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Гіс то ры кі са вец ка га пе ры я ду вы ка рыс-

тоў ва лі тэр мін «бе ла рус кі на род», не вы-

дзя ля ю чы фор маў іс на ван ня гэ та га на ро-

да. Усё, што зроб ле на ў спра ве вы ву чэн ня 

гіс та рыч ных фор маў на шай дзяр жаў нас ці 

ў ІХ—ХІ ІІ, з'яў ля ец ца зда быт кам су час ных 

бе ла рус кіх гіс то ры каў. Не да рэм на пра ца 

Воль гі Ляў ко і Дзя ні са Ду ка ў 2016 го дзе 

бы ла на мі на ва ная на Дзяр жаў ную прэ мію ў 

га лі не на ву кі і тэх ні кі. Раз бу рэн не са вец кай

сіс тэ мы пры вя ло да та го, што па чы на лі

з'яў ляц ца да сле да ван ні і на ват цэ лыя тэ о-

 рыі, якія су пя рэ чаць афі цый най трак тоў-

цы са вец ка га ча су. Не ка то рыя на ву коў цы 

ста вяць пад су мнен не тры адзін ства сла-

вян скіх на ро даў — рус ка га, укра ін ска га і 

бе ла рус ка га, — на якім у СССР бу да ва ла-

ся гіс та рыч ная па лі ты ка. На прык лад, ёсць 

мер ка ван не, што рус кія — гэ та не сла вя не, 

а сла вя ні за ва ныя фі на-угры, укра ін цы — 

ге не тыч на цюр кі, на шчад кі ці то бул гар, ці 

то пе ча не гаў, і толь кі бе ла ру сы з'яў ля юц ца 

адзі ны мі сла вя на мі ся род так зва ных ус ход-

не сла вян скіх на ро даў.

Як вы ра зу ме е це, у кан тэкс це су час ных 

па дзей гэ тыя сцвер джан ні ма юць над звы-

чай важ нае стра тэ гіч нае, геа па лі тыч нае 

зна чэн не, мо гуць аказ ваць уплыў на знеш-

нюю па лі ты ку кра ін-су се дзяў і на ват пра ва-

ка ваць рэ гі я наль ныя кан флік ты. На ту раль-

на, нас ці ка віць мер ка ван не пра фе сі я на лаў 

па гэ тым пы тан ні, ар гу мен ты, якія мо гуць 

быць пры ве дзе ныя на ка рысць той ці ін шай 

па зі цыі. Гэ ты гіс та рыч ны пе ры яд змя шчае 

ня ма ла фак таў, якія маг лі б фар мі ра ваць 

па зі тыў ную ма дэль гіс та рыч най па мя ці, слу-

жыць на го дай для на цы я наль на га го на ру.

Тэ му по лац кай дзяр-

жаў нас ці пра цяг ну ла 

за гад чы ца цэнт ра 

ар хеа ло гіі і ста ра-

жыт най гіс то рыі 

Бе ла ру сі Інстытута 

гісторыі НАН Бе ла-

ру сі, док тар гіс та-

рыч ных на вук, пра фе-

сар Воль га ЛЯЎ КО:

— На тэ ры то рыі нашай краіны са мы мі 

ран ні мі з'яў ля юц ца дзве гіс та рыч ныя фор-

мы дзяр жаў нас ці. Пер шая — гэ та ран не-

дзяр жаў нае ўтва рэн не По лац кая зям ля. 

А дру гая фор ма — гэ та Кі еў ская Русь, у 

склад якой ува хо дзі ла част ка су час ных бе-

ла рус кіх зя мель. Кі еў скай Ру сі на ле жыць два 

пе рад дзяр жаў ныя цэнт ры — гэ та Кі еў і Ноў-

га рад. А ў По лац кай зям лі адзі ны цэнтр — 

гэ та По лацк, ва кол яко га і раз ві ва ла ся ўся 

ран не дзяр жаў ная струк ту ра.

Ёсць шмат га до выя да сле да ван ні і су па-

стаў лен ні пісь мо вых кры ніц па гэ тай тэ ме 

з ты мі ма тэ ры я ла мі ар хеа ла гіч ных да сле-

да ван няў, якія нам уда ло ся са браць і якія 

агу лам збі ра лі ся з 1928 го да — з мо ман ту 

па чат ку да сле да ван няў у По лац ку і ін шых 

цэнт рах гэ тай зям лі. Нам уда ло ся пад вес ці 

пэў ную ры су пад пра ве дзе ны мі вы ву чэн-

ня мі. Ёсць два га лоў ныя мо ман ты ў тэ ме. 

Гэ та геа гра фіч нае раз мя шчэн не По лац ка 

і маг чы мас ці ка му ні ка тыў ных су вя зяў, якія 

пра яві лі ся на пра ця гу ўся го пер ша га ты ся-

ча год дзя. З ад на го бо ку, мы вы ву ча лі за ра-

джэн не і раз віц цё ста ра жыт ных га ра доў на 

тэ ры то рыі Бе ла ру сі. А з ін ша га, да сле да ва лі 

праб ле му эка на міч на га раз віц ця, звя за ную 

най перш з ганд лё вы мі шля ха мі.

У VІІІ—Х ста год дзях, як па каз ва юць на-

шы ар хеа ла гіч ныя да сле да ван ні, ужо скла-

лі ся шля хі, што пра хо дзі лі праз тэ ры то рыю 

Бе ла ру сі, яны звяз ва лі Поў нач з Поўд нем і 

За хад з Ус хо дам па Дзві не і па рэ ках, якія 

злу ча лі Дзвін скі ба сейн з Дняп роў скім. Ка ля 

гэ тых рэк фар мі ра ва лі ся цэнт ры, якія да зва-

ля лі аб' яд ноў ваць на сель ніц тва ў пэў ныя 

тэ ры та ры яль на, эка на міч на за ці каў ле ныя 

гру пы з тым, каб раз ві ваў ся ме на ві та той 

учас так, дзе быў пэў ны цэнтр, які з'яў ляў ся 

па пя рэд ні кам дзяр жаў ных утва рэн няў.

Пра важ насць да ку мен-

таль ных свед чан няў 

рас ка заў за гад чык 

ад дзе ла гіс то рыі 

Бе ла ру сі ся рэд ніх 

вя коў і па чат ку но-

ва га ча су Інстытута 

гісторыі НАН Бе ла ру-

сі, кан ды дат гіс та рыч ных 

на вук, да цэнт Ва сіль ВА РО НІН:

— Я ўдзель ні чаў у ад ным важ ным вы да-

вец кім пра ек це, які пра ду гледж ваў пуб лі-

ка цыю са мых даў ніх по лац кіх да ку мен таў, 

са мых ста ра жыт ных гіс та рыч ных кры ніц. 

Да ку мен ты, са бра ныя ў збор ні ку, за хоў ва-

юц ца ў са мых роз ных кра і нах. На прык лад, 

мож на ўба чыць кар ту Вя лі ка га Княст ва Лі-

тоў ска га ХVІ ста год дзя: ме жы кра і ны бы лі

ста біль ныя і на пра ця гу ста год дзяў мя ня-

 лі ся не шмат, а бы лі сфар мі ра ва ныя 

ў ХІІ ста год дзі. Ці ка вым з'яў ля ец ца і па слан не, 

якое да ту ец ца 1309 го дам (ця пер за хоў ва-

ец ца ў Рыж скім ар хі ве). Гэ та па слан не по-

лац ка га епіс ка па Яка ва да ры жан. У той 

час у По лац ку не бы ло свай го кня зя, та му, 

ві даць, ду хоў ная асо ба вы кон ва ла аба вяз-

кі і кі раў ні ка. У гэ тай гра ма це га ва ры ла ся 

пра роз ныя пы тан ні, у тым лі ку змя шча ла ся 

прось ба да ры жан пра пус ціць у По лацк жы-

та — ві даць, у той час на гэ тай зям лі зда-

рыў ся не ўра джай ны год. Яшчэ адзін ці ка вы 

да ку мент да ту ец ца ХV ста год дзем. Гэ та да-

ку мент по лац ка га ар хі епіс ка па Ся мё на, які 

пры све ча ны зя мель ным спра вам і свед чыць 

пра зем ле ўла дан ні по лац кай епар хіі і ма нас-

ты роў (за хоў ва ец ца ў дзяр жаў ным ар хі ве 

Ні жа га род скай воб лас ці ў Ра сіі). Ад мет ны мі 

з'яў ля юц ца і пя чат кі го ра да По лац ка і пры-

ва тых асоб, па чы на ю чы з ХІV ста год дзя і 

за кан чва ю чы па чат кам ХVІ ста год дзя. Усе 

пя чат кі бы лі пры го жыя, па-роз на му аформ-

ле ныя і ство ра ныя на роз ных мо вах. Уво-

гу ле ж да ку мен ты, што ма юць да чы нен не 

да По лац ка, ця пер рас кі да ны ледзь не па 

ўсёй Ус ход няй Еў ро пе. Да вя ло ся доб ра іх 

па шу каць.

Рэк тар Ма гі лёў ска га 

дзяр жаў на га ўні вер-

сі тэ та імя Ку ля шо ва, 

док тар гіс та рыч-

ных на вук, пра-

фе сар Дзя ніс ДУК 

па дзя ліў ся ўлас ны мі 

на пра цоў ка мі:

— Я не каль кі дзе ся-

ці год дзяў пра во дзіў рас коп кі ў По лац ку, 

а за раз гэ та пра цяг ва юць ра біць мае вуч ні. 

Мы ад ка па лі свед чан ні і па цвер дзі лі, што 

По лацк у ІХ ста год дзі быў! Зда ва ла ся б, 

гэ та да во лі прос ты ар хеа ла гіч ны факт, але 

ён да ра го га вар ты. Пе ра ка наць скеп тыч на 

на стро е ную гра мад скасць, у тым лі ку і на-

шых су се дзяў, мож на толь кі па ка заў шы ім 

ар тэ фак ты, гіс та рыч ны слой тых ча соў. Сён-

ня пра Сма ленск, Ноў га рад та ко га ска заць 

нель га, як і пра мно гія га ра ды на Ру сі, а пра 

По лацк мож на — і мы да ка за лі яго даў няе 

па хо джан не. Больш за тое, мы па ка за лі, 

што тая куль ту ра, якую мы на зы ва ем ран-

нес ла вян скай, куль ту ра сма лен ска-по лац кіх 

доў гіх кур га ноў да ту ец ца на ват ра ней, чым 

ле та піс ная згад ка По лац ка, чым 862 год. 

Я на ват па спра ба ваў аб грун та ваць да ту: 780-я 

га ды — пер шая ар хеа ла гіч ная згад ка гэ тых 

ле та піс ных сла ёў у По лац ку. Усе ўба чы лі — 

По лацк быў. Ад нак які ён быў? Ра сій скія гіс-

то ры кі іра ніч на сцвяр джа юць: «За уряд ный 

го ро док, затаившийся в реч ных излучинах» 

(цы тую да слоў на). Паз ней, маў ляў, прый-

шоў скан ды наў Раг ва лод, які быў ча гось ці 

вар ты. Ад нак трэ ба звяр нуц ца зноў жа да 

ар хеа ла гіч ных да ных: не вя до ма, з кім прый-

шоў Раг ва лод, ня ма ар хеа ла гіч ных сля доў 

пры сут нас ці скан ды на ваў у По лац ку. Гэ та 

азна чае, што іс тот най пры сут нас ці скан ды-

на ваў у нас не бы ло. Ві да воч на і тое, што 

не бы ло та ко га, каб сю ды прый шлі сла вя не 

і быц цам бы зні шчы лі мяс цо вае балц кае 

на сель ніц тва... Бо сля доў пэў на га ка та кліз-

му мы не зна хо дзім. Усё пе ра ця кае да во лі 

плаў на, ад на куль ту ра — у ін шую. Ні я кіх сля-

доў ва ен ных су ты чак мы не зна хо дзім. Так, 

са праў ды ад быў ся кан флікт з Ула дзі мі рам, 

які за біў Раг ва ло да, ажа ніў ся з Раг не дай і 

вы вез яе ў Кі еў, — у той час тут быў кі еў скі 

на мес нік (мы знай шлі пад вес ку з тры зуб цам 

Ула дзі мі ра, маг чы ма, яе і на сіў на мес нік). 

Ад нак як мож на рас тлу ма чыць тое, што ў 

гэ тым «за уряд ном го род ке» без скан ды наў-

скай пры сут нас ці ў ХІ ста год дзі ад бы ва ец ца 

ка ла саль нае, 20-ра зо вае, па ве лі чэн не пло-

шчы тэ ры то рыі? Гэ та быў аку рат той час, ка лі 

ад ра дзі ла ся мяс цо вая кня жац кая ды нас тыя, 

якая па зі цы я на ва ла ся бе як «Раг ва ло да вы 

ўну кі, Ізя сла ві чы». Мяс цо вая ды нас тыя ні як 

не прэ тэн да ва ла на кі еў скі трон. Та кім чы-

нам, быў го рад, мяс цо вая ды нас тыя, свая 

тэ ры то рыя. І по лац кія кня зі зай ма лі ся тым, 

што сва ім ро дам гэ ту тэ ры то рыю па ляп ша лі, 

з да па мо гай роз ных ры ча гоў, у тым лі ку ганд-

лю і ра мёст ваў. У ХІ ста год дзі го рад зра біў ся 

над звы чай ба га тым, тэ ры то рыя да сяг ну ла 

200 гек та раў ра зам з прад мес ця мі, у якіх 

жы лі над звы чай та ле на ві тыя ра мес ні кі (юве-

лі ры). У той жа час ства ры ла ся ўні каль ная 

шко ла дой лід ства, маш таб яе бу даў ніц тва 

прос та ўраж вае. А для гэ та га па трэб на бы-

ла эка на міч ная пад трым ка, пэў ныя су вя зі. 

Да та го ж яны бу да ва лі, не азі ра ю чы ся ні на 

ко га... Ві зан тый скі ка нон узя лі за мат ры цу, 

а да лей ства ра лі цал кам ад мет ныя фор-

мы!.. За па ло ву ста год дзя бы ло па бу да ва на 

больш цэрк ваў, чым па бу да ва на ця пер...

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

ДЗЕ ЦІ РАГ ВА ЛО ДА ВЫХ УНУ КАЎ

Вы да вец тва «Мас тац кая 

лі та ра ту ра» па ча ло рэа лі-

за цыю важ на га для бе ла-

рус ка га асвет ніц тва пра-

ек та: да чы та ча прый шоў 

пер шы том дзе ся ці том на-

га Збо ру тво раў на род на га 

пісь мен ні ка Бе ла ру сі Ян кі 

Бры ля.

«Быць ча ла ве кам свай-

го ча су трэ ба, дак лад ней ка-

жу чы — нель га не быць. Але ж 

як гэ та важ на быць яшчэ і

над ча сам, быць тым, хто ба-

чыць да лей на пе рад, вы шэй — 

у агуль на ча ла ве чае». Уся

твор чая да ро га Ян кі Бры ля — 

шлях да са мо га ся бе, жа дан-

не ра за брац ца ў пе ры пе ты ях 

гра мад ска га жыц ця, спро ба 

асэн са ваць рэ ча іс насць. Праз 

апа вя дан ні і апо вес ці, праз ра-

ман «Птуш кі і гнёз ды», праз 

лі рыч ныя за пі сы і мі ні я цю ры. 

Ян ка Брыль усім сва ім лё сам 

вы явіў за хоп ле насць мас тац кім 

сло вам, пры ўнёс у на шу чы тац-

кую свя до масць ха раст во і кра-

су бе ла рус ка га пры го жа га пісь-

мен ства. Гэ та ві даць і па тых 

цёп лых, шчод рых на моў ныя 

фар бы тэкс тах, якія скла лі пер-

шы том за пла на ва на га дзе ся ці-

том ні ка. Апа вя дан ні і лі рыч ныя 

за ма лёў кі, якія ўваб ра лі тво ры 

1937—1966 га доў, — як свое-

асаб лі вы эк за мен, што спа да-

рож ні чаў жыц цю роз ных па ка-

 лен няў бе ла рус кіх чы та чоў. 

У па мя ці з ра ней шых зна ём стваў 

і ад крыц цяў — бры лёў скія «Лі-

па і клё нік», «Memento morі», 

«Ка за чок», «Зя лё ная шко ла», 

«Га ля»... Коль кі тут шчы рас ці, 

сар дэч нас ці, ду шэў нас ці!.. Та-

ко га бліз ка га да чы та ча пісь-

мен ні ка ў бе ла рус кай лі та ра ту-

ры трэ ба яшчэ па шу каць: Ян ка 

Брыль умеў быць ад кры тым як 

ні хто, у ма лых, ня кід кіх на пер-

шы по гляд з'я вах ён зна хо дзіў 

вя лі кі сэнс, фі ла со фію, вар-

тас ці якой пры му ша лі ду маць, 

раз ва жаць і на ват га рэць пе ра-

жы ван ня мі. Бры лёў скае сло ва 

ра шу ча ла дзі ла раз ло мы роз-

ных ланд шаф таў рэ ча іс нас-

ці. Бры лёў скае сло ва і за раз 

ба га тае на су час насць, су гуч-

насць звы чай на му, бу дзён на-

му і ўзнёс ла му, ра дас на му сён-

няш ніх на шых дзён.

У рэд ка ле гію но ва га Збо ру 

тво раў вя лі ка га бе ла рус ка га 

пісь мен ні ка су час нас ці ўвай шлі 

вя до мыя лі та ра ту раз наў цы, лі-

та ра та ры, дач ка Ян кі Бры ля — 

На тал ля Іва наў на Се маш ке віч. 

У дру гім то ме так са ма бу дуць 

апа вя дан ні і лі рыч ныя за ма лёў-

кі. У трэ цім і чац вёр тым — апо-

вес ці. Пя ты том умя шчае ра ман 

«Птуш кі і гнёз ды». У шос тым і 

сё мым — лі рыч ныя мі ні я цю ры. 

Вось мы — на ры сы, лі та ра тур-

ныя парт рэ ты. У дзя вя тым — 

лі та ра тур на-кры тыч ныя і пуб лі-

цыс тыч ныя ар ты ку лы, ін тэр в'ю. 

За вяр шае Збор тво раў том эпі-

ста ляр най спад чы ны. Маж лі ва, 

з ча сам мы яшчэ да ча ка ем ся і 

вы дан ня дзён ні каў пісь мен ні ка, 

над які мі, як вя до ма, ён пра ца-

ваў усё жыц цё.

Мі ко ла РАЎ НА ПОЛЬ СКІ.

Но выя кні гіНо выя кні гі

ЯН КА БРЫЛЬ: ПРА ЦЯГ БІЯ ГРА ФІІ
Мі ніс тэр ства пры-

род ных рэ сур саў і 

ахо вы на ва коль на-

га ася род дзя пад вя-

ло вы ні кі рэс пуб лі-

кан ска га кон кур су 

на са мую леп шую 

пуб лі ка цыю на эка-

ла гіч ную тэ ма ты ку. 

Ся род пе ра мож цаў 

ёсць і «звяз доў-

скія» эко ла гі.

Кон курс ся род жур-

на ліс таў пра хо дзіць 

ужо на пра ця гу не-

каль кіх га доў, асноў-

ная яго мэ та — фар-

мі ра ван не эка ла гіч най 

куль ту ры гра ма дзян і 

вы ха ван не ў іх бе раж лі ва га стаў лен-

ня да пры ро ды. Сё ле та за пе ра мо-

гу ў дру гім эта пе кон кур су зма га лі ся 

37 удзель ні каў у роз ных ка тэ го ры ях 

і з роз ных рэ гі ё наў кра і ны, ад нак аў-

та ра мі най леп шых пуб лі ка цый ста лі 

ўся го 9 з іх. Пры ем на ад зна чыць, што 

ўжо не пер шы раз у гэ тым спі се ёсць 

і аў та ры ча со пі са «Род ная пры ро-

да», які вы хо дзіць у Вы да вец кім до ме 

«Звяз да».

Так, па вы ні ках ра шэн ня ар га ні за-

цый на га ка мі тэ та ў ка тэ го рыі «на ву чэн-

цы» пер шае мес ца бы ло пры су джа на 

Ні не Вяль ко, дру гое — Аль жбэ це Ма лі-

шэў скай-Спрын чан, трэ цяе — Мац вею 

Бе ла уса ву. У ка тэ го рыі «ама та ры» пер-

шае мес ца за няў Сяр гей Шар ша не віч, 

дру гое — Ва ле рый Ка ва лё нак (абод ва — 

ста лыя аў та ры «Род най пры ро ды»), 

трэ цяе — Свят ла на Га рэ ла ва. Ся род 

пра фе сі я на лаў пе ра маг лі Сяр гей Му-

раў скі, Свят ла на Тал ка чо ва, Ве ра ні ка 

Ко ла са ва — на мес нік га лоў на га рэ дак-

та ра ча со пі са «Род ная пры ро да», якую 

чы та чы «Звяз ды» ве да юць па пуб лі ка-

цы ях у пра ек це «Ка ра ні і кро ны».

Він шу ем пе ра мож цаў і жа да ем 

больш но вых «зя лё ных» пе ра мог!

Ка ця ры на ЦІ ТО ВА.

Экат вор часцьЭкат вор часць

«Зя лё ныя» зор кі
Вы зна ча ны пе ра мож цы кон кур су на най леп шую эка пуб лі ка цыю

Фо
 та

 Га
н н
ы 
ЗА

 НК
А В

ІЧ
.

Вераніка КОЛАСАВА атрымала дыплом лаўрэата 
з рук міністра прыродных рэсурсаў
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