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 НАШЫ НАВІНЫ 

ЭКСКУРСІІ 

Захавальніца музейных фондаў Марыя 

Ермалёнак правяла экскурсію ў 

этнаграфічным музеі “Сялянская хата” для 

вучняў трэцяга класа нашай школы. Падчас 

аповеду дзеці знаёміліся з прадметамі побыту 

нашых продкаў у мінулым, цікавіліся іх 

прызначэннем. Большасць рэчаў яны бачылі 

ўпершыню, і таму экскурсаводу трэба было 

шмат тлумачыць і паказваць, як нашы продкі 

карысталіся рознымі рэчамі і як тыя рэчы 

называюцца па-беларуску. 

ГОСЦІ З МІНСКА 

Па прапанове гаспадара аграсядзібы 

“Жураўліная Ельня” Андрэя Літвінава з вёскі 

Сухія сем’і Груздзіловіча Вячаслава і 

Міхайловіча Андрэя, якія прыехалі да яго на 

адпачынак з Мінска, пажадалі наведаць наша 

музейнае аб’яднанне, аб якім даведаліся яшчэ 

з інтэрнэт-сайта. Вітаўт Ермалёнак правёў 

экскурсіі па трох музеях. І хоць наведвальнікі 

не мелі гістарычнай адукацыі, яны былі па-

сапраўднаму захоплены шматлікімі цікавымі 

экспанатамі гістарычнага музея, і гісторыямі 

іх знаходак. Здзівіла гасцей і экспазіцыя музея 

кнігі і друку, дзе іх уразіла вялікая колькасць 

выданняў на розных мовах, а таксама багацце 

літаратурнай спадчыны Мёршчыны. 

Этнаграфічны музей “Сялянская хата” захапіў 

гасцей сваёй аўтэнтычнасцю. На ўспамін госці 

са сталіцы набылі кнігі кіраўніка музея аб 

родным краі. 

У верасні наведала нашы музеі 

супрацоўніца часопіса ”Роднае слова” 

Хрысціна Пучынская. Кіраўнік музеяў 

пазнаёміў госцю з экспазіцыямі музеяў, 

зацікавіў гісторыяй асобных рарытэтаў. 

Больш за ўсё госці з Мінска спадабалася 

багацце музея кнігі і друку, дзе сабраны 

сапраўдныя кніжныя скарбы. У 

этнаграфічным музеі Хрысціна была 
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зачаравана майстэрствам вышывак ды 

ткацкімі вырабамі мінулых часоў. У 

гістарычным музеі яе захапіла багатая 

калекцыя манет і папяровых грошай, гісторыя 

знаходак скарбаў. 

Цітовіч Іосіф Мар’янавіч дапамагаў 

нам у будаўніцтве этнаграфічнага музея, зараз 

ён наведаў музей, каб пазнаёміцца з 

экспазіцыяй. Дзяцінства яго прайшло ў вёсцы 

ў 50-я гады ХХ стагоддзя, таму шматлікія 

сельскагаспадарчыя прылады працы і 

прадметы хатняга ўжытку яму былі добра 

знаёмы. Аднак нават дасведчанаму ў 

мінуўшчыне чалавеку шмат якія рэчы з 

экспазіцыі выявіліся незнаёмымі. Таму ён з 

цікавасцю слухаў аповед кіраўніка музея аб 

шматлікіх рарытэтах сялянскай хаты. 

УРОКІ Ў МУЗЕІ 

Пры вывучэнні тэмы “Мастацтва 

старажытных зямель Беларусі” ў курсе 

“Сусветная мастацкая культура” ў сёмых 

класах настаўніца Таццяна Васільеўна Сарока 

прывяла вучняў на ўрок у гістарычны музей. 

Кіраўнік музея Вітаўт Ермалёнак распавёў аб 

археалагічных помніках Мёршчыны – 

стаянках, гарадзішчах, курганах і знойдзеных 

у нашым краі прадметах мастацтва. 

Навучэнцы з цікавасцю разглядалі амулеты з 

рога і косці, абярэгі з медзі і бронзы, пацеркі, 

арнаментаваныя кавалкі керамікі і інш. 

Асаблівую ўвагу кіраўнік музея звярнуў на 

адзіныя ў Беларусі знаходкі: выяву сабачкі на 

кераміцы ІІ тыс. да н.э, арнаментаваную 

каменную сякеру І тыс. да н.э., прасліцы з 

арнаментам і інш. 

СЕНСАЦЫЙНАЕ АДКРЫЦЦЁ 

Падчас работы па пракладцы 

каналізацыі старэйшы ўдзельнік нашага 

гуртка Антон Ермалёнак на завулку імя 

М.Фрунзэ на метровай глыбіні наткнуўся на  

старадаўняю печ-каменку. З 

дакументаў мы ведаем, што сучасны завулак 

размешчаны на месцы былой вёскі Русачкі, 

якая ўпершыню ў вядомых нам крыніцах 

згадваецца толькі напрыканцы XVIII 

стагоддзя. Таму вывучэнне знойдзенага 

археалагічнага артэфакта дазволіла нам 

прыадчыніць таямніцу гісторыі гэтага 

паселішча. Памеры сярэднявечнай печы-

каменкі складалі ў дыяметры 1м 20 см. 

Таўшчыня слою вуголля і попелу – 20 см. 

Асноўныя знаходкі – кавалкі збаноў XVI – 

XVIII стcт. У тыя часы менавіта ў гліняных 

начыннях рыхтавалі сяляне ў печы свае 

стравы. Агульная колькасць аскепкаў 

венчыкаў, донцаў і бакавін склала звыш ста 

адзінак. Усе яны зроблены на ганчарным коле. 

Ніжэй венчыкаў бакавіны ўпрыгожаны 

хвалістым арнаментам – сімвалам вады і 

абароны ад нячыстай сілы. Падобным 

арнаментам карысталіся нашы продкі на 

працягу тысяч гадоў. У культурным пласце 

захавалася шмат абпаленых каменняў і 

абмазкі з гліны, што сведчыць аб тым, што 

шчыліны паміж камянямі былі замазаны, каб 

паміж імі не праходзіў дым. Акрамя керамікі, 
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адзіная з жалезных рэчаў, знойдзеных намі, 

была падкоўка для абцасаў ботаў таго часу. 

Побач на адлегласці 1,5 метра знаходзілася 

яма, запоўненая культурным пластам, але 

знаходак у ёй не апынулася, што сведчыць пра 

больш позняе яе існаванне. Магчыма, у ХІХ – 

ХХ стагоддзях гэта была яма-бульбасховішча. 

Знаходкі пацвярджаюць існаванне паселішча 

адначасова з маёнткам Мёры пяцьсот год таму 

. Але ў культурным пласце печы-каменкі было 

знойдзена і некалькі венчыкаў керамікі ХІІ – 

ХІІІ  стагоддзяў. Тым самым можна 

сцвярджаць, што на гэтым месцы паселішча 

існавала значна раней, чым лічылася дагэтуль. 

Адкрыццё старажытных Русачкоў было 

здзейснена дзякуючы ручной працы з 

рыдлёўкай. Калі б гэтыя працы выконваў 

экскаватар, малаверагодна, што знаходка была 

б заўважана. Не менш важна і тое, што 

Ермалёнак Антон з’яўляецца па адукацыі 

гісторыкам-археалогам, таму мае для 

здзяйснення пошуку неабходныя тэарэтычныя 

веды. На жаль, мы можам сцвярджаць, што 

большасць сенсацыйных адкрыццяў загінула 

або гіне падчас земляных прац, якія 

выконваюць недасведчаных ў археалогіі 

людзі. 

ЗНАХОДКІ КІРАЎНІКА МУЗЕЯЎ 

Кіраўнік музеяў Вітаўт Ермалёнак 

спрабаваў зрабіць падарожжа на Святую 

зямлю праз тур у Егіпет. Але на мяжы з 

Ізраілем, як і іншыя шматлікія турысты з 

Беларусі, Украіны, Казахстана, Малдовы, ён 

не прайшоў пашпартны кантроль і вымушаны 

быў затрымацца на курорце ў егіпецкім 

Шарм-эль-Шэйху. Як заўсёды, затрыманы не 

марнаваў дарэмна часу, а займаўся пошукам 

экспанатаў. А той, хто шукае, абавязкова 

знойдзе. На ўзбярэжжы Арабскай затокі, там, 

дзе частка Сінайскага паўвострава калісьці 

была дном Чырвонага мора, ён адшукаў 

закамянелыя каралы узростам некалькі 

мільёнаў год. Акрамя таго, вывучаючы 

каньён, мёрскі гісторык адшукаў сляды 

мезазойскай эры ў адкладаннях пластоў 

камення. У нашчадкаў старажытных егіпцян-

коптаў, якія захавалі хрысціянскую веру, 

беларускі турыст набыў два абразы – 

“Хрыстос у цярновай кароне” і “Маці Божая 

Копцкая”. Папоўнілася і калекцыя баністыкі 

нашых музеяў за кошт папяровых грошай 

вартасцю  пяць фунтаў. На іх аверсе выява 

мінарэта мячэці намесніка Абасідаў у Егіпце 

ібн-Тулуна, пабудаванай у 879 годзе. На 

рэверсе – барэльеф фараона з грабніцы. 

Вадзяны знак – залатая маска фараона 

Тутанхамона. На аверсе прывезенай намі 

купюры вартасцю адзін фунт мы бачым 

скульптуры храма Рамзеса ІІ у Абу-Сімбэле, а 

на яе рэверсе  – выява мячэці Каіт-бея, 

пабудаванай у 1474 годзе ў Каіры. 

Нумізматычны аддзел гістарычнага музея 

папоўніўся манетамі. Гэта адзін егіпецкі фунт 

з выявай фараона Тутанхамона, пяцьдзясят 

піястраў з партрэтам царыцы Клеапатры з 

дынастыі Пталамеяў ды інш. 

ЗНАХОДКІ АРГАНАЎТАЎ 

Асабліва прыемна, калі нас не 

забываюць “арганаўты” з самых даўніх часоў 

існавання гуртка, якому сёлета спаўняецца 

ўжо 42 гады. Вось і ў верасні наша актыўная 

“арганаўтка” з канца 70-х гадоў ХХ стагоддзя 
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Канапелька Зоя ў чарговы раз падаравала 

сваю новую знаходку. Непадалёку ад 

Урбанава падчас меліярацыйных работ была 

знойдзена сталовая лыжка другой паловы ХІХ 

стагоддзя, вырабленая ў Варшаве на 

знакамітай фабрыцы “Fraget “. Лыжка з 

бронзы, але спачатку была пасярэбрана. Самае 

цікавае, што на ёй змешчана манаграма 

ўладальніка лацінскімі літарамі “B S”. 

Магчыма, гэта манаграма ўладальнікаў 

маёнтка Казакова Багачовых, які месціўся 

непадалёку ад Урбанава. Можна меркаваць, 

што лыжка магла належаць багатаму 

мешчаніну з Друі, якая таксама знаходзіцца 

непадалёку ад згаданай вёскі. 

Батарчук Віталь займаўся ў гуртку ў 

пачатку ХХІ стагоддзя і ўжо тады перадаваў 

для музея свае знаходкі. Зараз таксама, 

наведаўшы наш музей, ён перадаў сваю 

чарговую знаходку – алюмініевы каталіцкі 

абразок, які вернікі католікі насілі на шыі. На 

ім з аднаго боку змешчана выява Маці Божай 

Шкаплернай, з другога – Езуса Хрыста 

Міласэрнага. Датуецца медалік 30-мі гадамі 

ХХ стагоддзя. Знайшоў Віталь яго ў зямлі ў 

вёсцы Бабарыкі. 

Іваноў Дзіма яшчэ вучыцца ў дзявятым 

класе, але, прайшоўшы загартоўку ў гуртку, 

ён таксама імкнецца знайсці экспанаты для 

музея. Летам у вёсцы Казлы ён знайшоў 

цікавую цагліну з лацінскімі літарамі “L S”. У 

інтэрнэце аб гэтым нічога не адшукаў. Таму 

прынёсшы ў музей, хлопец распытаў кіраўніка 

гуртка Вітаўта Ермалёнка аб загадкавых 

літарах. Кіраўнік музея растлумачыў, што гэта 

– таўро цагельні ў Лявонпалі, якая была 

пабудавана і належыла ўладальніку сядзібы 

Станіславу Лапацінскаму. Менавіта падобныя 

цагліны выкарыстоўваліся для адбудовы 

палаца і гаспадарчых пабудоў у Лявонпалі 

пачатку ХХ стагоддзя. У адноўленай сядзібе 

адбылося вяселле сына С.Лапацінскага 

Эўзебіюша ў 1905 годзе. Пасля вайны, калі 

пайшло разбурэнне будынкаў, моцную цэглу 

выкарыстоўвалі для сваіх патрэбаў не толькі 
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сяляне наваколля, але і жыхары паселішчаў за 

дзясяткі кіламетраў ад Лявонпаля. 

Не адстаюць ад старэйшых і 

гурткоўцы, якія толькі сёлета пачалі займацца 

ў нашым гуртку. Так, Несцярэнка Аня 

прынесла жалезныя нажніцы 60-х гадоў ХХ 

стагоддзя для стрыжкі авечак, якія падараваў 

для музея яе дзядуля. Капусцёнак Мацвей 

падараваў у фонды гістарычнага музея шмат 

манет эпохі СССР вартасцю 1, 2 3, 15 капеек. 

Старэйшыя з іх адносяцца да 40-х гадоў ХХ 

стагоддзя. 

ПАДАРУНКІ АД СЛАВАМІРА ДАРГЕЛЯ 

Кожны раз, наведваючы нашы музеі, 

наш зямляк пісьменнік Славамір Даргель 

перадае для іх разнастайныя экспанаты. Не 

выключэннем стаў і апошні яго візіт у 

гістарычны музей. Для нумізматычнай 

калекцыі ён перадаў італьянскую манету 1993 

года вартасцю 200 лір.  Цікавасць яе ў тым, 

што манета была чаканена да 70-гадовага 

юбілею ваеннай авіяцыі Італіі. Калекцыя 

значкоў музея, дзякуючы нашаму рупліўцу, 

папоўнілася значком “Студэнцкі атрад 

Малдаўскай ССР 1987". Наш зямляк перадаў 

нам таксама выданне, надрукаванае ў 1963 

годзе: "Устав гарнизонной и караульной 

службы Вооружённых Сил СССР». Яно 

пабачыла свет у ваенным выдавецтве 

Міністэрства Абароны СССР. Гэтым 

выданнем мінулы статут, прыняты ў 1950 

годзе, загадам міністра абароны СССР 

маршала Р.Маліноўскага быў прызнаны 

састарэлым.  Перадаў Славамір Рыгоравіч і 

сваю чарговую кнігу на рускай мове «Аист 

Ася». Гэта выданне для дзяцей было напісана 

нашым земляком яшчэ раней. Але зараз аўтар 

вырашыў надрукаваць яго асобнай кніжкай. 

Галоўны змест кнігі – любоў чалавека да 

“братоў нашых меншых”. У творы 

распавядаецца, як звычайная жанчына 

выратавала маленькае бусляня, якое вырасла ў 

прыгожую птушку і стала верна служыць 

сваёй гаспадыні. Апавяданне будзе цікавым не 

толькі дзецям, але не пакіне раўнадушным і 

дарослага чалавека. 
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МАРКА Ў ГОНАР СЛАВУТАГА 

ЗЕМЛЯКА 

Наш край размешчаны далёка ад 

марскіх берагоў, але нягледзячы на гэтую 

акалічнасць, шмат хто з нашых землякоў 

звязалі сваё жыццё з морам і здзейснілі шмат 

подзвігаў у сваёй дзейнасці. Выдатнымі 

подзвігамі адзначана і жыццё нашага земляка 

віцэ-адмірала Героя Савецкага Саюза Ягора 

Андрэевіча Томкі. Вось чаму 7 ліпеня гэтага 

года Міністэрства сувязі і інфарматызацыі 

выпусціла ў абарачэнне чатыры паштовыя 

маркі і блок з серыі “Адміралы ваенна-

марскога флоту, ураджэнцы Беларусі”. 

Выпуску ў абарачэнне была прысвечана 

ўрачыстасць у Мінску. Ад Мёршчыны на ёй 

прысутнічалі сястра Героя Нона Саркісян, 

намеснік старшыні райвыканкама Таццяна 

Стальмачонак, намеснік дырэктара па 

выхаваўчай рабоце СШ № 3 Вольга 

Федуковіч. Ва ўрачыстасці ўдзельнічала шмат 

марскіх афіцэраў на чале з контр-адміралам 

Уладзімірам Дронавым, сябрам Ягора Томкі. 

Новы паштовы праект быў падрыхтаваны 

дзякуючы Беларускаму саюзу маракоў і 

прысвечаны чатыром Героям Савецкага Саюза 

ўраджэнцам Беларусі: віцэ-адміралам Ягору 

Андрэевічу Томку, Георгію Мікіцічу 

Халасцякову, Валянціну Андрэевічу Дразду, 

контр-адміралу Ўладзіміру Мікалаевічу 

Дронаву. Над праектам працавалі мастак 

Віктар Чайчук, дызайнер Яўгенія Бядонік. 

Друк поўнакаляровы, афсетны, на мелаванай 

гумаванай паперы, маркі акантаваны 

зубчыкамі. Памер марак 40 на 28 мм, намінал 

М, які адпавядае перасылцы міжнароднай 

прыярытэтнай паштоўкай. Агульны тыраж 

кожнай маркі 60 тысяч. У дадатак да кожнай 

маркі была надрукавана паштоўка з выявай 

карабля, на якім служылі маракі-героі. Для 

нашага земляка на паштоўцы змешчана выява 

падводнай лодкі праекта 67О-“Скат”. Тыраж 

паштовак зусім невялікі,  усяго 4 тысячы 

асобнікаў і таму хутка стане рарытэтам у 

філакарцістаў – калекцыянераў паштовак. Усе 

маркі таксама выйшлі асобным блокам 99 на 

73 мм накладам 20 тысяч экзэмпляраў. У 

дадатак быў выпушчаны і асобны канверт з 

наклееным блокам з чатырох марак і выявай 

на ім падводнай лодкі беларускага 

вынаходніка ХІХ стагоддзя К.А.Шыльдэра. 7 

ліпеня адбылося гашэнне марак, блокаў, 

паштовак і канвертаў спецыяльным 

штэмпелем “Першы дзень”. Адразу блок і 

асобныя маркі ўвайшлі ў падарачны набор 

марак “Славутыя імёны Беларусі”. Дзякуючы 

ўдзельніцы ўрачыстасці Вользе Мікалаеўне 

Федуковіч, якая нам падаравала атрыманыя 

маркі, яны ў нашых музеях зоймуць годнае 

месца. 

Князева пячатка   

Ішлі восеньскія дні, правеяныя вятрамі 

і пралітыя дажджамі. Вада збіралася ў 

ручаінкі ды порстка бегла ў нізіны. У ручаінак 

мелася свая праца – ворыва, бо прамыіны 

свідравалі глебу, сягалі самога пяску, які 

блішчэў мноствам дзівосных каменьчыкаў. 

Такім часам, аднаго ранку бег сабе 

хлапчына Мікітка берагам возера, каб 

падзівіцца, ці ёсць там ужо рыбакі. Шпарка 

так бег Мікітка, што і паслізнуўся на адной з 

прамыін, праточанай восеньскай ручаінкай, 

ды ляснуўся з маху надта балюча. Хацеў ужо 
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хлапчына заенчыць з болю, але вока яго 

прыцягнуў зялёны кружочак, што ляжаў на 

прамытым бліскучым пяску, – Мікітка 

забыўся пра боль і крыўду на шкодную 

ручаінку, падняў кружочак з пяску ды паклаў 

на сваю далонь. Вялікую радасць меў 

хлапчына са свае знаходкі ды пабег дадому да 

дзеда, каб пахваліцца навіной і распытацца, 

чым яна ёсць. 

Прыбег Мікітка дадому, а дзеда не 

застаў – той толькі пакінуў на стале запіску 

для ўнука, што пайшоў у краму па соль і 

запалкі. Хлапчына крыху засмуціўся, бо не 

меў магчымасці ні з кім падзяліцца радасцю 

знаходкі, акрамя коткі, якая круцілася каля яго 

ног і задаволена мурчэла. Але хіба ж яна 

магла зразумець Мікіткава захапленне? 

Вядома – не.  

Хлапчына падыйшоў да стала ды 

паклаў зялёны кружочак на чысты аркуш 

паперы, які ляжаў побач з запіскай. Вырашыў 

чакаць вяртання дзеда, каб развязаць усе 

пытанні разам. Кружочак быў мокры – па 

краях яго на паперы праступіла вільгаць. 

Мікітка заўважыў гэта ды вырашыў 

перакласці кружочак на лаву, каб не псаваць 

добры аркуш, патрэбны для школьнай навукі. 

Тут хлапчына заўважыў, што на тым месцы, 

дзе ляжала яго знаходка, застаўся след: на 

паперы адбілася выява вершніка, які ўздымаў 

над сабой меч ды імчаў кудысь на кані. 

Мікітка загледзеўся на той след і вельмі 

здзіваваўся – вершнік і яго конь сталі рухацца, 

нібыта жывыя. Тое ж было толькі паловай 

дзіва, бо на чыстым аркушы паперы пачалі 

з’яўляцца літары, якія збягаліся ў словы, чуўся 

гук, бы то драпае пёрка, але не было відаць 

рукі, што гэта чыніла. Страшна стала 

хлапчыне – ён хацеў адбегчыся ад аркуша ды 

схавацца за печку, але цікавасць перамагла 

боязь, і ён пачаў чытаць, бо меў дагэтуль 

колькі гадоў кніжнага вучэння, добра 

слібізаваў і складаў словы ў сказы. А ўгледзеў 

Мікітка такое: “З Божае Ласкі вялікі князь 

літоўскі і кароль польскі вітае нашчадка 

гонару слаўных продкаў”. Праз якія імгненні 

ўнізе аркуша, дзе нядаўна ляжаў зялёны 

кружочак, з’явіўся подпіс: “Жыгімонт ІІ 

Аўгуст”. 

Дзіву Мікіткаваму не было мяжы. Тут 

хлапчына пачуў дзедавы крокі ў сенцах і 

шпарка пабег туды, каб пра ўсё яму найхутчэй  

распавесці, а галоўнае – паказаць. Мікітка 

схапіў дзеда за руку ды пацягнуў за сабой да 

стала. Вось яны ўжо і перад аркушам, але 

папера яго – чыста-белая, быццам і не было на 

ёй ані следу літараў. А на лаве ляжаў 

загадкавы зялёны кружочак – маўклівая 

таямніца. 

Ігар Кандратовіч 

ХЛЕБ МОЕГО ДЕТСТВА 

Зайдёшь в хлебный магазин – и глаза 

разбегаются от количества разного вида хлеба. 

Десятки наименований и рецептов, разные на 

вкус. Хлеб формовой, хлеб подовой, целые 

буханки, половинки, нарезной. 

Хлеб отличается по форме и цене. 

Выбор хлеба большой, хлеба вдоволь. 

Смотря на эту разновидность хлеба, 

мне всегда приходит на память запах и вкус 

хлеба, который в моём детстве пекла моя 

мама. Этот запах и вкус ни с чем не сравнить. 

Его невозможно забыть. Мой отец всегда 

говорил:  
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“Вкус и запах хлеба начинается на 

земле. Как подготовишь землю, вспашешь её 

для хлеба, такой у тебя получится хлеб”. 

Слово «Хлеб» для моего отца и матери было 

святое. Не только для моих родителей, но и 

для моих односельчан. А в целом, я не 

оговорюсь, это слово было святым для 

каждого крестьянина и крестьянки. Недаром 

их называют – хлебопашцы. 

Мы привыкли называть хлебом то, что 

купили в магазине. Это готовый продукт. Но 

для крестьянина хлеб – не только готовый 

конечный продукт.  

Основой в составе каждого кусочка 

хлеба является зерно – рожь, или жито. У нас 

рожь называют житом, от слова “жизнь”. Хлеб 

– это основа жизни.  

Чтобы зерно дало хороший урожай, 

землю удобряли навозом. В беседах о 

посевной отец всегда говорил: идём вывозить 

навоз для хлеба. Навоз вывезен, землю 

необходимо запахать. Отец надевал белую 

рубашку и направлялся пахать землю под 

хлеб. Земля вспахана, заборонована, удалены 

все сорняки вместе с кореньями. Земля 

подготовлена. Далее наступал самый 

ответственный момент в жизни крестьянина – 

сеять рожь. Но в народе не говорили «сеять 

рожь», а с вдохновением произносили: сеять 

хлеб. 

Зерно приготовлено, очищено от 

сорняков. Оно золотом искрится в 

натруженных ладонях крестьянина. Сеять 

хлеб – это для крестьянина особенный 

праздник. Стоя на краю вспаханного поля, в 

чистой белой льняной рубашке, босиком, 

перекрестившись и произнеся «С Богом!», 

уверенной походкой хозяина отец, широко 

шагая по полю, взмахами руки сеял хлеб. 

Сколько счастья, радости и вдохновенья было 

у него в глазах – этого невозможно описать. 

Это нужно видеть своими глазами. На хорошо 

подготовленной земле рожь хорошо родится. 

Следует заметить, что не говорят, что рожь 

выросла, а уродилась. Земля рожает будущий 

хлеб. 

Рожь созрела, и в дело вступают 

женщины. Рожь нужно сжать. С песнями и в 

праздничной одежде жнецы делают первые 

зажинки. Сжатый сноп украшают цветами. 

Но, опять же, говорили: идём жать хлеб. Рожь 

сжата и свезена в овин. Обмолоченное зерно 

крестьяне называли хлебом. На трудодни в 

колхозе получали зерно, говорили – идём 

получать хлеб. Везли на мельницу молоть 

зерно, но в народе с любовью говорили - 

везём молоть хлеб. Смолотую муку так же 

называли – хлеб. В каждой крестьянской 

семье всегда была специальная деревянная 

бочка, которую называли – “дежка”. Только в 

этой дежке готовили тесто для хлеба – 

замешивали хлеб. Обязательно в белом 

переднике и рубашке, моя мама замешивала 

хлеб. В определённых пропорциях, только ей 

известных, она наливала в дежку кипячёной 

воды и насыпала муку. Тщательно руками 

перемешивала до определённой густоты и 

ставила на тёплую печь до утра. Хлеб должен 

подойти. Никаких других ингредиентов в хлеб 

не добавляли. Одна, чисто просеянная, ржаная 

мука. Стоя на печке, тесто постепенно 

поднималось, «росло». Оно, как живое, 

заполняло всю дежку, поднималось даже 

выше краёв дежки. Тесто дышало и к утру 

было готово для выпечки. Для выпечки хлеба 

использовались в основном берёзовые дрова. 

Печку топили жарко. Вытопив печку, убирали 

угли. Сосновым веником, который называли 

«помелом», печку чисто выметали. В доме 

всегда были в запасе кленовые листья и 

высушенный аир. На деревянную лопату 

клали листья клёна или аир. В белой рубашке 

и в переднике мама доставала из дежки тесто, 

формировала буханку и клала её на лопату. С 
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лопаты  она отправлялась прямо в горячую 

печку. В печке вмещались не более шести 

буханок хлеба. Закрывали заслонку в печи. До 

обеда хлеб испечётся. За весь этот период 

лицо матери было светлое и радостное. Оно 

светилось изнутри счастьем, душевной 

добротой. Всю доброту своей души, всю 

любовь она вкладывала в этот процесс – 

процесс выпечки хлеба. Не проходит и 

полчаса, как дом наполняется приятным 

ароматом. Ароматом хлеба. Этот аромат 

разносится по всей деревне. Все жители 

деревни знают: в этом доме печётся хлеб – и 

лица у них светлеют. Хлеб в доме – это 

радость и счастье. Оно не может удержаться в 

одном доме, а разносится по всей округе, 

принося радость другим людям. Хозяйка 

особенным чутьём узнает, когда можно 

вытаскивать испечённый хлеб из печи. 

Достанешь раньше – будет недопечённый, 

вытащишь позже – подгорит. На длинную 

скамейку ложится белое полотенце, и на него 

кладут буханки горячего хлеба, и сверху так 

же накрывают белым полотенцем. Полотенца 

льняные. Хлеб должен был охладиться. 

Листья клёна или аира отнимали от нижней 

корки. На корке оставался отпечаток листьев. 

В обеденный перерыв приходил домой отец и 

садился за стол. Мать брала буханку хлеба и 

разрезала пополам. Вместе рассматривали 

хлеб и постоянно с нежностью говорили: 

«Хлеб удался».  Отец брал половину буханки 

хлеба и отрезал несколько кусочков. Всей 

семьёй мы кушали хлеб. Просто съедали 

кусочек хлеба перед обедом, а потом обедали 

вместе с хлебом. На столе всегда находилась 

буханка хлеба. Она постоянно была накрыта 

белым полотенцем. Кусочки хлеба никогда не 

лежали на столе, их полностью съедали. К 

хлебу относились очень бережно, с 

уважением. На столе он всегда лежал на 

нижней корке. Если я, ещё совсем дитя, клал 

хлеб на верхнюю корку, от отца или матери 

получал строгое предупреждение. А если тебя 

поставить вверх ногами, как ты себя будешь 

чувствовать? Неудобно? Вот и хлебу так 

лежать неудобно. К хлебу относились, как к 

живому.  

Самым вкусным лакомством для нас, 

детей, была луста хлеба, намазанная маслом. 

Правда, масло могло и не быть. Тогда лусту 

посыпали сахаром. Мать отрезала большую, 

на всю буханку хлеба лусту и намазывала 

маслом. Но в доме кушать хлеб было 

неинтересно. Нужно было выйти на улицу и 

съесть его там. Необходимо было показать 

ожидающим друзьям, что я ем хлеб с маслом, 

и их угостить. Каждому давал откусывать по 

одному разу. В очередной раз меня так же 

угостят. Ценить и с уважением относиться к 

хлебу нас, детей, никто не учил словами. Мы, 

дети, постоянно присутствовали при всём 

процессе – от вывоза навоза и до выпечки 

хлеба. Всё видели своими глазами. По силе 

возможностей принимали участие. Дети 

всегда берут пример со взрослых. Мы брали 

пример с родителей и взрослых по отношению 

и любви к хлебу. Своим поведением и 

отношением они на личном примере учили 

нас бережно и с любовью относиться к хлебу.  

В моей памяти навсегда остался запах и 

вкус деревенского хлеба, испечённого 

заботливыми и ласковыми руками моей 

матери. В своём воображении я вижу отца в 

белой рубашке, босоногого, сеющего хлеб, и 

мать, тоже в белом, выпекающую хлеб. Вижу 

длинную деревянную лавку и стол с хлебом, 

накрытый белым полотенцем. Вижу также 

себя, босоногого мальчишку. С большой 

лустой хлеба в руке, намазанной маслом, я 

угощаю своих друзей вкуснейшим на земле 

хлебом. Хлебом, испечённым моей мамой. 

Хлебом моего детства.  

Славамір Даргель, 2015 г. 

“Вольны стралок” з Бабышак 

 Хутар у 5 дзесяцін зямлі не мог угадаваць 

трох братоў: Сцяпана, Віктара і Аляксандра 

Панізнікаў. Аляксандр 26 снежня 1929 года 

пакінуў радзіму з каардынатамі на той час: 

гміна Лявонпаль, павет Браслаўскі, ваяводства 

Віленскае. Вось так грамадзянін тагачаснай 

Польшчы стаў шахцёрам кампаніі “Анза” па 

адрасе: Францыя, дэпартамент Норд, г. 

Валансьен.  



Верасень, 2018 

   Там ён з жонкай пасябраваў з сям”ёй 

карпацкага украінца Васіля Плішчука.  У 1936 

годзе нават стаў скарбнікам створанага 

культурна-асветнага таварыства імя Тараса 

Шаўчэнкі.  Працаваць у шахтах амаль па пояс 

у вадзе было цяжка. Ратавала эмігрантаў 

“дэголеўская” салідарнасць. Пад нямецкай 

акупацыяй Францыі працаўнікі ядналіся ў 

суполкі. Узнік  Рух Супраціўлення. 9 мая 1942 

года Панізнік Аляксандр стаў 

дабраахвотнікам Польскіх узброенных сілаў у 

Францыі і стаў называцца францірорам – 

“вольным стралком”  6-й роты, 2-га батальёна, 

1-га палка гэтага партызанскага злучэння. Яго 

асабістая кніжка капрала мела № 1630.  

   У 1944 годзе Аляксандр атрымаў членскую 

кніжку Французскай камуністычнай партыі 

пад № 295062. 

   Узрушыла яго падзея 18 мая 1947 года, калі 

польскі дзяржаўны дзеяч генерал Аляксандр 

Завадскі ўзнагародзіў  у Францыі сімвалічным 

знакам Грунвальда больш як 40 французаў і 

200 польскіх грамадзянаў. Аляксандр Панізнік 

у доказ такой  пашаны займеў легімітацыйную 

адзнаку № 166449. 

   У канцы 1947 г. былы шахцёр, інвалід на 

ўсім забяспячэнні Панізнік А. Д. адправіўся на 

радзіму – “у рай”, як абяцалі тады розныя 

службісты, перасылаючы ў Францыю з СССР 

пшаніцу ў шоўкавых мяшках. 

   Народжаны ў Бабышках 3 снежня 1903 года, 

ён адышоў у “лявонпальскія шахты” 18 

кастрычніка 1973 года. Паралізаныя яшчэ ў 

Францыі ногі давалі яму магчымасць толькі 

сядзець гадамі за сталом. Жонка Адэля і 

суседка Альжбета доўга выпроствалі 

нябошчыку ногі, каб пакласці ў труну былога 

францірора. 

   Пра майго роднага дзядзьку я пісаў для 

многіх выданняў: “У далечыні ад роднага 

кута”(“Голас Радзімы”, № 32, жнівень 1965 г. 

С. Панізнік.); “Герой Французскага 

Супраціўлення” (“Звязда”, №152. 5.07.1966 г.  

С. Папар. г.п. Міёры); “Баец Французскага 

Супраціўлення”.  “Сцяг працы”, № 154. 

24.12.1977 г.; аўтар “паэт Сяргей Панізнік” 

пазначаны ў спасылцы Л. Матэленка). 

Грунтоўны тэкст пра Аляксандра Панізніка 

пададзены ў такім мёрскім выданні, як 

“Памяць”. 

   Па Бабышках хадзіла такая хутарная 

прызыўка –“француз”. Мой верш “Француз” 

мае эпіграф: “Памяці майго дзядзькі  

Аляксандра – шахцёра, францірора (вольнага 

стралка) Руху Супраціву ў Францыі”. 

 

Ехаў ад родных Мёраў 

у дэпартамент Норд. 

   Францыя францірораў -- 

   добраахвотны фронт. 

З-пад эмігранцкіх зораў 

вывез калецтва груз. 

   Францыя францірораў -- 

   хутар, дзе жыў “француз”. 

Не абысці разораў, 

не запрасіць сяброў… 

   Францыя францірораў -- 

   рэха ад ваяроў. 

Жальбы свае агораў 

і прастагнаў: “Пара…” 

   Францыя францірораў -- 

   вывезена з двара. 

Вольны стралок шахцёраў 

слухае спеў сасны. 

   Францыя францірораў -- 

   з межамі ля Дзвіны. 
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