мёры ў 18-20 стагоддзях. 

НОВАЯ КНІГА СЛАВАМІРА ДАРГЕЛЯ 

Можна толькі здзіўляцца плённай 

творчасцю нашага земляка, які падчас нашай 

чарговай сустрэчы парадаваў толькі што 

надрукаванай новай кнігай на рускай мове пад 

назвай “Журавль в небе”. У сваім новым 

творы ён паказвае складаны лёс сваёй гераіні 

Алены. Яна ў трыццаць год стала жыць у 

грамадзянскім шлюбе з Антонам, ад якога 

нарадзіла двух сыноў.  Але пражыўшы 10 год і 

не дараваўшы здраду, яна прагнала сужэнца 

прэч і адна выхавала дзяцей. Калі сыны сталі 

дарослымі, пачала 

думаць і пра сваё 

асабістае шчасце. 

Але жыццё зноў 

падрыхтавала для 

нашай гераіні 

складаны выбар 

паміж двума 

мужчынамі. На жаль, 

Алена не змагла 

нанава выбраць свой 

правільны шлях, 

выбраць сваё адзінае каханне, і таму лёс ёй 

наканаваў застацца адной. Як заўсёды, 

пісьменнік прымушае чытача задумацца аб 

складанасцях чалавечага жыцця, аб 

неабходнасці правільнай ацэнкі сваіх і чужых 

учынкаў. Але галоўнае, новая кніга нашага 

земляка схіляе кожнага чытача суперажываць 

падзеям разам з галоўнай гераіняй. 
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СУСТРЭЧА З ПІСЬМЕННІКАМ 

Для сустрэчы з вучнямі адзінаццатых 

класаў да нас у школу завітаў пісьменнік 

Славамір Даргель. Краязнаўца Вітаўт 

Ермалёнак коратка распавёў пра госця з 

Мінска, аўтара дванаццаці кніг прозы і 

вершаў. Далей рэй павёў сам пісьменнік. У 

сваім выступе ён адзначыў, што хоць першы 

свой верш напісаў звыш пяцьдзесят год таму, 

але сапраўднае натхненне з’явілася толькі 

пяць год таму, і за гэты час ён здолеў напісаць 

і выдаць дванаццаць кніжак. Славамір 

Рыгоравіч распавёў аб тым, што сюжэты для 

сваіх твораў ён браў перш за ўсё са свайго 

ўласнага жыцця. Галоўная ідэя амаль усіх 

аповесцяў – дабро заўсёды перамагае зло, 

толькі чалавек з высокімі маральнымі 

якасцямі годна пражыве сваё жыццё. З 

цікавасцю вучні праслухалі і песні аб Мёрах, 

напісаныя на словы нашага земляка. Сустрэча 

аказала на вучняў незабыўнае ўражанне. 

Вучні маглі пазнаёміцца і з кнігамі нашага 

земляка-пісьменніка, якія былі паказаны на 

выставе з музея кнігі і друку. 

Зніклыя хутары і вёскі 

Хачу распавесці пра адносна невялікі 

па плошчы абшар нашага раёна, маёй радзіме. 

Утварыўся ён у другой палове ХІХ ст., а 

дагэтуль быў там нікім не чапаны лес, у якім 

вадзіўся буры мядзведзь. Пралягаў ён да 

самога балота Ельня. Належаў ён вельмі 

заможнаму землеўладальніку і меў назву 

Сцефанпольскага. 

Нейкім чынам гэты старажытны лес 

стаў уласнасцю, напэўна, банка, як пагашэнне 

крэдыта, што не быў выплачаны. Лес высеклі і 

па рэках Дзісне і Дзвіне сплавілі ў Еўропу. 

Высечкі ж, так званыя ляды, падзялілі на 

надзелы і па прымальным кошце сталі 

прадаваць ахвочым, якіх набралося нямала, бо 

да гэтага часу многія сяляне апынуліся ў стане 

малазямельных. 

Вось і мае родзічы – дзяды – адкупілі 

каля 100 га лядаў. Раскарчоўку праводзілі 

талакой уручную, пры дапамозе вагаў з 

бярвення, так бы мовіць, прыёмам лому. 

Праца патрабавала многа сілы, не ўсе 

вытрымлівалі такую нагрузку. Мой родны 

дзед, Шымуковіч Сцяпан Якаўлевіч, 

надарваўся і ў 1919 г. ва ўзросце 45 гадоў, 

быўшы бацькам 13 дзяцей, памёр. Стрыечны 

дзед, Юзюк Шымуковіч, па гэтай жа прычыне 

ў 47 гадоў сышоў у іншы свет у 1916 г. Аднак 

ужо добрая частка зямлі была ачышчаная ад 

пнёў, карчоў, хмызнякоў і пераўтвораная ў 

ворную зямлю. З’явіліся першыя вёсачкі і 

хутары, якія мелі назвы, звязаныя з лесам. 

Мая вёсачка Баркоўшчына мела 10 

домаўладанняў, дзе жыло прыкладна 75 – 80 

чалавек. Для тыповасці, а можа і для гісторыі, 

наколькі дазваляе памяць, пастараюся 

пералічыць усе населеныя пункты. Ліпна – 12 

хат, Мерзлякі – 9, Узгарэліца І – 10, 

Узгарэліца ІІ – 3 хаты. У Васілёнках – 9 хат, 

бальшынёй жыхароў якіх былі прыезджыя, 

відаць, з Літвы. Фядосава – 15 двароў, усе 

жыхары паходзілі з Літвы. Хутары: Куты – 3 

хаты, Рыбак – 2, Барсук – 2, Понары – 1, 

Камароўка – 2, Ляскова – 2, Залессе – 1, 

Піянерыя – 1 хата. Бадзенкі знаходзіліся каля 

рачулкі Яленкі, дзе быў вадзяны млын, сядзіба 

пана Якавіцкага і 3 хаты яго парабкаў. 

Станіславова – сядзіба пана Якавіцкага. У 

1944 г. была пачатковая школа. Не цяжка 

здагадацца, што большасць назваў тым ці 

іншым чынам невыпадкова маюць сувязь з 

лесам. Кажуць, што яшчэ ў закутку быў 

хутарок Воўчая Доля, але я яго не застаў, хоць 

Былая польская школа ў Акунёве 
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у гэтых мясцінах нарадзіўся і рос, а ў 1957 г. 

працаваў брыгадзірам паляводчай брыгады. 

На гэты дзень у Фядосаве ёсць дзве 

хаты, дзе жывуць два пенсіянеры, у Ліпне – 

тры, дзе жыве пяць чалавек пенсійнага і 

блізкага да пенсіі ўзросту. 

Упэўнены, што мала хто з жыхароў 

вёскі Сіцькова можа назваць хаця б палову 

тых вёсак і хутароў, якія зніклі на згаданай 

мной тэрыторыі. Дрэнна, калі мінуўшчына 

зыходзіць у забыццё, сорамна, калі мы не 

ведаем сваіх каранёў. Што ж датычыць зямлі, 

некалі адваяванай у прыроды коштам 

чалавечых жыццяў, – яна даўно ўжо страціла 

стан ворыва. Гэта ўжо няўдобіца. 

Стэфанполеўская калонія і яе ваколіцы 

Цэнтр калгаса – Акунёва, 

Жыццё бурліла тут вядома. 

Бібліятэка, клуб, кантора, 

Ды сярэдняя шчэ школа. 

Адусюль спяшаліся да крамы 

Мужыкі, дзеці, асабліва мамы. 

Нібыццам бы з даўніх вякоў 

Кіраваў калгасам Шчарбакоў. 

Народ быў вельмі працавіты, 

Вёска была ўходжанай, абжытай. 

Жыхары Яленскія, Васілёнкі, 

Акуні, Талапілы, Стальмачонкі, 

Мішута, Струй, Сяліцкі, 

Макарскія, Лебедзеў Віцька, 

Кісель, Аляксей Федарэц, 

Марцінкевіч, Мядзелец. 

Козел, пячнік вельмі патрэбны, 

Старэйшына вёскі Ганебны, 

Аграном калгаса Краснякоў, 

Шмат працавітых кабет і мужыкоў. 

Калі ж ты, паважаны ягамосце, 

Будзеш на Акунёўскім пагосце, 

Глянь ты направа, ці налева, 

Нібы трупы ляжаць там дрэвы. 

На жаль вёска шпарка вымірае, 

Ніхто лепшай долі не чакае. 

Што ні двор, то пенсіянеры, 

Што вёска выжыве, няма веры. 

Абеліск з імёнамі паўшых ваякаў, 

Кожны сваяк іх даўно аплакаў, 

Не знайшлі яму лепшага месца-долі, 

Нібы бабыль, стаіць у полі. 

Ліпаціна, Лашкава, Разгары, 

Цяпер пра іх пачнем гутарыць. 

Са слоў старэйшых жыхароў, 

Было тут больш сарака двароў. 

Шумеў калісьці гай ліповы, 

Людзі папрацавалі адмыслова. 

Ляду ўручную карчавалі, 

Няўдобіцу ў раллю ператваралі. 

Шэнды, Ганебныя, Талапілы 

Карчавалі ляды, што было сілы. 

З няўдобіцы раллю зрабілі, 

Патраціўшы шмат здароўя і сілы. 

Да самага балота зямлю адваявалі, 

“Петушком” гэты ўчастак называлі. 

Было тут некалькі хат абжытых, 

Не лайдакоў, мужыкоў працавітых. 

Сташкевічы – родныя браты, 

Чужакі, родзічы, сваты: 

Яленскія, Гіргель, Сядлоўскі, 
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Васілёнкі, Панкрат, Махальскі. 

Матулеўскі, Грыгаровіч, Лашка – 

Цяпер пералічыць усіх цяжка. 

Многія ўжо сышлі ў магілу, 

Другія з’ехалі, хто меў сілу. 

Засталіся тры пенсіянеркі нямоглыя, 

Забытыя людзьмі і Богам. 

Быў тут ветэрынарны ўчастак, 

Загадваў ім ветурач Цяста. 

Глінскія, Ясіна, Стальмакова, 

На зямлі працаваць тут гатовы. 

Тут знакамітыя дынастыі хлебаробаў, 

Таленавітага люду тут многа. 

Мужчыны-волаты, у моцы і кабеты, 

З даўніх пор іх род меў статут гэты. 

Люцкія, Таболы, Сташкевічы, 

Нявесты – красуні, жаніхі – малайцы. 

Два браты Ганебныя – “дубкі”, 

Козел, Гмыза, Зуёнкі. 

Налівайка, Лашка, Левановіч, 

Мішута, Рэдзька, Шымуковіч. 

Панкрат, Закрэўскі, Шалагур, 

Лагун Юльян – бухгалтар-балагур. 

Чарняўскі, пенсіянер Валынец, 

Давыдзёнак да кабет удалец. 

Разумчык – пчаляр знакаміты, 

Івашкевіч, Шэнды – два браты. 

Несцяровіч, Шымуковіч Дунька, 

Самагоншчыца Асоцкая Ядзюнька. 

Асоцкія, у сталым узросце дзве сястры, 

Хрол Мікалай, Шалагуры. 

Далі каманду ў пасёлак тым часам, 

А людзі далі дзёру з калгаса. 

Дажылі да такой нечаканай хібы, 

На паперы вёскі, а дзе сядзібы? 

У Ясіне хата стаіць адзінока, 

А жывога люду няма навокал. 

Сакалова, Ельня, Бікеш, Паплавы, 

Народ тут працавіты, слаўны. 

Уздоўж Яленкі, Дзісны ракі, 

Жыллё размясцілі мужыкі. 

Як жывы сведка скажу пра гэта, 

Тут працавітыя мужыкі і кабеты. 

Сушка, Якімовіч, Мішуты, 

Гмыза, Табола, Панкраты. 

Струі, Казёл, Маркевіч, 

Люцкая Лідзія, Мацкевіч, 

Глінскія, Мароз, Бяляўскі, 

Кавінька, майстар дарог запраўскі. 

Іван Мішута майстар на ўсе рукі, 

Зрабіць рамы, сыграць ад скукі. 

Данат Кляшчонак – паляўнічы, 

Аўтарытэт Мікалай Сініца. 

Тут маюцца аж два пагосты, 

Аналіз іх стану самы просты. 

Зараслі быллём многія магілы, 

А ў пенсіянераў ужо няма сілы. 

Калі так-сяк трымаецца Сакалова, 

Усе тры другія да смерці гатовы, 

Двары, хаты, хлявы апусцелі, 

Нібы людзі, састарэлі, асірацелі. 

Ткачова, Вусце, Пагарцы, 
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Мужыкі, кабеты, малайцы. 

Расцілі бульбу, лён, авёс і жыта, 

Цяпер усё гэта забыта. 

Было тут шмат працавітага люду, 

Панкраты, Краські ды тры Буды. 

Лебедзеў, Дрылы, Віткоўскі, 

Таболы, Казельскія, Маслоўскі. 

Козел, Рэлік, Дзямешка, 

Рэдзька, Талапіла, Сушка, 

Яленскі, Мішута, Якімовіч, 

Панкрат Васіль і Шымуковіч. 

Зараз наўкол чыстае поле, 

Ніводнай хаты няма болей. 

Пагост непрывабны выгляд мае, 

Хоць памерлых і прымае. 

Зараз спытаемся ў Рудні, 

Як яе жыхары правяць будні. 

Няхай раскажуць нам пра гэта 

Яе мужыкі і кабеты. 

Як на палетках яны шчыруюць, 

Кароў, свіней, курэй гадуюць. 

Трое аднафамільцаў Мацкевічаў, 

Столькі ж Мішутаў удальцоў. 

Рунда Філіп, Дзямешка, Капцюг, 

Кожны працаваў аж за двух. 

Шайтар – настаўнік старэйшы, 

Шымуковіч Іван, за ўсіх мудрэйшы. 

Зямелька тут даўно абжыта, 

Расла добра пшаніца, жыта. 

А куды ж збегліся вашы дзеці? 

Шчасця шукаць у белым свеце? 

Стэфанполле, Відокі, 

Іх жыхары шукаюць свае вытокі. 

Улада часта тут мянялася, 

Ад кожнай штосьці сваё засталася. 

Багаты граф тут жыў, бы цар. 

Зямельны меў вялізарны абшар, 

Які Стэфанпольскай калоніяй зваўся, 

Пад пазыку ў банк закладаўся. 

Час бег, і стаў граф потым, 

Як і многія з паноў – банкротам, 

Калі палякі ўладарылі былі, 

Трох асаднікаў зямлёй надзялілі. 

Палкоўнік, паручнік, Гумінскі садавод, 

Кожны атрымаў па 30 га адвод. 

Чацвёра Грыдзюшкаў братамі былі, 

Па добраму кавалку купілі зямлі. 

Мішуты на іх глядзелі, глядзелі 

Ды і выкупілі зямельныя надзелы. 

Баговіч, Хрол, Тараракі былі 

Уладальнікамі ўласнай зямлі. 

Яленскі, Гмызы, Чарняўскі, 

Сойка, бацюшка Беганскі 

Жылі спакойна, працавалі, 

Перамен ніякіх не чакалі. 

Улада змянілася, прыйшлі саветы. 

Кожны на сабе спытаў парадак гэты. 

Усе тры асаднікі і іх сем’і пры гэтым 

У таварняках паехалі без білетаў. 

Калгас тут вырас “Бальшавік”, 

Па тэрыторыі ён быў невялік. 

Міхась Чарняўскі – старшыня, 
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Простаму люду не раўня. 

Цяпер аграмадны гэты абшар, 

Хоць каці па ім ты шар. 

Навокал ні жывой душы, 

Жыць сумна і паміраць не спяшы. 

Як вызвалілі нас ад ціску польскага 

саветы, 

Парадак не да густу быў новы гэты. 

Без віны ты мог быць арыштаваны, 

Без суда на Поўнач, у Сібір сасланы. 

З Пагарцоў – Кабяк-Мядзелец Ігнат,  

Ён людзям хат справіў шмат. 

З Вусця – Івашкевіч Апанас, 

Што дрэннага ён зрабіў для нас? 

Аднаасобнік з Акунёва Рэдзька Макар 

Не пазбег ГУЛагаўскіх ён нар. 

Сяргей Мацкевіч з вёскі Рудня –  

10 год у ГУЛагу ў святы і будні. 

Браты Мішуты, Мароз з Сакалова 

Ў Сібіры лес валілі адмыслова. 

Скіплінскі, Мацкевіч са Стэфанполля –  

У Воллагу ім было “раздолля”. 

Бабуцінская Ядвіга, Якавіцкі Стэфан –  

У Карлагу працаваў ельнінскі пан. 

У васьмідзясятых іх усіх рэабілітавалі. 

Глінскага Фёдара з Сакалова 

расстралялі.  

Зямля святая, даная нам Богам, 

Стала чужой ужо за тваім парогам. 

Гэты бясцэнны прыродны дар, 

А ты на ёй – не гаспадар. 

Не арандатар, не батрак, 

І тое – не гэтак, і гэта – не так. 

Радзіць зямелька перастала, 

Бо ўвагі чалавечай стала мала. 

Ты яе рабуеш, эксплуатуеш, 

Яе мольбы, просьбы не чуеш. 

Яе ты адрокся, а яна так цябе маніла –  

Вось і расплата наступіла. 

Няма мяса, зерня, лёну, малака, 

А таму пустыя адсекі ў кашалька. 

Вёска так шпарка вымірае. 

А што ў будучыні нас чакае? 

Гэта не проста верш пра пэўную 

тэрыторыю нашага раёна. Гэта мой дар памяці 

пра населеныя вёскі і хутары, пра імёны тых, 

хто тут жыў і працаваў. То бок свайго роду 

сувязь пакаленняў, тых, хто жыў і працаваў, 

працягвае працаваць на гэтай зямлі, і 

пакаленням тых, хто па той ці іншай прычыне 

вымушаны быў міграваць. 

Для мяне гэтыя мясціны, вёскі і іх 

жыхары не чужыя. Я тут працаваў старшынёй 

сельскай рады (сельсавета), намеснікам 

старшыні калгаса, настаўнікам і дырэктарам 

Акунёўскай СШ. Палічыў за свой абавязак 

захаваць некаторы гістарычны перыяд гэтых 

мясцін для нашчадкаў, узяць удзел у захаванні 

сувязі пакаленняў. Як мне тое ўдалося зрабіць, 

прапаную судзіць чытачам і землякам. 

Фадзей Шымуковіч, г. Дзісна 


