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— Ка жуць, што ста ра-
даў няе Бя рэс це, зной дзе-
нае пры ва шым удзе ле, — 
са праўд ная Троя для Бе ла-
ру сi...

— Спы нi це ся. Не для Бе-
ла ру сi. А для ўся го су све ту! 
Больш та ко га ня ма нi дзе. У 
Ста ра жыт най Ру сi, згод на з 
ле та пi са мi, бы ло 414 га ра-
доў. Пры блiз на 95% з iх ар-
хе о ла гi ўжо да сле да ва лi. Ад-
нак та кой за ха ва нас цi драў-
ля ных па бу доў больш нi дзе 
не вы яў ле на. Гэ та ўнi каль на 
не толь кi для Бе ла ру сi. Але i 
для Поль шчы, Гер ма нii, Шве-
цыi — тых кра iн, дзе пад час 
ар хеа ла гiч ных рас ко пак да-
сле да ва ла ся дрэ ва. Наш вы-
па дак — адзi ны ў све це.

— Дзя ку ю чы ча му дрэ-
ва так доб ра за ха ва ла ся? 
Гэ та ўда ча цi пэў ная за ка-
на мер насць?

— Мы да сле да ва лi па-
рэшт кi 224 да моў XI — XIV 
ста год дзяў. Та му, што яны 
аца ле лi, ёсць пэў нае тлу ма-
чэн не. Го рад ста яў на за ход-
няй мя жы ста ра жыт на рус кiх 
княст ваў з Поль скiм ка ра леў-
ствам. Поль скiя фе а да лы бы-
лi ах вот нi ка мi на яз джаць на 
ста ра жыт на рус кiя га ра ды, 
ра ба ваць, неш та за хоп лi ваць 
з са бой. Асноў ным ба гац цем 
та га час на га на сель нiц тва 
бы ла свой ская жы вё ла. Яе, 
вя до ма, тры ма лi ў на ва кол-
лi го ра да. Але з-за на ез даў 
поль скiх фе а да лаў-ра баў нi-
коў на нач ска цi ну за га ня лi 
ўнутр га рад скiх ума ца ван няў. 
Пас ля яе, вя до ма, за ста ваў ся 
гной. Са нi тар най ачыст кi га-
ра доў у той час не iс на ва ла. 
Увесь бруд быў на тэ ры то рыi 
ста ра жыт на га го ра да. Утва-
ра лi ся цэ лыя слаi гною. Яны 
не пра пус ка лi ат мас фер ны 
кiс ла род, якi аку рат i з'яў ля-
ец ца вi ноў нi кам раз ла жэн ня 
драў нi ны. Дрэ ва, iза ля ва нае 
ад па вет ра, за хоў вац ца знач-
на лепш. Так атры ма ла ся, 
што слой гною, па чы на ю чы 
з XIII ста год дзя, да сяг нуў вя-
лi кiх па ме раў — дзесь цi 2 — 
2,5 мет ра. Ён на рас таў усё 
больш, па глы на ю чы спа чат ку 
нiж нiя вян кi драў нi ны, за тым 
ся рэд нiя, а ў не ка то рых вы-
пад ках да хо дзiў i да вер ху 
жы лых па бу доў. Та кi пра цэс 
i стаў пры чы най за ха ва нас-
цi. Драў ля ныя па бу до вы вы-
ка рыс тоў ва лi ся для жыц ця 
толь кi 30—50 га доў. За гэ ты 
час збi раў ся слой, якi па глы-
наў iх поў нас цю. Ка лi да мы 
не маг чы ма бы ло вы ка рыс-
тоў ваць, па верх iх бу да ва лi 
но выя. У куль тур ным плас це 

Бя рэс ця (да рэ чы, пра вiль на 
ка заць ме на вi та Бя рэс це — 
та кая фор ма ўжы ва ец ца ў 
ле та пi сах) на лiч ва ец ца 12—
13 та кiх драў ля ных яру саў.

— Нi дзе ў све це та ко га 
ня ма?..

— Да вай це пры га да ем 
ста ра жыт ны Ноў га рад Вя лi-
кi. Там да сле да ван нi вя дуц-
ца ўжо амаль во сем дзе ся-
цi год дзяў. Рас ка па на 2000 
па бу доў. Ад нак асноў ная iх 
коль касць за ха ва ла ся толь кi 
на адзiн нiж нi вя нок. Ра дзей 
на два; а на тры — вы ключ-
ны вы па дак. Рэшт кi па бу доў 
на два-тры вян кi вы яў ле ны 
пры рас коп ках ста ра жыт ных 
Мен ска, По лац ка, Вi цеб ска, 
Слуц ка, Ту ра ва, Пiн ска. Ад-
нак та ко га, як у ста ра жыт-
ным Бя рэс цi, ня ма нi дзе. Та-
кiх вы пад каў не су стрэ неш у 
све це, бо ў Паўд нё вай Еў ро-
пе бу даў нiц тва вя ло ся з ка-
ме ню. Та му гэ та га ра дзi шча 
са праў ды ўнi каль нае.

— У Бя рэс цi вы зра бi лi 
яшчэ ад ну сен са цый ную 
зна ход ку. Гэ та жа но чы гра-
бень чык з на крэс ле ным на 
iм ал фа вi там...

— Асаб лi васць на пi сан ня 
лi тар мож на да та ваць пры-
блiз на XII ста год дзем. Ад нак 
гра бень чык быў не толь кi 
пры ла дай для рас чэс ван ня 
ва ла соў — ён меў зна чэн не 
i пад руч нi ка! Гэ та бук вар ста-
ра жыт на рус ка га кi ры лiч на га 
ал фа вi та. Та му ён за хоў ваў-
ся больш ашчад на i, пэў на 
ж, пе ра да ваў ся ад ад на го 
па ка лен ня да iн ша га.

— Ал фа вiт, на крэс ле ны 
на жа но чай пры ла дзе XII 
ста год дзя, — гэ та з'я ва яск-
ра ва свед чыць пра тра ды-
цыi на шай на цыi. Маж лi ва, 
мы на са мрэч бы лi больш 
да свед ча ныя, чым пры вык-
лi ду маць пра ся бе?

— Гэ ты гра бень чык мае 
вель мi вя лi кае зна чэн не. Па-

пер шае, ал фа вiт на iм на пi са-
ны кi ры лi цай, што свед чыць 
пра пра ва слаў ныя тра ды цыi 
та га час на га на сель нiц тва. 
Па-дру гое, та га час ныя жы-
ха ры вы ву ча лi гра ма ты ку, 
пiсь мен насць рас паў сюдж-
ва ла ся на ват ся род нi жэй-
шых пра сло ек мяс цо ва га 
гра мад ства.

— Мож на быць упэў не-
ны мi, што гра бень чык на-
ле жаў ме на вi та пра ста лю-
дзiн цы, а не кня зёў не, з-за 
та го, што зной дзе ны ён у 
драў ля ных па бу до вах?

— Так, кня зёў на, ве ра-
год на, ка рыс та ла ся больш 
да лi кат ны мi рэ ча мi i жы ла ў 
больш шы коў ных умо вах. А 
княс кiх ха ро маў пры на шых 
рас коп ках не вы яў ле на. Ён 
зной дзе ны аку рат у тых квар-
та лах, дзе жы ло звы чай нае 
га рад ское на сель нiц тва.

— У Бя рэс цi мы мо жам 
уба чыць цу доў ны ста ра-
жыт ны ар хеа ла гiч ны па-
вiль ён. Ад нак i ме ма ры ял 
Брэсц кай крэ пас цi, што 
раз мя шча ец ца по бач, 
збу да ва ны на мес цы ста-
ра жыт на га го ра да. Ёсць 
пры хiль нi кi та го, каб гэ та 
част ка бы ла так са ма му зе-
е фi ка ва на — як пом нiк ар-
хеа ло гii. Як вы ста вi це ся да 
та кой дум кi?

— Ста ра жыт ныя га ра-
ды заў сё ды скла да лi ся з 
трох час так: дзя дзi нец (або 
крэмль), да яго пры мы каў 
так зва ны на ва коль ны го рад, 
а за яго ме жа мi — га рад скi 
па сад. Дзя дзi нец аку рат да-
сле да ва ны i му зе е фi ка ва ны 
(драў ля ныя да мы. — Аўт.). 
А цы та дэль Брэсц кай крэ-
пас цi зна хо дзiц ца на мес цы 
на ва коль на га го ра да — мы 
да сле да ва лi яго i асаб лi вых 

каш тоў нас цяў там не знай-
шлi. Та му ня ма па трэ бы i 
аб грун та ван няў яго му зе е-
фi ка цыi.

— Вы ак тыў на да сле да-
ва лi так са ма i ста ра жыт ны 
Ту раў. Рас ка жы це, чым ён 
цi ка вы?

— Ту раў, як i По лацк, быў 
ста лi цай асоб на га княст ва: 
ад но ўплы ва ла на паў днё-
выя, дру гое — на паў ноч ныя 
зем лi. Ту раў скае княст ва зай-
ма ла ў Ста ра жыт най Ру сi да-
во лi знач нае мес ца. На прык-
лад, у XI ста год дзi iс на ва ла 
вя лi кае Кi еў скае княст ва, 
што аб' яд ноў ва ла ўсе ўсход-
не сла вян скiя княст вы. Кi еў-
скi князь меў спад чын нае 
пра ва, якое iш ло ад прод каў. 
За ста год дзе там змя нi ла ся 
шэсць кня зёў, з iх тры — бы-
лi ту раў скiя. Вi да воч ны вя-
лi кi ўплыў гэ тай зям лi. Пры 
па дзе лах Ту раў скае княст ва 
да ва ла ся ад на му са ста рэй-
шых сы ноў — гэ та так са ма 
па цвяр джае, што яно бы ло 
ад ным з най больш важ кiх 
ста ра жыт ных княст ваў. Вар-
та пры га даць, што ме на вi та 
там зной дзе на пер шая бе-
ла рус кая кнi га — Ту раў скае 
Еван гел ле. Гэ так са ма i наш 
пер шы пiсь мен нiк — Кi ры ла 
Ту раў скi — з гэ тай зям лi.

— Ёсць мер ка ван не, што 
яск ра вых свед чан няў пра 
слаў нае мi ну лае Ту ра ва за-
ха ва ла ся ма ла. На ву ка ар-
хеа ло гiя прос та не па спе ла 
да сле да ваць: мно гае бы ло 
сха ва на пад но ва бу доў ля мi i 
ас фаль там. Цi па го дзi це ся?

— Спра ва ў тым, што 
дзя дзi нец у Ту ра ве не вя лi кi, 
i ў iм ня ма на плас та ван няў, 
якiя пе ра шка джа лi б пра-
нiк нен ню кiс ла ро ду. Та му 
драў ля ныя па бу до вы — у 

дрэн ным ста не. Ад нак там 
зной дзе ны iн шыя цi ка выя 
рэ чы. Гэ та пя чат ка кi еў-
ска га мiт ра па лi та Кi ры лы I, 
ка дзi ла XII ста год дзя з ме-
даль ё нам з вы явай свя то га 
Фе а до ра i iн шыя.

— Што мож на ўба чыць у 
ар хеа ла гiч ным па вiль ё не ў 
Ту ра ве?

— Ра баў нi кi ўжо ўкра лi 
з му зей най экс па зi цыi ста-
ра жыт на га Бя рэс ця крыж 
XI ста год дзя. Та му ў па вiль-
ё не Ту ра ва так са ма вель мi 
не бяс печ на па кi даць аў тэн-
тыч ныя рэ чы. Гэ та шкля ное 
па мяш кан не, у якiм ня ма па-
ста ян на га дзя жур ства. Зло-
дзеi пра нi ка юць на ват у за-
ход не еў ра пей скiя му зеi, якiя 
доб ра ахоў ва юц ца. У 1995 
го дзе зла чын цы ўжо аб ра-
ба ва лi ту раў скi му зей. Та му 
каш тоў ныя рэ чы ту ды пе ра-
да ваць прос та нель га. Трэ ба 
ра бiць му ля жы i вы стаў ляць 
iх. На жаль, з су пра цоў нi ка-
мi ту раў ска га му зея я ця пер 
кан так тую на шмат менш, 
чым гэ та бы ло б маг чы мым 
i ка рыс ным.

— Рас ка жы це пра той 
крыж, што вель мi на гад-
вае крыж Еў фра сiн нi По-
лац кай.

— Пры рас коп ках 1962 го-
да ў ру ках хлоп цаў i дзяў чат, 
што ўдзель нi ча лi ў по шу ках, 
не ча ка на апы ну лi ся свiн цо-
выя вы явы — спа чат ку ад на, 
потым дру гая, трэ цяя, чац-
вёр тая. Яны бы лi зной дзе-
ны ў плас це XIII ста год дзя, 
раз мя шча лi ся по бач. Гэ та 
да ло пад ста вы ду маць, што 
iх вы раб ля лi для ад ной рэ-
чы. На гэ тых вы явах бач ныя 
тва ры свя тых. На прык лад 
Ма цi Бо жая, у якой ру кi пра-
цяг ну ты ўле ва. Так звы чай на 
ро бiц ца толь кi ў ад ным вы-
пад ку — ка лi з ле ва га бо ку 
вы яў ля ец ца Iсус Хрыс тос. З 
другога — па вi нен быць Iа ан 
Хрыс цi цель i iн шыя свя тыя. 
Мы па ра i лi ся са свя та ра мi, i 
яны ска за лi, што та кiя вы явы 
маг лi быць на кры жы, на якiм 
раз ме шча ны Збаў ца. Та му 
па спра ба ва лi зра бiць та кую 
рэ кан струк цыю — за ўзор 
узя лi вя до мы крыж Еў фра-
сiн нi По лац кай. Вы ра бi лi та-
кую ж асно ву, а на яе змяс цi-
лi вы явы свя тых. Гэ та спро ба 
рэ кан струк цыi. Ка лi хтось цi 
жа дае, мо жа яе аспрэ чыць. 
Але па куль ах вот нi каў не 
знай шло ся.

— Ка жуць, што, пе рад 
тым як па чаць рас коп кi 
ста ра жыт на га Бя рэс ця, 
вы тры днi ся дзе лi i прос-
та гля дзе лi — раз ва жа лi, 
дзе, па ло гi цы, маг ло раз-
мя шчац ца га ра дзi шча...

— Так, гэ та праў да. Бо 
ад вы ба ру за ле жыць вы нiк. 
Мо жаш па чы наць або на пус-
тым мес цы, або вы бi рай тое, 
якое най больш ве ра год нае. 
Каб да бiц ца вы нi ку, вар та 
па ся дзець i па ду маць. Пры-
нам сi, мне гэ та да па маг ло. 
Каб у Бя рэс цi мы зру шы лi-
ся на 10 мет раў, на тра пi лi б 
на пе ра ка па ную бу даў нi ка мi 
зям лю.

— Цi пе рад алi не ка му 
свае ве ды, тэх на ло гiю по-
шу ку?

— Не каль кi дзён та му мне 
тэ ле фа на ваў адзiн з ма iх бы-
лых ас пi ран таў — Ле а нiд Ка-
ля дзiн скi, якi пра цуе на рас-
коп ках у Слуц ку. Ён ска заў: 
тое, што ён ця пер ро бiць, 
бы ло б не маг чы мым, каб не 
шко ла, якую ён прай шоў у 
Бя рэс цi. Мы пра ца ва лi з са-
ма га ран ку, а ўве ча ры, ад-
пус цiў шы прак ты кан таў, за-
ста ва лi ся i апiс ва лi тое, што 
ад шу ка лi. Пра ца ва лi да цём-
най но чы, па куль мож на бы ло 
ба чыць ало вак. На сён няш нi 
дзень Ка ля дзiн скi са мы моц-
ны i пад рых та ва ны навуковец  
для ра бо ты з най больш скла-
да ны мi аб' ек та мi ар хеа ло гii. 
Яшчэ адзiн да свед ча ны ча-
ла век, якi ву чыў ся ўжо ў Ка-
ля дзiн ска га, а ця пер пра цуе 
ў Вi цеб скiм унi вер сi тэ це, — 
Тац ця на Бу бень ка.

— Якiя па ра ды вы да лi б 
ма ла дым ар хе о ла гам i гiс-
то ры кам?

— У пер шую чар гу быць 
больш ад каз ны мi, больш па-
тра ба валь ны мi i больш пад-
рых та ва ны мi тэ а рэ тыч на. 
Ар хеа ло гiя — гэ та не прос-
та по шук рэд кiх або цi ка вых 
зна хо дак. У ёй трэ ба ме та-
дыч на i з мак сi маль най вы-
нi ко вас цю пра во дзiць маш-
таб ныя да сле да ван нi...

— Вас ча сам на зы ва юць 
«асвет нi кам». Вы той ча ла-
век, што лю бiць дзя лiц ца 
сва i мi ве да мi пра Бе ла-
русь. Але мно гiя ар хе о ла гi 
пры трым лi ва юц ца iн шай 
па зi цыi. Маў ляў, ня хай 
каш тоў ная рэч па ля жыць, 
а ка лi жур на лiс ты пра яе 
да ве да юц ца, мо гуць на пi-
саць. Ча му лi чы це важ ным 
ад ра зу рас казваць пра 
зной дзе нае?

— Гэ та аба вяз ко ва! Ка-
паць трэ ба не для та го, каб 
у ша фу сха ваць або каб мы-
шы па елi тваю пра цу i спра-
ва зда чу. Мы пра цу ем для 
лю дзей. Уся му, што знай шлi, 
трэ ба даць на ву ко вую iн тэр-
прэ та цыю, каб iн фар ма цыя 
дай шла да гра мад скас цi i 
ўсе зра зу ме лi, што шу ка лi 
ар хе о ла гi i для ча го яны гэ-
та ра бi лi. Та му мы пi шам не 
толь кi на ву ко выя ма на гра фii, 
але i па пу ляр ныя кнi гi. Так, 
мая пра ца пра ста ра жыт нае 
Бя рэс це пе ра вы да ва ла ся не-
каль кi ра зоў, хут ка рас пра да-
ла ся. Яна за па тра ба ва ная i 
за раз, але я не маю пад трым-
кi ў тым, каб зноў пе ра вы даць 
яе i каб лю дзi да ве да лi ся пра 
тое, у чым за цi каў ле ны...

Нi на ШЧАР БА ЧЭ ВIЧ.
nina@zviazda.by
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Ра баў нi кi ўжо ўкра лi 
з му зей най экс па зi цыi 
ста ра жыт на га Бя рэс ця 
крыж XI ста год дзя. 
Та му ў па вiль ё не 
Ту ра ва так са ма вель мi 
не бяс печ на па кi даць 
аў тэн тыч ныя рэ чы.

Ар хеа ло гiя — гэ та 
не прос та по шук рэд кiх 
або цi ка вых зна хо дак. 
У ёй трэ ба ме та дыч на 
i з мак сi маль най 
вы нi ко вас цю 
пра во дзiць маш таб ныя 
да сле да ван нi... Ка паць 
трэ ба не для та го, 
каб у ша фу сха ваць 
або каб мы шы па елi 
тваю пра цу 
i спра ва зда чу.
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Гэ ты ча ла век — жы вая ле ген да. 
Док тар гiс та рыч ных на вук, 
пра фе сар Пят ро ЛЫ СЕН КА спры чы нiў ся 
да ад крыц ця ўнi каль на га ар хеа ла гiч на га га ра дзi шча 
ў Бя рэс цi. Ён да сле да ваў ста ра жыт ныя Ту раў, 
Да выд-Га ра док, Слуцк, Пiнск, Клецк. 
Дзя ку ю чы яго на ма ган ням у Бя рэс цi i Ту ра ве 
ад кры ты ар хеа ла гiч ныя па вiль ё ны-му зеi — 
тыя мес цы, дзе та ям нi цы, што паў ста лi з зям лi, 
мо жа сва бод на ўба чыць на вед валь нiк. 
Ня даў на Пят ро Фё да ра вiч ад зна чыў 85-га до вы 
юбi лей. Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» 
су стрэ лi ся з iм не толь кi, каб па вiн ша ваць, 
але i рас пы таць пра зна ход кi, 
што ў свой час ста лi са праўд ны мi сен са цы я мi.

«ГЭ ТА ЎНI КАЛЬ НА 
НЕ ТОЛЬ КI ДЛЯ БЕ ЛА РУ СI»

Пят ро Лы сен ка — пра сак рэ ты ўда лых зна хо дак


