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Ка бі нет на ву ко ва-да след чай ла ба ра-

то рыі ар хеа ло гіі МДУ імя А. Ку ля шо ва 

цал кам за ва ле ны сё лет ні мі зна ход ка-

мі. Ка рыс на га ма тэ ры я лу ма гі лёў скія 

ар хе о ла гі на ка па лі аж но 70 кі ла гра-

маў. На ста лах па куч ках рас кла дзе ны 

дроб ныя ке ра міч ныя ча рап кі, ся род 

якіх ту тэй шыя экс пер ты не вя до мым 

чы нам вы зна ча юць дон цы, кан ву 

і на ват ма лю нак гарш коў жа лез на га 

ве ку.

ТУТ НА РА ДЖА ЮЦ ЦА АД КРЫЦ ЦІ
Гля джу, як га раць во чы вы клад чы ка і яго 

сту дэн таў, і ра зу мею, што ад крыц ці ёсць. 

Пер шай спра вай Аляк сей Аў ла со віч вя дзе 

да ста ла, дзе ля жаць са мыя каш тоў ныя рэ-

чы, зной дзе ныя на мес цы сё лет ніх рас ко-

пак — га ра дзі шчы Аге еў ка у Ма гі лёў скім 

ра ё не.

— Гэ та мес ца, дзе лю дзі жы лі з трэ ця-

га ста год дзя да на шай эры да дру го га — 

на шай. На огул мы шу ка лі там прад ме ты 

жа лез на га ве ку, але рап тоў на на тра пі лі на 

па ха ван ні XVІІ ста год дзя, — рас каз вае гіс-

то рык. — З ІІ да XVІІ ста год дзя га ра дзі шча 

пус та ва ла, і вось праз 15 ста год дзяў на шы 

прод кі па ча лі ка паць там ма гі лы. Мы ўвесь 

час зна хо дзі лі то ча ла ве чыя кост кі, то ке ра-

мі ку. І так па ўсім га ра дзі шчы. Ад трун ні чо га, 

акра мя цві коў, не за ста ло ся. Пры ад ным не-

маў ля ці ака заў ся кры жык, а яшчэ ў ад ным 

па ха ван ні знай шлі за шпіль кі ад адзен ня. 

З каш тоў ных зна хо дак пе ры я ду жа лез на-

га ве ку нам тра пі ла ся брон за вае жа но чае 

ўпры га жэн не і пра слі ца.

У ар хеа ла гіч ных рас коп ках заў сё ды за-

дзей ні ча ны сту дэн ты-пер ша курс ні кі, але сё-

ле та бы ло шмат ва лан цё раў з ін шых кур саў. 

Бу ду чыя на стаў ні кі гіс то рыі трэ ця курс ні кі 

Па вел Ва сі лё нак і Да р'я Лог ві на ва ў рас коп-

ках удзель ні ча юць не ўпер шы ню.

— Ці ка ва аку нуц ца ў гэ тае жыц цё, па-

жыць у па ля вых умо вах, — ка жа Па вел. 

— Хо чац ца ра за брац ца, як усё бы ло там, 

у мі ну лым.

— Вось прый шлі сю ды яшчэ раз па гля-

дзець на на шы зна ход кі, — да дае Да р'я. 

— На са мрэч іх вель мі ці ка ва пе ра бі раць. 

Па сту по ва па чы на еш ад роз ні ваць, дзе тут 

дон ца, дзе сцен ка, а дзе вен чык гар шчоч ка. 

Гэ та цу доў на.

— Ця пер нам да са май вяс ны ра бо ты 

хо піць, — усмі ха ец ца Аляк сей Аў ла со віч. — 

Ме на ві та тут і на ра джа юц ца ар хеа ла гіч ныя 

ад крыц ці. Не ка то рыя мо ман ты пры рас-

коп ках мо гуць быць не зра зу ме лыя. А ка-

лі ты аку рат на рас клаў ма тэ ры ял, кож ны 

ча ра пок пе ра гле джа ны, па чы шча ны, та ды 

шмат што ста но віц ца зразумелым. Усё гэ та 

спат рэ біц ца нам для за ня ткаў і на ву ко вых 

да сле да ван няў.

ШУ КА ЛІ СЛА ВЯН, А ЗНАЙ ШЛІ 
ЭТ НІЧ НАЕ НА СЕЛЬ НІЦ ТВА

Па Аге еў цы ні я кіх пісь мо вых кры ніц не 

за ха ва ла ся, та му тут усе спа дзя ван ні на 

ар хе о ла гаў. І яны шмат пра што ўжо да ве-

да лі ся. Ста ра жыт ныя лю дзі жы лі ў руб ле ных 

да мах з двух схіль ным да хам, за глыб ле ных 

у ся рэд нім на метр у зям лю. Па ся род жыт ла 

зна хо дзіў ся ачаг з ка мя нёў. Вя до ма, што 

на сель ніц тва зай ма ла ся сель скай гас па дар-

кай, так са ма вы рошч ва ла для сва іх па трэб 

буй ную ра га тую жы вё лу.

Га лоў ным спа дзя ван нем сё лет-

няй экс пе ды цыі бы ло не прос та 

да сле да ваць га ра дзі шча жа лез-

на га ве ку, але і знай сці сля ды 

сла вян. На прык лад, су стра ка-

юц ца пры кме ты іх пры сут нас ці ў 

V ста год дзі ў са мім Ма гі лё ве. Гэ та 

тая ж Пе ла ге еў ка (Зме еў ка) ка ля 

ра кі Дуб ра вен кі ў цэнт ры го ра да. 

Най больш яск ра вае ад роз нен не 

сла вян — гэ та ке ра мі ка. У іх бы лі 

свае тра ды цыі леп кі і пра фі лёў кі 

гарш коў — вы цяг ну тых, што на-

гад ва юць бу тон цюль па на з кры ху 

ада гну тым на верх вен чы кам.

— На жаль, сла вян у Аге еў цы 

мы так і не знай шлі, там жы ло эт-

ніч нае на сель ніц тва, якое скла да на 

на ват пры вя заць да яко га-не будзь 

эт на су. Тое ўпры га жэн не з брон-

за ва га дро ту, якое мы знай шлі, 

маг ло быць эт ніч най прыкметай, 

а маг ло быць за ве зе нае. Гэ тыя 

лю дзі ка рыс та лі ся гарш ка мі з шур-

па тай, гру бай па верх няю з кры ху 

ада гну тым вен чы кам. На краі 

яго маг ла быць за руб ка пазног-

цем як дэ кор. Гэ та пры кме ты за-

ру бі нец кай куль ту ры — трэ цяе 

ста год дзе да на шай эры, дру гое — 

на шай. Наш ма тэ ры ял па цвер дзіў 

ужо іс ну ю чую тра ды цыю і аб верг 

тэ о рыю, што тут па на ва ла больш 

паў ноч ная ар хеа ла гіч ная куль ту ра 

штры ха ва най ке ра мі кі. Мы пе ра-

ка на лі ся, што ў Ма гі лёў скай воб-

лас ці боль шы ўплыў быў не штры-

ха ві коў, а за ру бі нец кай куль ту ры. 

Апош няя по тым рас па ла ся і яе 

рэшт кі ста лі ад ным з эле мен таў у 

фар мі ра ван ні сла вян ска га эт на су. 

Ха це ла ся б знай сці га ра дзі шча, 

каб зра зу мець, на асно ве якіх пля-

мё наў скла лі ся сла вя не. Па куль 

тут дыс ку сій нае пы тан не. Тэ а рэ-

тыч на гэ та бы ла кі еў ская ар хеа-

ла гіч ная куль ту ра, якая част ко ва 

пе ра жы ла пры ход гу наў, і ней кія 

ас тат кі за ру бі нец кай.

Гэ тым ра зам ар хе о ла гі больш 

да ве да лі ся пра аба рон чыя ва лы. 

У Аге еў цы іх ака за ла ся тры.

— Мы пра рэ за лі вал і ўба чы-

лі, што яго пяць ра зоў пад сы па-
лі, — рас каз вае гіс то рык. — Бы лі 

ўста лява ны бяр вен ні, якія яго пад трым лі ва-

лі. А яшчэ на тра пі лі на ка мен ную бру ка ван-

ку. Уяў ля е це, жа лез ны век, і та кая цы ві лі за-

цыя. Яе, на жаль, моц на па рэ за лі ма гі лы.

ЗНАЙ СЦІ ПО ЛЕ БІТ ВЫ РА ДЗІ МІ ЧАЎ 
З ВОЙ СКАМ КНЯ ЗЯ УЛА ДЗІ МІ РА

Ся род ар хеа ла гіч ных пом ні каў, якія да-

сле да ва лі за апош нія не каль кі га доў ма-

гі лёў скія ар хе о ла гі, кур ган ныя мо гіль ні кі ў 

Бя лы ніц кім ра ё не, у тым лі ку Га лоў чан скі 

за мак, які быў раз бу ра ны пад час Паў ноч-

най вай ны. Пры рас коп ках у Слаў га рад скім 

ра ё не ар хе о ла гі на тра пі лі на па ха ван ні дру-

жын ні каў Х ста год дзя з пле мя ра дзі мі чаў, 

якія су праць ста я лі кня зю Ула дзі мі ру Крас-

нае Со ней ка.

— Вя до ма ле та піс ная па дзея, ка лі гэ та 

ад бы ло ся — 984 год, — ка жа Аляк сей Аў-

ла со віч. — Ёсць роз ныя пунк ты гле джан ня 

на конт та го, дзе ад бы ла ся біт ва. Ад ны лі-

чаць, што на Го мель шчы не, ін шыя, што на 

Бран шчы не, а мы лі чым, што на Ма гі лёў-

шчы не. Гэ та бы ла асноў ная вер сія, і ця пер 

яна па цвер дзі ла ся. Зной дзе ныя па ха ван ні 

да каз ва юць, што ме на ві та на ра цэ Пяс чан-

цы ў Слаў га рад скім ра ё не кня жац кае вой-

ска атры ма ла пе ра мо гу над ра дзі мі ча мі. За-

ста ло ся знай сці кан крэт нае по ле біт вы. Але 

мы ўжо вель мі бліз ка па ды шлі да яго.

Вель мі перс пек тыў ны Баб руй скі ра ён, 

дзе бы ло зроб ле на шмат сен са цый ных 

зна хо дак. Адзін шлем Х ста год дзя ча го 

каш туе.

— Ле тась Баб руйск стаў ар хеа ла гіч най 

ста лі цай Бе ла ру сі, та му што столь кі прад-

ме таў уз бра ен ня, коль кі там зной дзе на 

за адзін год, не бы ло зной дзе на за ўсю 

гіс то рыю су ве рэн най Бе ла ру сі су мар на. 

Ся ке ры, меч кан ца Х — па чат ку ХІ ста год-

дзя — гэ та час Ула дзі мі ра Крас нае Со ней-

ка і яго сы ноў, — ка жа Аляк сей Аў ла со-

віч. — Ці ка ва ад куль там гэ тыя прад ме ты, 

якія пра цэ сы там ад бы ва лі ся. Маг чы ма, 

там бы ла ле та піс ная біт ва, а мо жа, го рад, 

пра які мы не ве да ем. Столь кі прад ме таў 

вы са кас та тус на га ўзбра ен ня прос та так 

не бы вае.

АД КУЛЬ УЗЯ ЛІ СЯ БЕ ЛА РУ СЫ
Апош нім ча сам вель мі час та ўзні ка юць 

спрэч кі на конт па хо джан ня бе ла ру саў і на-

шай кра і ны. Час цей за ўсё гіс то ры кі і па лі-

то ла гі спа сы ла юц ца на ле та піс ныя кры ні цы. 

Але ар хеа ло гія — рэч не аспрэч ная.

— Бе ла ру сы як на род сфар мі ра ва лі ся 

ў XVІ ста год дзі, — ка жа Аляк сей Аў ла-

со віч.— Тыя пом ні кі, якія мы да сле ду ем, 

да ты чац ца або ста ра жыт на рус кай на род-

нас ці або па чат ку сла вян ска га эт на су. 

Пра бе ла ру саў тут ка заць да стат ко ва 

скла да на. Але не ма юць ра цыі тыя, хто 

сцвяр джа юць, што ў Х ста год дзі Бе ла ру сі 

не бы ло. Так, не бы ло, але іс на ва лі дзяр-

жаў ныя ўтва рэн ні, са цы яль ныя струк ту-

ры, якія з'яў ля лі ся пер шы мі дзяр жа ва-

мі, якія да лі па ча так уз нік нен ню на шай 

дзяр жаў нас ці. Мы гэ та за раз вы ву ча ем. 

Да лё ка не ўсё за хоў ва ец ца ў пісь мо вых 

кры ні цах, да та го ж яны рэч суб' ек тыў-

ная. Па іх мы мо жам зра зу мець, у якіх 

ад но сі нах зна хо дзі лі ся княст ва, якія бы лі 

па лі тыч ныя аб ста ві ны. А вось ар хеа ла-

гіч ныя ма тэ ры я лы не прад узя тыя. Рас-

ка па лі і ўба чы лі, на прык лад, што тут у V 

ста год дзі жы лі сла вя не і ні я кіх гер ман цаў 

не бы ло. На тэ ры то рыі Ма гі лёў скай воб-

лас ці на огул ня ма балц кіх ма тэ ры я лаў. 

У Ві цеб скай і Мін скай ёсць, там сла вя не 

ўвар ва лі ся на балц кую тэ ры то рыю і асі-

мі ля ва лі яе. А ў нас бал таў не бы ло. Ёсць 

ар хеа ла гіч ны ма тэ ры ял, які гэ та па цвяр-

джае. Ар хеа ло гія за гляд вае ту ды, дзе не 

ха пае пісь мо вых кры ніц ды аб' ек тыў на га 

ма тэ ры я лу.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ, фо та аў та ра.

«АР ХЕА ЛО ГІЯ ЗА ГЛЯД ВАЕ ТУ ДЫ, 
ДЗЕ НЕ ХА ПАЕ 

ПІСЬМОВЫХ КРЫНІЦ...»
Кан ды дат гіс та рыч ных на вук Аляк сей АЎ ЛА СО ВІЧ 

пра по шу кі пер шых на Ма гі лёў шчы не сла вян, ле та піс ныя па дзеі і са ма свя до масць бе ла ру саў

Най больш каш тоў ныя зна ход кі з га ра дзі шча.

Аляк сей АЎ ЛА СО ВІЧ: вось та кія ўпры га жэн ні 
жан чы ны на сі лі ў жа лез ным ве ку.

Паў лу і Да р'і ці ка ва за зір нуць у мі ну лае, 
на не каль кі ста год дзяў таму.


