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У нумары: Нашы навіны:  ФІЛУМЕНІЯ—ВЫСТАВА—КРАЯЗНАЎЧЫЯ ЧЫТАННІ—ДЗІСЕНШЧЫНА Ў   

―РЭВІЗІІ  ПОЛАЦКАГА  ВАЯВОДСТВА  1552 ГОДА‖ –НАША НІВА—ДАСЛЕДАВАННЕ ВЁСКА ЯНОВА—

ТУРЫСЦКА-КРАЯЗНАЎЧЫ  МАРШРУТ  ―ДЗІСЕНСКІ ПЯРСЦЁНАК‖ (ПРАЦЯГ)—ЮБІЛЕЙ  

 

                  ПА  ДАРОЗЕ  НА ДЗІСНУ 

 

 

 

 
 
 

 

 

Нашы навіны: Стварэнне   раздзела  

“Філуменія “ 
        

   У папярэднім нумары мы пісалі пра падарунак  

нашаму музею  Сяргеем  Сцяпанавічам  

Панізнікам  некалькіх  тысяч   этыкетак ад  

запалак,  у сувязі з такой значнай падзеяй у нас  

узнікла  думка аб  стварэнні пастаяннай 

экспазіцыі  ―Філуменія ― ў музеі ―Кнігі і друку ―, 

тым больш што  ў навукова-дапаможных  фондах 

музея  таксама знаходзілася  цікавая калекцыя  

разнастайных этыкетак, самыя раннія з якіх 

датуюцца  канцом  19 стагоддзя. На веснавых 

канікулах старэйшыя сябры гуртка ―Арганаўты 

мінулага ― Калеснік Арцѐм, Бунта  Алѐна, 

Дудалева Дзіяна прыняліся за карпатлівую працу. 

Па- першае,  згодна з памерамі экспазіцыі трэба 

было  выбраць  толькі невялікую частку этыкетак  

для афармлення  экспазіцыі. Па-другое, вызначылі  

асобныя   тэмы, такія як  ―Старыя запалкі  19-пач. 

20 ст .‖, ―Беларусь―, ―Замежныя ―, ―Спорт―, 

―Тэхніка ―, ―Рэклама‖, ‖Гарады―, ‖Знакамітасці‖, 

‖Помнікі ― і інш. Тэматыка  была вызначана 

згодна  з выявамі і надпісамі  на  этыкетках. Па –

трэцяе,  трэба было  кожную этыкетку  замацаваць 

так, каб яна не была пашкоджана, яе лѐгка можна 

было зняць з экспазіцыі і замяніць на іншую. З  

гэтымі  задачамі   гурткоўцы справіліся  выдатна.  

Наведвальнікі музея зараз могуць яскрава  ўявіць , 

чым жыла дзяржава СССР у пасляваенныя гады. 

На этыкетках ад  запалак адлюстраваны  розныя 

значныя для Савецкай дзяржавы грамадскія 

падзеі: асваенне цаліны, выкананне планаў 

пяцігодак, асваенне касмічнай прасторы, 

будаўніцтва камунізму і г.д. Сучаснаму  

школьніку будзе дзіўна  пабачыць рэкламу тых  

прадметаў, якія  даўно выйшлі з ужытку: керагаз, 

гадзіннік ‖Вілна‖, фотаапараты, швейныя 

машынкі, прымусы  і г.д. Шмат на  запалках 

размяшчалася і цікавых заклікаў, напрыклад,  

―Повышайте санитарную культуру на селе―, 

‖Больше мѐда и воска стране‖, ‖Санпост в каждый 

дом―, ‖Выявляйте колорадского жука―, ‖Закупаем 
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щетину‖, ‖Освоим целинные и залежные  земли ―. 

Але ѐсць  шмат выяў,  якія і сѐння актуальныя і 

запатрабаваныя, гэта найперш  перасцярогі і 

папярэджанні,  напрыклад,  аб небяспецы гульні  

дзяцей з запалкамі, аб парушэннях  правілаў  

дарожнага руху, тэхніцы бяспекі пры будаўнічых 

работах  і г.д.  Цікава, што  этыкеткі  з беларускай  

тэматыкай  былі выраблены не толькі на 

беларускіх фабрыках, але і на іншых фабрыках 

Савецкага Саюза. Так, этыкетка з помнікам 

піянеру-герою  Марату Казею была  створана на 

фабрыцы Волга-Вяцкага  саўнаргаса ―Красная 

Звезда‖. Замежныя  этыкеткі  прадстаўлены  

самымі  рознымі краінамі - ЗША, Кітай, В’етнам, 

Турцыя, Фінляндыя, Швецыя, Англія і інш. 

Частку замежных карабкоў запалак перадала 

настаўніца нашай школы Якаўлева  Л.Ф.  

Наведвальнікаў экспазіцыі  асабліва зацікавяць 

этыкеткі  беларускіх фабрык  19 ст.‖Беразіна―, 

―Вікторыя―, вырабы запалкавых фабрык  Лур’е, 

Рубаненкі  з горада  Дзвінска (Даўгаўпілса) гэтага 

ж часу. На жаль, створаная экспазіцыя  

―Філуменія ―  дазволіла нам  размясціць не больш 

за 10%  нашай калекцыі.         

 

 

 

НОВАЯ ВЫСТАВА 

             

 У гэтым годзе мы адзначаем знакавую дату 

нашай гісторыі - 150-годдзе  паўстання  1863-1864  

годоў пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. 

Наш музей не мог застацца ў баку ад гэтай 

юбілейнай  падзеі. Дзякуючы  вялікай бібліятэцы   

і  навукова-дапаможным  фондам  гістарычнага  

музея   была  створана  экспазіцыя выставы пад 

назвай ―За волю ! 150 год  паўстанню  1863-1864 

г.г.‖ На ѐй  мы змясцілі  цікавыя выданні, 

прысвечаныя гэтаму юбілею,  на беларускай, 

польскай, рускай мовах. Гэта  як навуковыя 

даследаванні, так і мастацкая літаратура, 

падручнікі, разнастайныя часопісы. Унікальнымі 

з’яўляюцца  даследаванне, прысвечанае  герою 

паўстання Лявону Плятэру, сваякі якога жылі і ў 

нашым краі, кніга Э.Ажэшкі ―Vae  victis !‖(―Гора 

пераможаным―, ―Крывавыя дарогі―), якая была 

надрукавана ў Кракаве  ў 1916 і з пячаткай 

камітэта самапомачы ў Чыкага. Выбітнай 

постаццю паўстання 1863 года ў нашым краі  быў  

паўстанец і скульптар Генрык Дмахоўскі з 

маѐнтка Забалоцце. Менавіта яму і адведзена 

цэнтральная частка  экспазіцыі. Акрамя партрэта, 

тут змешчаны  выявы сядзібы ў Забалоцці  19 

стагоддзя, здымкі помнікаў, створаных 

скульптарам ў ЗША і Парыжы. У экспазіцыі 

прадстаўлены цікавыя артэфакты з Забалоцця - 

кнігі першай паловы 19 стагоддзя з бібліятэкі 

сядзібы, драўляны крыж, магчыма, дзядзькі 

Генрыка- Казіміра Дмахоўскага (быў біскупам 

самай вялікай дыяцэзіі ў свеце), арыгінальны 

набор паштовак з Парыжа з выявай Сабора 

інвалідаў, дзе змешачаны таксама і скульптуры 

нашага земляка  ля надгробка  Напалеона. Цікавы  

экспанат  выставы –парахаўніца паўстанца  1863, 

зробленая з рога, перадавалася з пакалення ў 

пакаленне як сямейная рэліквія   ўдзельніка 

паўстання Яна Ермалѐнка. Змешчаны ў экспазіцыі 

выставы расійскі медаль ―За падаўленне 

польскага мяцяжа  1863-1864 г.г.―, які на Беларусі 

называлі медалѐм ―За здраду―, бо  ім  

 

 
Парахаўніца 
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узнагароджвалі  тых, хто дапамагаў царскім 

уладам душыць паўстанне. Нумізматыка 

прадстаўлена польскімі манетамі з выявай  

кіраўніка паўстання Рамуальда Траўгута, бонамі  

ПНР з партрэтамі  кіраўніка паўстанцкага атрада 

Яраславаа Дамброўскага і дыктатара паўстання 

Рамуальда Траўгута  і інш.   

 

                      

Краязнаўчыя чытанні 
 

                У пачатку красавіка ў Нясвіжы адбыліся  

чарговыя 13 рэспубліканскія  краязнаўчыя 

чытанні педагагічных работнікаў  ―Краязнаўчы 

кампанент у сістэме грамадзянскага і 

патрыятычнага станаўлення асобы―. У чытаннях 

прынялі  ўдзел  70 педагогаў –краязнаўцаў з усѐй 

краіны. Адкрыццѐ канферэнцыі адбылося ў  

гарадской ратушы  г. Нясвіжа. На пленарным 

паседжанні выступілі Ануфровіч А.А., вядучы 

інспектар упраўлення сацыяльнай і выхаваўчай 

работы Міністэрства  адукацыі  Рэспублікі  

Беларусь, Мітраховіч С.С., дырэктар 

Рэспубліканскага цэнтра  турызму і краязнаўства, 

Катовіч Н.К., галоўны рэдактар часопіса 

―Выхаванне і дадактовая адукацыя―, намеснік 

начальніка Нясвіжскага  райвыканкама і іншыя. 

Затым адбылася кароткая экскурсія  па  пяці залах  

ратушы, экспазіцыі якіх  адлюстроўваюць 

дзейнасць  гарадскога магістрата ў мінулым. 

Потым паседжанні праходзілі ў Нясвіжскай 

гімназіі, дзе на працягу двух дзѐн было заслухана 

27 дакладаў. Найбольш нас зацікавілі  

выступленні  М.В.Півавара  аб выкарыстанні 

геральдыкі  ў працэсе выхавання навучэнскай 

моладзі, Л.К.Нікіцінай аб выкарыстанні 

экспазіцыі  музея ―Гісторыя Заронаўскага краю‖  

ў адукацыйным  працэсе, А.П.Маўсесян аб ролі 

музея ―Ганаровыя грамадзяне горада Віцебска ― ў 

выхаванні дзяцей малодшага школьнага ўзросту, 

І.І.Дубейкі  аб падзеях першай сусветнай вайны на 

тэрыторыі Баранавіцкага раѐна, Т.М.Суркант аб 

сучасных формах  работы па актывізацыі 

краязнаўчай дзейнасці  і  інш. Падчас чытанняў 

была арганізавана экскурсія па  адноўленым  

Нясвіжскім палацы Радзівілаў. Уражваюць 

маштабы працы рэстаўратараў, але адначасова  

ўзнікае і 

шкадаванне 

аб якасці 

выкананых 

работ  і 

практычна 

поўнай 

адсутнасці  

ўнікальных 

рэчаў палаца, 

якія былі або 

вывезены ў 

іншыя 

краіны, або 

знішчаны  ў 

савецкія  часы. Так са 138 кафлевых арыгінальных 

печаў  засталося толькі некалькі. Удзельнікі  

чытанняў  наведалі і цікавы музей  ў 

Заастравецкай сярэдняй школе  Клецкага раѐна. 

Адзінаццаць невялікіх залаў  апавядаюць  аб 

этнаграфіі і гісторыі  вѐскі. Асабліва  зацікавілі 

краязнаўцаў  ўнікальны самаробны  станок для 

вырабу каўбас, двурогая драўляная саха, коўдра –

перабранка і інш. Уразіла і афармленне самой 

Заастравецкай школы. Падчас канферэнцыі 

адбываліся і нефармальныя гутаркі краязнаўцаў 

аб надзѐнных праблемах, пошуках і знаходках. 

Краязнаўца з Лепельскага раѐна В.У.Тухта 

падараваў для нашых музеяў  дзве свае кніжкі па 

краязнаўстве, у якіх адлюстравана цікавая 

пошукавая дзейнасць  краязнаўцы і яго вучняў. 

Чытанні  ў чарговы раз паказалі вялікую працу  

краязнаўцаў краіны па захаванні.  

 

 

Рупліўцы музея 

             

  Дзейнасць нашага  музея  шырока вядома  

дзякуючы  экскурсіям, шматлікім наведвальнікам, 

вучням, інтэрнэту. Шмат  знаходзіцца 

зацікаўленых асоб, якія імкнуцца  дапамагчы 

нашаму музею: павялічыць  фонды, зрабіць 

экспазіцыю больш змястоўнай і цікавай. Так, 

 
Віцябчане ў Нясвіжы 
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Аляксей Бабраўніцкі, муж  нашай былой вучаніцы  

Наталлі Вярбіцкай, па адукацыі інжынер- 

праграміст, але таксама не раўнадушны да 

гісторыі і культуры  Беларусі, прымае  актыўны  

ўдзел ва ўзбагачэнні  музеў новымі экспанатамі.  

Па  характары працы  яму часта даводзіцца 

бываць  у розных краінах свету  -устанаўліваць 

медыцынскае абсталяванне. З кожнай краіны  ѐн 

імкнецца прывезці  для нашых музеяў  які-небудзь 

падарунак. Напрыклад,  з  Бангладэш ѐн прывѐз 

для нас  манеты гэтай краіны –такі, з Эфіопіі –

быры,  з Кітая –юані, а таксама з іншых далѐкіх ад 

нас краін і кантынетаў. Цікавым  быў яго  

падарунак музею  часопіса  з Паўночнай Карэі 

―Карэя ― на англійскай мове, у якім адлюстравана 

пахаванне  правадыра  Кім  Чэн  Іра. Фатаграфіі  

часопіса яскрава  паказваюць панаванне ў  

сацыялістычнай Карэі культу асобы. Цікавы 

падарунак і  электронны дыск  з гімнам і 

праграмай  кампартыі  быў ім прывезены з Кітая. 

Шчырая падзяка за дасланыя музею экспанаты. 

 

 

 

Цікавы  здымак 

 

                Нягледзячы на тое,  што  нашы Мѐры 

былі мястэчкам, цэнтрам гміны, даваенных 

здымкаў амаль не захавалася. Прычына  гэтаму - 

большасць насельніцтва  было  яўрэйскім і яго 

архівы загінулі падчас вайны, бо  яўрэі былі 

расстраляны, а іх маѐмасць знішчана. Невялікая 

колькасць польскіх чыноўнікаў, настаўнікаў  была 

вывезена ў Сібір, назад не вярнулася. Зразумела, 

калі нават і захаваліся ў іх нейкія здымкі, яны 

засталіся з гаспадарамі ў Польшчы. Таму, мы  

друкуем  яшчэ адзін здымак з архіва  Анджэя 

Бучака, які жыве ў  горадзе Кельцэ ў Польшчы. На 

гэтым здымку мы бачым эліту тагачаснага 

мястэчка, якая сфатаграфавалася  перад фасадам 

будынка  Мѐрскай  гміны  ў 30-я гады 20 

стагоддзя.  У тыя часы гэта быў найвялікшы  

будынак у Мѐрах, калі не лічыць будынак касцѐла 

і плябаніі. 

 

 

Дапамога  музея 

 

              Фонды  нашых музеяў  маюць вялікую 

навуковую каштоўнасць, неаднойчы да вывучэння 

іх звярталіся навукоўцы, настаўнікі, студэнты, 

краязнаўцы. У апошні час ў фондах гістарычнага 

музея працуе Алена Батарчук, якая ўзначальвае  

клуб народных майстроў ―Святліца‖ ў Мѐрах. У 

мінулым годзе яна пісала  курсавую работу  
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―Дзісенская кераміка‖ і таму  звярталася  ў наш 

музей па дапамогу. У запасных фондах  музея яна 

вывучала шматлікі керамічны посуд разнастайных 

формаў, памераў  ад  старажытнасці да 

сучаснасці. У гэтым годзе тэма яе  курсавой 

―Кафля Мѐршчыны―. Ізноў яна звяртаецца да 

нашых фондаў, каб даследаваць  гісторыю кафлі 

.Падчас археалагічных разведак  сябры гуртка 

―Арганаўты мінулага―  не абмінулі ў сваіх 

пошуках нават невялікія фрагменты  кафлі. 

Кафлевыя печы, канечне, былі толькі ў шляхецкіх 

маѐнтках. Даследуючы рэшткі маѐнткаў, мы 

асаблівую ўвагу  надавалі знаходкам абліцовак 

печаў, бо менавіта кафлевая плітка -  важнейшы 

элемент інтэр’еру сядзібы.Асабліва шмат кафлі 

намі было знойдзена ў Камянполлі, Дубашынскім 

двары, Мѐрах, Крычаве, Якубаве, Міжрэччы і г.д. 

Алена Батарчук была шчыра ўдзячна за 

прадастаўленую  магчымасць  папрацаваць з  

нашымі  знаходкамі, якія дазволяць ѐй больш 

грунтоўна напісаць курсавую працу.   

                               

 

Гартаючы  старонкі ―Нашай Нівы ― 

                 

У руках у мяне факсімільнае выданне газеты 

―Наша ніва‖ за 1906-1808 гг., выдадзенае на 

аснове архіўных матэрыялаў (газет таго часу) ў 

1992 г. Думаю, і цікава, і карысна азнаѐміцца з 

тым, аб чым пісалі 

газеты больш за 

сто гадоў таму пра 

падзеі на нашай 

Мѐршчыне. Пры 

гэтым я поўнасцю 

захоўваю стыль, 

арфаграфію таго 

часу. Іншымі 

словамі, так, як 

было напісана ў 

арыгінале.  

“Наша нива” №1, 

Вільня, 6 студзеня (стычня) 1907 г. 

Дзісна. 

4 грудня(снежня) Віленскі акружны Суд без 

прысяжных заседацеляў судзіў пробашча касцѐла 

ў Лужках ксяндза Шолкоўскаго за тое, што ѐн у 

лютым месяцы 1906 году даў шлюб у сваім 

касцелі неякому Каснікоўскаму, праваслаўнаму, з 

дзеўкай Стэфкай Палынской, каталіцкай веры. На 

судзе ксѐндз бараніўся маніфестам 17 акцябра, у 

каторым была аб’яўлена поўная свабода сумлення 

(значыць, і веры). Як выйшаў маніфест, то ўсе 

думалі, што настала праўдзівая свабода, толькі 

вынікае ня тое, ―раз’ясненне‖ 14 марца 1906 году 

паказала, што дарма цешыліся людзі, бо гэтую 

―свабоду‖ трэба тлумачыць неяк іначэй… Суд, 

прымаючы пад увагу, што кс. Шолкоўскі даў 

шлюб перад ―раз’ясненнем 14 марца‖, бо яшчэ ў 

лютым апраўдаў ксяндза. 

“Наша нива” №30, Вільня, 28 сенцябра (верасня) 

1907 г. 

Г. Дзісна Віленскай губерні.  

20 з’ехаліся з валасцей упаўнамочаныя ад 

―рускага населенія‖. Выбралі 4 папоў, аднаго 

стараверскага папа і 3 мужыкоў беларусаў, адзін з 

іх быўшы валасны пісор, Краміч, чалавек 

абразаваны, быў губернскім выборшчыкам у 

Другую Думу, надта чэсны і цягне за народ. 

 “Наша Нива” №23, Вільня, 7(20) ноябра 1908 г. 

З Дзісенскага павету Віленскай губерні. 

Жменька людзей у нас пачала ўжо рупіцца аб 

паляпшэнні жыцця свайго, закладаючы 

таварыствы сельскай гаспадаркі, арганізуючы 

выстаўкі і г.д. Апроч таго, у некаторых большых 

мястэчках (у Дзісне, Глыбокім) ѐсць ужо 

пазакладаныя хаўрусныя крамы. Больш усяго 

людзі пачалі ў нас рупіцца аб малочнай 

гаспадарцы. Закладаючы як супольныя, так і 

прыватныя млячарні. Першую вялікую млячарню 

адкрылі ў 1905 годзе, каторая цяпер у год 

перарабляе з малака да 3 тысяч пудоў масла, 

цяпер ня лічачы малых прыватных млячарань, 

 

 

Паштоўка Дзісны пач.20 ст. 

Ф. Л. Шымуковіч 
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што перарабляюць толькі сваѐ малако, ѐсць яшчэ 

18 вялікіх заводаў (у гэтай лічбе 5 хаўрусных), 

каторыя пасылаюць сваѐ масла ў Англію. Летась 

паслалі на 175 тысяч рублѐў. Гэтыя млячарні 

плацяць праз 6 летніх месяцаў па 9 кап. за гарнец 

(50 кап. за пуд малака), праз 3 зімовых – па 12 кап. 

(70 кап. за пуд) і праз тры восенскіх – па 10,5 кап. 

(60 кап. за пуд). Кепска, што ў нас не ўмеюць 

даглядаць кароў. Вельмі добрай каровай у нас ужо 

лічыцца тая, што дае 500 гарнцаў у год, а гэтакіх 

на вѐсцы можна палічыць на пальцах. У Даніі з 

нашых кароў толькі б смяяліся. Тамака кепскай 

каровай лічыцца ўжо тая, што даець 1000 гарнцаў 

у год. Але добра будзе, калі каровы дадуць нам і 

па 1000 гарнцаў, а лічачы па 10 кап. за гарнец, 

значыць, па 100 рублѐў, 50 рублѐў трэба адкінуць 

на корм, то астанецца яшчэ, апроч гною 50 

рублѐў. Але пэўна мы гэтага скора не дачакаемся. 

Бо палепшыць сваю млечную гаспадарку можна 

толькі тады, як ѐсць грошы, або танны крэдыт. А ў 

нас, вядома, з грашыма цяжка і крэдыту няма. 

―Нашу Ніву‖  гартаў краязнавец з Дзісны Ф. Л. 

Шымуковіч. Падрыхтаваў для друку Ігар 

Кандратовіч. 

  

 

ДЗІСЕНШЧЫНА Ў “РЭВІЗІІ 

ПОЛАЦКАГА ВАЯВОДСТВА 1552 

ГОДА”(працяг, пач. ў № 3) 

 

                 Звесткі аб нашым краі  знаходзяцца і ў 

апісанні самога горада Полацка.  Некаторыя 

мяшчане  нараўне са шляхтай валодалі  залежнымі 

сялянамі. Так, на зямлі вѐскі  Курылавічы адзін 

мешчанін  дае  дзевяць з  паловай грошаў, а  ў  

Рыкунах мешчанін дае чатырнаццаць грошаў. 

Мешчанін   з Полацка  Васіль  Панкоў  з дазволу 

ваяводы  полацкага Пятра Станіслававіча Кішкі 

купляе  ў Цішкі Васьковіча  і яго  сыноў Юрыя і 

Фѐдара Цвецінцаў  дварэц  Твецін-Цвеціна 

(дварэц,  двор -  у 16 стагоддзі назва ўласнай 

гаспадаркі феадала  з комплексам жылых і 

гаспадарчых пабудоў, ворнымі землямі, 

угоддзямі, тут размяшчалася адміністрацыя і 

месца збору падаткаў),  да таго дварца 

чатырнаццаць дымаў (дым - асобная гаспадрка 

селяніна з надворнымі пабудовамі,  ворнымі  

землямі, сенажацямі), вольных людзей,   а 

таксама, землі  пустоўшчыны (землі,  якія не 

апрацоўваліся). Гэтыя людзі павінны былі 

аддаваць чацвѐртую долю  свайго ўраджаю. 

Акрамя таго на вялікага князя даюць дзесяць 

грошаў за карыстанне бабровымі гонямі. 

Бабровыя гоні- месцы палявання на баброў. 

Жыхары Цвеціна павінны былі  даваць  на 

старажоў (вартаўнікоў) замка тры мернікі ячменю, 

а яшчэ павінны масты масціць на рэках Начы  і  

Ушачы. На службу земскую (ваенную) ставяць 

аднаго каня.Такім чынам, нягледзячы на назву 

―людзі вольныя‖,  яны выконвалі  павіннасці  як  

на карысць вялікага князя, так і ўласніка зямлі. 

Улічваючы, што  ў тыя часы  ў адной гаспадарцы 

(дыме) было  8-10 чалавек,  у  сярэдзіне 16 

стагоддзя ў вѐсцы  Цвеціна магло жыць каля  150 

чалавек. Мешчанін  з Полацка Міхайла  Савіч   

валодаў вотчынным (гэта значыць які дастаўся  

яму ў спадчыну)  маѐнткам  Катовічы. Гэты 

маѐнтак купіў  яго бацька у полацкіх мяшчан  

Федзькі Мікіціча і Івана  Стралкоўскага.  Да таго 

дварца  чатыры  дымы, якія даюць  яму чацвѐртую 

частку  збожжа, а баброўшчына (паляванне на 

бабра)  запісана на Федзьку Чамаровіча. Гэтыя ж 

людзі павінны былі масціць масты на вялікай 

дарозе на Мотырыне (сучасная  вѐска  Матырана  

Учацкага сельсавета ) і на рацэ Вушачы.  Савіч 

валодаў таксама і вѐскай Свіраншчына ( зараз 

вѐска Свіркі Язненскага с\с), якую купіў  яго 

бацька ў баярына полацкага Андрэя Валасянкі. У 

гэтай вѐсцы людзей два  дымы з пустоўшчынай. 
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Яны аддаюць чацвѐртую частку збожжа, а таксама  

мост на  Славшчыку  мосцяць, да службы земскай 

каня аднаго ставяць. Іван Азарыч купіў маѐнтак  у 

Барсуках у  полацкай мяшчанкі Федзі (магчыма, 

сучасная вѐска  Барсукі  Узмѐнскага с\с). У тым 

маѐнтку мае аднаго чалавека, які, выседзеўшы 

волю,  дае чацвертую частку  збожжа, а таксама на  

карысць вялікага князя  дваццаць пяць грошаў 

шырокіх даюць. (Літоўскі грош шырокі - назва 

грашовай адзінкі ВКЛ вагой  2,5 грама чыстага 

срэбра).  Ён ставіць  каня  для  земскай   службы 

разам з  Хвѐдарам  Іванавічам. 

У раздзеле рэвізіі ―Слугі панцырныя замку 

полацкага― мы  ізноў знаходзім  звесткі па  

Дзісеншчыне. Так, Міхаі і Акула Васьковічы, 

Багдан Міськовіч, Мацвей і Аляксей Васьковічы, 

Андрэй Кандратовіч Утвічковіч  разам валодалі  

васямнацаццю дымамі, сяляне з іх даюць 

чацвѐртую частку збожжа. Утвікавічы з 

баброўшчыны даюць на вялікага князя  

дванаццаць грошаў шырокіх. (На стан  Язненскі  

падводы і стацыю даюць, акрамя таго і  тры 

грошы на старожаў замка полацкага павінны былі 

даваць. (Стан-месца, дзе спадарожнікі маглі 

адпачыць, заначаваць, змяніць коней  або 

пакарміць іх. Стацыя –павіннасць сялян на 

ўтрыманне  стана, давалася або прадуктамі, або 

грашыма. З 30 валок сяляне давалі цяля, двух 

баранаў. З адной валокі (21, 36 га)  плацілі 2,5 

грошаў. Уладальнікі Курылавічаў павінны былі 

двух коней  ставіць да службы земскай. Яшчэ  ў 

Курылавічах  мелі вотчынныя землі Васька, 

Багдан, Сямѐн і Мікіта Мішковічы. Утвікавічы 

разам з землямі ў Начы  мелі   пяць дымаў людзей, 

якія плоцяць  чацвѐртую частку збожжа, яны 

даюць і на  гаспадара  дванаццаць грошаў 

шырокіх баброўшчыны. Яны і на Язненскі стан 

падводы і стацыю даюць. Да службы земскай 

аднаго каня выстаўляюць. Раней і жыхары 

Цвеціна  таксама служылі слугамі путнымі, але іх 

вызваліў ад гэтай  службы  вялікі князь  

Аляксандр, у тым сяле 13 дымаў і суседзяў 24 

дымы. (Путныя слугі –катэгорыя залежных сялян, 

якія выконвалі павіннасці, звязаныя з  

прадастаўленнем коней, фурманак для выканання  

перавозак). Яны даюць вялікаму князю капу (60) 

грошаў шырокіх, для замкавых старажоў тры 

карцы (карэц -мера  вымярэння  вадкасці  або  

сыпучых  рэчаў, роўная 102 літрам) ячменю, да 

службы земскай яны  ставілі два кані. У сяле  

Ісцье (Іст)  было слуг путных дванаццаць дымаў, 

да службы аднаго каня ставяць і даюць 

падарожніку (аплата  грашыма замест выканання 

падарожнай павіннасці ) восем грошаў. (Працяг 

будзе). 

 

 

ДАСЛЕДАВАННІ  ГУРТКА  “АРГАНАЎТЫ  

МІНУЛАГА “ Ў  2011 ГОДЗЕ (ПРАЦЯГ). 

ВЁСКА ЯНОВА 

 

             Нам яшчэ пашчасціла  сустрэцца з  

цікавай, дапытлівай, не раўнадушнай да гісторыі 

жанчынай Варонька (Шокель)  Галінай  

Генадзеўнай(1950-2012). На жаль, яна  памерла 

праз  паўгода  пасля нашай сустрэчы. Аб ѐй мы 

змясцілі  у нашай газеце некралог. Нам яна  

апавяла наступны выпадак.У  упраўляючага 

маѐнтка былі дзве дачкі. Абедзве былі вельмі 

прыгожымі. Малодшая закахалася ў  маладога 

чалавека. Але, калі той прыехаў у сваты, бацькі   

аддалі замуж старэйшую, бо  такі быў звычай. 

Маладыя сталі жыць  у маѐнтку. Малодшая кожны 

дзень бачыла свайго каханага  з іншай  і не магла 

перанесці гэтага. Аднойчы, калі  нікога не было 

дома,  выйшла ў сад, узяўшы бацькаву стрэльбу, і 

застрэлілася. Як самазабойцу, яе  пахавалі не на 

могілках, а  ля  дарогі побач з маѐнткам, дзе раслі  

ліпы ў два рады. Доўгі  час магіла захоўвалася  і 

нават  ужо калі надмагільны пагорачак зраўняўся 

з зямлѐю,  на тым месцы амаль да сѐнняшняга 
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часу раслі кветкі, якія  вырасталі самі , ніхто іх 

там не садзіў. Галіна  Генадзеўна  шмат нам 

апавядала і аб царкве ў Чэрасах і Слаўшчызне , аб 

якіх яна напісала  цэлы летапіс, сабраўшы 

ўспаміны старажыхароў. Дзякуючы  Галіне 

Генадзеўне мы даведаліся, што царква ў 

Слаўшызне была  пабудавана  ў 1858 годзе без 

адзінага цвіка. Царква была асвечана ў гонар  

Святой Багародзіцы. Матэрыялам для яе 

паслужылі пабудовы царквы ў Пестунах, якія 

разабралі. Справа ў  тым, што пасля ліквідацыі 

ўніі ў 1848 годзе ўся  маѐмасць  царквы ў Чэрасах 

была падзелена паміж праваслаўнымі  і 

католікамі. Будынак Чэраскай ўніяцкай царквы 

перавезлі  ў в.Басяныя  і пабудавалі з яе касцѐл. 

Зямлю каля  500 дзесяцін, запісаную на  чэраскіх 

уніятаў, таксама падзялілі.Частка адышла да 

Мѐрскага касцѐла, а другая паміж вѐскай 

Слаўшчызна і Татарамі засталася праваслаўным. 

Вось  і пабудавалі праваслаўную  царкву. Акрамя 

яе, пабудавалі  хаты  для святара, псаломшчыка і 

дыякана. Гэта паселішча  атрымала назву Іванава, 

або  Янава, хутчэй за ўсѐ па назве першага  

святара Іаана Васілеўскага, або па-беларуску Яна. 

У пачатку 20 стагоддзя тут пражывала 18 

жыхароў, 110 дзесяцін зямлі. Па ўспамінах старых 

людзей,   бярвѐны  яе былі гладка абчасаныя  і 

вельмі тоўстыя, дах  двухскатны, пакрыты гонтай. 

З боку в.Татары  над  алтаром  было шырокае 

акно, а з абодвух  бакоў былі па два меншыя акны. 

Уваход у царкву быў з боку в.Слаўшчызна. Купал 

зроблены драўляны, звон  адліты невялікі. Вакол 

царквы былі пасаджаны невысокія   дэкаратыўныя  

расліны, якія ўтваралі жывую агароджу на 

адлегласці ад царквы  дзесьці за 10 метраў, што 

дазваляла  хадзіць вакол яе хрэсным ходам. 

Абапал  раслі  бярозы і ліпы,  некаторыя з  дрэў 

захаваліся да нашага часу.  Тут  святкаваліся  ў 

год два фэсты. Першы з іх называлі ў народзе 

―Петрачок―, маліліся 15 ліпеня  ў свята 

―Палажэнне чэснай рызы Прасвятой Багародзіцы 

ва Влахерне―, другі - 9 кастрычніка 

―Прадстаўленнне апостала–евангеліста Іаана 

Багаслова―, у народзе ‖Пакроўчык‖. На 

―Паданскія фэсты― (так іх звычайна называлі ў 

народзе)  збіралася шмат прыхаджан не толькі з  

навакольных вѐсак, але  і з далѐкіх, якія  

прыязджалі на конях.Служба заканчавалася 

крыжовым ходам .На вясковай вуліцы прадаваліся  

самаробныя выпечка , цукеркі ,ласункі для дзяцей. 

У 1930 годзе згарэў дом святара  і на хуткую руку 

пабудавалі  драўляную  хатку ля царквы для 

святара, а на месцы пажарышча -  хаціну для 

вартаўніка  Юхно Анатоля.У Янаўскай  царкве 

служылі святары  І.Андрэеўскі, І.Васілеўскі, А. 

Біруковіч, А.Бяляўскі,М.Мажароўскі, А. Сурвіла, 

Г.Жукаў, Я.Багаткевіч, К.Іваноўскі.  Ля  Свята –

Багародзіцкай царквы знаходзіліся і пахаванні. 

Падчас нашай разведкі мы выявілі сем магіл, 

захаваўся адзін помнік з шэрага мармуру. Мы з 

цяжкасцю прачыталі частку  надпісу на рускай 

мове : 

                         Над тобою тяжкий крест ,  

                         Под тобою милый прах 

                         Сам же …моя любовь к почившей. 

Тут пахавана  жонка святара Аляксея Біруковіча - 

Вера Яфімаўна, якая памерла 24 верасня 1875 года 

(ѐй было ўсяго 22 гады), пакінуўшы сіротамі двух 

маленькіх дзяцей. Астатнія  надмагільныя  крыжы  

знішчаны часам і людзьмі. У  надышоўшае пасля 

вайны панаванне атэізму з паданскай капліцай 

было вырашана скончыць. У 1953 годзе яе 

разабралі. Кіравваў працамі тагачасны дырэктар  

Чэраскай  сямігодкі  В.К.Казачонак. Падчас 

разбірання капліцы айцец Канстанцін стаяў  ля 

алтара і маліўся. Казачонак крычаў  рабочым: 

―Кідайце бэлькі на папа,  яго не заб’е , ѐн жа 

святы‖. Але рабочыя  яго не паслухалі. Бог хоць і 

міласэрны , але заўсѐды паказвае, што зло павінна 

быць пакарана.18-гадовы сын Казачонка разбіўся 

насмерць на матацыкле. У 1998 годзе на месцы 

былой царквы быў пастаўлены крыж. Падчас 

праведзенай намі разведкі ў вѐску Слаўшчызну 

былі знойдзены аскепкі керамікі 11-20 стагоддзя, 

манеты гэтага ж часу, рэчавы матэрыял. Знаходкі  

сведчылі  аб існаванні там паселішча  яшчэ  

тысячу год назад.                                            

В.Ермалёнак., І.Кандратовіч. 
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ТУРЫСЦКА-КРАЯЗНАЎЧЫ  МАРШРУТ 

“ДЗІСЕНСКІ  ПЯРСЦЁНАК” (працяг ). 

ЛОНКА 

                 Мы спыніліся ў Млынарове  непадалѐку 

ад  шашы, таму прачнуліся вельмі рана ад шуму 

машын. І гэта для нас было добра, таму што 

апошні дзень  нашай вандроўкі  павінен быць 

вельмі насычаны: нас чакала  старажытная  Дзісна 

і яе наваколле. Хутка падрыхтаваўшы сняданак , 

агледзелі рэшткі плаціны  млына на рацэ Язѐнцы, 

ад якой і атрымала паселішча  сваю назву. У 1904 

годзе млын быў уласнасцю  Святаполк – 

Мірскага, а  ў фальварку жыло 10 жыхароў, у 1931 

годзе- 17  чалавек. Зараз, як мы ўжо  пісалі, 

сталых жыхароў няма. Нас даўно ўжо цікавіла 

гісторыя  маѐнтка  Лонка, размешчанага 

непадалѐку ад  Дзісны. Вырашылі скарыстаць 

такую магчымасць і  даследаваць  гэтыя мясціны. 

У Лонку можна было  трапіць як  з Дзісны, так і 

па палявой дарозе. Каб два разы не ехаць па адной 

і той жа мясцовасці, выбралі палявую і, канечне,  

прыйшлося цяжка. Мяккі, як мука, пясок на 

дарозе быў стоўчаны коламі камбайнаў і не толькі 

абцяжарыў, але  і запаволіў наш рух. Зараз ні 

маѐнтка, ні вѐскі Лонка не існуе, а якая 

стражытная і   цікавая  гісторыя была ў гэтага 

паселішча! З даўніх часоў гэта было ўладанне 

полацкіх епіскапаў, ѐсць гіпотэза, што яно 

існавала ўжо ў 11 стагоддзі. Іх правы на Лонку  21 

мая   1586 года  пацвердзіў сваѐй граматай  кароль  

Стэфан Баторы, а ў 1644 таксама  зацвердзіў і 

кароль  Уладзіслаў ІV Ваза. Але гэта не 

перашкодзіла падстарасту дзісенскаму Андрэю 

Шульцу ў 1662 годзе захапіць маѐнтак разам з 

усѐй маѐмасцю і чэляддзю і далучыць  Лонку да 

ўладанняў  дзісенскага старасты, зямля  якога  

знаходзіліся побач. Полацкі архіепіскап  Календа 

звярнуўся ў Трыбунал, які абавязаў старасту 

вярнуць захоплены маѐнтак ды выплаціць штраф  

за прынесеную  шкоду ў памеры 2705 злотых. Але 

выкананне судовых пастаноў у Рэчы Паспалітай  

было  не заўсѐды паспяховым. Таму  Шульц   не 

выканаў прысуду, а пачаў сам гаспадарыць: 

пабудаваў сядзібу, гаспадарчыя пабудовы-гумно, 

свіран  ды аборы. Судовыя разборкі цягнуліся 

яшчэ 60 год, і толькі ў 1722 годзе полацкі епіскап 

адмовіўся за 600 талераў ад сваіх уладанняў  і  

маѐнтка Лонка, да якога  адносіліся яшчэ 13 вѐсак. 

Дакументы ўзгадваюць і прыгонных сялян гэтага 

маѐнтка  Васіля Маняка і Міхаіла Жураўскага. 

Зразумела,  што вѐска Манякова  паходзіць ад 

прозвішча Маняк, а ад назвы маѐнтка  Лонка 

паходзіць назва  вѐскі  Заланецкая. Пасля  другога 

падзелу  Рэчы Паспалітай  ў 

1793 годзе Кацярына ІІ 

падаравала Лонку  князю  

Фралову. Найбольш 

знакамітым  быў яго нашчадак  

генерал-ад’ютант   і сенатар  

Ілья Сцяпанавіч  Фралоў. 

Нарадзіўся ѐн  20 ліпеня 1808 

года. У 1826 годзе скончыў з 

залатым медалѐм  славуты 

Царскасельскі  ліцэй. Каб зрабіць кар’еру, 

паступіў на ваенную службу. Выдатна паказаў 

сябе  ў руска-турэцкай вайне 1827-1828 года. Але 

найбольш праявіў сябе, як і ўсе расійскія ваенныя 

таго часу, у  заглушэнні нацыянальна-

вызваленчага руху  і пашырэнні межаў імперыі. 

Так, у 1830-1831 годзе прымаў удзел  у падаўленні  

паўстання ў Польшчы, Літве і Беларусі, 

вызначыўся ў бітве пры Астраленцы і ўзяцці 

Варшавы. Мікалай 1 адзначыў І.Фралова  ордэнам 

Св.Ганны 3 ст.з мячамі і ордэнам Св.Уладзіміра; 

ст.з—бантамі. Калі пачалася рэвалюцыя ў 

 

 

У. Касевіч ля магілы сенатара. Фралова 

І. С. Фралоў 
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Венгрыі,  ужо ў чыне генерал -маѐра  ў складзе 3-

га корпуса рускай арміі  душыць свабоду 

венгерскага народа. І тут ѐн праславіўся  пры 

ўзяцці  горада Вайцена і Дэбрэцэна, дзе паказаў 

асабістую мужнасць, узначаліўшы пад 

артылерыйскім агнѐм атаку  кавалерыйскага палка 

на пяхотнае карэ. У 1854-1855 гадах прымаў удзел 

у вайне супраць Турцыі, за асаду крэпасці 

Сілістрыі атрымаў чын генерал –ад’ютантаа 

потым  павышаны да генерал-лейтэнанта. 

І.С.Фралоў прымаў удзел у працы Віленскай 

камісіі па адмене прыгоннага права. Калі 

выбухнула  на Беларусі паўстанне пад 

кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага, ѐн быў 

прызначаны намеснікам камандуючага  Віленскай  

ваеннай акругі. І зноў яго заслугі адзначаны. У 

1864 годзе ѐн стаў сенатарам, занесены ў спісы 

Генеральнага штаба, далучаны да  світы цара 

Аляксандра ІІ.У Сенаце спачатку працуе ў 

межавым дэпартаменце, а потым герольдыі. 

Акрамя таго, ѐн займаўся навукай, укладаў 

зборнік ‖Аб земляробстве для сярэдняй паласы 

Расіі‖, які быў надрукаваны ў 1875 годзе.Памірае 

ў сваім маѐнтку Лонка 17 жніўня 1879 года. 

Апошняй ўладальніцай маѐнтка была адзіная 

дачка Фралова Вольга, якая выйшла замуж  за  

штабс-ротмістра  Мікалая  Маслава (1849-1916). 

Яго маці Соф’я   была з роду Адоеўскіх. У сувязі з 

адсутнасцю  нашчадкаў гэтага роду прозвішча 

Адоеўскі было па указу імператара  далучана да   

Маслова, каб захаваць  працяг старажытнага роду.   

У той час у Лонцы жыло 23 жыхары  і было  6790 

дзесяцін зямлі. Мікалай  Адоеўскі-Маслоў зрабіў 

бліскучую кар’еру - стаў генералам ад кавалерыі, 

наказным атаманам  Войска Данскога. Але 

нашчадкаў у апошніх ўладальнікаў  не было, таму 

пасля ўваходжання  нашага краю  у склад 

Польшчы на землях маѐнтка Лонка  былі 

паселены  асаднікі.  У гэты час  у Лонцы  было  

203 жыхары, у 1940 годзе асаднікі з сем’ямі былі 

вывезены ў Сібір, гэта і вырашыла лѐс вѐскі. 

Маѐнтак Лонка  быў размешчаны  ў прыгожым 

месцы на высокім, стромкім  беразе  Заходняй 

Дзвіны. Нягледзячы на адсутнасць часу і 

насычаную праграму апошняга дня вандроўкі, мы 

пачалі даследаваць  цікавыя мясціны і  не 

пашкадавалі страчанага часу. Вывучэнне 

культурнага пласту на  месцы  сядзібы паказала , 

што яна сапраўды ўзнікла не пазней  за 11 

стагоддзе, аб гэтым сведчылі энаходкі керамікі 

гэтага перыяду, але асабліва шмат аскепкаў 

разнастайнага посуду было  16-19 стагоддзя – 

сапраўды, напэўна, тады адбываўся яго росквіт. 

Ад інтэр’еру  былых сядзіб мы знайшлі шмат 

фрагментаў кафлі без палівы, а таксама  зялѐнага, 

белага і жоўтага  колераў 16-19 

стагоддзя.Культурны пласт дасягае месцамі  1 

метра.  Абследаванне суседняга пагорка, з усіх 

бакоў абкружанага  рачулкай са стромкімі  валамі,  

дазволіла нам выказаць гіпотэзу аб існаванні тут  

гарадзішча -сховішча  жалезнага веку. Наступная 

наша мэта - вывучэнне надмагілляў на тутэйшых 

могілках. Ад  мінулага  захавалася  высокая 

мураваная брама - уваход  на могілкі. Між 

зараснікаў хмызняку  мы адшукалі і  магілу 

самога сенатара генерал-ад’ютанта   Ільі Фралова. 

Праўда, вандалы разбурылі надмагілле, застаўся 

толькі  фрагмент помніка з надпісам. 

                          В.Ермалёнак.        

 

З юбілеем! У красавіку 

адзначыла свой юбілей 

Варона Д. А., актыўны 

ўдзельнік стварэння 

нашай газеты. Жадаем 

ёй добрага здароўя, 

дабрабыту, асабістага 

шчасця, поспехаў у 

працы, здзяйснення ўсіх 

мараў і надзеяў! 
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