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   У нумары: Нашы навіны: РУПЛІЎЦЫ  МУЗЕЯ – Цікавы здымак – Шчыра вітаем 

новае выданне – ЮБІЛЕЙНЫЯ ДАТЫ 2014 ГОДА – НАПАДЫ КРЫЖАКОЎ У 

ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XVI СТАГОДДЗЯ – Даследаванні 2012 года. Вандроўка ў Запалоссе  
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                  ПА  ДАРОЗЕ  НА ДЗІСНУ 

 

 

 

 
 
 

 

 

АД  РЭДАКЦЫІ 

 

Мінуў трэці год выдання нашай газеты. Не 

гледзячы на цяжкасці, надрукавана ўжо ад часу 

заснавання 36 нумароў, газета па-ранейшаму 

з’яўляецца перш за ўсё люстрадзёнам дзейнасці 

нашага гуртка і музеяў. Менавіта дзякуючы ёй 

нашы нашчадкі змогуць даведацца аб пошукавай 

дзейнасці гуртка “Арганаўты мінулага”, рупліўцах 

музея. Як і раней, нашай праблемай застаецца 

адсутнасць фінансавых сродкаў, што не дазваляе 

павялічваць наклад, колькасць старонак, 

перыядычнасць выдання. Выданне газеты 

з’яўляецца важкай дадатковай нагрузкай для 

сяброў рэдакцыі, якія ахвяруюць свой вольны ад 

працы час для падрыхтоўкі газеты. Мы дзякуем 

нешматлікім фундатарам нашай газеты: перш за 

ўсё Ляхавай Тамары Іванаўне (г.Масква) і Яну 

Галэмбеўскаму (Польшча), якія хоць крыху 

дапамагаюць змагацца з фінансавымі цяжкасцямі. 

Шчыра дзякуем Антону Францавічу Бубалу, які 

ахвярна займаецца карэктурай нашай газеты.  

Як і раней, праца нашага гуртка і музеяў і ў 

2013 годзе была плённай. Фонды гістарычнага 

музея павялічыліся за год больш чым на 500 

знаходак манет, дакументаў, этнаграфічных рэчаў. 

Асабліва выраслі фонды музея кнігі і друку: 

дабавіліся 3000 адзінак захоўвання самых 

разнастайных  экспанатаў: каляндарыкаў, 

канвертаў, кніг, марак, этыкетак ад запалак і г.д. З 

рупліўцаў музея асаблівую падзяку мы выказваем 

краязнаўцу Міколу Паўловічу з Латвіі і нашаму 

земляку, знакамітаму паэту і збіральніку нашай 

духоўнай і матэрыяльнай спадчыны Сяргею 

Панізьніку. Дзякуючы іх падарункам мы атрымалі 

вялікую колькасць цікавых і змястоўных 

экспанатаў. У 2014 годзе мы плануем зацікавіць 

нашых чытачоў новымі разнастайнымі 

матэрыяламі па гісторыі нашага краю, з гэтага 

нумара пачынаем друкаваць гісторыю нашай 

вандроўкі 2012 года “Пярсцёнак вайны 1812 года. 

Паўночны напрамак”, а таксама працягваем 

знаёміць чытачоў з нашымі даследаваннямі 

гісторыі Бацькаўшчыны. Плануем арганізаваць у 

бягучым годзе чатыры выставы ў гістарычным 

музеі: “70 год вызвалення  Мёршчыны”, “Мёрам – 

500 год”, “100 год пачатку 1-й сусветнай вайны”, 

“75 год пачатку Другой сусветнай вайны”. 

Важнай задачай нашай дзейнасці ў гэтым годзе 

будзе завяршэнне будаўніцтва этнаграфічнага 

музея і яго ўрачыстае адкрыццё.  

 

 

 

НАШЫ НАВІНЫ 

 

РУПЛІЎЦЫ  МУЗЕЯ 

 

Падарунак для будучага музея.  

 Наш этнаграфічны музей яшчэ толькі 

будуецца, але і для яго будучай экспазіцыі мы ўжо 

пачалі атрымліваць падарункі. Намеснік старшыні 

Мёрскага райвыканкама Баніфатава Марыя 

Мікалаеўна летась перадала для музея кнігі і 

друку каляндарыкі, а зараз падаравала для 

   МЁРСКАЯ ДАЎНІНА 
   Выданне рады музеяў ДУА “Міёрская СШ №3” 
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будучага этнаграфічнага музея вышыванкі сваёй 

свекрыві Баніфатавай Любові Трафімаўны (1931-

2012 гг.). Нарадзілася Любоў Трафімаўна ў 

Чашніцкім раёне, рана засталася сіратою, зведала 

цяжкае дзяцінства і маладосць. Але ў гэтай 

простай жанчыны сапраўды быў высокі 

эстэтычны густ, каб карпатлівай працай ствараць 

выдатныя шэдэўры. Падараваныя рэчы 

разнастайныя: карункі для прасцін, покрыўкі для 

падушак, ручнік, вышыванкі на сцены, сурвэткі і 

інш. Будучыя наведвальнікі музея з замілаваннем 

будуць аглядаць працы народнай майстрыхі, якая 

пакінула пасля сябе добрую памяць.  

 

 

 

Знаходкі Ігара Кандратовіча. 

 

 Наш актыўны гуртковец, пра якога мы 

шмат пісалі і які з’яўляецца сябрам нашай 

рэдакцыі, зараз вучыцца на першым курсе 

гістарычнага факультэта БДУ, але не парывае 

сувязь з гуртком і музеем. У вольны ад вучобы 

час ён па-ранейшаму верны нашаму дэвізу 

“Шукаць і знаходзіць”. Ігар здзяйсняе пошук і 

нават ў сталіцы адшукаў для нашых музеяў 

экспанаты. Так, на беразе ракі Свіслач ён адшукаў 

аскепкі керамікі 16-20 стагоддзяў, кавалкі 

парцаляны і кафлі, мармуровыя аздабленні, 

адшчэпы крэменя, расійскую манету 2 капейкі 

1758 года, 25 піястраў з Егіпта. Акрамя таго на 

распродажы кніжнага фонду бібліятэкі БДУ за 

свае сціплыя студэнцкія грошы ён набыў шэраг 

цікавых выданняў па гісторыі і літаратуры 30-х -

50-х гадоў 20-га стагоддзя. Гэта першае выданне 

“Педагагічнай паэмы” А.С.Макаранкі, 

гістарычная аповесць пра правадыра паўстання ў 

Расіі пачатку 17-га ст. Івана Балотнікава, цікавае 

выданне Праспера Мерыме “Кармэн”, сачыненні 

Г. Пляханава і інш. Для нашага музея  кнігі і 

друку Ігар папоўніў раздзел “Паштоўкі і 

канверты”, купіўшы для музея новыя беларускія 

канверты. Нават падчас вучобы ён працягвае 

цікавіцца справамі нашых музеяў, супрацоўнічае з 

нашай газетай. Прыехаўшы на выходныя дадому, 

Ігар дапамагаў нам у будаўніцтве этнаграфічнага 

музея.  

 

 

 

Пакунак з Гродна. 

 

 Мала было надрукавана і таму зусім 

няшмат засталося беларускіх выданняў першай 
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паловы 20 стагоддзя. Вось чаму раздзел “Старая 

беларуская кніга” нашага музея  з’яўляецца 

бяднейшым у параўнанні з іншымі раздзеламі. Мы 

асабліва рады, калі атрымліваем для музея кнігі і 

друку менавіта старыя беларускія выданні. 

Прафесар і краязнаўца з Гродна Аляксей 

Міхайлавіч Пяткевіч да слаў нам другі том 

выдання зборніка твораў Янкі Купалы пад назвай 

“Шляхам жыцця”. Надрукавана кніга была ў 1926 

годзе ў Менску, у дзяржаўным выдавецтве 

Беларусі. У другі том твораў беларускага песняра 

ўвайшлі вершы, напісаныя ў 1910 – 1913 гадах. У 

гэты перыяд творчасці Янкі Купалы якраз і 

праявіўся яе грамадзянскі характар, тут у вершах 

гучаць яго палымяныя заклікі да барацьбы 

супраць нацыянальнага і сацыяльнага ўціску. 

Цікава, што пячатка на кнізе сведчыць, што раней 

яна знаходзілася ў бібліятэцы Ленінградскага 

дзяржаўнага ўніверсітэта. Для раздзела 

“Календары” прафесар падараваў “Беларускі 

настольны перакідны краязнаўчы каляндар на 

2014 год (на матэрыяле Гродзеншчыны). 

Складальнікам яго з’яўляўся сам Аляксей 

Міхайлавіч, рэдактарам выдання быў Станіслаў 

Суднік. Цікава, што ў календары зафіксаваны і 

юбілей краязнаўца з Мёраў Ермалёнка В.А., які 

скончыў Гродзенскі педінстытут імя Я.Купалы ў 

1976 годзе. 

 

 

 

Кнігі ад Л.А.Матэленка. 

 

 Былы рэдактар раённай газеты, а зараз яе 

супрацоўнік Матэленак Леанід Аляксандравіч 

падараваў для нашага музея кнігі і друку шмат 

старых выданняў грамадска-палітычнай 

літаратуры 3 0-50-х гадоў. Гэта поўны збор твораў 

У.І.Леніна ў 35 тамах 1948-1951 гадоў выдання, 

разрозненыя тамы твораў І.В.Сталіна, у тым ліку і 

яго біяграфія, падручнік “Кароткая гісторыя 

ВКП(б) 1945 года”. Гісторыку будуць цікавыя і 

фундаментальнае выданне па гісторыі 

грамадзянскай вайны, багата ілюстраванае, не 

гледзячы на час друку – 1942, калі былі самыя 

цяжкія гады вайны для савецкай краіны. Сярод 

падарункаў – і важкія тамы па гісторыі першай 

рускай рэвалюцыі, партызанскім руху. Асаблівую 

цікавасць для нас складаюць брашуркі, 

надрукаваныя ў Мёрскай друкарні ў 60-я – 70-я 

гады 20-га стагоддзя. Яны з’яўляюцца не толькі 

сведкамі мінулай эпохі, але і цікавай крыніцай для 

краязнаўчых даследаванняў. Вось, напрыклад, 

некаторыя  іх назвы: ”Дневник 

политинформатора” 1967 года, Положение “О 

знаке качества поля” 1975 г., “Личный творческий 

план трудового вклада специалиста сельского 

хозяйства 1975“, “Комплексный план социального 

развития коллектива Миорского льнозавода на 

1970–1975г.г.” і інш. 

 

 

 

Манеты ад Ермалёнак Ліліяны. 

 

 Ермалёнак Ліліяна любіць вандраваць і 

часта бывае ў розных краінах свету. Не аднойчы 

яна 

перадав

ала для 

нашых 

музеяў 

манеты 

і кнігі. 

Найбол

ьш 

цікавыя 

з кніг –

лютэра

нская 
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Біблія на нямецкай мове з Германіі, факсімільнае 

выданне Карана н а арабскай мове з Турцыі. Вось 

і зараз, вярнуўшыся з замежжа, яна перадала для 

музея шмат манет. Самыя разнастайныя былі з 

Сербіі ў 1,2,5,10 дзінараў, манеты еўра і 

еўрацэнты Італіі, Іспаніі, Францыі, ФРГ, 

Фінляндыі і іншых краін. Акрамя таго, у 

калекцыю Ліліяна падаравала разнастайныя 

жэтоны і сувеніры. 

 

 

 

Падарунак ад Сяргея Панізьніка. 

 

 Чарговы падарунак мы атрымалі ад нашага 

славутага земляка Сяргея Сцяпанавіча Панізніка. 

Перш за ўсё гэта яго новы дыск “Пад ясну 

зарыцу”. Прэзентацыя гэтай кружэлкі адбылася ў 

Мінску, Віцебску і іншых гарадах Беларусі. 

Паслухаць песні, якія спявалі ў нашых вёсках 

яшчэ 50 год назад, можна дзякуючы запісам 

нашага земляка, які здолеў прадбачыць сумную 

будучыню: праз паўстагоддзя спяваць народныя 

песні ў вёсках будзе некаму. Зараз са стужкавага 

магнітафона яны былі перазапісаны на дыскі. 

Кружэлка пабачыла свет дзякуючы выдавецтву 

“Каўчэг”. Праект выдання распрацавалі і 

падрыхтавалі Сяргей Панізьнік, музыка і 

збіральнік фальклору Сяргей Доўгушаў, кандыдат 

мастацтвазнаўства Таццяна Бярковіч. Выданне 

дыска аўтэнтычных песень адбылося дзякуючы 

фінансавай падтрымцы Віталя Цімошчанкі і 

Андрэя Гайко з Прагі. Усяго на дыску змясцілася 

42 песні, падзеленыя на тры  часткі:  

“Каляндарныя”, ”Вясельныя”, “Хрэсьбінныя”. 

Новае выданне народных песень павінна 

паспрыяць адраджэнню народных святаў і 

традыцый. Спадзяёмся, і ў нашай школе песні з 

мінулага атрымаюць сваё другое жыццё. Для 

музея кнігі і друку наш славуты зямляк даслаў 

выданне 1886 года “Рижский епархиальный 

листок” №№1,2, часопіс “Студэнцкая думка”, 

№11 988 года і запрашэнні на ўрачыстыя 

вечарыны, прысвечаныя 100-годдзю з дня 

нараджэння Янкі Журбы і 75–годдзю з дня 

нараджэння паэта Станіслава Шушкевіча. 

 

 

 

Цікавы здымак 

 

У фондах нашага музея захоўваецца цікавы 

здымак 30-х гадоў 20 ст. На ім мы бачым свята 

Хрышчэння Гасподняга.Вадохрышча адбываецца 

на возеры ў Чэрасах. Перад асвячэннем вады на 

лёдзе была выпілавана палонка з крыжам. Побач 

устаноўлены сам крыж, таксама з лёду. Малебен 

праводзіць святар Чэраскай царквы ў імя Св. 

Мікалая. Да возера прыйшла працэсія з крыжам і 

харугвамі. На беразе возера для ўдзелу ва 

ўрачыстасцях Вадохрышча сабралася вялікая 

колькасць жыхароў не толькі з Чэрасаў, але і з 

навакольных вёсак. 

 

 

Малебен праводзіць святар А. Сурвіла 
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Шчыра вітаем новае выданне! 

 

Яскравы след ва ўжо мінулым 2013 г. 

пакінула ўшанаванне памяці паўстанца 

скульптура Генрыха Дмахоўскага памятнай 

шыльдай на яго радзіме ў Забалоцці, і як працягам 

гэтай падзеі – выданне кнігі краязнаўца В. А. 

Ермалёнка “Цярністы шлях паўстанца-

скульптара”, якая была прысвечана нашаму 

герою-земляку. Выданне здзейснена ў Менску на 

ўласныя сродкі аўтара.  

Брашура надрукавана на глянцавай паперы, 

выкананай у дызайне старадаўняга друку, ды 

аздоблена шматлікімі ілюстрацыямі – як чорна-

белымі, так і каляровымі. Асаблівую ўвагу 

прыцягваюць выявы твораў Г. Дмахоўскага: 

медальён у гонар Т. Касцюшкі, бюст Т. 

Джэферсана, надмагільны помнік А. Шаф і інш., 

адметных сваёй вытанчанасцю і дасканаласцю. 

Кніга пачынаецца і заканчваецца вершаванымі 

прысвячэннямі (“У абдыме”, “Балада”, 

“Акраверш” ды “Змагар”) С. Панізьніка, В. 

Шніпа, Г. Загурскай, якія ўшаноўваюць памяць і 

ўслаўляюць барацьбіта і скульптара Г. 

Дмахоўскага. На адваротнай частцы вокладкі 

размешчана сціслая інфармацыя пра аўтара і яго 

фотаздымак.  

 

Выданне В. А. Ермалёнка – гэта  даніна і 

ўшанаванне памяці патрыёта, які быў і будзе 

сапраўдным прыкладам для фармавання 

грамадскай пазіцыі многіх і многіх пакаленняў 

беларусаў. Нацыі нельга забывацца на сваіх 

герояў – іначай яна загіне, згасне. Таму 

публікацыя, што асвятляе жыццё такой яскравай 

постаці, як Г. Дмахоўскі, з’яўляецца вельмі 

важнай і для нашай мясцовасці і для краіны ў 

цэлым. 

У кнізе ўзгаданыя надзвычай цікавыя факты 

аб чалавеку, які быў адданы сваім ідэалам да 

скону, верыў у вольную будучыню 

Бацькаўшчыны, адважна змагаўся за яе не толькі 

словам, але і са зброяй у руках, удзельнічаў у 

рэвалюцыйным руху іншых народаў, меў 

невычэрпны талент скульптара ды ўмеў шчыра 

кахаць. 

Адзначым некаторыя з момантаў жыцця 

нашага земляка: актыўны ўдзел у вызвольных 

паўстаннях 1830 – 31 і 1863 – 64 гг.; спроба ў 

складзе эмігранцкіх рэвалюцыйных арганізацый 

падняць агульнанацыянальнае паўстанне на 

Радзіме ў 1833 г.; пяцігадовае зняволенне за 

рэвалюцыйную дзейнасць у аўстрыйскай крэпасці 

Куфштайн (1837 – 1841); сумесная праца з 

французскімі творцамі над аздабленнем саркафага 

Напалеона (1846 – 47); абарона Львова падчас 

рэвалюцыі 1848 г.; жыццё і дзейнасць у Лондане, 

затым у ЗША, дзе былі спазнаныя скульптарскі 

трыумф, кароткае сямейнае шчасце ды 

невыносная туга ў сувязі са смерцю жонкі і двух 

дзяцей… Вярнуўшыся ў родны край, Генрых 

Дмахоўскі актыўна займаўся гаспадарчымі 

справамі, хацеў падвысіць вытворчасць сельскай 

гаспадаркі і прамысловасці, адкрыў скульптурную 

майстэрню. Выбухнула паўстанне 1863 – 64 гг. Не 

застаўся ў баку ад яго і наш зямляк, ён ачоліў 

атрад колькасцю каля 300 чалавек. На жаль, гэты 

атрад 14 траўня на прывале ля в. Парэчча быў 
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падступна акружаны карнікамі. Шмат хто з 

паўстанцаў загінуў. Наш скульптар-ваяр Г. 

Дмахоўскі знайшоў тут таксама свой апошні 

спачын.  

 Ніхто не ведае, колькі б яшчэ выдатных 

скульптур, медальёнаў, шыкоўных помнікаў 

стварыў бы Генрых Дмахоўскі, калі б не загінуў 

ад куляў царскіх жаўнераў. Вядома, што 

пахаванне Генрыха размешчана на поўнач ад вёскі 

Бірулі Тумілавіцкага сельсавета Докшыцкага 

раёна. 

 Калі выпадкам патрапіце ў гэтыя мясціны, 

абавязкова наведайце магілу земляка-патрыёта, 

ушануйце яго памяць прыгожымі кветкамі, бо ён 

для нашай вольнай светлай будучыні не шкадаваў 

найкаштоўнага, што ёсць у чалавека,– уласнага 

жыцця. 

 

Кандратовіч І. 

 

 

 

       ЮБІЛЕЙНЫЯ ДАТЫ 2014 ГОДА 

 

1504—510 год таму Дзісеншчына ўвайшла ў 

склад Полацкага ваяводства. 

1504—пабудова касцёла ў Навалацы. 

1514—500 год першай вядомай згадкі пра 

Мёры 

1514 —500 год пабудовы царквы св. 

Параскевы ў Навалацы. 

1564—450 год першага ўпаміну пра 

Чурылавічы (Лявонпаль) 

1569 —445 год таму  Дзісна атрымала  

Магдэбургскае права. 

1579 —435 год з часу знаходжання ў Дзісне 

караля Стэфана Баторага, які садзейнічаў 

умацаванню Дзісенскага замка. 

1629—385 год з дня нараджэння Сімяона 

Полацкага—паэта і грамадскага дзеяча (1629-

1680), які ў сваім тэстамэнце згадвае Мёрскі 

манастыр. 

1654—360 год з часу захопу Дзісенскага 

замка рускімі войскамі падчас вайны (1654 – 1667 

гг.) 

1769 —245 год палацу Лапацінскіх у 

Лявонпалі. 

1774—240 год Троіцкай царкве ў Лявонпалі. 

1794—220 год паўстанню Тадэвуша 

Касцюшкі, актыўны ўдзел у паўстанні прыняла і 

шляхта з Мёршчыны.  

1839—175 год таму была гвалтоўна 

ліквідавана ўніяцкая царква на Беларусі і 

Мёршчыне. 

1864—150 год ад пачатку будаўніцтва 

Крыжаўзвіжанскай царквы ў Цвеціне.  

1879—145 год таму пабудавана мураваная 

царква ў Новым Пагосце. 

 1864—150 год ад нараджэння  Адольфа 

Чэрнага (1864 –1952), чэшскага вучонага-славіста, 

аўтара “Беларускіх песень з Дзісенскага павета 

Віленскай губерні”, Кракаў ,1895 

1909—105-годдзе нараджэння паэта Паўла 

Сушко. 

1914—100 год  ад пачатку Першай 

сусветнай вайны. 

1914—100 год ад нараджэння Дзмітрыя 

Мечыслава Касатага (1914 –1993), паэта з Дзісны 

1914—100 год ад нараджэння Чэслава 

Сіповіча, біскупа і беларускага дзеяча, 

стваральніка музея і бібліятэкі імя Ф.Скарыны ў 

Лондане. 

1919—95 год ад падзей антыбальшавіцкага 

паўстання на Мёршчыне. 

1924—90 год з дня нараджэння Кандрашова 

П.П., Героя Сацыялістычнай Працы.  

1929—85—годдзе з дня нараджэння 

журналіста і пісьменніка Аляксея Кавалевіча. 

1934—80-годдзе напісання кніг Антонам 

Гедэманам “Дзісна і Друя – Магдэбургскія 

гарады”, “Даўнія пушчы і воды” 

1939—75-годдзе ад пачатку Другой 

сусветнай вайны 

1939—верасень –лістапад —75-годдзе 

ўваходжання Мёршчыны ў склад  БССР і СССР. 

1939—75 год таму пабудаваны касцёл у імя 

Маці Божай Шкаплернай  у Ідолце   

1944—70-годдзе смерці святара-пісьменніка 

Пётры Простага (І.Бобіча ) 

1944—ліпень, 70-годдзе вызвалення 

Мёршчыны ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў 

1949, 16 ліпеня—65 год з дня нараджэння 

вучонага-філолага Мікалая Крыўко 
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1964—50 год таму быў створаны Дзяржаўны 

хор Генадзем Цітовічам 

1964—50 год Мёрскаму мясакамбінату. 

1994— 20-годдзе стварэння гісторыка-

этнаграфічнага музея ў Мёрах 

1999—15-годдзе музея радзімазнаўства ў 

Лявонпалі. 

2009—пяць год з дня адкрыцця музея кнігі і 

друку СШ №3  

 

 

 

НАПАДЫ КРЫЖАКОЎ У ПЕРШАЙ 

ПАЛОВЕ XVI СТАГОДДЗЯ 

 

 Ва ўсе падручнікі гісторыі Беларусі 

ўвайшоў крылаты выраз пра тое, што пасля 

Грунвальдскай бітвы на беларускія землі 500 год, 

аж да Першай сусветнай вайны, не ступала нага 

нямецкага агрэсара. Але гэта далёка не так. 

Сапраўды, маштабных ваенных дзеянняў не 

назіралася, але напады лівонскіх рыцараў на 

памежныя землі ВКЛ працягваліся не толькі  ў 

XV, але нават і ў XVI стагоддзі. Таму падобныя 

выказванні сведчаць, напэўна, аб недастатковым 

валоданні асобнымі гісторыкамі звесткамі з 

першакрыніц.  

У першую чаргу падчас нападаў цярпелі 

тэрыторыі, на якіх размешчаны сучасныя 

Браслаўскі, Мёрскі і Верхнядзвінскі раёны. Наш 

матэрыял грунтуецца на дакументах, 

надрукаваных у кнізе № 560/3 за 1541 – 1542 гады 

Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага. У гэтым 

томе даецца апісанне дэмаркацыі (ўстанаўлення 

мяжы) ВКЛ і Лівонскага ордэна ў Браслаўскім 

павеце. Адначасова камісары Іван Кміціч-

Сакаловіч і Іван Корсак запісвалі скаргі мясцовых 

жыхароў на рабаўніцкія набегі лівонцаў. З 

дакументаў мы бачым, што лівонскія рыцары 

здзяйснялі свае драпежніцкія рэйды менавіта 

тады, калі адбываліся войны ВКЛ з Маскоўскай 

дзяржавай (1512 – 1522), (1534 – 1537). 

Шляхецкае войска знаходзілася тады на ўсходзе 

краіны і таму не магло абараніць свае заходнія 

рубяжы. У нашай мясцовасці асабліва цярпелі 

землі, якія належалі Юрыю  Масальскаму, 

уладальніку Друі. Адным з яго ўладанняў 

з’яўляўся маёнтак Панізова. 

 

Так, у першы раз у 1512 годзе нападанец 

контур невгіньскій Рудый (контур—кіраўнік 

адміністрацыйнай акругі ў немцаў, у дадзеным 

выпадку—Дынабургскай) з клеці яго забраў 

белага палатна 100 лакцей (локаць—мера даўжыні 

каля 70 см), пяць сермягаў, тры кажухі, сем 

сярпоў, тры сякеры, чатыры касы, чатыры абрусы, 

пяць коп пенязёў (пенязь—грош, капа—60 

грошаў), чатыры кані, пяць кароў, два валы, 30 

свіней, шэсць авечак, дванаццаць козаў. У 

наступны раз, напаўшы на двор Юргеля і яго 

брата Мікалая, рабаўнікі забралі ўвесь статак, а 

менавіта 50 валоў, 70 кароў, восем цялят, сорак 

авечак, 16 коней, 30 козаў, а таксама пятнаццаць 

кашуляў, 17 намітак (намітка—жаночы галаўны 

ўбор), чатыры кажухі, тры сярмягі, палатна 100 

лакцей, 16 кос, два тапары, два белыя торлопы 

(торлопы—верхняе жаночае адзенне, два лунскія 

сукна (Лунскія сукна—англійскае сукно) і грошаў 

узялі 40 коп пенязёў. У трэці раз, напаўшы за 

адзін год на іх двор, немцы, забралі пяць коней, 
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двух валоў, сорак мужчынскіх і шэсцьдзесят 

жаночых кашуляў, чатыры кублы з белым 

палатном, пяцьдзесят намітак і трыццаць 

ручнікоў, 80 абрусаў, белага палатна 50 лакцей, 

шэсць кажухоў, сем сярмягаў, дзве жаночых 

сукенкі з камбарскага сукна (тонкая празрыстая 

тканіна з бавоўны або лёну, вырабленая ў 

французскім горадзе Камбрэ), дзесяць сярпоў, 

чатыры касы, трыццаць коп грошай, а бацьку іх 

Станьку забілі да смерці. 

У гэтым жа годзе контур Руды ў чарговы раз 

напаў на маёнтак Панізова, забраў увесь статак, 

акрамя таго, немцы ўзялі 15 сярпоў, тры касы, 

жыта з клецяў на двары высыпалі 60 бочак, (бочка 

– мера сыпучых рэчываў, 406,5 літры), у пуні 

спалілі 60 вазоў сена, а ўрэшце і сам маёнтак 

спалілі. 

 

Самае страшнае было, калі падчас нападаў 

немцы не толькі рабавалі маёмасць, але забівалі 

яшчэ шмат людзей. У 1512 годзе немцы на чале з 

контурам Рудым наехалі на двор Снешкі і яго 

пляменніка, не толькі забралі ўвесь статак і 

маёнтак спалілі, але забілі і саміх гаспадароў. 

Яшчэ забілі Пятра з сям’ёю, Багдана і яго дзяцей, 

жонку Андруша з дзецьмі. Усяго было забіта 

лівонцамі падчас гэтага нападу 25 чалавек. 

 Тыя ж немцы наехалі на двор княжага 

чалавека па імені Борцька, статак яго ўвесь 

пабралі, а з клеці ўзялі 50 сарочак мужчынскіх і 

жаночых, 30 намедцаў (намітка-галаўны ўбор 

замужніх жанчынаў), пяць сярмяг, 4 кажухі, сем 

коп пенязёў, 30 бочак жыта, 70 бочак збожжа 

ўсякага, пяць сярпоў, чатыры касы, тры валы, 

восем кароў, дваццаць пяць авечак, 12 козаў, 

шэсць коней. Гэта адбывалася 30 год назад, 

значыць, у 1512 годзе. У гэтым жа годзе 

неаднойчы цярпеў ад нападаў крыжакаў двор 

чалавека князя Масальскага Юргеля.  

 Яшчэ з адной скаргі князя Юрыя 

Масальскага вядома, што нямецкія рабаўнікі на 

чале з Вінкелем Ганусовічам, напаўшы на маёнтак 

князя Панізова, узялі пенязёў гатовых пяць коп 

грошай (за гэты грошы можна было купіць каня), 

два кані з сёдламі, два даламаны лунскія 

(англійскія кароткія мужчынскія плашчы з 

рукавамі), дзве жупіцы лунскія (англійскія 

камізэлькі), а з клеці яны ўзялі 70 бочак жыта і 

яравога насення 100 бочак, двух валоў, шэсць 

кароў, дванаццаць козаў, трыццаць авечак; гэта 

адбылося 7 год таму,– значыць, напад адбыўся ў 

1535 годзе. 

 

У наступнай скарзе Юрыя Цімафеевіча 

Масальскага сказана, што нямецкі рыцар Вінкель 

Ганусовіч з Дынабурга (зараз Даўгаўпілс) з 

дапамогай контура Дынабургскага Віліма напаў 

на маёнтак князя Панізова і многа шкоды зрабілі, 

яго людзей пабілі. Спачатку рабаўнікі напалі на 

дом слугі князя Юргеля і на хату яго зяця Савейкі. 

Іх мучылі, а з дома забралі шэсць сярмягаў, шэсць 

кажухоў, два кублы (куфры) з белым плаццем, 

пятнаццаць сарочак, пенязёў гатовых, сем коп 

грошаў, а таксама захапілі восем коней, шэсць 

валоў, выдралі 35 сямей пчолаў з вулляў, акрамя 

таго, насмерць забілі сем чалавек. Дакумент 

сведчыць, што гэта было пяць год таму, значыць, 

гэта падзея адбылася ў 1537г. У гэтым жа годзе 

той жа Вінкель з дапамогай контура Віліма напаў 

на дом іншага княжага чалавека па імені Мнуша, 

забралі ўвесь статак, 12 сярмяг, восем кажухоў, 

чатыры ручніцы (ручная агнястрэльная зброя, 

пішчаль), шэсць сукон (сукенак) жаночых і 

лунскіх (англійскіх), а ў свірне спалілі 12 бочак 

жыта, сто бочак аўса, ячменю 40 бочак, пшаніцы 

12 бочак, гароху пяць бочак, пенязёў узялі 35 коп 

грошай, 32 кані, шэсць валоў, 17 кароў, 40 авечак, 

80 свіней, 50 гусей, выдралі 100 вулляў пчолаў. 

Акрамя таго, лівонцы спалілі  ў гумне 100 коп 

жыта, іншага збожжа, а менавіта пшаніцы, аўса, 

ячменю, грэчкі 303 капы снапоў. 

 Мы прывялі ў сваім артыкуле толькі 

некалькі прыкладаў з Метрыкі, перш за ўсё тых, 

якія звязаны з нашай мясцовасцю. Такія ж 

жудасныя факты мы чытаем у метрыцы і па 

іншых памежных тэрыторыях, дзе таксама 

лівонцы рабавалі, забівалі або бралі ў палон. Нам 

невядома, які быў вынік гэтых скаргаў. Напэўна, 

наўрад ці немцы выплацілі змешчаныя ў скаргах 

страты. Трэба таксама ўлічваць, што 

пацярпеўшыя завышалі панесеныя страты, тым 

больш, калі некаторыя падзеі адбываліся некалькі 

дзясяткаў год таму. Але ўсё роўна дакумент 

з’яўляецца важнай крыніцай інфармацыі аб 
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характары маёмасці і яе колькасці ў дробнай 

шляхты і сярэдняй шляхты першай паловы XVI 

стагоддзя. З дакументаў мы даведваемся аб 

развіцці таварна-грашовых адносін і гандлю 

нашых мясцін з замежнымі краінамі. Каб прывезці 

тавары з Англіі, або Францыі, трэба і за мяжу 

было вывозіць і прадаваць. Гістарычныя крыніцы 

паказваюць вялікую каштоўнасць у тыя часы 

жалезных вырабаў, бо заўсёды з іншымі, ў тым 

ліку і дарагімі замежнымі таварамі, 

пералічваюцца сякеры, косы ды сярпы.  

 

 В.А.Ермалёнак  

 

 

 

Даследаванні 2012 года. Вандроўка 

ў Запалоссе (працяг). 

 

Але найбольш інфармацыі мы атрымалі ад 

старэйшай жыхаркі Забалоцця  Бычковай 

(Пашнікавай) Еўфрасінні Фядосаўны 1932 года 

нараджэння. Яе бацька быў выдатны майстра-

будаўнік, менавіта ён будаваў польскую школу ў 

Дзедзіне. Еўфрасіння Фядосаўна апавядала па 

цікавай для нас тэме, аб пахаваннях французаў у 

Запалоссі. Яна паказала і месца, дзе раней 

знаходзілі косці, рэшткі зброі і рыштунку. У тым 

месцы якраз былі бульбяныя ямы, і таму пры іх 

шмат выкопвалася чалавечых касцей, ваеннага 

рыштунку. Знаходкі часоў вайны з французамі 

выяўляліся і на вясковых агародах.  

 Цікавыя апавяданні былі і пра астравы на 

Запалоскім возеры. Адзін з іх называўся  Панскім. 

На ім знаходзіліся каменны стол і вакол яго такія 

ж каменныя крэслы. Як распавядала Еўфрасіння 

Фядосаўны , на востраў любілі плаваць паны, там 

яны абедалі за каменным сталом і адпачывалі. У 

хаце нашай суразмоўцы захаваўся кованы замок з 

былога панскага маёнтка ў Арэхаўцы. 

 Падчас размовы мы даведаліся аб знікненні 

вёсак вакол Запалосся. Сярод зніклых - вёска 

Дмоўшчына, дзе апошняй жыхаркай была 

Невядомская Зофія Адольфаўна, а пры Польшчы 

там было 55 жыхароў; зніклі і засценак 

Боркаўшчына, дзе раней жыло 34 чалавекі, 

засценак Гаспароўшчына з 15 жыхарамі, вёска 

Катлярэўшчына – 38 жыхароў, засценак 

Ясіноўшчына, дзе жыло  35 чалавек. Спіс зніклых 

засценкаў, фальваркаў і вёсак вельмі вялікі, 

быццам пасля вайны прайшоў па наваколлях 

Запалосся страшны мор. Вось яшчэ толькі 

некалькі зніклых населеных пунктаў з гэтага 

вялікага спісу: Вязаўшчына, Альхоўка, 

Пілючонкі, Ліставадка, Інава, Янкаўшчына і інш.  

Ля вёскі Запалоссе з поўдня на поўнач 

праходзіць цікавая камавая града, яна выглядае як 

паласа ўзгоркаў, вось чаму і ўтварылася назва 

вёскі Запалоссе, або Запалась. Існуе легенда пра 

назву гэтай мясцовасці.  

                      Легенда пра змея Полаза. 

У страдаўнія часы вёскі Запалоссе не было, 

бо ў возеры жыў вялікі змей – цмок, якога людзі 

звалі Полаз. Калі ён выпаўзаў з возера, то яго 

хвост дасягаў вёскі Казакова, а галава  – Дзедзіна. 

Калі толькі яго хрыбет з’яўляўся над паверхняй 

возера, то хавалася ўсё жывое, бо змей праглынаў 

усіх, хто яму трапляўся, і поўзаў да той пары, 

пакуль не нажарэцца. 

 Не грэбаваў ён і людзьмі. Асабліва ён 

імкнуўся схапіць маладых жанчын, дзяўчат і 

дзяцей. Як толькі чутка, што паказаўся цмок, 

прыходзіла ў вёску, ніхто ўжо не асмельваўся 

нават галаву вытыркнуць з хаты. Таму змею 

даводзілася хапаць таго, хто не паспеў выйсці з 

лесу, як хадзіў туды па грыбы,або ягады. Бывала, 

у пошуках здабычы ён дапаўзаў да Перабродскіх 

азёраў. І ніхто не асмельваўся ўступіць з ім у 

змаганне.  

Французскі магільнік 
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Аднойчы ў Казакова прыйшла старэнькая 

бабуля. Яна папрасілася пераначаваць і 

падсілкавацца. Спачатку зайшла да брамы 

панскага маёнтка, але вартаўнікі пагналі яе прэч. 

Зайшла потым у самую маленькую хатку, дзе 

жыла бедная ўдава з сынам. Хоць і самім няма 

чаго было есці, але для жабрачкі знайшлі 

скарынку хлеба і паслалі на лаўцы аўчыны, каб 

магла адпачыць з дарогі. Расказалі ёй пра сваю 

бяду, пра цмока Полаза, які з’еў і іх гаспадара. 

Раніцой бабулька падзякавала ім за гасціннасць, 

дала невялікі глячок і сказала гаспадыні, каб 

давала яна свайму сыну кожны дзень па некалькі 

кропляў, і вырасце ён тады сапраўдным асілкам, 

які змея адужае.  

Так і атрымалася, вырас хлопец высокім і 

дужым. Пайшоў ён  у вучні да мясцовага каваля, а 

потым і сам стаў кавалём. Аднойчы прысніўся 

яму сон, што можа ён перамагчы цмока, а для 

гэтага трэба яму зрабіць меч з крычнага жалеза, 

заманіць змея ў Дзедзінскі лес, а там ёсць вялікі 

камень, плоскі, як стол, і на ім і трэба адсекчы 

галаву страшыдлу. Палічыў каваль, што гэта сон 

праўдзівы, выкаваў меч, які і некалькі мужчын не 

маглі адарваць ад зямлі. А каб заманіць цмока да 

таго каменя, папрасіў ён сваю дзяўчыну, каб яна 

была прыманкай. Доўга яна не згаджалася, 

палохалася, але каханне перамагло, і дзяўчына 

згадзілася.  

Калі ў чарговы раз Полаз з’явіўся на 

паверхні возера і ўсе людзі пабеглі хавацца, 

мужная дзяўчына не схавалася і пабегла не ў 

вёску, а да каменя, і прысела каля яго. Неўзабаве 

з’явілася і галава змея. Толькі той разявіў сваю 

пашчу, каб праглынуць дзяўчыну, як каваль адсек 

яму галаву. Потым пайшоў уздоўж тулава цмока і 

пасек яго на некалькі частак.  

Прайшоў час. На месцы, дзе ляжалі часткі 

тулава змея, з’явіліся пагоркі і вырас лес. Дзе быў 

удар мяча, утварылася нізіна. А ў возеры з хваста 

ўтварыліся два астравы. Паступова людзі 

перасталі палохацца гэтых мясцін і пасяліліся ля 

месца, дзе калісь панаваў Полаз. Яны назвалі сваю 

вёску Запалоссем. А каваль ажаніўся з дзяўчынай. 

Казакоўскія паны за іх геройскі ўчынак далі ім 

зямлю, пазней назвалі гэтую вёску Інава. 

Мясцовыя жыхары сцвярджалі, што сапраўды 

вялікі плоскі камень у Дзедзінскім лесе ёсць, але 

нам яго не паказалі, бо лічаць, што там закапаны 

скарбы цмока. 

                                В.Ермалёнак 
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