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АР ХЕ О ЛА ГІ 
ДА ПАЎ НЯ ЮЦЬ 
ЛЕ ТА ПІС ЦАЎ

«Звяз да»: У гіс та рыч-

най на ву цы ар хеа ло гія 

зай мае асаб лі вае мес-

ца — гэ та до каз ная ба за 

іс на ван ня той ці ін шай 

цы ві лі за цыі, на род нас ці, 

эт на су на пэў най тэ ры то-

рыі ў пэў ны час, на ват ка лі 

гэ та не па цвер джа на пісь-

мо вы мі кры ні ца мі. Лю бы 

на род, па чы на ю чы шу каць 

і ўдак лад няць свае ка ра ні, 

звяр та ец ца ў тым лі ку і да 

ар хеа ла гіч ных зна хо дак. 

Бе ла ру сы тут не вы клю-

чэн не, асаб лі ва за раз, ка лі 

са ма ідэн ты фі ка цыя на ро-

да з'яў ля ец ца фак тыч на 

сі но ні мам су ве рэ ні тэ ту 

і не за леж нас ці кра і ны. 

У на шых ар хе о ла гаў на 

сён няшні дзень ёсць на-

леж ныя ўмо вы для пра цы 

і яе за ўваж ны плён?

Вя ча слаў Да ні ло віч: 

Ар хеа ла гіч най на ву цы сён-

ня ўдзя ля ец ца вель мі знач-

ная ўва га на са мым вы со кім 

дзяр жаў ным узроў ні, у тым 

лі ку дзя ку ю чы пад трым цы 

Прэ зі дэн та. Кі раў ніц тва Ака-

дэ міі на вук нас у гэ тым пла-

не заўж ды пад трым лі вае. 

У вы ні ку ство ра на сіс тэ ма 

ар хеа ла гіч ных да сле да ван-

няў, якая да зва ляе ру хац ца 

ўпе рад, пра во дзіць рас коп кі 

і ад на ча со ва на на леж ным 

уз роў ні за хоў ваць ар хеа ла-

гіч ную спад чы ну. Ар хеа ла-

гіч ныя да сле да ван ні ка ар-

ды нуе Ін сты тут гіс то рыі, але 

мы вель мі плён на су пра цоў-

ні ча ем з на шы мі ВНУ, у тым 

лі ку з рэ гі я наль ны мі — По-

лац кім, Ма гі лёў скім, Брэсц-

кім, Ві цеб скім, Гро дзен скім, 

Го мель скім уні вер сі тэ та мі, 

не ка жу чы ўжо пра гіс та рыч-

ны фа куль тэт БДУ. На сён-

няш ні дзень у нас ёсць тры 

па ста ян на дзе ю чыя гіс то-

ры ка-ар хеа ла гіч ныя экс пе-

ды цыі — По лац кая, Брэсц-

кая і Гро дзен ская. У пла не 

за ха ван ня ар хеа ла гіч ных 

аб'ек таў мы шчыль на су пра-

цоў ні ча ем з Мі ніс тэр ствам 

куль ту ры. У рэ гі ё нах ця пер 

пра во дзіц ца ін вен та ры за-

цыя пом ні каў ар хеа ло гіі... 

Што да ты чыц ца плё ну пра-

цы — у най блі жэй шы час за-

пла на ва ныя да во лі знач ныя 

ар хеа ла гіч ныя да сле да ван ні 

ў на шай «ка лыс цы бе ла рус-

кай дзяр жаў нас ці» — По-

лац ку, на за мчы шчы. Вель-

мі раз ліч ва ем, што но выя 

да сле да ван ні і зной дзе ныя 

ар тэ фак ты да па мо гуць 

атры маць яшчэ больш уні-

каль ных звес так аб пер ша-

па чат ко вай гіс то рыі бе ла-

рус кай дзяр жаў нас ці.

Воль га Ляў ко: Ка лі га-

ва рыць пра пер ша снасць 

ар хеа ла гіч ных зна хо дак — 

возь мем, на прык лад, пе ры-

яд, які ўжо мае пісь мо выя 

кры ні цы, ІХ—ХІ ІІ ста год дзі. 

Але яны на той мо мант ад-

люст роў ва лі толь кі адзін-

ка выя фак ты. І каб склас ці 

фак ты з асоб ных пісь мо вых 

кры ніц у пэў ную сіс тэ му і па-

ка заць раз віц цё гра мад ства 

на пэў ным пра меж ку ча су, 

па трэб на ме на ві та ар хеа ло-

гія. Мы ўжо ма ем да стат ко ва 

маш таб ныя да сле да ван ні на 

тэ ры то рыі Бе ла ру сі, дзя ку-

ю чы ча му змаг лі ўклю чыць 

вя лі кі пласт ар хеа ла гіч ных 

ма тэ ры я лаў у до каз вы то каў 

на шай дзяр жаў нас ці. Ка лі 

мы га во рым пра над звы-

чай сур'ёз ную тэ му — дзяр-

жаў насць, у пер шую чар гу 

аба пі ра ем ся на зна ка выя 

аб'екты, на шы ста ра жыт ныя 

га ра ды. Так По лацк — са мы 

ста ра жыт ны па пісь мо вых 

кры ні цах і адзін з най ста ра-

жыт ней шых па ар хеа ла гіч-

ных. Комп лекс ма тэ ры я лаў 

па цвяр джае, што ме на ві та 

тут маг лі за ра дзіц ца най-

больш важ ныя па лі тыч ныя, 

эка на міч ныя пра цэ сы. Гэ та 

ўсё ад люст ра ва на і ў ма тэ-

ры яль най куль ту ры, па цвяр-

джа ец ца ёй. Пра во дзя чы 

рас коп кі, мы шу ка ем і зна-

хо дзім ад ка зы на роз ныя пы-

тан ні. Як уза е ма дзей ні ча ла 

мяс цо вае на сель ніц тва з 

пры шлы мі, як, у якім кі рун ку 

раз ві ва лі ся пры лег лыя тэ-

ры то рыі? Усё дак лад на і яс-

на ві даць па ар хеа ла гіч ных 

ма тэ ры я лах... Ар хеа ло гія — 

гэ та звя но, якое звяз вае 

роз ныя гіс та рыч ныя фак ты, 

роз ныя мер ка ван ні ву чо ных 

і зды мае шэ раг спрэ чак. Та-

му што ка лі ў якас ці до ка зу 

пры кла дзе ны ма тэ ры яль ны 

факт, ужо ні ку ды не па дзец-

ца... На прык лад, я знай шла 

пом нік эпо хі ві кін гаў на Дзві-

не — Кар дон, які свед чыць, 

што най ста ра жыт ней шы 

ад рэ зак шля ху «з ва ра гаў 

у грэ кі» праз ляс ную зо ну 

Ус ход няй Еў ро пы пра хо дзіў 

як раз праз тэ ры то рыю Бе ла-

ру сі, а не праз Гнёз да ва пад 

Сма лен скам, як бы ло на пі са-

на ў пад руч ні ках. Гнёз да ва, 

аказ ва ец ца, ста ла най больш 

ак тыў на вы ка рыс тоў вац ца 

на гэ тым шля ху аж на два 

ста год дзі паз ней, чым наш 

ад рэ зак... Важ ныя мо ман ты 

гіс то рыі пра соч ва юц ца не-

па срэд на на ар хеа ла гіч ных 

ма тэ ры я лах. Ка лі мы склад-

ва ем зер ней ка да зер ней ка, 

у нас атрым лі ва ец ца доб ры 

ко лас, і мы ўжо ма ем пе ра ка-

наў чую па зі цыю, якая пас ля 

вы лі ва ец ца ў кан цэп цыю. Ін-

сты тут гіс то рыі рас пра ца ваў 

кан цэп цыю дзяр жаў нас ці, 

яе вы то каў, раз віц ця, аба пі-

ра ю чы ся ў тым лі ку на вя лі-

кую коль касць на шых ар хеа-

ла гіч ных пом ні каў.

ВА КОЛ 
«КА ЛЫС КІ 
ДЗЯР ЖАЎ НАС ЦІ»

«Звяз да»: І па ча так гэ-

тай дзяр жаў нас ці, як ужо 

да ка за на, — у По лац ку. 

Але тое, што гэ та най ста-

ра жыт ней шы з вя до мых 

на шых га ра доў, ста ла вя-

до ма не ўчо ра. І рас коп кі ў 

го ра дзе — на да во лі аб ме-

жа ва най тэ ры то рыі — вя лі-

ся не ад но дзе ся ці год дзе. 

Ці мож на там спа дзя вац ца 

на ней кія но выя знач ныя 

зна ход кі?

Вя ча слаў Да ні ло віч: 

Ар хеа ла гіч ныя да сле да-

ван ні — вель мі кар пат лі вая 

пра ца. Рас коп кі, якія па ча-

лі ся яшчэ з 50-60-х га доў 

мі ну ла га ста год дзя, пра во-

дзі лі ся на ад нос на не вя лі кіх 

участ ках. У По лац ку пры сут-

ні чае ве лі зар ны куль тур ны 

пласт — каб усё гэ та дас ка-

на ла вы ву чыць у на ву ко вым 

пла не, па трэб ны час.

Дзя ніс Дук: Дзя ку ю чы 

ўка зу Прэ зі дэн та ў По лац ку 

ство ра на па ста ян на дзе ю-

чая ар хеа ла гіч ная экс пе-

ды цыя. У рам ках да ру чэн-

ня та га час на га на мес ні ка 

прэм' ер-мі ніст ра дзяр жа вы, 

а пас ля кі раў ні ка Ад мі ніст-

ра цыі Прэ зі дэн та На тал лі 

Ка ча на вай бы ла ство ра на 

яшчэ ад на экс пе ды цыя па 

вы ву чэн ні по лац кай шко лы 

дой лід ства, ме на ві та Спа-

са-Пра аб ра жэн скай царк-

вы. Гэ ты ўні каль ны пом нік 

ні ко лі не вы ву чаў ся з пунк ту 

гле джан ня ар хеа ло гіі, толь кі 

ў 2015 го дзе па ча лі ся рас-

коп кі. Дзя ку ю чы су мес ным 

на ма ган ням і пад трым цы 

на дзяр жаў ным уз роў ні мы 

вы зна чы лі са мыя га лоў ныя 

пы тан ні, на якія атры ма лі 

ад каз. Да сле да ван ні па-

цвяр джа юць, што са праў-

ды По лацк у ІХ ста год дзі 

іс на ваў. На прык лад, Сма-

ленск так са ма згад ва ец ца 

ў ле та пі се ў ІХ ста год дзі, 

але ар хе о ла гі да гэ туль не 

знай шлі куль тур на га слоя 

гэ та га ча су, і гэ та праб лем-

ны мо мант. Са мае га лоў нае, 

што па вы ні ках рас ко пак мы 

па ка за лі, што По лацк з'яў ля-

ец ца ста ра жыт ным ме на ві-

та сла вян скім го ра дам. Але 

па куль нель га ска заць, што 

мы цал кам ма ем уяў лен не 

пра са цы яль ную струк ту ру 

гэ та га ча су, та му што га-

ра дзі шча, ад куль атры ма-

ны гэ тыя вы ні кі, вы ву ча на 

яшчэ не цал кам. На прык-

лад, у кла січ ных пад руч-

ні ках і кні гах па По лац ку, 

вы да дзе ных яшчэ га доў 

двац цаць та му, га во рыц ца, 

што Верх ні за мак фак тыч на 

лі чыў ся тым са мым па чат-

ко вым По лац кам, дзе бы ла 

рэ зі дэн цыя по лац кіх кня зёў. 

Але на сён няш ні дзень мы 

не ма ем ар хеа ла гіч ных до-

ка заў, што Верх ні за мак у 

прын цы пе ў ІХ—ХІІ і на ват 

у ХІ ІІ ста годдзі быў ума ца-

ва ны, як гэ та па він на бы ло 

быць, ка лі б ён быў дзя цін-

цам. Пер шае ўма ца ван не 

Верх ня га зам ка па дэнд-

рах ра на ло гіі (а гэ та вель мі 

дак лад ны ана ліз) па каз вае 

толь кі ХІV ста год дзе... Ця-

пер у ра ё не Верх ня га зам ка 

пра во дзіц ца маш таб ная рэ-

кан струк цыя, і ў ар хе о ла гаў 

з'я ві ла ся ўні каль ная маг чы-

масць для вы ву чэн ня праб-

лем ных мо ман таў гіс то рыі 

По лац ка...

«Звяз да»: Да рэ чы, ра-

бо ты на Верх нім за мку 

сён ня пад піль най ува гай 

гра мад скас ці. Не ка то рыя 

лі чаць, што пом нік гіс то-

рыі дзяр жаў на га зна чэн-

ня пад па гро зай як мі ні мум 

са пса ван ня...

Ва дзім Ла кі за: Так, ця пер 

гэ тая сі ту а цыя ак тыў на аб-

мяр коў ва ец ца ў са цы яль ных 

сет ках. Вы каз ва юц ца вель мі 

роз ныя мер ка ван ні. Але па-

куль што за каз чык тых ра бот 

не ады шоў ні на ад ну кроп ку 

ад вы ка нан ня за ка на даў ства 

пры ўзгад нен ні і, спа дзя ю ся, 

да лей шым ажыц цяў лен ні 

мер па ахо ве ар хеа ла гіч най 

спад чы ны.

Дзя ніс Дук: Боль шая 

част ка Верх ня га зам ка бы-

ла фак тыч на без на гля ду 

шмат га доў, з та го мо ман ту, 

як ад туль вы еха ла га рад ская 

баль ні ца, і ні ко га гэ та асаб лі-

ва не тур ба ва ла. Сён ня ёсць 

ін вес ты цый ны пра ект, ёсць 

цал кам ра зу мен не, што там 

бу дзе на ве дзе ны па ра дак.

Воль га Ляў ко: Не ка то-

рыя ка ле гі-гіс то ры кі па ча лі 

за клі каць у ін тэр нэ це: маў-

ляў, па ды май ся, на род, ба-

ра ніць По лацк. Ад ча го? Тыя, 

хто са праў ды хва лю ец ца, 

што ад бы ва ец ца на Верх нім 

за мку і ў якім ста не бу дуць 

аб' ек ты, маг лі бы звяр нуц ца 

да нас, і мы б усё па ка за лі. 

У 2018 го  дзе, ка лі рас пра цоў-

ваў ся пра ект рэ кан струк цыі 

гэ тай тэ ры то рыі, прад стаў ні-

кі пра ект най уста но вы да мя-

не ез дзі лі на ват па два ра зы 

на ты дзень з кож най част кай 

пла на на ўзгад нен не. Для іх 

я зра бі ла вя лі кую па пку з 

ма тэ ры я ла мі па тых да сле-

да ван нях, якія ўжо пра во дзі-

лі ся на тэ ры то рыі Верх ня га 

зам ка. На кар це па зна ча ны 

ўсе рас ко пы, якія за 80 га доў 

да сле да ван няў По лац ка бы лі 

зроб ле ны. Ін сты тут даў свае 

рэ ка мен да цыі, як зра біць рэ-

кан струк цыю, каб мі ні мі за-

ваць умя шан не ў куль тур ны 

пласт, каб збе раг чы яго для 

бу ду чых па ка лен няў, бо на-

ско кам сха піць усё і бег чы 

за буль до зе рам, вы цяг ва ю-

чы з-пад яго ней кія зна ход кі, 

бы ло б ня пра віль на. Мы па-

пра сі лі па ду маць над тым, як 

зра біць пра ект, каб як мага 

ме ншым бы ло ўмя шан не ў 

пласт, на ват ка тэ га рыч на 

за ба ра ні лі вы кар чоў ваць 

дрэ вы, толь кі спі лоў ваць. 

Усё гэ та ця пер пра ду гле-

джа на і ўжо здзяйс ня ец ца. 

На ад кры тых участ ках, на 

якіх мож на пра вес ці ста цыя-

нар ныя рас коп кі, па ста ян на 

пры сут ні ча юць ар хе о ла-

гі. Кож ны ка ва лак зям лі на 

гэ тай тэ ры то рыі зна хо дзіц-

ца пад на шым кант ро лем. 

Больш за тое, ар га ні за цыя, 

якая ад каз вае за ра бо ту ўсіх 

бу даў ні чых бры гад на гэ тай 

пля цоў цы, кант ра люе поў нае 

вы ка нан не ўсіх на шых па тра-

ба ван няў. На па ру шэн ні, якія 

мо гуць да пус кац ца, рэ ак-

цыя ім гнен ная і жорст кая — 

аж да ад хі лен ня аргані за цыі 

ад да лей ша га ўдзе лу ў ра-

бо тах...

Дзя ніс Дук: На Верх нім 

за мку ў пас ля ва ен ны час не 

бы ло ні я ка га пра ек та па ар-

хеа ла гіч ных рас коп ках. На-

прык лад, ста ра жыт ны кня-

жац кі храм ХІІ ста год дзя быў 

вы пад ко ва ад кры ты, ка лі ка-

па лі кат ла ван для бу даў ніц-

тва мор га. І сён ня, ка лі апош-

ні зне се ны, пля цоў ка бу дзе 

вы кла дзе на спе цы яль най 

пліт кай, па ла ча не змо гуць 

па гля дзець кон ту ры гэ та га 

хра ма, уя віць, як ён раз мя-

шчаў ся. Па рэшт кі хра ма, які, 

хут чэй за ўсё, на зы ваў ся ў 

го нар Ар хан ге ла Мі ха і ла, за-

хоў ва юц ца ў зям лі — ка лі з'я-

віц ца та кая па трэ ба, мож на 

бу дзе іх да лей да сле да ваць. 

Драў ля ныя бу дын кі ХІ ІІ ста-

год дзя, якія зна хо дзяц ца як-

раз на тым мес цы, дзе са мы 

вя лі кі куль тур ны пласт у По-

лац ку — да васьмі мет раў, — 

як бы лі ад кры ты? У 1958 го-

дзе, ка лі ўзво дзіў ся бу ды нак 

ан ка дыс пан се ра, каў шом эк-

ска ва та ра бы лі вы кі ну ты на 

па верх ню бяр вен ні. Та ды гра-

мад скасць По лац ка, прос тыя 

лю дзі ўзня лі пы тан не, што 

тут ро біць эк ска ва тар, ка лі 

ві да воч на, што бяр вен ні ста-

ра жыт ныя. І ў той час ра бо ты 

бы лі пры пы не ныя, на мес цах 

бу даў ніц тва з'я ві лі ся пра фе-

сій ныя ар хе о ла гі і па ча лі ся 

буй на маш таб ныя рас коп кі 

Верх ня га зам ка. Сён ня атры-

ма ныя ў 1960-я га ды да ныя 

з'яў ля юц ца за ла тым фон дам 

ар хеа ла гіч най на ву кі...

На тал ля Хвір: За ка на-

даў ствам, у пры ват нас ці па-

ла жэн ня мі Ко дэк са Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь аб куль ту ры, 

пра ду гле джа на рас пра цоў ка 

пра ек таў зон ахо вы, згод-

на з які мі рэг ла мен ту юц ца 

пы тан ні ўтры ман ня і вы ка-

ры стан ня аб' ек таў гіс то ры-

ка-куль тур най спад чы ны. 

На жаль, пакуль та кі пра ект 

зо ны ахо вы гіс та рыч на га 

цэнт ра По лац ка не га то вы. 

Мяс цо выя ор га ны ўла ды 

па він ны ар га ні зоў ваць рас-

пра цоў ку пра ек таў зон ахо-

вы і не толь кі гіс та рыч ных 

цэнт раў га ра доў, а ў тым лі-

ку і аб' ек таў ар хеа ло гіі, ар хі-

тэк ту ры, пом ні каў гіс то рыі. 

На пра ця гу 2019 го да бы ла 

ар га ні за ва на рас пра цоў ка і 

за цвер джа на Мі ніс тэр ствам 

куль ту ры 28 пра ек таў зон 

ахо вы ме на ві та па ар хеа ло-

гіі. Та кія да ку мен ты па він ны 

аба вяз ко ва быць, з імі бы-

ло б пра сцей пра ца ваць, 

на ват, ка лі ёсць ней кія па-

ру шэн ні, пры цяг ваць да ад-

мі ніст ра цый най ад каз нас ці.

Вя ча слаў Да ні ло віч: Так, 

трэ ба афор міць зо ну ахо вы 

гіс та рыч на га цэнт ра По лац-

ка. Фак тыч на яна ёсць — 

маг чы ма, на ней кім эта пе 

мяс цо выя ўла ды не зра бі лі 

крок, каб яе афі цый на за рэ-

гіст ра ваць. Але са мае важ-

нае, што да сле да ван ні тут 

вы кон ва юц ца ў ад па вед нас-

ці з за ка на даў ствам. Ду маю, 

шчыль нае ўза е ма дзе ян не 

да па мо жа вы ра шаць мно гія 

праб лем ныя мо ман ты. Наш 

ін сты тут су пра цоў ні чае і з Мі-

ніс тэр ствам аду ка цыі, і з Мі-

ніс тэр ствам куль ту ры. Ка лі 

ўзні ка юць пэў ныя пы тан ні, 

мы тэр мі но ва пры ма ем ра-

шэн ні, пры пы ня ем ра бо ты.

З глы бі ні ста год дзяў і зям лі

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

У над звы чай ці ка вай дыс ку сіі бра лі ўдзел кан ды дат 

гіс та рыч ных на вук ды рэк тар Ін сты ту та гіс то рыі НАН 

Бе ла ру сі Вя ча слаў ДА НІ ЛО ВІЧ, кан ды дат гіс та рыч-

ных на вук 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, 

док тар гіс та рыч ных на вук за гад чык Цэнт ра ар хеа-

ло гіі і ста ра жыт най гіс то рыі Бе ла ру сі Воль га ЛЯЎКО, 

док тар гіс та рыч ных на вук рэк тар Ма гі лёў ска га дзяр-

жаў на га ўні вер сі тэ та імя А. А. Ку ля шо ва Дзя ніс ДУК, 

кан ды дат гіс та рыч ных на вук да цэнт ка фед ры гіс-

то рыі сла вян скіх на ро даў Брэсц ка га дзяр жаў на га 

ўні вер сі тэ та імя А. С. Пуш кі на Аляк сандр БАШ КОЎ, 

на чаль нік упраў лен ня па ахо ве гіс то ры ка-куль тур най 

спад чы ны Мі ніс тэр ства куль ту ры Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь На тал ля ХВІР.

Вя ча слаў ДА НІ ЛО ВІЧ.

Ва дзім ЛА КІ ЗА.

Воль га ЛЯЎКО.

Дзя ніс ДУК.

Аляк сандр БАШ КОЎ.

На тал ля ХВІР.


