
132 верасня 2017 г.

— Ра ней лі чы ла ся, што 
чар ця жы з'я ві лі ся на тэ ры-
то рыі Бе ла ру сі толь кі ў ХVІ 
ста год дзі, дык вось гэ тая 
зна ход ка та кі па ды ход аб вяр-
гае! — за хоп ле на ад зна чае 
вя ду чы на ву ко вы су пра-
цоў нік на ву ко ва-рэ стаў ра-
цый на га ад дзе ла По лац ка-
га гіс то ры ка-куль тур на га 
му зея-за па вед ні ка Аляк-
сандр СА ЛАЎ ЁЎ.

Зна ход ка бы ла зроб ле на 
на мес цы рас ко пак ста ра-
жыт на га хра ма-ўсы паль ні цы. 
На плін фе кан ца ХІ — па чат-
ку ХІІ ста год дзя, якая бы ла 
част кай ко ліш няй па бу до вы, 
на ма ля ва ны фраг мент чар-
ця жа, як мяр ку ец ца, са мо га 

хра ма-ўсы паль ні цы. На ву коў-
цаў за хап ляе, што ма лю нак 
мае пра віль ныя пра пор цыі 
па ме раў бу дын ка, ад люст-
роў вае таў шчы ню сцен і ін-
шыя вы раз на пра ма ля ва ныя 
дэ та лі. План вы ка на ны так, 
быц цам гэ та чар цёж су час на-
га ар хі тэк та ра. На дум ку на-
ву коў цаў, ма лю нак зроб ле ны 
вы со ка ква лі фі ка ва ным май-
страм, які, маг чы ма, і кі ра ваў 
бу даў ніц твам хра ма-ўсы паль-
ні цы. Мяр ку юць, што плін фа 
з поў ным ма люн кам пла на 
бы ла не менш за 30 см. Ве-
ра год на, чар цёж быў зроб-
ле ны пі са лам (то нень кай па-
лач кай) на сы рой глі не, пас ля 
ча го яна бы ла аб па ле на.

Гэ та зна ход ка ад кры вае 
зу сім не вя до мы ра ней бок 
дзей нас ці і твор час ці бу даў-
ні коў кан ца ХІ — па чат ку ХІІ 

ста год дзя. Бо да гэ та га ча су 

не за ха ва ла ся ні ад на го чар-

ця жа ХІІ ста год дзя. Ар хе о ла гі 

су мня ва лі ся, ці ка рыс та лі ся на-
огул чар ця жа мі бу даў ні кі? Та му 
зна ход ку мо жна лі чыць сен са-
цый най: упер шы ню за ўсю гіс-
то рыю вы ву чэн ня ар хі тэк ту ры 
Ста ра жыт най Ру сі ў ру ках на-
ву коў цаў, па ўсім ві даць, апы-
нуў ся са праўд ны пра фе сій ны 
ар хі тэк тур ны чар цёж. Ра ней-
шыя зной дзе ныя ма люн кі ме лі 
схе ма тыч ны ха рак тар.

Ар тэ факт вы яві ла сту дэнт-
ка 3-га кур са гіс то ры ка-фі ла-

ла гіч на га фа куль тэ та По лац-
ка га дзяр жаў на га ўні вер сі-
тэ та Але на Ша ры па пад час 
ар хеа ла гіч най прак ты кі пад 
кі раў ніц твам Аляк сея Ко ца, 
ма гіст ра гіс та рыч ных на вук, 

вы клад чы ка ка фед ры гіс-

то рыі і ту рыз му По лац ка га 

дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та.

Ад мет на, што ўчас так ма-
нас ты ра, на якім быў зной-
дзе ны ўні каль ны ар тэ факт, 
ра ней шмат ра зо ва да сле-
да ва лі ар хеа ла гіч ныя экс-
пе ды цыі ў 50-я — 60-я га ды 
ХХ ста год дзя. «Цэ лыя бры-
га ды ка па лі на гэ тым мес цы, 
але вы яві лі чар цёж толь кі 
за раз!» — здзіў ля юц ца спе-
цы я ліс ты.

Рас коп кі ста ра жыт на га пом-
ні ка ар хі тэк ту ры пра во дзі лі ся 
ўжо шмат ра зоў. Ра ней тут бы-
лі вы яў ле ныя рэшт кі вя лі ка га 
трох не фа ва га са бо ра, да яко га 
з за ха ду, поўд ня і поў на чы іш лі 
га ле рэі. На мес цы рас ко пу хра-
ма-ўсы паль ні цы бы лі зной дзе-
ныя ў вя лі кай коль кас ці смаль-
та і ма ё лі ка выя пліт кі роз ных 
ко ле раў. На дум ку на ву коў цаў, 
храм-усы паль ні ца ў Сяль цы па 
ба гац ці дэ ко ру ін тэр' ера не са-
сту паў ўсім вя до мым цэрк вам 
По лац ка і на ват Са фій ска му 
са бо ру.

На не вя лі кім участ ку за ход-
няй га ле рэі за ха ва ла ся пер ша-
па чат ко вая пад ло га, дэ ка ра-
ва ная ма ё лі ка вы мі пліт ка мі і 

ма за і кай з да ра гой роз на ка ля-
ро вай смаль ты. У шур фах бы-
лі зной дзе ны па кі ну тыя част кі 
сцен паў ноч най і паўд нё вай 
га ле рэй. Ад нак ар хе о ла гам па-
куль так і не ўда ло ся вы явіць 
ал тар ную част ку хра ма.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.
nina@zviazda.by



АР ХІ ТЭК ТАР 
ХІІ СТА ГОД ДЗЯ?

У Спа са-Еф ра сін неў скім ма нас ты ры вы яў ле ны ўні каль ны бу даў ні чы чар цёж

Адзін Ізя слаў толь кі, сын Ва сіль ко вы,

Сам па зва ніў мя ча мі сва і мі

Аб шле маў лі тоў скіх сталь ныя ако вы,

Ус ка лых нуў шы дня мі бы лы мі.

Свай му пе ра няў сла ву 

дзе ду Ўсяс ла ву,

Сам пад чыр во ным шчы там па бі ты

Мя ча мі лі тоў скі мі, лёг на кры ва вай

З Хоц цем тра ве. А ка жа та ды той:

«Дру жы ну тваю апра ну лі, князь, 
крыл лем

Пта хі, а зве ры кроў па лі за лі!»

Не быў тут брат Бра чыс лаў, 

над ка выл лем,

А ні дру гі — Ўся во лад. У жа лі

Адзін ён жам чуж ную з храб ра га це ла

Вы пус ціў ду шу праз ажа рэл ле,

За ны ла га мон ка, вя сё ласць зня ме ла,

Тру бы ў Га род ні смут на за пе лі...

Мно гім з нас яшчэ са школь ных 
ча соў па мят ныя гэ тыя пра нік-
нё ныя, поў ныя смут ку і жа лю 
рад кі з не смя рот на га «Сло ва 
пра па ход Іга ра» ў пе ра кла дзе 
Ян кі Ку па лы.
А між тым ні пра са мо га кня зя 
Ізя сла ва Ва сіль ка ві ча з ды нас-
тыі по лац кіх Раг ва ло да ві чаў, 
ні пра якую-не будзь біт ву з лі-
тоў скі мі пля мё на мі ка ля ча су, 
ка лі ад бы лі ся га лоў ныя па дзеі, 
апі са ныя ў ста ра жыт най паэ ме, 
не вя до ма ні чо га. Так са ма ня ма 
ся род сы ноў Ва сіль кі Свя та сла-
ві ча ча ла ве ка з імем Усе ва лад.

Аба пі ра ю чы ся на вель мі сціс лыя 
звест кі, па да дзе ныя ў «Сло ве...», 
гіс то рык Ге ор гій Шты хаў мяр куе: 
Ізя слаў мог быць кня зем гро дзен-
скім і да во дзіў ся Усяс ла ву Ча ра дзею 
праў ну кам. Ма быць, ён быў род ным 
бра там Ма рыі Ва сіль каў ны — жон-
кі ад на го з га лоў ных ге ро яў «Сло-
ва...», Свя та сла ва Вя лі ка га Кі еў ска-
га, які пра маў ляе ў тво ры сла ву тае 
«за ла тое сло ва».

Па коль кі ні пра Усе ва ла да, ні пра 
Ізя сла ва, ні пра не вя до мую біт ву з 
літ вой ні я кіх пэў ных па ве дам лен-
няў у ле та пі сах і ін шых аў тэн тыч ных 
кры ні цах не змя шча ец ца, то адзі най 
асо бай, ад нос на якой мож на вес ці 
ад лік, за ста ец ца Бра чыс лаў Ва сіль-
ка віч.

10 дзён аб ло гі
Гэ ты князь згад ва ец ца ў 1158—

1159 гг., ка лі ў По лац кай зям лі ад-
бы ва ла ся цяж кая між усоб ная вай на. 
Па крыў джа ны мен скі мі кня зя мі Гле-
ба ві ча мі, по лац кі князь Раг ва лод Ба-
ры са віч, са браў шы вя лі кае вой ска, 
ру шыў су праць свай го га лоў на га 
во ра га — стры еч на га бра та Рас ці-

сла ва на Менск. Ад нак спа чат ку Раг-
ва лод аб клаў Ізя слаўль, дзе кня жыў 
Усе ва лад Гле ба віч. Усе ва лад, які быў 
у ня кеп скіх ад но сі нах з Раг ва ло дам, 
здаў ся яму. Та ды Раг ва лод ад даў 
го рад Ізя слаўль Бра чыс ла ву Ва сіль-
ка ві чу (бо гэ та бы ла яго спад чы на па 
дзе дзе), а Усе ва ла ду Гле ба ві чу даў 
ва ўла дан не го рад Стрэ жаў.

Да лей Раг ва лод з хаў рус ні ка мі 
аб клаў Менск. Пас ля 10 дзён аб-
ло гі Раг ва лод Ба ры са віч і Рас ці-
слаў Гле ба віч па мі ры лі ся і ца ла ва лі 
крыж, абя ца ю чы адзін ад на му мір. 
Трэ ці ж з бра тоў Гле ба ві чаў, Ва ла-
дар, кры жа не ца ла ваў, бо «хо дя ше 
подъ Литвою в ле сех». У па доб ных 
сэн са вых кан тэкс тах сло ва «хо дя-
ше» аба зна ча ла, як пра ві ла, мэ-
та на кі ра ва ную ўзбро е ную ак цыю. 
Ад нак ні пра вы ні кі па хо ду, ні пра 
яго са праўд ныя мэ ты ле та піс ні чо га 
не па ве дам ляе, і за ста ец ца не зра зу-
ме лым, ча му ў са мы на пру жа ны час 
вай ны пад Мен скам Ва ла дар па кі нуў 
бра тоў сам-на сам з Раг ва ло дам.

На вёў шы та кім чы нам па ра дак 
і спра вяд лі васць на поўд ні, Раг ва-
лод Ба ры са віч вяр нуў ся ў По лацк. 
Але та ды Ва ла дар і Рас ці слаў на-
па лі на Ізя слаўль і за ха пі лі ў па лон 
па кі ну та га Раг ва ло дам Бра чыс ла ва 
і Ва лод шу Ва сіль ка ві чаў. Пер ша га 
за ка ва лі ў кай да ны, а дру го га кі ну лі 
ў вяз ні цу. Фор ма імя Ва лод(ь)-ша 
ўяў ля ец ца вы твор най ад імя з ас но-
вай на -ва лод/во лод- з да па мо гай 

су фік са -ш-, па ана ло гіі з Маль(м)

фрыд — Мал-у-ша; Свя та слаў — 

Свя то ша, (Са ша, Гры ша, Ма ша і да 

т. п.). Пад час на ра джэн ня Ва лод шы, 

не паз ней за 1144 г., жы лі стар шыя, 

ужо зга да ныя на мі кня зі — Усе ва лад 
Гле ба віч і Раг ва лод Ба ры са віч, якія 
да во дзі лі ся яму стры еч ны мі дзядзь-
ка мі, і та му да пу шчаль на, што імя 
Ва лод ша азна ча ла ў вя лі кай сям'і 
на шчад каў Усяс ла ва або «ма лод-
шы Раг ва лод», або «ма лод шы Усе-
ва лад». Ад нак та кая фор ма імя ў 
да лей шым не пры жы ла ся (за раз 
вы ка рыс тоў ва ец ца фор ма Ва ло-

дзя/Во ло дя). З ХІІ ст. яна пе ра ста-
ла вы ка рыс тоў вац ца і та му ў хо дзе 
пе ра піс ван ня «Сло ва...» бы ла асэн-
са ва на як ска жэн не імя Усе ва лад, 
най больш рас паў сю джа на га ў паў-
днё вых зем лях ус ход не сла вян ска га 
рэ гі ё на, дзе ства ра ла ся «Сло ва...»

Зноў па мі ра цца?
Пас ля зда рэн ня ў Ізя слаў лі по-

лац кі князь зноў аб клаў Менск, 
пры цяг нуў шы з поўд ня на да па мо гу 
тор каў-па ган цаў. Ад па вед на, по шук 
са юз ні каў ся род бліж ніх языч ні каў 
стаў і для Гле ба ві чаў цал кам да рэ ч-
ным. Аба ро ну Мен ска ўзна чаль ваў 
адзін Рас ці слаў. Дзе быў у гэ ты час 
Ва ла дар Гле ба віч, зноў не вя до ма. 
Пра ста яў шы пад Мен скам на гэ ты 
раз шэсць тыд няў, Раг ва лод зноў 
па мі рыў ся з Рас ці сла вам. Зра зу ме-
ла, што Бра чыс лаў і Ва лод ша бы-
лі вы пу шча ны з па ло ну і вер ну ты 
ў Ізя слаўль.

За цвер дзіў шы з Рас ці сла вам 
кан чат ко вы мір у 1160 г., Раг ва лод 
на на ступ нае ле та ру шыў су праць 
Ва ла да ра, які ней кім чы нам ука ра-
ніў ся ў Га рад ку. Што гэ та за на се-
ле ны пункт, ле та піс не тлу ма чыць. 
На дум ку Вя ча сла ва Ча мя рыц ка га, 
ма ец ца на ўва зе го рад — па пя рэд нік 
су час на га На ва груд ка (Но ва га род ка, 
Навaградка), які вы рас на ця пе раш-
няй га рад ской пло шчы — по бач са 
«ста рым» Га рад ком на Ма лым за м-
ку, спа ле ным у дру гой па ло ве ХІІ ст. 
Уно чы Ва ла дар з са юз ні ка мі-лі тоў-
ца мі, да пу шча ны мі ім унутр га рад-
скіх ума ца ван няў, рап тоў на на паў на 
Раг ва ло да і раз гра міў яго. Раг ва лод, 
спу жаў шы ся не за да во ле нас ці по лац-
ка га ве ча, уцёк у Друцк, а па ла ча не 
па клі ка лі да ся бе кня зем Усяс ла-
ва Ва сіль ка ві ча Ві цеб ска га. Але ў 
1166 г. Ва ла дар здо леў вы гнаць яго 
са ста лі цы і сам стаў по лац кім кня-
зем. Та кім чы нам, ні пля мен ні кі Ва-
сіль ка ві чы, ні іх стры еч ны дзядзь ка 
і апя кун Раг ва лод Ба ры са віч ні ко лі 
не за клю ча лі з Ва ла да ром Гле ба ві-

чам ні я ка га мі ру, і між усоб ныя вой ны 
па між на шчад ка мі ма ла дых кня зёў 
Ва сіль ка ві чаў і Раг ва ло да, з ад на го 
бо ку, і Ва ла да ра — з дру го га, пра цяг-
ва лі ся аж да са ма га 1186 г., раз валь-
ва ю чы По лац кае княст ва на мност ва 
ўдзель ных зем ляў, якія ва ра га ва лі 
па між са бой і трап ля лі ў за леж насць 
ад больш моц ных су се дзяў з ус хо-
ду і поўд ня. Але ся род мно гіх ім ёнаў 
на шчад каў Раг не ды імя Ізя сла ва 
Ва сіль ка ві ча ня ма...

Зу сім ма ла дзён
Ня ма і кня зёў Ізя сла ві чаў ся род 

на ступ ных па ка лен няў по лац ка га 
княжац ка га до ма, якія жы лі ў 80-х 
га дах ХІІ ст. І ўжо зу сім не маг чы-
ма ата я сам ляць ад най мен на га пля-
мен ні ка Анд рэя, сы на Ва лод шы, 
зга да на га ў 1180 (1181 г.), з Ізя сла-
вам Ва сіль ка ві чам, бо та ды трэ ба 

не толь кі да пус ціць ата я сам лен не 

ім ёнаў Ва лод ша і Ва ла дар, што 

не маг чы ма, бо гэ та эты ма ла гіч на 

роз ныя ім ёны (пер шае па хо дзіць ад 

Усе ва лад ці Раг ва лод, а дру гое ад 

скан ды наў ска га Vаlаd або Vаlаdаrr, 

ням. Wаltеr), але і да пус ціць, што ў 

Ва сіль кі бы ло яшчэ не каль кі сы ноў, 

не вя до мых па ле та пі сах. Зна чыць, 

Ізя слаў Ва сіль ка віч за гі нуў зу сім ма-

ла дым і не па кі нуў спад чын ні каў.

Ка лі апі са ныя ў «Сло ве пра па-

ход Іга ра» па дзеі са праў ды ад бы лі ся 

ў 1159 г., то зна чыць, што Ізя слаў 

быў яшчэ ма ла дзён і толь кі ня даў на 

атры маў ва ўла дан не ад да ле ны ад 
га лоў ных цэнт раў По лац ка га княст-
ва ўскра ін ны Га ра док. Маг чы ма, ён 
быў дру гім або на ват трэ цім сы нам 
Ва сіль кі Свя та сла ві ча пас ля стар-
шых Бра чыс ла ва Ізя слаў льска га 
(які на ра дзіў ся пас ля 1140 г. і апе-
ка ваў чац вёр та га бра та, зу сім ма ло-
га Ва лод шу) і Усяс ла ва Ві цеб ска га, 
а так са ма да во дзіў ся род ным пля-
мен ні кам Еф ра сін ні По лац кай. Ка лі 
бра ты Ва сіль ка ві чы тра пі лі ў па лон 
да Рас ці сла ва, і Раг ва лод аб клаў 
Менск з мэ тай іх вы зва лен ня, Ізя-
слаў ад' ехаў ад го ра да з ней кай пры-
чы ны. Маг чы ма, ён ішоў на да па мо-
гу Раг ва ло ду вы зва ляць бра тоў. На 
бе ра зе ней кай ра чул кі яго пад піль-
на ва лі лі тоў цы, не вы клю ча на, што 
па пад каз цы Ва ла да ра Гле ба ві ча. 
Юнак муж на зма гаў ся з языч ні ка-
мі і за гі нуў у баі без да па мо гі ў той 
час, ка лі сва я кі-хрыс ці я не вы ра ша лі 
зброй ным шля хам свае па лі тыч ныя 
і ма ё мас ныя пы тан ні. Ад па вед на, 
і па прок аў та ра «Сло ва...» ад ра са-
ва ны не Бра чыс ла ву і Ва лод шу-Усе-
ва ла ду, а па чы наль ні кам усёй усо бі-
цы — мен скім Гле ба ві чам.

На шча дак Усяс ла ва 
гі не

Ня знач ны эпі зод са скла да ных 
між княжац кіх ад но сін ХІІ ст., які на-
ват не тра піў у ле та пі сы, ад нак, не 
быў за бы ты. Па-пер шае, як мы ўжо 
ад зна чы лі ў са мым па чат ку, Ізя слаў 
да во дзіў ся род ным бра там Ма рыі Ва-
сіль каў не — вя лі кай кня гі ні Кі еў скай. 
Праз яе і яе му жа Свя та сла ва Вя лі-
ка га Кі еў ска га Ізя слаў быў сва я ком 
га лоў на га ге роя «Сло ва...» — Іга ра 
Свя та сла ві ча Ноў га рад-Се вер ска га, 
пры чым чар ні гаў скія кня зі Оль га ві чы 
ўсту па лі ў дру гой па ло ве ХІІ ст. ва ўсё 
больш цес ныя ды нас тыч ныя су вя зі з 
по лац кі мі Раг ва ло да ві ча мі. Зна чыць, 
пра зда рэн не з Ізя сла вам па мя та лі ў 
звя за ных кроў ны мі ву за мі княжац кіх 
сем' ях.

Па-дру гое, у 1181 г., як раз на пя-
рэ дад ні па дзей, апі са ных у «Сло ве 
пра па ход Іга ра», у По лац кай зям лі 
вы бух нуў но вы між усоб ны кан флікт, 
удзел у якім пры ня лі і Бра чыс лаў Ва-
сіль ка віч з сы нам, і Усяс лаў Ва сіль-
ка віч з па ла ча на мі, і сын Ва лод шы 
Анд рэй з пля мен ні кам, і га лоў ныя 
ге роі «Сло ва...» — кня зі Ігар і Свя та-
слаў з ро ду Оль га ві чаў, і яшчэ шэ раг 
зга да ных у «Сло ве...» вель мі знат-
ных асоб: Да выд Сма лен скі, Яра слаў 
Чар ні гаў скі і інш. Усё гэ та не маг ло 
не асвя жыць у па мя ці ўдзель ні каў 
між усо бі цы па дзеі амаль трыц ца ці-
га до вай даў ні ны, свед ка мі якіх бы лі 
ста лыя кня зі, іх ба я ры, за слу жа ныя 
дру жын ні кі, ся род якіх, на пэў на, быў 
і аў тар са мо га «Сло ва...»

У твор чай свя до мас ці ста ра жыт-
на га паэ та ўсход не сла вян скі арэ ал 
ХІІ ст. па дзя ляў ся на дзве част кі: 
«Зям лю Рус кую», што на ле жа ла ўну-
кам Яра сла ва, і «Жизнь Всес лав лю», 
гас па да ра мі на якой лі чы лі ся ўну кі 
Усяс ла ва. Тое, што ад бы ва ла ся ў ад-
ной част цы Ру сі, зна хо дзі ла ана ло гію 
і ў дру гой яе част цы. Та му і біт ва Іга ра 
Свя та сла ві ча на Ка я ле апіс ва ец ца з 
да па мо гай тых са мых воб ра заў, што 
і не вя до мая біт ва Ізя сла ва Ва сіль-
ка ві ча з літ вой: «кро ва ве тра ве — 
кровави бре зе; гремлеши о ше ло мы 
мечи харалужными — позвони свои-
ми острыми мечи о ше ло мы литовь-
скыя; под чрълеными щиты — пре-
градиша чрълеными щиты; вы се де 
из сед ла зла та — изрони... ду шу... 
чрес зла то ожерелие; веселие по-
ниче — пониче веселие» і інш.

«Сло ва пра па ход Іга ра» змя-
шчае яшчэ ня ма ла за га дак і ці ка-
вых фак таў з даў няй гіс то рыі на шай 
Баць каў шчы ны.

Сяр гей ГА РА НІН



По лац кі сшы такПо лац кі сшы так  

ЗА ГАД КІ СТА РА ЖЫТ НА ГА «СЛО ВА...»
Ізя слаў і Усе ва лад Ва сіль ка ві чы: са праўд ныя по ста ці ці вы дум ка?

Зна ход каЗна ход ка  

У По лац ку зроб ле на зна ход ка, якую на ву коў цы на зы-
ва юць сен са цый най. Пры ар хе о ла га-рэ стаў ра цый ных 
ра бо тах на тэ ры то рыі Спа са-Еф ра сін неў ска га ма нас-
ты ра вы яў ле ны фраг мент бу даў ні ча га чар ця жа, мер-
ка ва на мя жы ХІ—ХІІ ста год дзяў.
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