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УВОДЗІНЫ 

Знакаміты рускі гісторык А.С.Лаппо-Данілеўскі сцвярджаў, што 

вучонага варта цаніць не па тым, што ён зрабіў, а якія мэты ставіў перад 

сабой. 

Даследуючы жыццё, вынаходніцтвы, лірыку нашага земляка 

Уладзіміра Мікіціча Счыслёнка, мы зразумелі, што мэты перад сабой ён 

ставіў глабальныя, прычым і ў жыцці, і ў творчасці, і ў рабоце. Стварыць 

вечны рухавік, данесці да чытача свае душэўныя перажыванні, выхаваць 

сына сапраўдным мужчынам – усё павінна быць выключным. Да гэтага 

імкнуўся, але не ўсё ўдалося ажыццявіць. Жыццё трагічна абарвалася на 

самай высокай ноце. 

Дадзеная работа прысвечана нашаму земляку Уладзіміру Мікіцічу 

Счыслёнку, які меў каля дзясятка запатэнтаваных вынаходніцтваў, два 

зборнікі паэзіі, да якіх уласнаручна выконваў ілюстрацыі. Мы лічам, што 

захоўваць памяць пра таленавітых асоб сваёй малой радзімы – наш абавязак.  

Правёўшы анкетаванне сярод вучняў VIII-ХI класаў нашай установы 

адукацыі, мы высветлілі, што са знакамітых людзей нашай вёскі вядомы 

выключна Леанід Дайнека. Звестак пра жыццё, вынаходніцтвы, лірыку 

У.Счыслёнка вучні амаль не ведаюць.  

Наведаўшы школьны музей, мы не знайшлі матэрыялаў пра дзейнасць 

нашага выдатнага земляка. 

Тэма работы актуальная таму, што менавіта на нашай малой радзіме, 

побач з намі жыў гэты таленавіты чалавек, пісаў вершы пра нашу прыроду, 

нашу вёску, імкнуўся ўдасканаліць многія рэчы. Стваральнікі гісторыі – гэта 

людзі, якія жывуць побач з намі. Мы думаем, што У.М.Счыслёнак пакінуў 

яркі след ў гісторыі нашай вёскі, раёна.  

Таму мэтай дадзенай работы мы абралі ўзнаўленне старонак жыцця і 

творчасці Уладзіміра Мікіціча Счыслёнка і захаванне іх для будучых 

пакаленняў. 

Зыходзячы з мэты дадзенай работы, былі вызначаны наступныя 

задачы: 

• абагульніць і сістэматызаваць матэрыялы біяграфіі Уладзіміра 

Счыслёнка; 

• вызначыць навізну вынаходніцтваў Уладзіміра Счыслёнка, іх 

выкарыстанне; 

• раскрыць асаблівасці паэтычных зборнікаў “Земля юности” і “Встреча”; 

• папулярызаваць імя земляка, прыцягнуць увагу да  творчасці паэта; 

• фарміраваць навыкі самастойнай пошукава-даследчай дзейнасці праз 

работу з дакументамі, мастацкімі творамі. 

Аб’ект даследавання: гісторыя жыцця і творчасці У.М.Счыслёнка 

Прадмет даследавання: матэрыялы зборнікаў, архіў Н.С.Счыслёнак 

Гіпотэза: У.М.Счыслёнак – вынаходнік, паэт, які ўнёс значны ўклад 

у гісторыю сваёй малой радзімы. 
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Метады даследавання: тэарэтычны аналіз і абагульненне архіўных 

матэрыялаў, зборнікаў паэзіі,  інтэрв’юіраванне, сістэматызацыя матэрыялу. 

 

 

ГЛАВА І БІЯГРАФІЯ У. СЧЫСЛЁНКА 

Души порывы уничтожит 

Безумный вихрь, сметет однажды. 

Но человек –  он всё же может 

Родиться в этой жизни дважды… 

У.Счыслёнак 

Уладзімір Мікіціч нарадзіўся ў вёсцы Дзмітраўка Клічаўскага раёна 

30 снежня 1955 года. Але зарэгіставаны быў 2 студзеня 1956 года.  Бацькі 

працавалі настаўнікамі ў Дзмітраўскай сярэдняй школе: бацька Мікіта 

Сямёнавіч  выкладаў рускую мову і літаратуру, маці Надзея Іванаўна – 

біялогію і геаграфію. 

Падчас інтэрв’ю  са старэйшай сястрой У.Счыслёнка Людмілай 

Мікіцічнай Байцовай, мы высветлілі, што Мікіта Сямёнавіч, бацька паэта, 

нарадзіўся, вырас у Дзмітраўцы, быў удзельнікам Вялікай Айчыннай вайны. 

Мікіта Сямёнавіч узнагароджаны Ордэнам Чырвонай Зоркі, Ордэнам 

Вялікай Айчыннай вайны II ступені, медалямі. 

Пасля вайны Мікіта Сямёнавіч вярнуўся на радзіму, паступіў у Мінскі 

педагагічны інстытут ім. М.Горкага, працаваў у Дзмітраўскай сярэдняй 

школе. Надзея Іванаўна, ураджэнка Аршанскага раёна, спачатку працавала 

настаўніцай ў Пярэкалі, пасля шлюбу пераехала ў Дзмітраўку. У сям’і 

маладых настаўнікаў нарадзілася трое дзяцей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уладзімір быў малодшым у сям’і. Маці вельмі любіла яго, а бацька ў 

выхаванні быў строгім і патрабавальным, прывучаў сына да цяжкай 

сялянскай працы. З маленства Уладзімір любіў маляваць, складаў вершы. У 

школьныя гады захапіўся фізікай. Пастаянна выпісваў часопіс 

“Изобретатель и рационализатор”, чакаў выхаду кожнага новага нумара. 

Малюнак 1.1 Сям'я Счыслёнак 
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Прачытаўшы артыкулы, нешта спрабаваў майстраваць сам. Яшчэ ў 

школьныя гады хацеў удасканаліць сялянскую працу, прапаноўваў бацьку 

свае ідэі. Але Мікіта Сямёнавіч быў прыхільнікам старых “дзедаўскіх” 

прыёмаў. 

Вучыўся добра [Дадатак А]. Скончыўшы Дзмітраўскую сярэднюю 

школу ў 1973 годзе, паступіў ў Магілёўскі машынабудаўнічы інстытут. 

Пасля яго заканчэння ў 1978 годзе працаваў інжынерам, кіраўніком 

метэаралагічнай станцыі, кіраўніком Клічаўскага раённага ўчастка 

энерганадзора. 

Яшчэ адным захапленнем Уладзіміра Мікіціча быў спорт, а менавіта, 

цяжкая атлетыка.  Любоў да спорту, як і да тэхнікі, ён прывіў і свайму сыну 

Сяргею. Яны разам майстравалі розныя механізмы, потым Сяргей захапіўся 

авіямадэлізмам. Бацька падтрымліваў яго захапленні.  

Такім чынам, свет захапленняў Уладзіміра Счыслёнка сфарміраваўся 

яшчэ ў дзяцінстве. Гэта быў рознабакова развіты чалавек, які меў здольнасці 

і інтарэсы да розных галін жыццядзейнасці, меў шарокі погляд на свет. 

Захапленне фізікай вызначыла яго будучую прафесію. 

 

ГЛАВА ІI ВЫНАХОДНІК 

Наука, как дитя, послушна. 

Есть и зерно, и шелуха. 

И думать здесь премного нужно, 

Не навредить бы ей слегка… 

У. Счыслёнак 

“Свет розуму і душы” – такую назву меў артыкул у газеце 

“Магілёўскія ведамасці”, які быў прысвечаны памяці вынаходніка [Дадатак 

Б]. Журналіст Мікалай Рудкоўскі расказаў аб чалавеку, які заўсёды быў 

апантаны новымі неверагоднымі ідэямі. Адной з першых яго ідэй, якая 

ажыццявілася, былі аэрасані. 

Дэталі аэрасаней Уладзімір Мікіціч змайстраваў у 1975 годзе, калі 

яшчэ быў студэнтам. Матэрыялам паслужылі драўляныя брускі, рухавік ад 

старога матацыкла.   
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Спачатку  гэта быў варыянт з пярэднім размяшчэннем рухавіка і адной 

рулявой лыжай, потым канструкцыя змянілася на чатырохлыжную – для 

ўстойлівасці. Сані маглі развіваць хуткасць да 65 км у гадзіну. Схемай 

агрэгата Уладзімір Мікіціч падзяліўся з чытачамі журнала “Мадэліст-

канструктар” [1, с.12-13]. Пасля публікацыі да У.Счыслёнка пачалі 

прыходзіць пісьмы з Сібіры, Урала, у якіх чытачы журнала выказвалі 

падзяку аўтару за вынаходніцтва. 

Уладзімір Мікіціч – аўтар больш дзясятка вынаходніцтваў [Дадатак 

В], многа часу траціў на атрыманне патэнтаў і ўкараненне ў практыку сваіх 

ідэй. Толькі за 2003 год ён падаў заяўкі на 7 патэнтаў у Нацыянальны цэнтр 

інтэлектуальнай ўласнасці. Сярод вынаходніцтваў вылучаюцца  

магнітаэлектрычны генератар, кафіцыент карыснага дзеяння якога блізкі да 

адзінкі. Нават пры ветры 1 м у секунду ён здольны выпрацоўваць 

электрычнасць. Магутнасць рухавіка, як зазначаў кіраўнік інстытута 

энергетыкі, доктар тэхнічных навук, прафесар энергетыкі і электратэхнікі 

Вікенцій Іванавіч Русан, у 1,5 раза перавышае ўсе вядомыя электрычныя 

машыны. Прычым, зроблены  магнітаэлектрычны генератар з даступных 

дэталяў [2, с. 96-97]. 

Прыборам зацікавіліся ў інстытуце энергетыкі аграпрамысловага 

комплексу НАН Рэспублікі Беларусь. На  міжнароднай канферэнцыі 

“Аграрная энергетыка ХХI стагоддзя” вучонымі інстытута энергетыкі быў 

прадстаўлены даклад аб магнітаэлектрычным генератары, што выклікала 

ўсеагульную цікавасць. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малюнак 2.2 Аэрасані 

Малюнак 2.3 Магнітаэлектрычны генератар У.Счыслёнкка 
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Сярод іншых заявак У.Счыслёнка на патэнты – шматступеньчатая 

турбіна, віхравая ветраэнергетычная ўстаноўка і нават рэзанансны 

магнітаэлектрычны вечны рухавік. 

На старонках базы дадзеных інтэлектуальнай уласнасці Рэспублікі 

Беларусь [3] мы знайшлі патэнты, адным з аўтараў  якіх з’яўляецца 

У.Счыслёнак: ветрарухавік (BY 7594 C1 2005.12.30), ветраэнергетычная 

ўстаноўка (BY 7194 C1 2005.09.30), магнітаэлектрычны рухавік (BY 5679 

C1) [Дадатак Г]. 

У сямейным архіве Н.С.Счыслёнак маюцца патэнты Расійскага 

агентства па патэнтах і таварных знаках (роспатэнт) на вынаходніцтвы 

прыбора для вымярэння кірунку і хуткасці ветру (№ 2101736), 

магнітаэлектрычнага генератара пераменнага току (№ 2130679), спосабу 

кантролю солевымярэння глебы (№ 2086977), спосабу вымярэння 

вільготнасці глебы Счыслёнка (№ 2045027) [Дадатак Д]. 

У.Счыслёнак у сваіх вынаходніцтвах імкнуўся вырашыць задачы 

выкарыстання энергіі ветру, больш танных спосабах даследавання хімічнага 

саставу глебы,  вызначэння хуткасці ветру. Прапанаваў прыборы больш 

простыя пры вырабе. І аэрасані, якія служылі свайму гаспадару доўгі час, 

падцвярджаюць тое, што гэтыя вынаходніцтвы маюць права на жыццё. 

Уладзімір Мікіціч двойчы быў узнагароджаны Ганаровымі граматамі 

Міністэрства сельскай гаспадаркі і прамысловасці Рэспублікі Беларусь за 

свае вынаходніцтвы [Дадатак Е]. Журналісты часопіса “Энергія і 

мэнэджмэнт” сцвярджаюць, што У.Счыслёнак меў практычных і 

тэарэтычных матэрыялаў на некалькі дысертацый, але быў зацікаўлены ў 

першую чаргу ў практычным выкарыстанні сваіх прыбораў [2, с. 96-97]. 

Такім чынам, У. Счыслёнак з’яўляецца аўтарам некалькіх 

вынаходніцтваў ў галіне электратэхнікі, меў некалькі патэнтаў. Уладзімір 

Мікіціч прапаноўваў эфектыўныя і простыя ў вырабе вынаходніцтве, 

імкнуўся да ўкаранення сваіх адкрыццяў на практыцы. 

 

ГЛАВА III АСАБЛІВАСЦІ ЛІРЫКІ У. СЧЫСЛЁНКА 

3.1 Зборнік “Земля юности” 

Пусть жизнь идет, и будет всё, как есть, 

Пусть не пришлось вершины покорять,  

Но важно то, что сохранил ты честь 

И можешь грудью полною дышать. 

У.Счыслёнак 

Свае вершы У.Счыслёнак пісаў на рускай мове. Неаднаразова творы 

публікаваліся на старонках раённых газет “Сцяг Саветаў”, “Голас 

Касцюкоўшчыны”, абласных газет “Магілёўская праўда”, “Магілёўскія 

ведамасці”. Выдадзены два зборнікі: “Земля юности” і “Встреча”.  

 Зборнік “Земля юности” выдадзены ў Магілёве ў 1992 годзе, мае 102 

старонкі і змяшчае 72 вершы. Малады аўтар паўстае перад намі як філосаф 
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у любых праявах сваёй творчасці. Ён не проста кахае, любуецца прыродай 

або ўзнімае праблемы экалогіі, грамадства. Уладзімір Мікіціч заўсёды 

разважае, параўноўвае, стараецца знайсці законы існавання, суадносіць ўсё 

са сваім светаадчуваннем. Назву зборніку, як і настрой, даў аднайменны 

верш, прасякнуты лермантаўскімі матывамі адзіноты. 

Я часто в юности своей 

Бродил в молчанье одиноком 

В кругу разбросанных полей,  

В краю родном и синеоком. 

Паэт выказвае любоў да сваёй радзімы, жаданне жыць на роднай 

зямлі. Эпітэты “разбросанных полей”, “усталый ветер” падкрэсліваюць 

элегічны тон верша. 

Наогул, У.Счыслёнак сквапны на эпітэты, больш увагі надае знешнім 

дэталям, параўнанням. Нам здаецца, што ў гэтым праяўляецца інжынер-

практык, другая частка яго жыцця. Спалучэнне лірычнага і тэхнічнага 

назіраюцца ў многіх творах аўтара: “На сенакосе”, “Наука, наука…”, 

“Зимние стихи”. У вершы “На сенакосе” лірычны герой з задавальненнем 

выконвае цяжкую сялянскую працу “пиджак на кочку бросив”, захапляецца 

прыгажосцю роднай прыроды. Аднак бярэ сваё і інжынер: каса кладзе 

“прямолинейные прокосы”, “как маятник, коса моя мелькает с равной 

амплитудой”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любоў да прыроды, захапленне яе прыгажосцю – тэма “Зимних 

стихов”. Разам з тым паэт адчувае гонар за “агрегат, своими созданный 

руками”: 

Дерзать, усталости не зная! 

Пусть не тускнеет мысль-полёт. 

Творцов делами вдохновляясь,  

Малюнак 3.4 На сенакосе У.Счыслёнак з бацькам 
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Я создал этот снегоход. 

З крытыкай сучаснага яму грамадства за цемрашальства, веру ў 

розных экстрасэнсаў, шарлатанаў выступае У.Счыслёнак у вершы “Наука, 

наука…”.  Паэт з іроніяй заўважае, як лёгка падхопліваюць “сенсацыі” 

журналісты, пішуць пра розныя неверагодныя факты. А калі мы яшчэ 

ўспомнім, як даводзілася Уладзіміру Мікіцічу хадзіць па інстанцыях, 

розных кабінетах, каб даць жыццё ўласным вынаходніцтвам, становіцца 

зразумелым абурэнне аўтара. 

Избавь науку – кто там в небе –  

От слухов-сорняков рассады. 

Читатель мой, на сей “молебен” 

Махни рукой и плюнь с досады… 

“Очень люблю природу, что считаю главной причиной вдохновенья,” 

– пісаў у кароткай прадмове да зборніка аўтар. Менавіта ў яднанні з 

прыродай адчуваў гармонію Уладзімір Мікіціч. Самыя пранікнёныя і 

шчырыя радкі прысвячае ён такім прыродным з’явам, як дождж, моцны 

мароз, снег. У зборніку практычна няма вершаў пра лета, вясна выступае 

толькі ў любоўнай лірыцы. А вось для восені, зімы паэт вылучае асаблівае 

месца. Часта захапленне прыродай спалучаюцца ў яго лірыцы з 

філасофскімі разважаннямі аб хуткаплыннасці жыцця:  

Смирюсь, судьбу во всем прощая. 

Что можно знать – я уж постиг. 

(“Сегодня этим хмурым днём…”) 

У вершы “Белая Русь” чакаем лірыкі патрыятычнай, а, прачытаўшы, 

разумеем яго пейзажную накіраванасць. Паэт, захоплены прыгажосцю 

першага снегу, абыгрывае назву, па-свойму тлумачыць паходжанне назвы 

краіны. Бадзёры, радасны настрой верша падкрэсліваецца алітарацыяй 

свісцячых гукаў: 

Снова землю снег укутал, 

Звонче эхо зазвучало. 

И с зимою почему-то 

Грудь привольней задышала. 

У.Счыслёнак узнімае і экалагічныя праблемы сучаснага грамадства. 

Паэта трывожаць наступствы тэхнагенных катастроф (“Авария… 

Заряжено.. Чернобыль…”, “Метеоритный дождь”, “Дерево на асфальте”). У 

вершы “Деловой разговор” лірычны герой тлумачыць трохгадоваму сыну 

экалагічныя праблемы. 

Должны быть чистыми моря, 

И воздух, и кора земная. 

Жаль, человек порою зря 

Свою планету загрязняет. 

Лірычны герой большасці вершаў зборніка – вельмі адзінокі чалавек. 

Свет людзей, якія жывуць па законах карысці, яму чужы. Ён суадносіць 
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погляды на жыццё свае і іншых людзей – і абураецца пляткарствам 

(“Клеветникам”), абыякавымі адносінамі да грамадства, прыроды (“Ах, 

земляки…”, “Время”). Часта гучаць у вершах словы “тоска”, “печаль”, 

“грусть” (“Осенний вечер”, “Грусть”, “Что так грустно звучишь…”). Нават 

у самыя хвалюючыя хвіліны кахання прадчувае канец пачуцця, баіцца быць 

падманутым, не давярае. У інтымнай лірыцы часта паўтараюцца вобразы 

месяца (“Как эхо песни недопетой…”, “И снова в одинокий вечер…”). Не 

знаходзячы разумення з каханай, лірычны герой шукае яго ў прыродзе: 

Пойду, пройду по берегу, 

Послушаю речные звуки. 

Мне кажется, что не могу 

Уйти от непонятной муки. 

Пранікнёныя, шчырыя радкі прысвяціў У.Счыслёнак жонцы, 

нараджэнню сына.  

Когда судьба порой молчит, 

Что жизнью я не насладился. 

А вот сейчас пусть прозвучит 

Над миром: сын у нас родился! 

Такім чынам, асноўнымі тэмамі зборніка “Земля юности” з’яўляюцца 

прырода, каханне, філасофскія выказванні аб прызначэнні чалавека, 

крытычны погляд на негатыўныя праявы жыцця.Лірычны герой вершаў 

адзінокі і нераўнадушны чалавек, які імкнецца змяніць гэты свет да 

лепшага. Значнае месца ў творчасці У.Счыслёнка займае тэма прыроды. 

 

3.2 Зборнік “Встреча” 

Не с того ли все мысли и страсти 

Заставляют душой не стареть, 

Что я в жизни хотел бы участье 

Проявить тем, что землю воспеть. 

У.Счыслёнак 

Зборнік “Встреча” выдадзены ў 1997 годзе ў выдавецтве “Мастацкая 

літаратура”. Каб ажыццявіць сваю мару і выдаць кнігу ў рэспубліканскім 

выдавецтве, Уладзіміру Мікіцічу давялося “паблукаць па інстанцыях”. 

Рукапісы павінны былі прайсці неаднаразовае рэцэнзіраванне і рэдагаванне. 

Ускладняла яшчэ і тое, што аўтар не быў членам Саюза пісьменнікаў 

Беларусі. 
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У зборніку 182 старонкі, на якіх надрукавана 124 вершы. Змяшчаюцца 

як ужо вядомыя нам творы са зборніка “Земля юности”, так і новыя. 

Пазначаны даты напісання вершаў. Аўтарам ілюстрацый зноў выступае сам 

Уладзімір Мікіціч. Тыраж складае тысячу экзэмпляраў. 

Большую частку вершаў складае пейзажная і інтымная лірыка. У 

пейзажнай з’явіліся вершы пра вясну:  

Весна! Как юно ты цветёшь 

И смотришь в мир цветов глазами! 

А тёплой ночью над полями 

Смелее соловьем поёшь. 

(“Весна! Как юно ты цветёшь…”) 

У веснавых вершах змяніўся настрой лірычнага героя: ён бадзёры, 

узрушаны і расхваляваны веснавым абуджэннем. Але сум, схаваны за 

прыгажосцю вясновага абуджэння, праглядваецца і ў веснавым настроі: 

“тайно кроются меж ними сумраки далёкой мглы..”. Нават кветкі  (“Цветы. 

Какая нежность в них!”) не толькі зачароўваюць лірычнага героя сваёй 

прыгажосцю, пахам, жыццёвай сілай, але і “смеются с нами и тоскуют – 

лишь повнимательней взгляни”. 

Нязменнай засталася прыхільнасць аўтара да восені, зімы. У  

некаторых радках верша “Зима” зноў угадваецца практык: “Земля вокруг 

оси незримо от солнца тихо повернулась”. Паэт стварае казачную карціну 

зімы, выкарыстоўваючы параўнанні, адухаўленні:  

Малюнак 3.5 Зборнік "Встреча" 

Малюнак 3.6 Ілюстацыі да зборніка "Сустрэча" 
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Зима воспрянула, проснулась. 

Она проснулась и, взирая 

На мир глазами вьюг стозвонных, 

Не поскупится, наряжая 

Луга в жемчужин миллионы. 

Новыя матывы гучаць у інтымнай лірыцы У.Счыслёнка. У вершы 

“Вечер тень вокруг разлил” лірычны герой, упершыню ахоплены каханнем, 

дзівіцца з незвычайных хваляванняў: 

Ах, любовь, ты знаешь высь! 

И под лунным тайным светом 

Странная мелькнула мысль: 

Мы вдвоём лишь в мире этом… 

У вершы “Любви нигде не сыщешь своенравней” створаны абагулены 

вобраз кахання – рамантычны, узнёслы які мацней за усе іншыя пачуцці. 

Её не купишь – чужды её монеты, 

Её на карту – не рискуй – не ставь. 

Але ўсё ж у лірыцы пераважае сумная інтанацыя, роздумы аб кароткім 

існаванні, трывога за правільны выбар жыццёвага шляху. 

Промелькнем в туннеле мирозданья 

И угаснем – так уж повелось… 

                                                                                 “Раздумье” 

Такім чынам, у кнізе “Сустрэчы” У.Счыслёнак працягвае традыцыі 

папярэдняга зборніка, імкнецца адлюстраваць інтымны свет пачуццяў 

сучасніка, перадаць трывогу за будучае краіны. Большасць вершаў са 

зборніка адносіцца да пейзажнай і інтымнай лірыкі. Аўтара таксама 

трывожаць экалагічныя праблемы. 

 

3.3 Гучаць рамансы 

Раскрыць сваю душу  Уладзімір Мікітавіч спрабаваў і ў музыцы. Да 

гэтага яго натхнілі ўласныя вершы, матывы якіх гучалі ў яго галаве. І вось 

на старонках газет “Магілёўскія ведамасці”, “Сцяг Саветаў” з’яўляюцца 

рамансы, аўтарам музыкі і слоў якіх быў У.Счыслёнак.  

Музыка – гэта таксама мова. У.Счыслёнак імкнуўся ў музыцы 

стварыць карціны роднай прыроды, 

раскрыць душу лірычнага героя з 

усёй паўнатой яго светаадчування.  
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Тыпы меладычнага руху нагадваюць характэрныя народныя матывы. 

Тон музыкі – спакойны, журботны, на нашу думку, поўнасцю перадае 

элегічны настрой тэкстаў.  

Асноўная тэматыка музычнай творчасці – карціны роднай прыроды, 

кахання, філасофскія роздумы, якія загучалі пранікнёна і ў поўным ракурсе. 

На старонках газет “Магілёўскія ведамасці”,”Сцяг Саветаў” надрукаваны 

рамансы У.Счыслёнка і ноты да іх: “ Спокойно всё в природе”. “Где эти 

годы”, “Заворожу горячей речью”, “Как ты, осень, мило радуешь”, “Знай: 

тебя уже давно ищу”. 

Такім чынам, У.Счыслёнак спрабаваў перадаць свае пачуцці і ў 

музыцы, пісаў музыку да сваіх вершаў, пераважна рамансаў. У музычнай 

творчасці, як і ў лірыцы. Аддаваў перавагу пейзажным вершам. 

 

 

 

 

III ЗАКЛЮЧЭННЕ 

Лічым, што мэты і задачы, якія мы ставілі перад сабой, прыступаючы 

да даследавання, выканалі. 

У працэсе работы мы сабралі матэрыялы аб жыцці У.М.Счыслёнка, 

прачыталі і прааналізавалі яго вершы, прааналізавалі артыкулы ў газетах і 

часопісах аб яго тэхнічных вынаходніцтвах.  

Сабраны намі матэрыял сведчыць пра тое, што У.М.Счыслёнак зрабіў 

значны ўклад у гісторыю малой радзімы – аграгарадка Дзмітраўка. Думаем, 

што цікава будзе правесці даследаванні яго тэхнічных вынаходак.  

Аднак імя нашага земляка вядома толькі старэйшаму пакаленню 

жыхароў аграгарадка Дзмітраўка і чытачам раённай газеты. 

Практычная каштоўнасць даследавання заключаецца, на нашу 

думку, у тым, што сабраныя намі матэрыялы будуць захаваны, могуць 

выкарыстоўвацца на класных гадзінах, уроках літаратуры, пры правядзенні 

тэматычных экскурсій у школьным музеі. Мы лічым сваім абавязкам 

данесці сабраную інфармацыю да вучняў нашай установы адукацыі праз 

інфармацыйныя гадзіны, музейныя ўрокі, што будзе садзейнічаць 

выхаванню падрастаючага пакалення.  Сабраны матэрыял папоўніў 

калекцыю экспанатаў школьнага краязнаўчага музея. 

 

Малюнак 3.7 Музыка да раманса "Спокойно в природе" 
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