
Размова па сутнасці

ДЗЕЦІ
РАГВАЛОДАВЫХ

УНУКАЎ
Адкуль паходзіць наша дзяржаўнасць?

На пытанне, якое пэўны час для некаторых заставалася спрэч- 
ным, нарэшце дадзены канчатковы адказ. Беларускім археолагам 
удалося даказаць, што беларуская дзяржаўнасць была запачат- 
каваная яшчэ ў IX— XIII стагоддзях, яе вытокам стала Полацкае 
княства. Гісторыкі, грамадскія дзеячы сабраліся, каб абмеркаваць 
тэту тэму за круглым сталом, арганізаваным РГА «Белая Русь» у 
прэс-цэнтры БелТА. Надзвычай цікава было пачуць ад вядомых 
даследчыкаў абгрунтаваныя доказы з гэтай нагоды.

Мадэратарам сустрэчы выступіў старшыня «Белай Русі» Генадзь 
ДАВЫДЗЬКА, ён адзначыў:

—  Гісторыя Беларусі ў са- 
вецкай агульнаадукацыйнай 
школе не выдзялялася як 
асобны прадмет, а разгля- 
далася як састаўная частка 
вялікай дзяржавы. 3 гэ
тай прычыны ў свядомасці 
многіх беларускіх грама- 
дзян гісторыя дзяржаўнасці 
бярэ пачатак пасля Каст- 
рычніцкай рэ- 
валюцыі. СТЙіР» Щ



(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

Гісторыкі савецкага перыяду выкарыс- 
тоўвалі тэрмін «беларускі народ», не вы- 
дзяляючы формаў існавання гэтага наро
да. Усё, што зроблена ў справе вывучэння 
гістарычных формаў нашай дзяржаўнасці 
ў IX— XIII, з'яўляецца здабыткам сучасных 
беларускіх гісторыкаў. Не дарэмна праца 
Вольгі Ляўко і Дзяніса Дука ў 2016 годзе 
была намінаваная на Дзяржаўную прэмію ў 
галіне навукі і тэхнікі. Разбурэнне савецкай 
сістэмы прывяло да таго, што пачыналі 
з'яўляцца даследаванні і нават цэлыя тэо- 
рыі, якія супярэчаць афіцыйнай трактоў- 
цы савецкага часу. Некаторыя навукоўцы 
ставяць пад сумненне трыадзінства сла- 
вянскіх народаў —  рускага, украінскага і 
беларускага, —  на якім у СССР будавала- 
ся гістарычная палітыка. Напрыклад, ёсць 
меркаванне, што рускія —  гэта не славяне, 
а славянізаваныя фіна-угры, украінцы —  
генетычна цюркі, нашчадкі ці то булгар, ці 
то печанегаў, і толькі беларусы з'яўляюцца 
адзінымі славянамі сярод так званых усход- 
неславянскіх народаў.

Як вы разумееце, у кантэксце сучасных 
падзей гэтыя сцверджанні маюць надзвы- 
чай важнае стратэгічнае, геапалітычнае 
значэнне, могуць аказваць уплыў на знеш- 
нюю палітыку краін-суседзяў і нават права- 
каваць рэгіянальныя канфлікты. Натураль
на, нас цікавіць меркаванне прафесіяналаў 
па гэтым пытанні, аргументы, якія могуць 
быць прыведзеныя на карысць той ці іншай 
пазіцыі. Гэты гістарычны перыяд змяшчае 
нямала фактаў, якія маглі б фарміраваць 
пазітыўную мадэль гістарычнай памяці, слу- 
жыць нагодай для нацыянальнага гонару.

Тэму полацкай дзяр- 
жаўнасці працягнула 
загадчыца цэнтра Р ’ Щ й  
археалогіі і стара- ■ ■ |L . ^  
ж ы тнай гісторы і
Беларусі Інстытута Ж ж  M L m ,.
гісторыі НАН Бела-
русі, доктар гіста-
рычных навук, прафе-
сар Вольга ЛЯЎКО:

—  На тэрыторыі нашай краіны самымі 
раннімі з'яўляюцца дзве гістарычныя фор
мы дзяржаўнасці. Першая —  гэта ранне- 
дзяржаўнае ўтварэнне Полацкая зямля.

А другая форма —  гэта Кіеўская Русь, у 
склад якой уваходзіла частка сучасных бе- 
ларускіх зямель. Кіеўскай Русі належыць два 
пераддзяржаўныя цэнтры —  гэта Кіеў і Ноў- 
гарад. А ў Полацкай зямлі адзіны цэнтр —  
гэта Полацк, вакол якога і развівалася ўся 
раннедзяржаўная структура.

Ёсць шматгадовыя даследаванні і супа- 
стаўленні пісьмовых крыніц па гэтай тэме 
з тымі матэрыяламі археалагічных дасле- 
даванняў, якія нам удалося сабраць і якія 
агулам збіраліся з 1928 года —  з моманту 
пачатку даследаванняў у Полацку і іншых 
цэнтрах гэтай зямлі. Нам удалося падвесці 
пэўную рысу пад праведзенымі вывучэн- 
нямі. Ёсць два галоўныя моманты ў тэме. 
Гэта геаграфічнае размяшчэнне Полацка 
і магчымасці камунікатыўных сувязяў, якія 
праявіліся на працягу ўсяго першага тыся- 
чагоддзя. 3 аднаго боку, мы вывучалі зара- 
джэнне і развіццё старажытных гарадоў на 
тэрыторыі Беларусі. А з іншага, даследавалі 
праблему эканамічнага развіцця, звязаную 
найперш з гандпёвымі шляхамі.

У VIII— X стагоддзях, як паказваюць на- 
шы археалагічныя даследаванні, ужо скла- 
ліся шляхі, што праходзілі праз тэрыторыю 
Беларусі, яны звязвалі Поўнач з Поўднем і 
Захад з Усходам па Дзвіне і па рэках, якія 
злучалі Дзвінскі басейн з Дняпроўскім. Каля 
гэтых рэк фарміраваліся цэнтры, якія дазва- 
лялі аб'ядноўваць насельніцтва ў пэўныя 
тэрытарыяльна, эканамічна зацікаўленыя 
групы з тым, каб развіваўся менавіта той 
участак, дзе быў пэўны цэнтр, які з'яўляўся 
папярэднікам дзяржаўных утварэнняў.

Пра важнасць дакумен- 
тальных сведчанняў 
расказаў загадчык 
аддзела гісторы і 
Беларусі сярэдніх 
вякоў і пачатку но- 
вага часу Інстытута ч 
гісторыі НАН Белару- 
сі, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт Васіль ВАРОНІН:

—  Я ўдзельнічаў у адным важным выда- 
вецкім праекце, які прадугледжваў публі- 
кацыю самых даўніх полацкіх дакументаў, 
самых старажытных гістарычных крыніц. 
Дакументы, сабраныя ў зборніку, захоўва- 
юцца ў самых розных краінах. Напрыклад, 
можна ўбачыць карту Вялікага Княства Лі- 
тоўскага XVI стагоддзя: межы краіны былі



стабільныя і на працягу стагоддзяў мяня- 
ліся не шмат, а былі сфарміраваныя 
ў XII стагоддзі. Цікавым з'яўляецца і пасланне, 
якое датуецца 1309 годам (цяпер захоўва- 
ецца ў Рыжскім архіве). Гэта пасланне по- 
лацкага епіскапа Якава да рыжан. У той 
час у Полацку не было свай го князя, таму, 
відаць, духоўная асоба выконвала абавяз- 
кі і кіраўніка. У гэтай грамаце гаварылася 
пра розныя пытанні, у тым ліку змяшчалася 
просьба да рыжан прапусціць у Полацк жы- 
та —  відаць, у той час на гэтай зямлі зда- 
рыўся неўраджайны год. Яшчэ адзін цікавы 
дакумент датуецца XV стагоддзем. Гэта да- 
кумент полацкага архіепіскапа Сямёна, які 
прысвечаны зямельным справам І сведчыць 
пра землеўладанні полацкай епархіі і манас- 
тыроў (захоўваецца ў дзяржаўным архіве 
Ніжагародскай вобласці ў Расіі). Адметнымі 
з'яўляюцца і пячаткі горада Полацка і пры- 
ватых асоб, пачынаючы з XIV стагоддзя і 
заканчваючы пачаткам XVI стагоддзя. Усе 
пячаткі былі прыгожыя, па-рознаму аформ- 
леныя і створаныя на розных мовах. Уво- 
гуле ж дакументы, што маюць дачыненне 
да Полацка, цяпер раскіданы ледзь не па 
ўсёй Усходняй Еўропе. Давялося добра іх 
пашукаць.

Рэктар Магілёўскага 
дзяржаўнага ўнівер- 
сітэта імя Куляшова, 
доктар гістары ч- 
ных навук, пра- 
фесар Дзяніс ДУК 
падзяліўся ўласнымі 
напрацоўкамі:

—  Я некалькі дзеся- 
цігоддзяў праводзіў раскопкі ў Полацку, 
а зараз гэта працягваюць рабіць мае вучні. 
Мы адкапалі сведчанні і пацвердзілі, што 
Полацк у IX стагоддзі быў! Здавалася б, 
гэта даволі просты археалагічны факт, але 
ён дарагога варты. Пераканаць скептычна 
настроеную грамадскасць, у тым ліку і на- 
шых суседзяў, можна толькі паказаўшы ім 
артэфакты, гістарычны слой тых часоў. Сён- 
ня пра Смаленск, Ноўгарад такога сказаць 
нельга, як і пра многія гарады на Русі, а пра 
Полацк можна —  і мы даказалі яго даўняе 
паходжанне. Больш за тое, мы паказалі, 
што тая культура, якую мы называем ран- 
неславянскай, культура смаленска-полацкіх 
доўгіх курганоў датуецца нават раней, чым

летапісная згадка Полацка, чым 862 год. 
Я нават паспрабаваў абгрунтаваць дату: 780-я 
гады —  першая археалагічная згадка гэтых 
летапісных слаёў у Полацку. Усе ўбачылі —  
Полацк быў. Аднак які ён быў? Расійскія гіс- 
торыкі іранічна сцвярджаюць: «Заурядный 
городок, затаившийся в речных излучинах» 
(цытую даслоўна). Пазней, маўляў, прый- 
шоў скандынаў Рагвалод, які быў чагосьці 
варты. Аднак трэба звярнуцца зноў жа да 
археалагічных даных: невядома, з кім прый- 
шоў Рагвалод, няма археалагічных слядоў 
прысутнасці скандынаваў у Полацку. Гэта 
азначае, што істотнай прысутнасці сканды- 
наваў у нас не было. Відавочна і тое, што 
не было такога, каб сюды прыйшлі славяне 
І быццам бы знішчылі мясцовае балцкае 
насельніцтва... Бо слядоў пэўнага катакліз- 
му мы не знаходзім. Усё перацякае даволі 
плаўна, адна культура —  у іншую. Ніякіх сля- 
доў ваенных сутычак мы не знаходзім. Так, 
сапраўды адбыўся канфлікт з Уладзімірам, 
які забіў Рагвалода, ажаніўся з Рагнедай і 
вывез яе ў Кіеў, —  у той час тут быў кіеўскі 
намеснік (мы знайшлі падвеску з трызубцам 
Уладзіміра, магчыма, яе і насіў намеснік). 
Аднак як можна растлумачыць тое, што ў 
гэтым «заурядном городке» без скандынаў- 
скай прысутнасці ў XI стагоддзі адбываецца 
каласапьнае, 20-разовае, павелічэнне пло- 
шчы тэрыторыі? Гэта быў акурат той час, капі 
адрадзілася мясцовая княжацкая дынастыя, 
якая пазіцыянавала сябе як «Рагвалодавы 
ўнукі, Ізяславічы». Мясцовая дынастыя ніяк 
не прэтэндавала на кіеўскі трон. Такім чы- 
нам, быў горад, мясцовая дынастыя, свая 
тэрыторыя. I полацкія князі займаліся тым, 
што сваім родам гэту тэрыторыю паляпшалі, 
з дапамогай розных рычагоў, у тым ліку ганд- 
лю і рамёстваў. У XI стагоддзі горад зрабіўся 
надзвычай багатым, тэрыторыя дасягнула 
200 гектараў разам з прадмесцямі, у якіх 
жылі надзвычай таленавітыя рамеснікі (юве- 
ліры). У той жа час стварылася ўнікальная 
школа дойлідства, маштаб яе будаўніцтва 
проста ўражвае. А для гэтага патрэбна бы
ла эканамічная падтрымка, пэўныя сувязі. 
Да таго ж яны будавалі, не азіраючыся ні на 
кога... Візантыйскі канон узялі за матрыцу, 
а далей стваралі цалкам адметныя фор
мы!.. За палову стагоддзя было пабудавана 
больш цэркваў, чым пабудавана цяпер...

Ніна ШНАРБАЧЭВІЧ.


