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«Сва бод ныя 
ў вы ба ры тэм»

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 Ін сты ту-
та гіс то рыі НАН Бе ла ру сі, док тар гіс та рыч-
ных на вук Ва лян цін ГО ЛУ БЕЎ да па мог па на-
рам на зір нуць на праб ле мы, з які мі да вя ло ся 
су тык нуц ца ай чын ным да след чы кам:

— Да па чат ку 1990-х га доў бе ла рус кая 
гіс та рыя гра фія Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га 
прый шла з вель мі сціп лы мі да сяг нен ня мі. Гэ-
та му шмат пры чын, га лоў ная з іх — ад сут-
насць у бе ла ру саў са праўд най дзяр жаў нас ці 
ў са ю зе кра ін. Да сле да ван ні па гіс то рыі ВКЛ 
фак тыч на ад сут ні ча лі да кан ца 1970-х га доў. 
Сі ту а цыя змя ні ла ся ў па чат ку 1980-х га доў, 
ка лі ву чо ныя ста лі сва бод ны мі ў вы ба ры тэм 
да сле да ван няў, ка лі бы лі рас стаў ле ны ін шыя 
пры яры тэ ты. У вы ні ку за 1990-я га ды з'я ві ла-
ся больш прац па гіс то рыі бе ла рус кіх зя мель 
у скла дзе ВКЛ, чым за па пя рэд нія 60 га доў, 
ра зам узя тыя. Ад нак нель га ка заць пра фун-
да мен таль ны ха рак тар гэ тых да сле да ван няў. 
Праў да ў тым, што ста ла пуб лі ка вац ца больш 
на ву ко ва-па пу ляр ных ці па пу ляр ных ар ты ку-
лаў, аў та ры якіх апіс ва лі вы бра ныя імі праб ле-
мы без спа сы лак на вы ка ры ста ную лі та ра ту ру 
і ін шых на ву коў цаў. Толь кі ў апош нія 10–15 
га доў на зі ра ец ца яшчэ адзін па ва рот — да 
дас ка на ла га вы ву чэн ня гіс то рыі ВКЛ і аб грун-
та ван ня сва іх вы сноў.

Мож на сцвяр джаць, што нам бы ло больш 
скла да на вы зна чыц ца з ро ляй бе ла рус кіх зя-
мель у ста наў лен ні і раз віц ці Вя лі ка га Княст-
ва, бо мы ўсту пі лі на шлях да сле да ван ня ўжо 
пас ля поль скіх і лі тоў скіх ка лег. Да вя ло ся на 
са мым па чат ку по шу ку гіс та рыч най іс ці ны су-
тык нуц ца з по гля да мі су се дзяў, якія до сыць 
суб' ек тыў на ацэнь ва лі на шу ро лю ў вя лі кай 
дзяр жа ве і яе «за ла тым ве ку». Ад нак гіс то-
ры кам уда ло ся пад няц ца над чу жы мі дум ка мі 
і са ма стой на пра ана лі за ваць фак ты. Ця пер 
мы ма ем улас нае ба чан не і ра зу мен не, што 
з'яў ля ем ся спад ка ем ца мі ма гут най дзяр жа вы, 
на ра хун ку якой мност ва свет лых ста ро нак і 
ве ліч ных пе ра мог.

Ва лян цін Го лу беў асоб на вы лу чыў пра цы 
бе ла рус ка га гіс то ры ка-ама та ра Мі ко лы Ер-
ма ло ві ча, які яшчэ ў 1980-х га дах вы сту піў 
су праць па пу ляр на га ся род са вец кіх ідэ о ла гаў 
сцвяр джэн ня, што Вя лі кае Княст ва Лі тоў скае 
бы ло чу жой для бе ла ру саў дзяр жа вай. Яго ра-
бо ты ўвай шлі ў за ла ты фонд ай чын най гіс та-
рыч най на ву кі і гіс та рыч най пуб лі цыс ты кі. На 
дум ку на ву коў ца, гэ та быў са праўд ны зма гар 
за ста ра жыт ную Бе ла русь.

Вар та зга даць і пра цы Але ся Краў цэ ві ча. 
Згод на з яго кан цэп цы яй, Вя лі кае Княст ва 
Лі тоў скае фар мі ра ва ла ся на пад ста ве бе ла-
рус ка-лі тоў ска га вай ско ва га і па лі тыч на га

су пра цоў ніц тва, ад нак пры пе ра важ най па-
лі тыч най і эка на міч най ро лі бе ла рус кіх зя-
мель.

«Па ля ван не 
на ведзь ма коў»

Пад час кан фе рэн цыі да вя ло ся па чуць 
ці ка выя фак ты з жыц ця вя лі кай дзяр жа вы. 
На прык лад, док тар гу ма ні тар ных на вук, 
пра рэк тар Лі тоў ска га эду ка ла гіч на га ўні-
вер сі тэ та Ай вас РА ГАЎ СКАС рас па вёў пра 
ве даў скія (вядзь мар скія) пра цэ сы ў Вя лі кім 
Княст ве Лі тоў скім. Праў да, пра гэ тую з'я ву 
нам да во дзі ла ся чуць і ра ней. Ула дзі мір Ка рат-
ке віч у ра ма не «Хрыс тос пры зям ліў ся ў Га род-
ні» пад ра бяз на апіс вае, як з-за не зра зу ме лых 
аб ві на вач ван няў спаль ва лі лю дзей...

Згод на з да ку мен та мі, якія за ха ва лі ся, та кія 
су до выя спра вы вя лі ся пе ры я дыч на, а пры су-
ды ў іх вы но сі лі ся до сыць хут ка. На прык лад, 
ад на жан чы на аб ві на вач ва ла ся ў тым, што 
за ча ра ва ла ку рэй, і яны нес лі не да стат ко ва 
яек і не кла па ці лі ся пра ку ра нят. Пад суд ная 
сва ёй ві ны не пры зна ла і бы ла ад праў ле на 
на вог ні шча.

Ін шую жан чы ну асу дзі лі за тое, што яна па-
мы ла ча ла ве ку но гі ва дой і ён стаў зда ро вым. 
У су до вых кні гах зна чы ла ся, што пад до пыт ныя 
пры зна ва лі ся, што ад рак лі ся ад Бо га і цал кам 
ад да лі ся д'яб лу. Па лё ты лі чы лі ся яшчэ ад ным 
аба вяз ко вым ат ры бу там ведзь маў. А так са ма 
іх удзел у ша ба шы з ня чыс тай сі лай.

Ча сам пад асу джэн не трап ля лі на ват не паў-
на лет нія дзяў ча ты, хоць гэ та і не дазвалялася 
Ста ту там. Толь кі ў 1786 го дзе вый шла па ста-
но ва, якая за ба ра ня ла ка та ваць ведзь маў і 
прыгаварыць іх да смя рот най ка ры.

Ай вас Ра гаў скас спра ба ваў па тлу ма чыць, 
ча му пра во дзі лі ся та кія су ды. На яго дум ку, 
та га час ныя лю дзі та кім чы нам зма га лі ся з 
рэшт ка мі па ган скіх тра ды цый у гра мад стве. 
А так са ма гэ та бы ло спо са бам кант ра ля ваць 
жан чын.

Вядзь мар ка мі звы чай на пры зна ва лі тых, 
хто па хо дзіў з ніж ня га са слоўя. Вя до ма толь-
кі па ру вы пад каў, ка лі шлях ця нак па лі чы лі 
ва раж бі та ка мі. За тое шлях та з за да валь нен-
нем вы сту па ла ў ро лі суд дзяў. Час цей за ўсё 
ад бы ва лі ся па прос ту са ма су ды. Тым, ка го 
аб ві на вач ва лі, ка та ва лі ка неч нас ці, па лі лі 

свеч кай, пры му ша ю чы пры знаць сваю ві ну. 
Су до выя за пі сы па та кіх спра вах звы чай на 
вель мі сціп лыя — адзін аб зац, не бо лей за ста-
рон ку. Час та аб ві на вач ван ні за піс ва лі прос та 
на шмат ках па пе ры.

Ад мет на, што ў Еў ро пе (як і ў Вя лі кім Княст-
ве Лі тоў скім) та кія пра цэ сы вя лі ся час цей за 
ўсё ў да чы нен ні да жан чын (ча сам асу джа лі і 
муж чын-ведзь ма коў), якія ва ўяў лен нях та га-
час на га гра мад ства дзей ні ча лі су праць Бо га і 
ча ла ве ка. А вось у Ра сіі 75% асу джа ных скла-
да лі муж чы ны, і іх ка ра лі як зла чын цаў, што 
ідуць су праць дзяр жа вы і ца ра.

Уво гу ле ве даў скія пра цэ сы да сле да ва ны 
сла ба. Ад ной з пры чын з'яў ля ец ца тое, што 
за пі саў па та кіх спра вах па кі да лі зу сім ма ла. 
На тэ ры то рыі су час най Бе ла ру сі, па звест ках 
на ву коў ца, не зной дзе на ні вод най кні гі з за-
пі са мі пра су до выя пра цэ сы над ведзь ма ка мі. 
Ад нак ма юц ца яны ў ін шых част ках Вя лі ка га 
Княст ва Лі тоў ска га.

«У па го ні 
за аў тэн тыч ным 
гу чан нем»

Кі раў нік гур та «Ста ры Оль са» Змі цер 
СА СНОЎ СКІ, які зай ма ец ца рэ кан струк цы яй 
ста ра жыт най му зы кі, прый шоў на кан фе рэн-
цыю ра зам са сва ім ка лек ты вам. Яны да па-
маг лі пры сут ным пе ра не сці ся на не каль кі ста-
год дзяў на зад, па чуць тое, што гу ча ла ў ка ра-
леў скіх два рах і га рад скіх корч мах. Са сноў скі 
рас ка заў пра пе ра асэн са ван не еў ра пей скіх 
му зыч ных уплы ваў у маг нац кім і га рад скім 
ася род дзях Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га:

— Уплыў за ход не еў ра пей скай му зы кі на 
твор часць маг нац кіх і га рад скіх ася род дзяў 
ад бы ваў ся па са мых роз ных кі рун ках. Пер-
шы — гэ та імі та цыя вяс ко вы мі май стра мі му-
зы кі роз ных кра ін, у пер шую чар гу Іта ліі, Гер-
ма ніі, Фран цыі, пры ка ра леў скіх рэ зі дэн цы ях, 
а так са ма за пра шэн не за меж ных му зы каў у 
кра і ну і іх ме цэ нац кая пад трым ка. На прык лад, 
у па ла цы Жы гі мон та ІІ Аў гус та пра ца ва ла цэ-
лая му зыч ная ка пэ ла, у якой іг ра лі май стры 
з Поль шчы, Гер ма ніі, Іта ліі, Ні дэр лан даў, а 
асаб лі ва па лю бі ла ся там італь ян ская му зы-
ка. Ме на ві та дзя ку ю чы ім тут рас паў сю дзі лі ся 
лют не выя і струн ныя ін стру мен ты, а так са ма 
роз ныя ві ды ві ёл.

Вя лі кай па пу ляр нас цю ка лісь ці ка рыс таў ся 
сла ву ты «Аст ра ме чаў скі ру ка піс», які іна чай 
на зы ва ец ца «По лац кі сшы так». Мож на сцвяр-
джаць, што мно гія тво ры ў ім італь ян ска га і 
фран цуз ска га па хо джан ня. Са сноў скі ад зна-
чае, што тво ры ў гэ тым збор ні ку не ме лі стро-
гай фор мы. Вы ка рыс тоў ва ю чы іх, та га час ныя 

му зы кі маг лі да зво ліць са бе ім пра ві за ваць. 
Ча сам яны пе рай нач ва лі не толь кі му зы ку, 
але і наз ву.

— Ха чу ад зна чыць, што мы ме лі на мэ це не 
прос та рэ стаў ра цыю ма не ры вы ка нан ня ста-
ра жыт най му зы кі, — ад зна чае лі дар «Ста ро га 
Оль сы». — Хацелі, каб у вы кан ні ўдзель ні ча-
лі ін стру мен ты, якія гіс та рыч на аб грун та ва на 
вы ка рыс тоў ва лі ся на на шых зем лях у той або 
ін шай куль ту ры... Асоб ныя тво ры з «По лац ка га 
сшыт ка» — мяс цо ва га па хо джан ня. Не ка то рыя 
з іх уво гу ле не ме лі ана ла гаў не толь кі на тэ-
ры то рыі Рэ чы Па спа лі тай, але і су сед ніх кра ін. 
Адзін з іх, на прык лад, на зы ва ец ца «Цю па». У 
па го ні за аў тэн тыч ным гу чан нем мы зна рок не 
вы ка рыс тоў ва лі для вы ра бу сва іх ін стру мен-
таў сін тэ тыч ных ма тэ ры я лаў, та му да во дзіц ца 
пе ры я дыч на пад строй вац ца, у за леж нас ці ад 
на ва коль най тэм пе ра ту ры і віль гот нас ці. Не-
ка то рыя эле мен ты ін стру мен таў, на прык лад 
«пі шчы кі», рэ гу ляр на мя ня лі ся, ад ча го вель мі 
па ку та ва лі та га час ныя му зы кан ты.

У «По лац кім сшыт ку» за піс ва лі ся толь кі ты-
по выя верх нія і ніж нія рыт мы, а ся рэд нія га ла сы 
пра пус ка лі ся для та го, каб тыя, хто іх вы кон вае, 
маг лі пра явіць сваю твор часць. У ХVІІ ста год-
дзі му зы кам лі чыў ся той, хто ад на ча со ва з'яў-
ляў ся і кам па зі та рам, і аран жы роў шчы кам, і 
тэх ніч ным вы ка наў цам гэ тай ме ло дыі. Му зы ка 
ўспры ма ла ся як пуб ліч ная фор ма ім пра ві за цыі. 
Ка рыс тац ца дак лад най му зыч най фор му лай 
пе рад да свед ча ны мі слу ха ча мі лі чы ла ся кеп-
скім то нам. Та му, у ад роз нен не ад мно гіх ін шых 
кра ін Еў ро пы, на шы му зы кі ме лі маг чы масць 
ім пра ві за ваць пад час вы ка нан ня.

* * *
На кан фе рэн цыі гу ча ла і шмат ін шых ці-

ка вых дак ла даў. На прык лад пра тое, як ар-
хеа ло гія да па ма гае ра зу мен ню тых пра цэ саў, 
што ад бы ва лі ся ў Вя лі кім Княст ве Лі тоў скім. 
Пры гад ва ла ся та па ні міч ная спад чы на, якая з 
даў ніх ча соў пе рай шла да сён няш ніх дзён. Гіс-
то ры кам уда ло ся зра біць важ нае пад су ма ван-
не. І, уз гад ва ю чы пра «за ла ты век», пе ра няць 
яго во пыт для су час най кра і ны.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ. nina@zviazda.by

Фо та аў та ра.

УЛАСНАЕ 
ВЕДАННЕ, 
БАЧАННЕ 

І РАЗУМЕННЕ
На ша ро ля ў ства рэн ні ВКЛ і яго «за ла тым ве ку»

«Мы ме лі на мэ це не прос та 
рэ стаў ра цыю ма не ры вы ка нан ня 
ста ра жыт най му зы кі. 
Хацелі, каб у вы кан ні ўдзель ні ча лі 
ін стру мен ты, якія гіс та рыч на 
вы ка рыс тоў ва лі ся на на шых зем лях 
у той або ін шай куль ту ры...»

Дак лад Зміт ра СА СНОЎ СКА ГА су пра ва джа лі му зыч ныя ілюст ра цыі ў вы ка нан ні гур та «Ста ры Оль са».

Ра му не ШМІ ГЕЛЬ СКІ ТЭ-СТУ КЕ НЕ, Іры на ГА НЕЦ КАЯ і Ва лян цін ГО ЛУ БЕЎ вя лі рэй 
на ад ной з сек цый кан фе рэн цыі.

Ад на жан чы на аб ві на вач ва ла ся 
ў тым, што за ча ра ва ла ку рэй, 
і яны нес лі не да стат ко ва яек 
і не кла па ці лі ся пра ку ра нят. 
Пад суд ная сва ёй ві ны не пры зна ла 
і бы ла ад праў ле на на вог ні шча.
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Упер шы ню ў бе ла рус кай ста лі цы прай шла маш таб ная 
кан фе рэн цыя па гіс то рыі Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га. 
Мно гія ай чын ныя да след чы кі змаг лі да нес ці да шы ро кай 
аў ды то рыі свае на пра цоў кі. А так са ма па дзя ліц ца 
меркаваннямі з за меж ны мі ка ле га мі — іх, для ўдзе лу 
ў дыс ку сі ях і дзе ля ўлас ных вы ступ лен няў, сю ды пры еха ла 
ка ля 40. Ві да воч на, што мы паз ней за су се дзяў ста лі на шлях 
асэн са ван ня сва ёй ро лі і знач нас ці ў мі ну лым. Ад нак ця пер, 
ка лі гіс то рыя са бра на па ка ва лач ках, ка лі скла ла ся агуль ная 
кар цін ка, мо жам на рэш це ра зам з ін шы мі ўсвя до міць 
ся бе спад ка ем ца мі дзяр жа вы, што ў часы росквіту ся га ла 
«ад мо ра да мо ра...».


