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Жа да най да па мо гі паў-

стан цам ён не атры маў. Але 

сме ла га юна ка (не кож ны 

быў здоль ны, ры зы ку ю чы 

са бой вы ка наць не бяс печ ны 

за гад) пры зна чы лі эмі са рам 

на Літ ве і да ру чы лі пры няць 

у пор це Па лан гі ка ра бель са 

збро яй. Із ноў не бяс печ ная 

да ро га: Па лан га бы ла за хоп-

ле на цар скі мі вой ска мі. Праз 

не бяс пе ку ён на кі роў ва ец ца 

ад туль у Вар ша ву. Мі ха іл га-

на рыў ся, што яму да вя ра юць 

цяж кія і ад каз ныя за да чы. 

Пас ля ён зма гаў ся ў шэ ра-

гах паў станц ка га кор пу са 

ге не ра ла Гел гу да, і, як яго-

ныя та ва ры шы, пе ра жы ваў 

го рыч па ра жэн ня, гань бу ад 

зда чы зброі прус кім ула дам, 

рас ча ра ван не і скру ху ў вяз-

ні цах Пру сіі. Для яго ста ла 

ві да воч на, што «паў стан не, 

уз на ча ле нае шлях тай, не ме-

ла ча ла ве ка лю бі вай мэ ты». 

А мэ тай Ва ло ві ча бы ло вы-

зва ліць ся лян ад пры гон на-

га яр ма і даць ім зям лю, пра 

што і за бы лі ся кі раў ні кі паў-

стан ня. Сва бод ная кра і на — 

гэ та там, дзе сва бод ныя лю-

дзі, і яны гас па да ры кра і ны, 

а не пры ві ле я ва ныя алі гар хі, 

якія ду шаць на род... Ла гіч-

на, што ў Па ры жы Ва ло віч 

зблі зіў ся з воль на дум цам Іа-

а хі мам Ля ле ве лем, пад яго 

ўплы вам стаў пры хіль ні кам 

са цы яль най рэ ва лю цыі і да-

лу чыў ся да пар тыі Юза фа 

За ліў ска га.

Па плеч ні кі За ліў ска га ма-

ры лі пад няць на род нае паў-

стан не ў Поль шчы, Бе ла ру сі 

і Літ ве, ве ра чы ў агуль ную 

еў ра пей скую рэ ва лю цыю. 

Ва ло віч пры няў пра па но-

ву За ліў ска га вяр нуц ца на 

Бе ла русь і раз гар нуць паў-

 станніц кі рух у Сло нім ска-На-

 ва груд скай акру зе. «На ся бе 

на наш люд, на ся бе са міх 

мо жам толь кі і па він ны спа-

дзя вац ца: не на па ноў, не на

дып ла ма тыю, не на ін шае. 

А зрэш ты, што нас ча кае? Якая 

бу ду чы ня? Гуль тай ства, зва-

ды, нік чэм насць, а тым ча-

сам на шых у краі му ча юць, 

ка ту юць, вы во зяць у Сі бір, 

вы бі ра юць рэ кру та. Раз зла-

ва нае рэ крут чы най на шае 

ся лян ства ча го не зро біць, 

ка лі мы да мо яму воль насць 

і зя мель ную ўлас насць, та ды

зраў ня ем са шлях тай, што да

па ноў... але што там спа дзя-

вац ца на цвя ро зую ацэн ку? 

До сыць, што хто дзель ны ў 

эміг ра цыі, у якім ёсць ду ша, 

то пой дзе. Да лі мы са бе сло-

вы, і раз мо вы скон ча ны», — 

ка заў Мі ха іл. Ка неш не, гэ та 

бы лі на іў ныя спа дзя ван ні, 

але тое і вы лу чае зма га роў, 

што яны га то вы і ў без на-

дзей ным ста но ві шчы па-

каз ваць прык лад ін шым, 

уся ляць у сэр цы ба яз лі вых 

ве ру ў пе ра мо гу. Ва ло віч. 

Ён свя до ма вы браў свой 

шлях. Ве даў яго смя рот ную 

не бяс пе ку, та му на вы па дак 

арыш ту га то вы быў на са ма-

губ ства, «бо хто мо жа быць 

упэў не ны ў сі лах сва іх, што 

ка та ван не вы тры мае; ка лі 

мя не зло вяць, ка лі на па-

ку ты па цяг нуць, стра шэн на 

па ду маць, што ў аслаб лен ні 

мог бы во раг з якой ба лю чай 

жы лы вы цяг нуць сло ва якое 

не асця рож нае аль бо за пла-

чу ў па ку тах».

На па чат ку 1833 го да Ва-

ло віч ад пра віў ся ў Бе ла русь. 

Ні па моч ні каў, ні да стат ко ва 

гро шай, ні явач ных ад ра-

соў яму не да лі, толь кі чу жы 

паш парт ды два рэ валь ве ры. 

Ня ма ча го дзі віц ца, што вы-

 пра ва с кон чы ла ся поў ным

пра ва лам.

Пе рай шоў шы прус кую мя-

жу Ва ло віч і Юзаф Яц ке віч, 

які да лу чыў ся да яго ў Па-

знан скім княст ве, пра бра лі-

ся па ляс ных сцеж ках у Сло-

нім скі па вет. На мес цы Ва-

ло віч пе ра ка наў ся, што яго 

ве ра ў на род бы ла за над та 

ап ты міс тыч ная. Шлях та, на-

па ло ха ная цар скі мі ка ра мі, 

ці ха ся дзе ла і ба я ла ся на ват 

ду маць пра паў стан не. А ся-

ля не бы лі па кор лі выя сва ёй 

га ра паш най до лі. У та кім 

без на дзей ным ста но ві шчы 

Ва ло віч лі чыў гань бай ад мо-

віц ца ад па стаў ле най мэ ты. 

Гэ та быў яго са мы важ ны за-

гад — за гад сэр ца. Ні цяж кая 

хва ро ба, ні арышт Яц ке ві ча, 

яко га сха пі лі па да ро зе ў 

Віль ню, ні што не спы ня ла Мі-

ха і ла. Ён усё ж са браў атрад 

з дзе ся ці ча ла век. Ак тыў най 

дзей нас цю Ва ло віч спа дзя-

ваў ся пры цяг нуць да ся бе 

больш паў стан цаў, а пас ля 

на па сці ў Сло ні ме на тур му і 

вы зва ліць ад туль вяз няў.

Паў стан цы на па лі на паш-

то вую ка рэ ту. Ку чар вы рваў-

ся з акру жэн ня, збіў шы конь-

мі двух паў стан цаў, адзін з 

якіх не ўза ба ве па мёр. Гэ ты 

на пад ус тры во жыў ула ды, па-

ча лі ся аб ла вы. Сам ім пе ра-

тар Мі ка лай І за га даў узяць 

«бун таў шчы ка» жы вым або 

мёрт вым. На по шу кі Ва ло ві ча 

ўла ды вы гна лі шэсць ты сяч 

ся лян. На да ро гах ста я лі вай-

ско выя і па лі цэй скія ка ра ву-

лы. Да ча су Мі ха іл і яго та ва-

ры шы (пяць ча ла век збег ла) 

па збя га лі аб ла вы, ха ва лі ся ў 

ле се, пад мас та мі, у за кі ну-

тых бу дын ках. Але 14 мая іх 

вы са чы лі па блі зу Па рэч ча і 

акру жы лі ў ба ло це па лі цыя 

і ся ля не. Ва ло віч па спра ба-

ваў уга ва рыць ся лян: «На-

вош та вы мя не бе ра це, вы 

аб ця жа ра ны па на мі, пра цай 

і ін шым, а я зу сім вам не раб-

лю ні я кай шко ды і ха цеў бы 

за ва я ваць вам сва бо ду». Але 

над ся ля на мі стаў жан дар скі 

пры мус. Спро ба са ма губ ства

с кон чы ла ся ня ўда ла, піс та-

лет даў асеч ку, тут на яго 

на кі ну лі ся...

На до пы тах Ва ло віч тры-

маў ся год на, здра дай не 

куп ляў са бе жыц цё. Пра ма 

ска заў: «Я ха цеў вы ка рыс-

таць мяр ку е мае паў стан не 

для май го на ме ру вы зва лен-

ня ся лян».

Па ка ран не Ва ло ві ча цар-

скія ўла ды пра вя лі 2 жніў ня 

1833 го да ў по лі за Га род няй 

«со все воз мож ною тор жест-

вен ностью». Мі ха іл ска заў, 

што яго па плеч ні кі не за слу-

жы лі су ро ва га па ка ран ня, 

хоць так ха цеў вы га ра дзіць 

іх (яны бы лі са сла ны ў Сі бір). 

Пры знаў, што толь кі ён ві на-

ва ты і хо ча па мер ці за Ай-

чы ну. Це ла за ка па лі ўпо тай. 

Але імя Мі ха і ла Ва ло ві ча за-

ста ло ся ў гіс то рыі і ўвай шло 

ў тра гіч ны спіс ге ро яў, па ка-

ра ных за лю боў да ра дзі мы. 

Па ўста нец Мі ха іл Ва ло віч

ве рыў, што яго нае са ма-

 ах вя ра ван не «са грэе дух, 

сты ну чы ў на ро дзе».

Ві таўт ЧА РОП КА.

Мі ха іл Ва ло віч (1806—1833)

ДА КА ПАЦ ЦА ДА АД КРЫЦ ЦЯЎ
Знай сці ма тэ ры яль ныя свед-

чан ні та го, як жы лі на шы 

прод кі сот ні і ты ся чы га доў 

та му, вы ву чыць і за ха ваць 

уні каль ныя ар тэ фак ты, а га-

лоў нае — па зна ё міць праз 

шмат лі кія му зей ныя экс па зі-

цыі са зроб ле ны мі гіс та рыч-

ны мі ад крыц ця мі шы ро кую 

гра мад скасць, рас ка заць пра 

са ма быт насць на шай ду хоў-

най і ма тэ ры яль най куль ту-

 ры — вось тое, чым год 

за го дам руп лі ва зай ма юц ца 

ай чын ныя ар хе о ла гі.

«Кож ны ар хе о лаг ма рыць пра 

пэў ныя ад крыц ці, хоць для нас ар-

тэ фак ты — не са ма мэ та: важ ней, 

якія ве ды яны да юць, якія вы сно вы 

мы ро бім з іх да па мо гай», — за зна-

чае на мес нік ды рэк та ра па на ву-

ко вай ра бо це Ін сты ту та гіс то рыі 

НАН Бе ла ру сі Ва дзім ЛА КІ ЗА, які 

на пя рэ дад ні Дня ар хе о ла га па жа-

даў пос пе ху і ім пэ ту сва ім ка ле гам,

хто пра цуе «ў по лі» прос та за раз. 

У вёс цы Ка ко ры ца Дра гі чын ска га

ра ё на на ву коў цы і ва лан цё ры пад 

кі раў ніц твам Мі ка лая Кры ва льцэ-

ві ча да сле ду юць ста ра жыт нае тар-

фя ні ко вае па се лі шча эпо хі неа лі ту і 

ран ня га брон за ва га ве ку. «Гэ та ме-

лася быць між на род ная экс пе ды цыя 

з удзе лам на шых ка лег з Поль шчы і 

Эс то ніі, — да дае Ва дзім Ла кі за, — 

але праз эпі дэ мі я ла гіч ную сі ту а цыю 

да вя ло ся сва і мі сі ла мі вы кон ваць 

тую комп лекс ную ра бо ту, якая бы ла 

за пла на ва ная там».

Што год да свай го пра фе сій на га 

свя та ар хе о ла гі пад вод зяць пэў-

ныя вы ні кі па ля во га се зо на. Вось 

і ця пер, хоць сё ле та ў су вя зі з эпі-

дэ мі я ла гіч най сі ту а цы яй коль касць 

удзель ні каў рас ко пак і ўдзел у іх 

сту дэн таў і школь ні каў бы лі вель мі 

аб ме жа ва ныя, Ака дэ мія на вук вы-

да ла 154 да зво лы на пра вя дзен не 

ар хеа ла гіч ных да сле да ван няў ва

ўсіх рэ гі ё нах кра і ны. (Для па раў на н-

ня: ле тась за ўвесь год та кіх да зво-

 лаў бы ло вы да дзе на 220.) Акра мя 

фун да мен таль ных да сле да ван няў, 

вя лі кая коль касць гэ тых экс пе ды-

цый звя за ная з так зва ны мі вы ра та-

валь ны мі ра бо та мі ў зо нах но ва бу-

доў ляў — уз вя дзен не но вых ра ё наў 

у га ра дах, бу даў ніц тва наф та пра во-

даў, свід ра він, доб ра ўпа рад ка ван не 

тэ ры то рый, — на та кія вы ра та валь-

ныя да сле да ван ні сё ле та ўжо вы да-

дзе на 127 да зво лаў.

Ся род са мых ці ка вых пра ек таў 

2020-га — уз вя дзен не чац вёр тай 

чар гі ар хеа ла гіч на га му зея-скан-

се на ў Бе ла веж скай пу шчы, ка ля 

вёс кі Ка ме ню кі. У ме жах су мес най 

ра бо ты Ін сты ту та гіс то рыі НАН Бе-

ла ру сі і На цы я наль на га пар ку «Бе-

ла веж ская пу шча» тут бы лі пра ве-

дзе ныя комп лекс ныя да сле да ван ні 

на трох пом ні ках ар хеа ло гіі — ка-

мен на га, брон за ва га і ран ня га жа-

лез на га вя коў, на тэ ры то рыі якіх ця-

пер бу ду ец ца но вая чар га му зея. На 

пад ста ве зной дзе ных ар тэ фак таў

гэ та га ча су ця пер ад наў ля юц ца ста ян-

 кі эпох ме за лі ту і неа лі ту, а так-

 са ма цэ лая вёс ка брон за ва га ве ку. 

На огул на сён ня му зей пад ад кры-

тым не бам мае ўжо шэсць комп лек-

саў роз ных гіс та рыч ных пе ры я даў. 

Пер шых на вед ва ль ні каў ар хеа ла-

гіч ны скан сен па чаў пры маць ужо 

ле тась, з мая гэ та га го да ту рыс ты 

мо гуць па зна ё міц ца з асаб лі вас-

ця мі жыц ця і по бы ту на сель ніц тва 

Бе ла ру сі ў ран нім жа лез ным ве ку і 

ў пе ры яд эпо хі Ся рэд ня веч ча.

«Не так даў но мы з ка ле га мі 

вяр ну лі ся з вы ра та валь ных да-

сле да ван няў у зо не бу даў ніц тва 

Не жын ска га гор на ўзба га чаль на га 

кам бі на та ў Лю бан скім ра ё не, — 

рас каз вае Ва дзім Ла кі за. — Там 

да сле да ва лі пом ні кі ка мен на га ве-

 ку і эпо хі Ся рэд ня веч ча паблі зу вёс кі 

Об чын. Пад крэс лю, гэ та па тра ба-

ван не на ша га за ка на даў ства ў га-

лі не ахо вы гіс то ры ка-куль тур най 

спад чы ны: лю быя зем ля ныя, ме-

лі я ра цый ныя, бу даў ні чыя ра бо ты 

на сён ня па він ны су пра ва джац ца 

ар хеа ла гіч ны мі да сле да ван ня мі, 

экс пер ты зай спе цы я ліс таў, вы да-

чай за клю чэн ня аб на яў нас ці ці ад-

сут нас ці ар хеа ла гіч ных пом ні каў і 

пры не аб ход нас ці вы ка нан нем мер 

па ахо ве ар хеа ла гіч най спад чы ны 

на гэ тай тэ ры то рыі». У лі ку зной-

дзе ных на Лю бан шчы не ар тэ фак-

таў — кра мя нё выя і ка мен ныя вы-

ра бы, фраг мен ты ста ра жыт на га 

по су ду, жа лез ныя прад ме ты.

Знач ныя ра бо ты сё ле та пра во-

дзі лі ся і пра цяг ва юц ца ў По лац ку, 

дзе на тэ ры то рыі Верх ня га зам ка, 

кры ху на поў нач ад Са фій ска га 

са бо ра, бу ду ец ца ка дэц кае ву чы-

лі шча. Па пя рэд не экс пе ды цыі пад 

кі раў ніц твам Воль гі Ляў ко пра вя лі 

мак сі маль на поў ныя да сле да ван-

ні на гэ тым мес цы, ход на ву ко вых 

ра бот шы ро ка аб мяр коў ваў ся як у 

рэ гі я наль ных і цэнт раль ных СМІ, 

так і ў сац сет ках. Пра ца гэ та, за ў-

ва жым, ка ла саль ная па аб' ёмах: 

агуль ная пло шча ар хеа ла гіч ных 

да сле да ван няў скла дае пры клад-

на два гек та ры, а таў шчы ня куль-

тур на га плас та, у якім бы лі зроб-

ле ныя важ ныя зна ход кі, на роз-

ных участ ках ва га ец ца ад 1,5 да 

7 мет раў — мно гія то ны зям лі, 

пе ра бра ныя лі та раль на ўруч ную. 

Зрэш ты, вы ні кі бы лі вар тыя гэ тых 

на ма ган няў: пад час рас ко пак на ву-

коў цы вы яві лі пад мур кі хра ма ХІІ-

ХІ ІІ ста год дзяў, а так са ма не каль кі 

драў ля ных бу дын каў ХІІ—ХVІІІ ста-

годд дзяў — пад клець, ка ло дзеж, 

вы маст ка два ра, фраг мен ты ву ліц. 

Уста ноў ле на, што гэ тыя фраг мен-

ты зна хо дзі лі ся на пло шчы, якая 

ра ней маг ла вы ка рыс тоў вац ца як 

мес ца ганд лю, вя лі кі кір маш, — 

гэ тыя вы сно вы ўскос на па цвяр-

джа юць зной дзе ныя гір кі, плом-

бы, ус ход не еў ра пей скія ма не ты, 

эле мен ты ам фар... Ад на з са мых 

каш тоў ных зна хо дак — на цель ны 

кры жык Х ста год дзя скан ды наў-

ска га ты пу. Усе гэ тыя ар тэ фак ты, 

сцвяр джа юць ар хе о ла гі, да зва ля-

юць па-но ва му аца ніць гіс та рыч-

ную знач насць По лац ка як ка лыс кі 

бе ла рус кай дзяр жаў нас ці.

Да стат ко ва скла да ныя да сле да-

ван ні шмат га доў ідуць на Кры він-

скім тар фя ні ку ў Бе шан ко віц кім 

ра ё не, дзе ар га ні ка — вы ра бы з 

кос ці, бурш ты ну і дрэ ва, аму ле ты, 

упры га жэн ні — за ха ва ла ся пад 

плас том тор фу. У 2020-м, ка жуць 

ар хе о ла гі, не бы ло зроб ле на та кіх 

сен са цый ных зна хо дак, як ле тась, 

ад нак усё ад но з'я ві ла ся но вая ін-

фар ма цыя і свед чан ні аб асаб лі-

вас цях раз віц ця ма тэ ры яль най і 

ду хоў най куль ту ры мяс цо ва га на-

сель ніц тва. На прык лад, экс пе ды-

цыя Мак сі ма Чар няў ска га вы яві ла 

фраг мен ты глі ня ных ста ту э так са 

сля да мі іх пры ма ца ван ня да адзе-

жы — вы дат ная пра сто ра для на ву-

ко вых гі по тэз і да лей шых по шу каў. 

У Ле пель скім ра ё не Ві цеб скай 

воб лас ці бы ло да сле да ва на па се лі-

шча Бя рэ шча, дзе, да рэ чы, спе цы я-

 ліс там ака за лі іс тот ную да па мо гу 

мяс цо выя школь ні кі. Так са ма пад-

лет кі — удзель ні кі лет ні ка «Юны 

ар хе о лаг» да па ма га лі экс пе ды цыі 

Але га Тка чо ва на Сло нім шчы не, 

ву чы лі ся за клад ваць шур фы, зна ё -

мі лі ся з ме то ды кай ар хеа ла гіч ных

да сле да ван няў. «Гэ та вель мі важ на

для фар мі ра ван ня гіс та рыч най са ма-

 свя до мас ці, — ад зна чае Ва дзім

Ла кі за, — ка лі ў Год ма лой ра дзі мы 

дзе ці бя руць удзел у на ву ко вых да-

сле да ван нях і на свае во чы ба чаць, 

як жы лі ў роз ныя ча сы лю дзі ў іх 

род ным краі».

Шмат па пра ца ва лі су пра цоў ні кі 

Ін сты ту та гіс то рыі НАН і ў Бя лы-

ні чах, дзе на пя рэ дад ні Дня бе ла-

рус ка га пісь мен ства пра во дзіц ца 

маш таб нае доб ра ўпа рад ка ван не 

тэ ры то рыі. Так, пе рад бу даў ніц-

твам кап лі цы на Іль ін скай га ры, 

дзе зна хо дзяц ца мо гіл кі, спе цы я-

ліс ты пра вя лі комп лекс нае ар хеа-

ла гіч нае да сле да ван не, ча сам у не-

спры яль ных клі ма тыч ных умо вах. 

У вы ні ку су мес на з ант ра по ла га мі, 

якія вы ву ча лі звыш 200 зной дзе-

ных кас ця коў, вы яві лі ўзрост мо гі-

лак — па ха ван ні тут пра во дзі лі ся 

ў XVІІ-XІX ста год дзях. А зной дзе-

ныя ар тэ фак ты — ке ра мі ка і по-

суд, на цель ныя кры жы, фраг мен ты 

адзен ня, ма не ты — да зво лі лі іс тот-

на да поў ніць звест кі з пісь мо вых 

кры ніц, у якіх ад люст ра ва ная гіс-

то рыя Бя лы ніч.

...Без умоў на, гэ та толь кі част ка 

ра бот, якія пра цяг ва юц ца і за раз — 

на зям лі і пад зям лёй, а так са ма 

пад ва дой (з 2015 го да Ін сты тут 

гіс то рыі су пра цоў ні чае з во пыт най 

ка ман дай дай ве раў), ле там і ўзім-

ку (у вёс цы Жа бер Дра гі чын ска-

га ра ё на, на ру і нах бы ло га зам ка 

кня зёў Віш ня вец кіх, да сле да ван ні 

зруч ней пра во дзіць ме на ві та зі мой, 

ка лі ўтва ра ец ца тры ва лы лёд), з 

да па мо гай бу даў ні коў, вы клад чы-

каў і сту дэн таў роз ных ВНУ, школь-

ні каў і ва лан цё раў... Ме на ві та так, 

су поль на, уда ец ца ад кры ваць дзя-

сят кі і сот ні но вых, ра ней не вя до-

мых пом ні каў ар хеа ло гіі, больш 

да зна вац ца пра на шу гіс то рыю, 

каб з да па мо гай ве даў пра дзень 

уча раш ні бу да ваць сён няш ні — і 

заўт раш ні.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Фо та hіstmuseum.by, 

facebook.

Жы вая гіс то рыяЖы вая гіс то рыя

...Юнак з ма ёнт ка Па рэч ча Сло нім ска га па ве та з 

ра дас цю су стрэў у 1831 го дзе вест ку пра паў стан не 

ў Цар стве Поль скім су праць ра сій ска га па на ван ня. 

Не ва гаў ся, па кі нуў сваю на ра чо ную і пай шоў да 

паў стан цаў. Яго ад пра ві лі ў Вар ша ву на ладж ваць 

су вязь з Віль няй. Па да ро зе Ва ло віч і яго 

спа да рож ні кі на тра пі лі на за са ду, ін шыя раз бег лі ся 

ў цем ры, а сам Мі ха іл, ра ту ю чы ся ад па го ні, сі га нуў 

на ка ні са стромкага бе ра га ў Нё ман і пе ра пра віў ся 

це раз ра ку, даб ра ўся да Вар ша вы.

Дзіцячая цацка-жужалка і касцяны 
грэбень ХІІ стагоддзя — знаходкі 

экспедыцыі «Палатыда» ля возера 
Чарсцвяды ва Ушацкім раёне пад 

кіраўніцтвам супрацоўніка Інстытута 
гісторыі НАН Беларусі 

Марата Клімава.


