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Уводзіны 

 
 У жыцці кожнага чалавека ёсць месцы, якія з’яўляюцца дарагімі сэрцу з 

самага дзяцінства. А што значыць: любіць сваю Радзіму?На гэтае пытанне кожны 

адказвае па-рознаму. Я перакананы ў тым, што любоў да Айчыны, роднага краю, 

нараджаецца перш за ўсё з любові да сваіх родных і блізкіх, павагі да знаёмых, 

аднавяскоўцаў, захаплення прыгожымі мясцінамі роднага краю, што акружае 

чалавека з дзіцячых гадоў.Трохі пасталеўшы, пачынаеш задумвацца аб мінулым 

сваёй малой радзімы, аб людзях, якія  некалі жылі. Чаму вуліца на якой я жыву 

мае назву Школьная, а суседняя- Лясная?Адкуль пайшлі назвы вёсак Завозер’е, 

Туроўля, Гомель? Гэтыя пытанні прымусілі задумацца мяне аб тым, ці могуць 

тапонімы расказаць нам аб гісторыі нашай вёсцы і яго жыхарах. Аграгарадок 

Завозер’е  - мая маленькая радзіма. У ім нарадзіліся,  жылі і зараз жывуць мае 

продкі. Я таксама нарадзіўся ў Завозер’і, тут праходзіць маё дзяцінства. Аб сваёй 

радзіме я шмат чытаў, слухаў аповеды старэйшых, але для мяне гэтага мала.  

Мне хочацца глыбей пазнаёміцца з гісторыяй маёй  маленькай радзімы. Гэта 

можна зрабіць рознымі спосабамі, я выбраў напрамак, які звязаны з тапонімамі, 

мікратапонімамі родных мясцін. 

      Усе геаграфічныя назвы маюць свой сэнс. Народ не называў раку, возера або 

вёску “проста так”, выпадковым спалучэннем гукаў. Адсюль можна зрабіць 

вывад: тлумачыць можна рознае, нават самае цяжкае і, на першы погляд, 

незразумелую геаграфічную назву.     

      Шмат розных паданняў бытуе ў беларускага народа пра гарады і вёскі, рэкі і 

азёры. Месцы, дзе калісьці былі старажытныя паселішчы, сядзібы засталіся ў 

народнай памяці, за імі замацаваліся своеасаблівыя назвы.На працягу стагоддзяў 

назвы мяняліся, на адны наслойваліся другія і  так да нашых дзён. Народная 

памяць для аднаго і таго ж помніка захавала некалькі назваў, якія служаць 

адлюстраваннем гістарычных падзей і светаўспрымання нашых продкаў. 

      У наш час, калі адраджаюцца вёскі ў новых умовах, у грамадстве ўзнікла 

прыкметная цікавасць да гісторыі.Многіх цікавіць гісторыя сваёй маленькай 

радзімы, час узнікнення роднай вёскі, пасёлка, горада. Не шмат звестак захавалі 

пісьмовыя крыніцы пра вёскі Полаччыны. 

У аснову работы пакладзены як навуковыя крыніцы, так і аповеды мясцовых 

жыхароў. 

   На багацце беларускіх народных назваў і паданні пра іх звярнулі ўвагу ў свой 

час вядомыя даследчыкі З.Я.Даленга-Хадакоўскі, Я.Ф.Канкрын, браты Я.П. і 

К.П.Тышкевічы, А.І.Кіркор і інш.  У хроніцы “Памяць.Полацкі раён” 

адлюстраваны падзеі з даўно мінулых часоў да нашых дзён. Шмат паданняў 

сабрана Ф.В. Пакроўскім і Е.Р.Раманавым. Аднак, не ўсе назвы і паданні трапілі 

на старонкі кніг, дзённікі навукоўцаў. Носьбітамі такой інфармацыі з’яўляюцца 

мясцовыя жыхары. Такія людзі жывуць і ў нашым аграгарадку Драздова Таццяна 

Фёдараўна,  Пашкевіч Людміла Арсеньеўна, Якушэнка Раіса Мікалаеўна, мая 
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бабуля Малахава Таццяна Мікалаеўна. Яны дапамаглі ў напісанні дадзенай 

даследчай работы.     

Вывучэнне геаграфічных назваў адкрывае вялікія магчымасці па вывучэнні 

свайго края, яго гісторыі, геаграфіі. 

 Гіпотэза: вывучэнне тапонімаў дазваляе глыбей пранікнуць у гісторыю роднага 

краю, даведацца крыніцу  паходжання найменняў геаграфічных аб’ектаў. 

   Мэта: вывучэнне малой радзімы праз даследаванне тапонімаў вёсак 

Гомельскага сельскага савета, ваколіц аграгарадка Завозер’е. 

Задачы:  

1.Вывучыць літаратуру аб тапаніміцы – навуке аб геаграфічных назвах. 

2.Вызначыць сэнсавыя значэнні і ўстанавіць паходжанні аддзельных тапонімаў 

населеных пунктаў Гомельскага сельскага савета, мікратапонімаў аграгарадка 

Завозер’е і яго ваколіц . 

3.Правесці апытанне мясцовых жыхароў аб адметных мясцінах,  мікратапонімах 

аграгарадка Завозер’е і яго ваколіц [Дадатак 1-6.]. 

  Аб’ект даследавання: тапонімы вёсак Гомельскага сельскага савета, 

мікратапонімы   і вуліцы аграгарадка Завозер’е.  

  Прадмет даследавання: гістарычныя і этнаграфічныя аспекты паходжанняў 

тапонімаў і мікратапонімаў. 

     Пры напісанні работы быў выкарыстаны агульнанавуковы метад  

тэарэтычнага даследавання, які дазваляе разглядаць змены гістарычных 

аб’ектаў, у дадзеным выпадку населеных пунктаў, у часе. З традыцыйных 

спецыяльна гістарычных метадаў  быў выкарыстаны гісторыка- генетычны 

метад, з дапамогай якога вывучаюцца  гістарычныя з’явы ў працэсе  іх развіцця 

да іх гібелі ці сучаснага стану. 

  Актуальнасць работы: сабраны матэрыял будзе прадстаўляць каштоўнасць 

пры вывучэнні гісторыі роднага краю. Важна захаваць тапонімы, іх 

паходжанне. Назва горада, вёскі — гэта частка гісторыі населенага 

пункта,помнік мовы, сведкі мінулых стагоддзяў. Трэба памятаць, што для 

любога чалавека назва яго роднай мясціны – гэта тое, з чаго пачынаецца 

Радзіма, па – гэтаму  тэма актуальна ва ўсе часы.  

     Навізна. Дадзеная  работа з’яўляецца адной з першых спроб даследавання 

тапанімікі тэрыторыі  Гомельскага сельскага савета. У гэтай сувязі вынікі 

даследавання, на мой погляд, з’яўляюцца  вызначаным набыткам ведаў у 

вобласці ўяўленняў аб тапаніміцы  Полацкага раёна. 

  Практычная значнасць: дадзеная работа з’яўляецца працягам даследаванняў 

па краязнаўству, можа быць выкарыстана на вучэбных занятках па геаграфіі, 

гісторыі Беларусі, на класных гадзінах.       
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I. Тапаніміка як навука 

 

    На Зямлі ўсё мае сваё імя. Назвы скрозь, яны вакол нас. Яны жывуць сваім 

асабістым і агульным з намі жыццём. Тапаніміка - навука пра паходжанне 

геаграфічных назваў. Тапаніміку называюць мовай зямлі, бо геаграфічныя назвы 

апавядаюць нам пра характар народа, яго гісторыю, яго схільнасці і асаблівасці 

побыту.  

    Большасць назваў вёсак нашага краю лёгка тлумачыцца асаблівасцямі 

прыродна-геаграфічных умоў, паходжаннем ад імёнаў людзей, асаблівасцямі 

гістарычнага развіцця. 

    Тапаніміка параўнальна маладая навука, якая вывучае геаграфічныя назвы. 

Слова «тапаніміка» ўтворана ад двух грэцкіх слоў: topos - месца, мясцовасць і 

onoma - імя. Зірніце на геаграфічную карту, яна ўся спярэшчана назвамі краін, 

мораў, рэк, азёр, гарадоў, весак, сёлаў . І гэта толькі малая частка існуючых 

тапонімаў. Свае імёны маюць і вельмі дробныя аб'екты: лясы, лугі, палі, балоты. 

Такія назвы, як правіла, не зафіксаваныя ў геаграфічных даведніках і рэдка 

сустракаюцца ў пісьмовых дакументах, іх добра ведаюць толькі мясцовыя 

жыхары. У кожнай вёске можна знайсці, звычайна, дзесяткі такіх назваў [7,54]. 

  

             Тапонімы можна класіфікаваць па  вызначаным прыкметам:  

    Схема 1.Класіфікацыя тапонімаў 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Людзі даюць назвы аб’ектам па тым прыкметам, якія ім здаюцца ў момант 

назвы важнымі і значнымі. Гарады і населеныя пункты часцей за ўсё называліся 

па фаміліі або імені людзей. У вёсцы гэта былі уладальнікі сёлаў, вёсак, як 

правіла, князі.Прырода назваў была вызначана  яшчэ ў ХIХ стагоддзі нямецкім 

філосафам Л.Фейербахам. Ён пісаў: “Что же такое название? Отличительный 

знак, какой-нибудь бросающийся в глаза признак, который я делаю 

представителем предмета, характеризующм предмет” [7,54]. 

    Геаграфічныя  імёны  - тапонімы  - разнастайны.  Па часе праяўлення, па 

моўнай  прыналежнасці, па значэнні,  па гістарычным лёсам. У сваёй сукупнасці  

ТАПОНІМЫ 

Гідронім – асабістыя назвы рэк або 

возера, іншай воднай паверхні   

Айконім – назва населенага пункта 

Гадонімы – назвы вуліц 
Урбонім – назва горада 

Этнонім – найменне народа 
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яны ствараюць своеасаблівы і непаўторны мір,  цікавы, практычна  важны у 

многіх адносінах.   

Геаграфічныя назвы гарадскіх і сельскіх паселішчаў па іх паходжанні 

можна аб’яднаць у некалькі груп.  

Шматлікую групу ўтвараюць назвы населеных пунктаў, што 

паходзяць ад прозвішчаў ці імёнаў першапасяленцаў або заснавальнікаў, 

уладальнікаў гэтых паселішчаў. Прыкладамі могуць служыць назвы гарадоў 

Барысаў, Заслаўе, Мсціслаў, Іванава(Янаў), Касцюковічы, гарадскіх пасёлкаў 

Варапаева, Васілевічы, Капаткевічы, Лагішын, многіх вёсак. 

Наступная група геаграфічных назваў сведчыць аб занятках жыхароў  

гэтых паселішчаў у мінулым, аб розных прыладах працы: Муляры, Ганчары, 

Кавалі, Агароднікі, Леснікі, Канюхі,  Сякерычы, Жорнаўка, Млынок. Да гэтай 

групы адносіцца таксама назва горада Капыль. 

Многія назвы населеных пунктаў, як і рэк, і азёр, звязаны з назвамі раслін і 

жывёл. Шырока распаўсюджаныя ў межах Беларусі дрэвы далі назвы гарадам 

Бяроза і Дуброўна, гарадскім пасёлкам Бярозаўцы і Ельску, шматлікім сельскім 

паселішчам: Ліпаўка, Ясень, Дубкі,Дубравы, Вербаўка, Сосны. З іншымі 

прадстаўнікамі расліннага свету звязаны назвы: Чамяры, Лапухі, Асокі, Баравікі, 

Сыраежкі, Крапіўніцы, Лебяды, Журавінка і інш. Назвы гарадоў Бабруйск і 

Жабінка, гарадскога пасёлка Дзятлава, вёсак Барсукі, Вераб’і, Жураўлі, Собалі 

служаць прыкладам тапонімаў, што паходзяць ад назваў жывёл [8]. 

Некалькі стагоддзяў назад на тэрыторыі Беларусі рос бук, таму на поўдні 

краіны захаваліся назвы вёсак Бук, Букі, Букча [8]. 

Асобную групу назваў паселішчаў складаюць тыя, што 

адлюстроўваюць геаграфічнае становішча, знешні воблік паселішча, або 

асаблівасці навакольнай мясцовасці. Прыкладамі назваў паселішчаў гэтага 

тыпу з’яўляецца: Вялікае Сяло, Доўгае, Круглае, Куты, Крайск, Дальнавічы. 

Шэраг назваў населеных пунктаў адлюстроўвае асаблівасці 

транспартных шляхоў у мінулым. Самі за сябе гавораць назвы гарадоў Масты 

і Старыя Дарогі, сельскіх паселішчаў  Заброддзе, Броды, Пераходцы, Замосце, 

Мастаўляны, Грэбля, Загацце. Аб існаванні ў мінулым паміж рачнымі сістэмамі 

Дняпра і Заходняй Дзвіны, Дняпра і Нёмана сведчаць назвы Волак, Перавалокі, 

Завалочча. Яны часцей сустракаюцца на паўночным захадзе краіны. Даследуючы 

распаўсюджанне назваў гэтага тыпу па тэрыторыі Беларусі, можна рабіць 

вывады аб тым, дзе праходзілі гандлёвыя шляхі, старажытныя волакі.  

Многія назвы гарадоў і пасёлкаў паходзяць ад назваў рэк: Полацк, 

Віцебск, Пінск, Дзісна, Слуцк і інш. Адно з тлумачэнняў паходжання назвы 

сталіцы нашай дзяржавы – ад ракі Менка. Другая версія звязвае назву са словам 

“мяняць”, гандляваць: горад узнік на гандлёвых шляхах( у летапісах Менеск, 

Меньск; у пазнейшыя часы Менск, з 1939г. – Мінск) [8]. 

Асобна трэба сказаць аб геаграфічных назвах савецкага часу. З’явілася 

шмат аднолькавых назваў населеных пунктаў накшталт Акцябрскі, 

Першамайскі, Чырванасельскі. Увайшло ў практыку перайменаванне населеных 

пунктаў у гонар дзеячаў камуністычнай партыі. Так, у 1935г. гарадскі пасёлак 
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Кіраўск( раней – Качэрычы). У  60 – х г.г. з прычыны замены “немілагучных” 

назваў сотням вёсак і пасёлкаў Беларусі былі прысвоены новыя назвы, у выніку 

чаго згублены непаўторнасць, своеасаблівасць многіх тапонімаў. 

Кожная геаграфічная назва – гэта часцінка гісторыі. Нельга бяздумна 

падыходзіць да перайменаванняў. Новыя назвы павінны быць прызначаны для 

новых населеных пунктаў, новых вуліц і плошчаў. У цяперашні час некаторыя 

ранейшыя назвы населеных пунктаў афіцыйна вяртаюцца ва ўжытак. У многіх 

гарадах і пасёлках аднаўляюцца таксама гістарычныя назвы вуліц, плошчаў. 

Трэба клапаціцца пра самабытнасць, унікальнасць, чысціню тапонімаў. 

  Якая ж роля кожнай назвы? Адсутнасць назвы не дае магчымасць  са шматлікіх 

вёсак выдзеліць патрэбную, тую, ў якой жыве Ванькін дзедушка, як у расказе  

А.П.Чэхава “Ванька” (адпраўленае  пісьмо з адрасам “на деревню дедушке, 

Константіну Макаравічу” да адрасата не дайшло). Калі недалёка адзін ад аднаго 

знаходзяцца некалькі азёр, вёсак, рэк, то, каб адрозніваць іх, кожнаму аб’екту 

трэба асобую назву. У такіх выпадках  пры выбары назвы, акрамя відавой 

прыкметы, улічваюцца шматлікія іншыя адметныя  асаблівасці (месца 

размяшчэння аб’екта, размер, род заняткаў людзей) [7,55]. 

        У працэсе даследавання мяне  зацікавіла пытанне, што ведаюць вучні аб 

геаграфічных назвах сваёй мясцовасці [Дадатак 7]. 

    Былі апытаны 18 вучняў 5-9 класаў. У выніку высветлілася , что многім 

вучням невядомы такія паняцці, як тапаніміка і тапонімы, але мясцовыя 

геаграфічныя назвы і іх значэнні большасць апытаных ведаюць.  Усе вучні 

лічаць неабходным ведаць назвы геаграфічных аб’ектаў сваёй мясцовасці.  

Прычыны, якія часцей за ўсё сустракаліся ў адказах:  каб лепей ведаць свой 

край, сваю малую радзіму;каб быць адукаваным;гэта цікава. 

    Тапаніміка – гэта люстэрка краязнаўства, бо ўключае ў сябе дэмаграфічную, 

геаграфічную, эканамічную гісторыю мясцовасці.   
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ІІ. З гісторыі населеных пунктаў   Гомельскага сельскага 

савета Полацкага раёна. 

 

Усе геаграфічныя назвы маюць свой сэнс.  За кожным словам стаяць 

цікавыя гісторыі, часцей легенды. Вывучэнне геаграфічных назваў 

адкрывае вялікія магчымасці па вывучэнні свайго края, яго геаграфіі, гісторыі. 

У весак, як і ў людзей, ёсць свая гісторыя, свая біяграфія. 

   

  ГОМЕЛЬ (Гомій, Гомін), аграгарадок, 

цэнтр Гомельскага   сельскага савета. Славяне 

выкарыстоўвалі слова “гом” з верагодным 

значэннем  «возвышенность над оврагом, 

низиной». Адсюль пайшла назва  – Гомель[1,78].  

   Упершыню згадваецца ў Полацкай рэвізіі 1552 

года як сяло Гомля, 2 дымы. У 1886  годзе мястэчка 

Гомель у Тураўлянскай воласці Полацкага павета, 

з’яўляецца цэнтрам вотчыннага (шляхецкага) 

землеўладання. У 1906 годзе Гомель належыць 

двараніну Аляксандру Фаусцінавічу Пярота. З 1922 года мястэчка становіцца 

цэнтрам Гомельскай воласці Полацкага павета[3,686] .  

    У гады Вялікай Айчыннай вайны тут 

знаходзіўся штаб партызанскай  брыгады імя 

К.Е.Варашылава пад кіраўніцтвам Д.В.Цябута і 

Ветрынскі падпольны райкам КПБ(б)Б. У 

Гомеле нацыстамі было спалена 54 двары 

[3,686].    

17 верасня 2006 года на тэрыторыі вёскі Гомель 

быў  урачыста адчынены гісторыка – культурны  

комплекс “Поле ратнай славы”, які прысвечаны 

абаронцам Полацка – салдатам 22-й 

арміі, якая абараняла Полацк у чэрвені – 

ліпені 1941 года, якія змаглі стрымаць 

прасоўванне нямецкіх войскаў на 

паўночным фланге цэнтральнага участка 

савецка-германскага фронта. 

      У 2010 годзе  вёска Гомель была 

перайменавана ў аграгарадок Гомель.       
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На тэрыторыі аграгарадка Гомель знаходзіцца гідралагічны помнік “Гомельская 

крыніца”, якая мае па меркаванню жыхароў аграгарадка, цэлебную сілу. 

У жыхароў аграгарадка  Гомель існуе прыгожая легенда аб крыніцы:  

  “Некалі ,  даўно-даўно, на беразе 

возера Гомель жылі людзі-асілкі, 

якія займаліся кавальскай 

справай. Вёска, у якой яны жылі 

называлася Кавалёўшчына.Была 

ў той вёсцы вельмі прыгожая 

дзяўчына Надзейка. Гэта 

прыгажуня была да спадобы двум маладым кавалям: 

мужнаму Івану і вясёламу Мікалаю. Дзяўчына прыкіпела  

душой да Мікалая, але Іван прыслаў да яе сватоў, і яна не 

асмелілася адмовіць. Тады Надзейка прыдумала для 

жаніхоў спаборніцтва: выбрала для Мікалая вялікі камень, а для яго саперніка – 

яшчэ большы, і загадала кідаць іх цераз гару. Але калі прыгажуня зразумела, што 

не быць ёй з любым, вырашала па – свойму: “Чым з нялюбым жыць, лепш 

крыніцай служыць”. Ударылася аб валун, стала вадой і разлілася крынічкай. Так 

распавядае старажытная легенда пра крыніцу, якая знаходзіцца на паўднёва – 

заходнім беразе возера Гомель непадалёку ад былой вёскі Кавалёўшчына” 

[дадатак 5] .    

 

 

   На беразе возера Завозер’е ў 12 кіламетрах  на поўдзень ад горада Полацка 

знаходзіцца аграгарадок ЗАВОЗЕР’Е. Паходжанне назвы звязана з прыродным 

арыенцірам: месца за возерам.  

      Адпаведна народнай легендзе,  гэта прыгожае 

месца прыглянулася пану Казіміру і вырашыў 

пасяліць тут людзей. Пасяленню даў назву 

Завозер’е. Гэта адбылося у пачатку ХХ стагоддзя.  

З 20 жніўня 1924 года вёска ў Семянецкім 

сельскім савеце Полацкага раёна і акругі 

(да 26 ліпеня 1930 года), 12 лютага 1935 

года Ветрынскага раёна, з 21 чэрвеня 

1935 года Полацкай акругі, з 20 лютага 

1938 года Віцебскай вобласці[5,443]. 

    

 

 
Возера Завозер'е 
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 Перажыла вёска і ваеннае ліхалецце.З сярэдзіны ліпеня 1941  года  вёска 

Завозер’е была акупіравана нямецка-фашысцкімі вайскамі.У лясу, бліз вёскі 

Пуканаўка размяшчаўся штаб партызанскай брыгады імя К.Варашылава. На 

гэтым месцы была адноўлена Цябутава зямлянка, якая была названа ў гонар 

камбрыга партызанскай брыгады, уражэнца вёскі Пуканаўка Дзмітрыя 

Васільевіча Цябута [3,168]. 

 

        

 

У пачатку ліпеня  1944 года ў ходзе аперацыі 

“Багратыён” вёска Завозер’е была вызвалена 51 

стралковай дывізіяй. [7].  

     У 2010 годзе ў цэнтры аграгарадка Завозер’е 

быў устаноўлены абеліск у памяць воінаў, якія 

загінулі пры вызваленні Полацка і Полацкага 

раёна. 

 

 

 

Вёска СЕМЯНЕЦ  упершыню згадваецца ў ХVI стагоддзі. Назва вёскі Семянец 

верагодна, паходзіць  ад  ліку сем [1,341].    

       У 1584 годзе кароль Рэчы Паспалітай Стэфан Баторый аддаў іменне Семянца 

іезуітам, якое раней належала пану Івану Місуну.Вядома, што ў час вайны 1812 

года, пасля вызвалення Полацка рускія палкі, якія праследвалі адступаўшага 

праціўніка, далі яму бой каля многіх населеных пунктаў , што знаходзіліся на 

поўдзень ад Полацка, у тым ліку, каля вёсак Туроўля і Семянец [3,56].  

Перажыла вёска і Вялікую Айчынную вайну: 

“19 июля 1941 года в деревню Семенец ворвались немецко-фашистские полчища 

и впервый день своего нахождения они стали заниматься грабежом.Забрали 

колхозный скот  65 голов крупного рогатого скота, 7 свиней,24 овец,2 лошади, 3 

повозки. 

       В апреле 1943 года         набросились на деревню Семенец , занялись поджогом 

деревни, в результате этого зверства из количества имеющихся 25 домов 
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сожжено 23 дома.” [9,дадатак 7]. Пасля вайны вёска 

адноўлена. У вёсцы устаноўлены помнік у памяць аб 

спаленай вёсцы.      

 

 

 

 

 

 

 

Помнік у памяць аб спаленай вёскі 

                                               

 Вёска  ТУРОЎЛЯ упершыню згадваецца ў 

Полацкай рэвізіі  1552 года [3,691].    

У аснове назвы  ляжыць асабовае імя Тур, якое 

было вельмі папулярна ў старажытныя часы. 

Верагодна,  гэта імя сімвалізавала моц і ўладу.  Да 

1917 года належала М.Дунінай. Працаваў 

вінакурны завод, млын [6,176].    . 

 

 

 

                 Вы жадаеце  пабываць у 

краіне, дзе пануе бэз. Да-да, менавіта 

пануе… 

Дзе духмянасць бэзу, асабліва пасля 

дажджу, проста  зачароўвае вас сваім 

прыемным водарам..   

     Тады калі ласка ў маленькую 

веску Гарадзішча Полацкага раёна 

Гомельскага сельсавета. Жыцце гэтай 

вескі адлічваецца яшчэ з XVI стагодзя. 

Як сведчыць “Збор помнікаў гісторыі і 

культуры Беларусі”, выдадзены ў 

Мінску ў 1985 годзе, ва ўрочышчы 

Гарадзішча, на правым беразе ракі Тураўлянка, непадалёку ад Заходняй Дзвіны ў 

1563 годзе па загадзе Івана Грознага была пабудавана мураваная крэпасць Туроўля. 

Яна была месцам баёў у Лівонскую вайну 1558-83 гадоў. У верасні 1579 года была 

разбурана і спалена войскамі Стэфана Баторыя. Яна мела форму чатырохвугольніка 

з 5 вежамі[4,131]. На тэрыторыі вёскі праходзілі баі ў час Лівонскай вайны 1558-

1583 гг. У верасні 1579 года разбурана і спалена войскамі Стэфана Баторыя .     
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Існуе выява  крэпасці, які зробіў сакратар і картограф Стэфана Баторыя 

Станіслаў Пахалавіцкі ў  1579 г. [5,131] 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

                     Месца, дзе знаходзілася крэпасць                

 

 

Крэпасць Туроўля  

малюнке  С.Пахалавіцкага   

(1579 год)  

  

 

 

 

                                                           

Камень на зліцці двух рэк Тураўлянкі і   

                                                                             Заходняй Дзвіны 

 

     Крэпасць разбурана, а веска  Гарадзішча Тураўлянскай воласці  Полацкага павета  

працягвала сваё існаванне.   

У гады калектывізацыі  амаль у кожнай вёсцы былі і калгасы.  

У Гарадзішчы існаваў  калгас “Чырвонае Гарадзішча”,  у якім да вайны  старшыней 

быў Сінькевіч Фядос Захаравіч . 

   Перажыла вёска і   ваеннае ліхалецце, дакладней людзі засталіся, а вось усе 30 

сядзіб былі спалены у лютым 1944 года. Напярэдадні вайны ў весцы было 30 двароў 

і 116  чалавек насельніцтва.   

У газеце “Чырвоная звязда”  (орган падпольнага Ветрынскага раённага камітэта 

КП(б)Б)  паведамлялася ў артыкуле “За Родину, за свободу!”: ”Деревни Бецкое, 

Семенец, Городище и др.были цветущими селениями в нашем районе. …теперь 

этих деревень нет. На их месте остались пепелища. Пришли звери-фашисты и 

сожгли их….”  [9] 
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    Пасля вайны гаспадары ізноў паставілі хаты. Адрадзілася жыцце ў вёсцы. 

Ствараліся сем’і, нараджаліся дзеці.   У школу хадзілі ў веску Туроўля (4км). 

Пасля працягвалі вучобу ў Полацку, Віцебску … і ўжо не вярталіся назад, 

заставаліся  ў горадзе. І як у многіх весках, у  Гарадзішчы засталіся толькі старыя. 

Веска стала не перспектыўная.  

  А зараз  толькі летам ажывае  веска, чуюцца дзіцячыя галасы, ды дачнікі 

папаўняюць колькасць наведвальнікаў аўтакрамы, якая прыезджае ў веску два разы 

на тыдзень. 

   Гарадзішча стаіць на беразе Заходняй Дзвіны, а яшчэ веску падзяляе на дзве 

паловы рака Тураўлянка.  Зараз у веске пастаянна пражывае толькі 16 чалавек.  

Будуецца некалькі новых дамоў, абнаўляюцца старыя. 

    

    Вёска ПУШНА, знаходзіцца ў прыгожым кутку Завозерскага края. Назва вёскі 

паходзіць ад таго,што раней на гэтым  месцы было незасеянае поле.      Гісторыя 

вёскі уходзіць сваімі каранямі ў далёкае мінулае. 

  Да рэвалюцыі 1917 года ў вёсцы жылі сяляне жорсткага пана Кулеша. З 

прыходам савецкай  ўлады пан Кулеш збег за мяжу, а яго ўсадьбу, якая знаходзілася 

на халме недалёка ад вёскі, сяляне разрабавалі і спалілі. 

 Падчас калектывізацыі ў вёсцы Пушна быў створаны калгас імя Свярдлова. Ён 

праіснаваў да Вялікай Айчыннай вайны. 

      У пачатку вайны большая частка дарослага мужчынскага насельніцтва была 

прызвана ў армію, а тыя хто не падходзіў па ўзросту – сталі народнымі мсціўцамі – 

партызанамі. Жыхары вёскі актыўна дапамагалі партызанам адзеннем, прадуктамі. 

  Пасля вайны ў вёсцы былі пабудаваны новыя дамы, але колькасць жыхароў 

моцна зменшылася: хто загінуў, а хто 

пребраўся ў вёску Завозер’е. У наш час  у 

вёсцы пастаянна пражываюць 5 чалавек 

пенсіённага ўзросту. 

   Па расказам мясцовых жыхароў,  у глыбі 

Пушнянскага леса ёсць месца, якое  завецца 

“Грыбны востраў”. У гэта месца нямногія 

могуць забрацца да нязлічонай колькасці 

баравікоў і падасінавікаў.   

 А яшчэ ёсць месца “Чырвоныя  

астравы”, дзе шмат брусніц. Увосень гэта 

месца чырвонае з-за асін.  

   У Пушнянскім лесе знаходзіцца магіла 

невядомага Чырвонаармейца,які загінуў  у 

1919 годзе.  
 

    Такім чынам, геаграфічныя назвы з’яўляюцца каштоўнымі помнікамі мінулага 

і сучаснага, адлюстроўваюць жывую сувязь часоў і пакаленняў. Нашы продкі, 

першыя пасяленцы, не проста так давалі назвы розным аб’ектам. Тапаніміка 

дазваляе стварыць малюнак мінулага. 
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ІІІ. Вуліцы аграгарадка Завозер’е 
 

     Кожнаму цікава ведаць не толькі, якія назвы вуліц былі першымі, але і 

якое яны мелі значэнне, як утвараліся.  

    Аграгарадок Завозер’е мае дзевяць вуліц. Назвы сямі   з іх 

адлюстроўваюсць месца размяшчэння: Азёрная, Лугавая, Лясная, Набярэжная, 

Цэнтральная, Паркавая, Палявая.  

Вуліцы Азёрная, Набярэжная названы ад таго, што недалёка знаходзіцца возера 

Завозер’е. 

 

 

 

аграгарадок Завозер’е, вуліца Азёрная 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аграгарадок Завозер’е, вуліца Набярэжная 
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Вуліца Лясная была пабудавана недалёка ад леса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вуліца Палявая                                        Вуліца Паркавая 

 

 

 

 

                                     Парк аграгарадка Завозер’е  

 

Вуліцы Палявая і Паркавая названы  ад парку, які быў закладзены ў 1967 годзе.  
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На месцы былога пустыра была пабудавана вуліца Лугавая. Вуліца мае ўсяго тры 

дома.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                    

                                                

 

 

 

 

вуліца Лугавая 

 

Вуліца Цэнтральная доўгі час не мела назвы. На вуліцы Цэнтральнай 

размешчана наша школа, якая была адноўлена ў 1948 годзе. У час вайны на 

тэрыторыі школы размяшчалася нямецкая канюшня. 

ДУА “Завозерская дзіцячы сад – базавая школа Полацкага раёна” 
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Самай маладой вуліцай лічыцца вуліца 

Маладзёжная. Яна з’явілася з пераездам 

сюды так называемых “чарнобыльцаў”. У 

народзе некаторыя клічуць гэтую вуліцу 

Чарнобыльскай. 

 

 

 

 

 

 

 

З 1980 года пачалася будавацца новая вуліца, якая стала называцца Школьнай. 

 

 

аграгарадок Завозер’е,вуліца  Школьная 

 

 

 Назвы вуліц з’яўляюцца неад’емлемай часткай нашай гістарычнай спадчыны. 

Народ, заўважаючы адзінкавае, індывідуальнае сярод масавага і прывычнага, дае 

назу геаграфічнаму аб’екту па характэрнай прымеце. У кожнай з’яве мы 

заўважаем перш за ўсё тыя асаблівасці, якімі яны адрозніваюцца ад суседніх або 

падобных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

18 
 
 

 
 

Мікратапонімы аграгарадка Завозер’е 
    

Геаграфічныя назвы сустракаюцца ўсюды.  Яны суправаджаюць нас з самага 

дзяцінства. У кожным населеным пункце існуюць мноства мікратапонімаў, якімі 

карыстаюцца мясцовыя жыхары або памятаюць старажылы. Пошукі і захаванне 

такіх назваў – адна з важнейшых задач краязнаўства.  
   Мікратапонімы выкарыстоўваюцца часцей за ўсё ў гутарковай размове, пры 

нефармальных зносінах. Несумненна, у кожным населеным пункце існуе свая 

мікратапаніміка. Такая мікратапаніміка ёсць і ў  нас. 

 

   У нашым аграгарадку ёсць “Гердова горка”. Назва пайшла ад сям’і 

Гердовых, якія жылі паблізу горкі. 

 

  
 
 
 

 

Ёсць месца, якое мясцовыя жыхары называюць “Гарэлы лес”.Яго называюць 

так з-за  частых пажараў. 
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Існаваў “Свінячы пасёлак”, у якім знаходзілася свінаферма, 

ферма для качак. Зараз знаходзіцца вуліца Набярэжная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

вуліца Набярэжная, дзе раней знаходзіліся фермы 

 

На карце ёсць вёска Семянец, а ў народзе дзеляць яе на Семянец і Кралькі. У 

Кральках некалі жылі заможныя сяляне.Падзелам з’яўляецца круты паварот. Па 

расказам мясцовых жыхароў,  слова “кралькі” – абазначае кальцо. 
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Не абмінула Завозерскі край і Вялікая Айчынная вайна. Недалёка ад вёскі 

Завозер’е размяшчалася вёска Руччы. Назва вёскі паходзіла ад невялікага 

ручая,які працякаў недалёка ад вёскі. 

 

 

 

Зараз тут поле. А да вайны было 13 хат. Немцы спалілі гэту вёску, а жыхары 

паспелі адысці і адтуль назіралі, як пылаюць іх хаціны.   

 

 “Чортаў мост”.  

 

  У аграгарадку была пераправа, якая ў народзе завецца “Чортаў мост”. Яна 

названа так, таму што там раней знаходзілася непралазнае балота. У вайну 

немцы пабудавалі для пераправы мост і назвалі яго “Чортавым”.  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Багатая наша гісторыя. Яе падзеі знайшлі адлюстраванне не толькі на старонках 

летапісаў, але і ў народнай памяці. Народнае ўспрыманне тых ці іншых  падзей 

дайшло да нас у форме паданняў,  павер’яў. 
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Заключэнне 

 
  Вывучэнне тапонімаў роднага краю – цікавая і захапляльная работа, якая 

выхоўвае любоў і інтарэс да малой радзімы. 

    Малая Радзіма…. Вёска, дзе мы нарадзіліся, дзе жывуць нашы бацькі, дзе ўсё 

знаёма: трапінка ў школу, тонкія прыгажуні – сосенкі, возера ў пачатку вёскі.Усё 

гэта трэба зберагчы і захаваць у сваёй памяці, як самую вялікую каштоўнасць, бо 

ўсё гэта – Радзіма, а яна ў чалавека адна. 

       Назвы вуліц, месцаў, вёсак – неад’емная частка жыцця грамадства. Назвы 

маюць вялікую каштоўнасць і з пункту гледжання гісторыі народа, яго 

культуры.Яны захоўваюць памяць аб далёкім мінулым, аб значных падзеях, аб 

прыродзе. Старажытныя назвы жывуць сярод нас новым жыццём і адначасова 

прымушаюць думаць і паважаць тое, што было да нас.  

         Прааналізаваўшы тапанімічную прастору вёсак Гомельскага сельскага 

савета і ваколіц аграгарадка Завозер’е, я прыйшоў да  наступнага выніка: 

   назвы  цесна звязаны з геаграфічным становішчам аграгарадка: гэта 

невыпадкова, бо тут шмат лясоў, азёр і рэк. Шмат назваў захавалася з часоў 

Вялікай Айчыннай вайны. 

    Тапонімы гэта мост паміж мінулым і сучасным.Як шмат, аказваецца, могуць 

паведаміць тапонімы аб жыцці маіх продкаў. Мікратапонімы – гэта частка 

гісторыі малай Радзімы. 

       Яны расказваюць нам аб былой прыродзе месцаў, аб тым з якімі легендамі 

звязвалі людзі навакольныя іх назвы. Тапонімы трэба вывучаць для таго, каб 

ведаць гісторыю сваёй малай Радзімы, развіваць кругагляд, што пацвярджае 

гіпотэзу: тапонімы і мікратапонімы нашага краю неабходны жыхарам і гасцям 

аграгарадка для вывучэння гісторыі  нашага края.             

     Я спадзяюся,што сабраны матэрыял дапаможа захаваць памяць аб нашым 

крае, падзеях мінулага.  
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Дадатак №1 

 

Аграгарадок Завозер’е                             Прозвішча Драздова 

                                                                    Імя, імя па бацьку Таццяна Фёдараўна 

10.01.2018 

Апытальнік  

 

Пытанні Адказы 

 

1.Як называюцца вуліцы населенага 

пункта цяпер і як яны называліся 

раней? 

 

 

 

Цэнтральная вуліца  - самая доўгая 

вуліца, знаходцяцца асноўныя 

ўстановы: Тураўлянскае лясніцтва, 

ДУА “Завозерская ДСБШ”, пошта, 2 

крамы. 

Вуліца Лясная(недалёка знаходзіцца 

лес) 

 

2. Ці дзеліцца населены пункт на 

часткі? Калі так, то ў якім месцы 

населенага пункта гэтыя часткі 

знаходзяцца? 

“Кралькі” – круты паварот  у в. 

Семянец. Раней жылі заможныя 

сяляне. 

 

3. Ці ёсць назвы пабудоў, што стаяць 

асобна: ветракоў, лазняў, кузніц, 

баракаў, свірнаў і т.п.?  

На месцы Тураўлянскага лясніцтва 

раней была  кузніца і цэнтр саўгаса, 

дзе калгаснікам  выдаваўся нарад на 

працу 

 

4.Ці ёсць масты, пераправы, 

прыстані? Калі ёсць, як яны 

называюцца і дзе знаходзяцца?  

“Чортаў мост”. Немцы пабудавалі 

мост праз балота, назвалі яго 

чотравым 

 

5. Як называюцца сады, паркі, алеі, 

асобныя дрэвы, якія чымсьці 

вылучаюцца?           

“Грыбны востраў” за вёскай пушча, 

куды нямногія могуць забрацца да 

незлічонай колькасці баравікоў і 

падасінавікаў 

 

6. Ці ёсць месцы, звязаныя з якімі – 

небудзь гістарычнымі 

падзеямі,мясцовага або агульнага 

значэння?Калі ёсць, як яны 

называюцца?  

Зямлянка Дз. В. Цябута ў вёсцы 

Пуканаўка. Раней там быў штаб 

камбрыга Дзм. В. Цябута 

 

7. Іншае 

 

Магіла невядомага чырвонаармейца ў 

в. Пушна 
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Дадатак 2 

Аграгарадок Завозер’е                             Прозвішча Якушэнка 

                                                                    Імя, імя па бацьку Раіса Мікалаеўна 

            07.02.2018                 

Апытальнік  

Пытанні Адказы 

 

1.Як называюцца вуліцы населенага 

пункта цяпер і як яны называліся 

раней? 

 

 

 

1. Цэнтральная вуліца 

2. Набяражная вуліца 

3. Азёрная вуліца 

4. Паркавая ыуліца 

5. Лугавая – самая маленькая 

усяго 3 дамы 

6. Лясная вуліца 

7. Школьная вуліза (з 1980 г.) 

8. Маладзёжная вуліца 

9. Палявая вуліца 

 

2. Ці дзеліцца населены пункт на 

часткі? Калі так, то ў якім месцы 

населенага пункта гэтыя часткі 

знаходзяцца? 

Семяней і  Кралькі. 

“Кралькі” круты паварот  у в. 

Семянец 

 

3. Ці ёсць назвы пабудоў, што стаяць 

асобна: ветракоў, лазняў, кузніц, 

баракаў, свірнаў і т.п.?  

Там дзе зараз жыве Ігнацьеў У.Н. , 

быў млын 

 

4.Ці ёсць масты, пераправы, 

прыстані? Калі ёсць, як яны 

называюцца і дзе знаходзяцца?  

“Чырвоныя астравы” увосень з-за 

асін лес чырвоны, ды і ягад 

чырвоных вельмі многа 

 

5. Як называюцца сады, паркі  , алеі, 

асобныя дрэвы, якія чымсьці 

вылучаюцца?           

“ Гердова горка “- ад сям’і Гердовых, 

якая жыла недалёка ад горкі” 

“Стасеўка (раней жыў Стась 

Сафронаў), дзе зараз дамы на беразе 

возера  

 

6. Ці ёсць месцы, звязаныя з якімі – 

небудзь гістарычнымі 

падзеямі,мясцовага або агульнага 

значэння?Калі ёсць, як яны 

называюцца?  

в. Руччы. Зараз тут поле, а да вайны 

налічвалася 13 хат. У час вайны 

немцы вёску спалілі, а жыхары 

паспелі адысці. Зямлянка Дзм. В. 

Цябута ў в. Пуканаўка  

 

8. Іншае 

 

Фальварак – па дарозе ў Казімірова. 

Раней там жыў пан Казімір Пуцята 
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Дадатак №3 

Аграгарадок Завозер’е                             Прозвішча Малахава 

                                                                    Імя, імя па бацьку Таццяна Мікалаеўна 

03.02.2018 

Апытальнік 

 

Пытанні Адказы 

 

1.Як называюцца вуліцы населенага 

пункта цяпер і як яны называліся 

раней? 

 

 

 

Вуліцы  аг.Завозер’е: Цэнтральная, 

Азёрная, 

Лясная, Школьная, Лугавая, 

Маладзёжная, Набярэжная, 

Палявая,Паркавая 

 

2. Ці дзеліцца населены пункт на 

часткі? Калі так, то ў якім месцы 

населенага пункта гэтыя часткі 

знаходзяцца? 

Вёска Семянец ёсць на карце, а ў 

народзе яе дзеляць на Семянец і 

Кралькі. Падзелам з’яўляецца круты 

паварот 

 

3. Ці ёсць назвы пабудоў, што стаяць 

асобна: ветракоў, лазняў, кузніц, 

баракаў, свірнаў і т.п.?  

Дзе зараз знаходзіцца Тураўлянскае 

лясніцтва, раней была кузня. 

 

4.Ці ёсць масты, пераправы, 

прыстані? Калі ёсць, як яны 

называюцца і дзе знаходзяцца?  

“Чортаў мост”.Немцы пабудавалі 

мост праз балота, назвалі яго 

“чортавым” 

 

5. Як называюцца сады, паркі  , алеі, 

асобныя дрэвы, якія чымсьці 

вылучаюцца?           

Пожні. А назвалі іх так таму што 

раней былі багатыя ўкосы, добрае 

пастбішча для скаціны. 

 

6. Ці ёсць месцы, звязаныя з якімі – 

небудзь гістарычнымі 

падзеямі,мясцовага або агульнага 

значэння?Калі ёсць, як яны 

называюцца?  

Недалёка ад вёскі Завозер’е 

размяшчалася вёска Руччы.Зараз тут 

поле. А да вайны вёска налічвала 13 

хат.Немцы спалілі гэту вёску, а 

жыхары ўсе паспелі адысьці ў лес. 

7.Іншае Вёска Завозер’е пайшла ад назвы 

месца за возерам. 
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Дадатак №4 

 

Аграгарадок Завозер’е                             Прозвішча  Пашкевіч 

                                                                    Імя, імя па бацьку Людміла Арсеньеўна 

12.03.2018 

Апытальнік  

 

Пытанні Адказы 

 

1.Як называюцца вуліцы населенага 

пункта цяпер і як яны называліся 

раней? 

 

 

 

Была адна вуліца, якая не мела назвы. 

Зараз вуліца мае назву Цэнтральная, 

гэта самая доўгая вуліца. 

   Вуліца Азёрная называецца так, 

таму што возера знаходзіцца блізка ля 

дамоў.  

2. Ці дзеліцца населены пункт на 

часткі? Калі так, то ў якім месцы 

населенага пункта гэтыя часткі 

знаходзяцца? 

 Раней, дзе зараз вуліца Набярэжная,    

быў размешчаны “свінячы пасёлак”.  

3. Ці ёсць назвы пабудоў, што стаяць 

асобна: ветракоў, лазняў, кузніц, 

баракаў, свірнаў і т.п.?  

На месцы, дзе зараз знаходзіцца 

Тураўлянскае лясніцтва, раней была 

кузня (маленькі будынак) 

4.Ці ёсць масты, пераправы, 

прыстані? Калі ёсць, як яны 

называюцца і дзе знаходзяцца?  

“Чортаў мост”. Раней было 

непралазнае балота. У вайну немцы 

пабудавалі для пераправы мост і 

назвалі яго “чортавым”. 

5. Як называюцца сады, паркі  , алеі, 

асобныя дрэвы, якія чымсьці 

вылучаюцца?           

“Гарэлы лес”. Назвалі так з-за частых 

пажараў. 

 

6. Ці ёсць месцы, звязаныя з якімі – 

небудзь гістарычнымі 

падзеямі,мясцовага або агульнага 

значэння?Калі ёсць, як яны 

называюцца?  

Зямлянка Дзмітрыя Васільевіча 

Цябута 

 

7. Іншае 
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Дадатак №5 

Аграгарадок Гомель                              Прозвішча Навасёлава                                                                      

                                                                                     Наталля Васільеўна 

07.02.2019 

Гомельская крыніца 

 

“Некалі ,  даўно-даўно, на беразе возера Гомель жылі людзі-асілкі, якія займаліся 

кавальскай справай. Вёска, у якой яны жылі называлася Кавалёўшчына.Была ў той 

вёсцы вельмі прыгожая дзяўчына Надзейка. Гэта прыгажуня была да спадобы двум 

маладым кавалям: мужнаму Івану і вясёламу Мікалаю. Дзяўчына прыкіпела  душой да 

Мікалая, але Іван прыслаў да яе сватоў, і яна не асмелілася адмовіць. Тады Надзейка 

прыдумала для жаніхоў спаборніцтва: выбрала для Мікалая вялікі камень, а для яго 

саперніка – яшчэ большы, і загадала кідаць іх цераз гару. Але калі прыгажуня зразумела, 

што не быць ёй з любым, вырашала па – свойму: “Чым з нялюбым жыць, лепш крыніцай 

служыць”. Ударылася аб валун, стала вадой і разлілася крынічкай. Так распавядае 

старажытная легенда пра крыніцу, якая знаходзіцца на паўднёва – заходнім беразе 

возера Гомель непадалёку ад былой вёскі Кавалёўшчына”. 
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Дадатак №6 

 

Вынікі сацыялагічнага  апытвання вучняў 

 
Пытанні: 

 

1.Ці ведаеце  вы, што  абазначае  тапаніміка, тапонімы? 

2.Ці ведаеце вы назвы вуліц, якія знаходзяцца ў аграгарадку Завозер’е? 

3. Ці ведаеце вы назвы рэк, азёр, якія знаходзяцца  на тэрыторыі Гомельскага 
сельскага савета і чаму яны так названы? 

4.Ці трэба ведаць тапонімы (т.е. назвы вуліц, азёр, рэк, крыніц, вёсак) свайго 
роднага краю і чаму?  
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