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Ю.У. Вруб леў скі,
ас пі рант ка фед ры сла вян скай гіс то рыі і ме та да ло гіі гіс та рыч най на ву кі БДПУ

ПРАЦЫСАВЕЦКІХІСУЧАСНЫХДАСЛЕДЧЫКАЎ
ПАГІСТАРЫЯГРАФІІПРАБЛЕМПАХОДЖАННЯГАРАДОЎ
НАТЭРЫТОРЫІБЕЛАРУСІIX–XIIIстст.

У выніку раз віц ця гіс та рыч на га паз нан ня 
ад кры ва юц ца но выя маг чы мас ці ў тэ а-

рэ тыч най і ме та да ла гіч най ін тэр прэ та цыі на ву-
ко вых пра блем. Ад на з та кіх – па хо джан не га ра-
доў на тэ ры то рыі Бе ла ру сі. Сту пень сіс тэ ма ты-
за цыі і аба гуль нен ня на за па ша ных ве даў бы ла 
абу моў ле на ўзроў нем тэ а рэ ты ка-ме та да ла гіч-
най ба зы гіс та рыч най на ву кі на тым ці ін шым 
яе эта пе. Як пра ві ла, пад рых тоў ка гіс та ры яг ра-
фіч ных дас ле да ван няў па гіс то рыі па хо джан ня 
га ра доў аб мя жоў ва ла ся ак рэс лен нем ат ры ма-
ных выс ноў без уз вя дзен ня іх у цэль ную сіс-
тэ му. Зы хо дзя чы з ак ту аль нас ці тэ мы, мэ та 
ар ты ку ла – ацэн ка сту пе ні на ву ко вай рас пра-
ца ва нас ці пра бле мы гіс та ры яг ра фіі па хо джан ня 
га ра доў на тэ ры то рыі Бе ла ру сі IX–XIII стст. Рэ а-
лі за цыя мэ ты заключаецца ў ана лізе прац па 
вы ву ча е май пра бле ме.

Гіс та ры яг ра фія ран не ся рэд ня веч ных га ра-
доў на тэ ры то рыі Бе ла ру сі IX–XIII стст. уяў ляе 
са бой су куп насць прац, якую скла да юць дас ле-
да ван ні аба гуль няль на га ха рак та ру па гіс та ры-
я г ра фіі, увод ныя раз дзе лы ды сер та цый і ма на-
гра фій па гіс та ры яг ра фіі, аг ляд ныя ар ты ку лы 
па гіс то рыі ар хе а ла гіч на га вы ву чэн ня бе ла рус-
кіх га ра доў, не пас рэд ныя на ву ко выя ар ты ку лы 
па пра бле ме. Змяс тоў ная скла до вая прац па 
гіс та ры яг ра фіі ад люс троў ва ла гіс то рыю дас ле-
да ван ня са цы яль на-та паг ра фіч най струк ту ры 
го ра да (час, шля хі і ўмо вы склад ван ня па ся лен-
няў, тэ ры та ры яль нае і пла ні ро вач нае раз віц цё). 
Сут нас ны кам па нент прац па гіс та ры яг ра фіі 
зак лю чаў ся, як пра ві ла, у аг ля дзе на ву коў ца мі 
ас ноў ных пог ля даў на пра бле мы па хо джан ня 
ўсход нес ла вян скіх га ра доў. 

У вы ні ку ар хе а ла гіч на га вы ву чэн ня пом ні каў 
Бе ла ру сі А.М. Ляў дан скі сіс тэ ма ты за ваў і ўпа-
рад ка ваў ат ры ма ныя да ныя за 1926–1931 гг. 
[1–2]. Гіс то рык ак цэн та ваў сваю ўва гу на раз-
гля дзе ар га ні за цый най струк ту ры і нап рам каў 
ар хе а ла гіч ных дас ле да ван няў. Ён адзна чаў, 
што пра цы ар хе о ла гаў на сі лі апі саль ны ха рак-
тар і, як пра ві ла, не бы лі ме та да ла гіч на вы ве-
ра ны: «не ка то рыя ар хе о лё гіч ныя дось ле ды…, 
ня ста ві лі перад са бой у ра бо тах вы ра шэнь ня 
тых ці ін шых пэў ных пы тань няў, звя за ных з 
вы ву чэнь нем гра ма дзкіх фор маў, а пе ра тва ра-
лі ся ў дось ле ды рэ ча вых пом ні каў…» [1, c. 27]. 
Ар хе а ла гіч ным дас ле да ван ням 1933–1934 гг. 
у Бе ла ру сі пры свячаўся ар ты кул А.М. Ляў дан-

ска га і К.М. Па лі кар по ві ча, мэ тай яко га бы ло 
пад су моў ван не пра ве дзе ных ра бот і выс вят-
лен не іх вы ні каў [3]. Зас лу гай А.М. Ляў дан ска га 
не аб ход на лі чыць не толь кі ад крыц цё ім но ва га 
гіс то ры ка-ар хе а ла гіч на га кі рун ку вы ву чэн ня (гіс-
та рыч ная та паг ра фія га ра доў), але і вы яў лен не 
не да хо паў у дас лед чай дзей нас ці ар хе о ла гаў. 
Апош няе свед чы ла аб зас на ван ні на ву коў цам 
са ма быт най ар хе а ла гіч най шко лы ў Бе ла ру сі. 
Ра зам з тым, ар хе а ла гіч ная на ву ка Бе ла ру сі ў 
кан цы 30-х гг. ХХ ст. бы ла паз баў ле на та ле на ві-
тых дас лед чы каў.

Вы ні кам за ня па ду ар хе а ла гіч най на ву кі 
Бе ла ру сі ста ла ска ра чэн не вы дан ня гіс та рыя-
г ра фіч ных прац. Ар хе а ла гіч нае вы ву чэн не 
ўсход нес ла вян скіх га ра доў, якое за тым пра цяг-
ва ла ся да 50-х гг. ХХ ст., даз во лі ла ўклю чыць 
ат ры ма ныя да ныя ў тэ о рыі1. У сваю чар гу, рас-
пра цоў ка тэ о рый па хо джан ня ўсход нес ла вян-
скіх га ра доў і на за паш ван не пог ля даў да гэ тай 
пра бле мы пат ра ба ва ла пра вя дзен ня яе аба-
гуль няль на га гіс та ры яг ра фіч на га ана лі зу. Гіс-
та ры яг ра фія па хо джан ня ўсход нес ла вян ска га 
го ра да бы ла вык ла дзе на ў пра цах і ар ты ку лах 
А.Н. Ра па ва, А.В. Ку зы, І.В. Ду ба ва, І.Я. Фра я-
на ва, А.Ю. Двар ні чэн кі, П.П. Та лоч кі [4–8]. Ана-
лі зу ю чы гіс та ры яг ра фію пра бле мы, на ву коў цы 
спы ня лі ўва гу на выс но вах Г.В. Шты ха ва аб пра-
бле мах ста наў лен ня і раз віц ця га ра доў на тэ ры-
то рыі Бе ла ру сі [6–8]. У цэ лым, гіс то ры ка мі быў 
пра віль на выз на ча ны ха рак тар пог ля даў да пра-
бле мы па хо джан ня ўсход нес ла вян скіх га ра доў.

Пра вя дзен не ста лых ар хе а ла гіч ных рас-
ко пак га ра доў у Бе ла ру сі ў пас ля ва ен ныя дзе-
ся ці год дзі (1950–1980 гг.) даз во лі ла аба гуль-
ніць ат ры ма ныя да ныя і сфар му ля ваць важ ныя 
выс но вы, якія ляг лі ў ас но ву буй ных кі рун каў 
ар хе а ла гіч на га дас ле да ван ня га ра доў Бе ла-
ру сі: Ар хе а ла гіч нае вы ву чэн не га ра доў По лац-
кай зям лі і Ар хе а ла гіч нае вы ву чэн не га ра доў 
Ту раў скай зям лі. Гіс та ры яг ра фіі га ра доў По лац-
кай зям лі пры све ча ны пра цы, у якіх ад люс тра-
ва ны вы ні кі ар хе а ла гіч на га вы ву чэн ня за асоб-
ныя дзе ся ці год дзі, па ка за ны стан і пер спек ты вы 
дас ле да ван ня пра бле мы [9–20]. Гіс та ры яг ра фія 
га ра доў Ту раў скай зям лі раз гле джа на ў аг ляд-

1 У пачатку 1950-х гг. М.Ю. Брайчэўскі, абапіраючыся 
на палажэнні С.В. Юшкова, распрацаваў «замкавую тэо-
рыю», а С.А. Тараканава выступіла з тэорыяй рамесна-
гандлёвых пасяленняў.
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ных ар ты ку лах гіс то рыі ар хе а ла гіч на га дас ле-
да ван ня рэ гі ё на [21–23]. 

Асоб ныя ас пек ты гіс то рыі ар хе а ла гіч-
ных дас ле да ван няў і да сяг нен ні ар хе а ла гіч-
най на ву кі ў га лі не га рад ской пра бле ма ты кі 
ад люс тра ва ны ў аба гуль няль ных дас ле да ван-
нях: «Дос ти же ния ис то ри чес кой на у ки в БССР 
за 50 лет (1919–1969 гг.). Крат кий очерк» [15], 
«Дос ти же ния ис то ри чес кой на у ки в БССР за 
60 лет» [24], «Ар хе а ла гіч ная на ву ка ў Бе ла рус-
кай ССР 1919–1941» [25], «Бе ло рус ская ар хе о-
ло гия: Дос ти же ния за го ды Со вет ской влас ти» 
[26], «Ар хе о ло гия сред не ве ко во го пе ри о да 
Бе ло рус сии (1950–1990)» [27], «Ис то ри ог ра-
фия БССР (эпо ха фе о да лиз ма)» [28], «Гіс та-
ры яг ра фія гіс то рыі Бе ла ру сі»[29]. Аў та ры аба-
гуль няль ных прац пад крэс лі ва лі, што дас ле да-
ван не пра блем га ра доў Бе ла ру сі фе а даль най 
эпо хі па ча ло ся з ак ту а лі за цыі пы тан няў іх па хо-
джан ня [15]. На ву коў цы звяр ну лі ўва гу на ро лю 
ар хе а ла гіч ных ма тэ ры я лаў у выс вят лен ні хра-
на ла гіч ных ме ж склад ван ня бе ла рус ка га го ра да 
па ты пе фе а даль на га [24]. Пры гэ тым гіс то ры кі 
па мыл ко ва па ка за лі афар млен не го ра да як 
са цы яль на га ар га ніз ма фе а даль на га ты пу. Пра-
цэс ар га ні за цый на га склад ван ня го ра да (IX–
XI стст.) адбываўся ў той час, ка лі фе а даль-
ныя ад но сі ны не бы лі кан чат ко ва ўста ля ва ны. 
У на ву чаль ным да па мож ні ку «Ис то ри ог ра фия 
БССР (эпо ха фе о да лиз ма)» ува га аў та раў бы ла 
скан цэн тра ва на на ро лі ар хе а ла гіч ных рас ко-
пак у вы ра шэн ні пра блем па хо джан ня га ра доў. 
Тэ зіс З.Ю. Ка пыс ка га і В.В. Чап ко аб тым, што 
«боль шин ство бе ло рус ских го ро дов воз ник ли 
как во ен ные ук реп лен ные по се ле ния», зас-
таў ся не выт лу ма ча ным і су пя рэч лі вым у ад но-
сі нах да па ла жэн няў Ф.Д. Гу рэ віч, Г.В. Шты ха ва, 
П.Ф. Лы сен ка, на якіх спа сы ла лі ся аў та ры пад-
руч ні ка [28, с. 129–130]. Раз гля да ю чы гіс та рыя-
г ра фію га рад ской пра бле ма ты кі да ва ен на га 
пе ры я ду, З.Ю. Ка пыс кі і В.У. Чап ко не адзна чы лі 
ўкла ду А.М. Ляў дан ска га ў дас ле да ван не ран-
не ся рэд ня веч ных га ра доў Бе ла ру сі. У пра цы 
«Гіс та ры яг ра фія гіс то рыі Бе ла ру сі» В.А. Бе ла-
за ро віч адзна чае, што А.М. Ляў дан скі звяр нуў ся 
да вы ву чэн ня гіс та рыч най та паг ра фіі По лац ка 
[29, с. 212], а за тым ён па чаў дас ле да ваць 
та паг ра фію Ві цеб ска і Ба ры са ва.

Аг ляд гіс то ры ка-ар хе а ла гіч на га вы ву чэн ня 
га ра доў за асоб ныя пе ры я ды ўтрым лі ва ец ца 
ва ўво дзі нах ма наг ра фіч ных і ды сер та цый-
ных дас ле да ван няў. Увод ныя раз дзе лы па гіс-
то рыі ся рэд ня веч ных га ра доў уяў ля лі са бой, 
як пра ві ла, біб лі яг ра фіч на-апі саль ныя звес-
ткі з агуль ны мі кры тыч ны мі ацэн ка мі гіс то ры-
каў да рэ ва лю цый най гіс та ры яг ра фіі. У цэ лым, 
на ву коў ца мі быў аб’ек тыў на выз на ча ны ха рак-
тар да ка стрыч ніц кай лі та ра ту ры з ас ноў ны мі 
ме та да ла гіч ны мі пры нцы па мі, якія зво дзі лі ся 
да ад люс тра ван ня па лі тыч ных па дзей і мі жу-

соб ных вой наў у гіс то рыі га ра доў. Ацэнь ва ю чы 
ўзро вень раз віц ця гіс та рыч най на ву кі да рэ ва-
лю цый на га пе ры я ду, дас лед чы кі пад крэс лі ва лі 
ар хе а ла гіч ную аб ме жа ва насць у вы ву чэн ні ран-
не ся рэд ня веч ных пра блем га ра доў.

Ана ліз прац па гіс то рыі ар хе а ла гіч ных да сле-
да ван няў По лац ка і га ра доў По лац кай зям лі даз-
во ліў вы лу чыць ас ноў нае сут нас на-змяс тоў нае 
по ле. Пры гэ тым не аб ход на звяр нуць ува гу на 
факт іс на ван ня ў гіс та рыч най на ву цы не каль кіх 
па ла жэн няў ран няй гіс то рыі По лац ка. У пра цах 
«Ар хе о ло ги чес кое изу че ние По лоц ка», «Ар хе о ло-
гия По лоц кой зем ли за 50 лет», «Ис сле до ва ние 
па мят ни ков бе ло рус ско го сред не ве ковья» раз-
гля да юц ца пог ля ды А.М. Ляў дан ска га, М.К. Кар-
ге ра, А.Г. Міт ра фа на ва, В.Р. Та ра сен ка, Г.В. Шты-
ха ва, у ад па вед нас ці з які мі ўма ца ва ным па ся-
лен нем По лац ка ста ла га ра дзі шча, якое пер-
ша па чат ко ва зна хо дзі ла ся на пра вым бе ра зе 
Па ла ты і ўтрым лі ва ла ма тэ ры я лы IX–X стст., а 
за тым бы ло пе ра не се на на ўзвы шэн не ў вус це 
Па ла ты (Вер хні За мак) [10, с. 48–49; 11, с. 122–
123; 15, с. 40]. У ар ты ку ле «Сос то я ние, аку таль-
ные про бле мы и пер спек ти вы раз ви тия ар хе о-
ло гии По лоц ка» Д.У. Дук звяр нуў ся да ас ноў ных 
па ла жэн няў ар хе а ла гіч на га вы ву чэн ня По лац ка 
і выс ту піў з но вай ідэ яй. Па мер ка ван ні на ву-
коў ца, га ра дзі шча, якое бы ло ўма ца ва ным цэн-
трам го ра да, не з’яў ля ла ся адзі ным. У якас ці 
ўма ца ва ных па ся лен няў гіс то рык раз гля дае два 
пом ні кі: ста ра жыт ны За па лоц кі па сад і Вос траў. 
Сваё су джэн не Д.У. Дук пад ма ца ваў спа сыл кай 
на тое, што куль тур ны слой За па лоц ка га па са да 
ўтрым лі вае ма тэ ры я лы IX–XIII стст. [16]. 

Ра зам з тым, на ву ко вец не аб грун та ваў 
са цы я та паг ра фіч на га пры зна чэн ня пом ні каў 
у ран ні пе ры яд По лац ка. 

У пра цы «Да сяг нен ні і пер спек ты вы ар хе-
а ла гіч на га вы ву чэн ня По лац ка» Г.В. Шты-
хаў звяр та ец ца да даў няй дыс ку сіі з ра сій скі мі 
на ву коў ца мі. Апош нія не пры зна юць маг чы-
мас ці ўтры ман ня ў По лац ку ма тэ ры я лаў VIII–
IX стст. Пад крэс лі ва ю чы слуш ны ха рак тар дум кі 
С.В. Бя лец ка га і Ю.М. Лес ма на, аў тар вы каз вае 
мер ка ван не аб маг чы мас ці ўзвя дзен ня ва ла 
По лац ка ў IX ст. [17, с. 353]. На да дзе ны мо мант 
не маг чы ма сцвяр джаць з поў най упэў не нас цю 
аб іс на ван ні дас тат ко вай коль кас ці ар хе а ла гіч-
ных ма тэ ры я лаў VIII–IX стст. у нап лас та ван нях 
По лац ка. У ар ты ку ле «Ито ги, за да чи и пер спек-
ти вы ар хе о ло ги чес ко го ис сле до ва ния По лоц ка 
и его ок ру ги» В.М. Ляў ко пра па нуе ці ка вую ідэю 
аб тым, што для вы ра шэн ня пра бле мы па э тап-
на га фар мі ра ван ня ран не дзяр жаў най струк-
ту ры не аб ход на пра во дзіць як ар хе а ла гіч нае 
дас ле да ван не ста ра жыт ных нап лас та ван няў 
По лац ка, так і вы ву чэн не ўза е ма су вя зі га рад-
ско га ар га ніз ма з ак ру гай [18, с. 49]. 

Г.В. Шты хаў ад ным з пер шых у гіс та рыч най 
на ву цы Бе ла ру сі скан цэн тра ваў ува гу на аба-
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гуль нен ні выс ноў ар хе а ла гіч на га дас ле да ван ня 
га ра доў По лац кай зям лі. Так, на ву ко вец у пра-
цы «Ар хе о ло гия По лоц кой зем ли за 50 лет», 
«По лоцк и Ви тебск IX–XIII вв. в све те ар хе о ло-
ги чес ких ис сле до ва ний» вы ка заў мер ка ва нне 
аб тым, што Ві цебск уз нік у вы ні ку аб’яд нан ня ў 
адзі ны цэнтр не каль кіх па ся лен няў [11, с. 123]. 
Не вык лю ча ла ся аў та рам і маг чы масць ўтва-
рэн ня По лац ка шля хам яго спа лу чэн ня ў адзі ны 
га рад скі ар га нізм [12, с. 48]. Звяр та ю чы ўва гу 
на вы ні кі ар хе а ла гіч на га вы ву чэн ня Брас ла ва 
і Друц ка, якія бы лі ат ры ма ны Л.В. Аляк се е-
вым, Г.В. Шты хаў пе ра гля дзеў па ла жэн не ра сій-
ска га на ву коў ца аб маг чы мым ча се ўзнік нен ня 
і раз віц ця Друц ка [11, с. 124]. Раз гля да ю чы 
вы ні кі дас ле да ван няў Ба ры са ва, на ву ко вец не 
па га джа ец ца з пог ля да мі А.М. Ляў дан ска га і 
Д.І. Даў гя лы аб ста наў лен ні го ра да. Па мер ка-
ван ні Г.В. Шты ха ва, у гіс то рыі Ба ры са ва ха рак тэр-
ным быў «пе ра нос» го ра да [11, с. 125]. Ар хе а ла-
гіч нае вы ву чэн не Мін ска, на дум ку Г.В. Шты ха ва, 
не мо жа цал кам вы ра шыць пы тан ні яго та паг ра-
фіі без дэ та лё ва га дас ле да ван ня Стро чыц ка га 
га ра дзі шча на Мен цы. Вы ні кам ар хе а ла гіч на га 
вы ву чэн ня дзя дзін ца Мін ска пры све ча ны спе цы-
яль ны ар ты кул Э.М. За га руль ска га [13]. 

Пры раз гля дзе ас ноў ных эта паў дас ле да-
ван ня пом ні ка Э.М. За га рульс кі ак цэн туе ўва-
гу на сцвяр джэн нях В.Р. Та ра сен кі аб па хо-
джан ні Мін ска. Не па дзя ля ю чы дум ку аб тым, 
што Мінск па хо дзіць з фе а даль най ся дзі бы, 
аў тар пад крэс лі вае, што го рад уз нік як ва ен нае 
па се лі шча, як паў днё вая па ру беж ная крэ пасць 
По лац кай зям лі [13, с. 53]. Ар ты кул В.М. Ляў ко 
«По лоц кая зем ля в сов ре мен ной бе ло рус ской, 
рос сий ской и ук ра ин ской ис то ри ог ра фии» не 
ўтрым лі вае пры ёмаў ло гі кі па бу до вы гіс та ры я-
г ра фіч на га ана лі зу і ўяў ляе са бой тэ зіс ны пе ра-
каз ак ту аль ных пра блем По лац кай зям лі [19], 
якія пад ра бяз на бы лі раз гле джа ны ёй у ар ты-
ку ле «Ак ту аль ные воп ро сы ис то рии Бе ла ру си 
ран не го Сред не ве ковья в сов ре мен ных ис сле-
до ва ни ях» [20]. Пры гэ тым мож на па га дзіц ца з 
В.М. Ляў ко, што больш скла да ным ста но віц ца 
вы ву чэн не ха рак та ру тэ ры та ры яль на-па лі тыч-
ных адзі нак ран ня га ся рэд ня веч ча пры вы ка-
рыс тан ні тэр мі на «го род-го су дар ство» ў ад но сі-
нах да тэ ры то рыі Бе ла ру сі [20, с. 55]. 

Гіс тра рыяграфія га ра доў Ту раў скай зям-
лі вык ла дзе на П.Ф. Лы сен кам ў пра цах «Ар хео -
ло ги чес кие ис сле до ва ния ран не фе о даль ных 
па мят ни ков Ту ров ской зем ли», «Ар хе о ло ги чес-
кое изу че ние го ро дов Ту ров ской зем ли». Га лоў-
ным чы нам ува га дас лед чы ка бы ла скан цэн-
тра ва на на аг ля дзе гіс то рыі вы ву чэн ня га рад-
скіх пом ні каў Да выд-Га рад ка, Пін ска, Ту ра ва, 
Ма зы ра, Брэс та і ін тэр прэ та цыю выс ноў, якія 
бы лі ат ры ма ны аў та рам пад час рас ко пак. Пры 
раз гля дзе пы тан няў гіс та рыч най та паг ра фіі 
Пін ска на ву ко вец не пры знае выз на чэн не дзя-

дзін ца го ра да – «Зам ка вая га ра» [21, с. 136].  
Аба гуль ня ю чы выс но вы дас ле да ван ня га ра доў 
Ту раў скай зям лі, П.Ф. Лы сен ка звяр тае ўва гу на 
не дас тат ко вую вы ву ча насць Клец ка і Ма зы ра ў 
якас ці прад ме таў са мас той на га дас ле да ван ня 
[22, с. 269–270]. На пад ста ве сіс тэ ма ты за цыі дас-
лед чых выс ноў П.Ф. Лы сен ка выз на чыў ха рак тар 
і шля хі ўзнік нен ня га ра доў Ту раў скай зям лі.

Рас кры ва ю чы гіс та ры яг ра фію га ра доў Бе ла-
рус ка га Па сож жа, А.А. Мя цельс кі аб’ек тыў на 
па каз вае ха рак тар да рэ ва лю цый най лі та ра-
ту ры і аб ме жа ва насць прац па ар хе а ла гіч ным 
вы ву чэн ні га ра доў рэ гі ё на. Вы лу чэн не пы тан-
няў, якія пат ра бу юць да лей ша га на ву ко ва га 
дас ле да ван ня (ге не зіс, ста наў лен не, раз віц цё 
шмат лі кіх га лін гас па дар кі, са цы яль ны выг-
ляд га рад скіх па ся лен няў), ро біць гіс та ры яг ра-
фіч ны ана ліз ды сер та цый на га дас ле да ван ня 
А.А. Мя цельс ка га каш тоў ным [30]. Ана лі зу ю чы 
сту пень на ву ко вай рас пра ца ва нас ці пра бле мы, 
аў тар пад крэс лі вае не дас тат ко вы ўзро вень сіс-
тэ ма ты за цыі ма тэ ры я лаў. Вы ні кі ар хе а ла гіч на га 
вы ву чэн ня Мсціс лаў ля раз гле джа ны А.А. Тру са-
вым, М.А. Тка чо вым, А.А. Мя цельс кім у аг ляд-
ным ар ты ку ле, мэ тай яко га ста ла пе ра асэн са-
ван не па ла жэн ня А.А. Аляк се е ва аб уз нік нен ні 
го ра да ў ся рэ дзі не ХII ст. [31, с. 81].

Раз гля да ю чы гіс то рыю ар хе а ла гіч на га 
вы ву чэн ня га ра доў Бе ла рус ка га Па ня мон ня, 
Я.Г. Звя ру га аб ме жа ваў ся аг ля дам выс ноў 
на ву коў цаў аб пра бле мах ла ка лі за цыі та па-
гра фіч ных пом ні каў. Гіс та ры яг ра фіч ны аг ляд 
пра цы «Вер хнее По не манье в IX–XIII вв.» не 
ўтрым лі вае ацэ нак на ву ко вай дзей нас ці польс-
кіх ар хе о ла гаў [32]. Ас ноў ныя вы ні кі ар хе а ла гіч-
на га вы ву чэн ня Грод на вык ла дзе ны А.К. Краў-
цэ ві чам у ар ты ку ле «Ар хе а ла гіч нае дас ле да-
ван не Грод на ў 1970–1990 га ды». Гіс то ры кам 
адзна ча ец ца, што но выя дас ле да ван ні Грод на  
даз во лі лі пе ра гля дзець па ла жэн не М. Ва ро ні на 
аб пры зна чэн ні рэш ткаў сця ны XII ст. і выз на чыць 
са цы яль ную сут насць «це ра ма», які быў ад кры ты 
Ю. Яд коў скім. Аба пі ра ю чы ся на ма тэ ры я лы рас-
ко пак паў днё ва-за ход няй ус кра і ны Но ва га зам ка, 
дас лед чык вы ка заў мер ка ван не аб тым, што тут 
зна хо дзіў ся ва коль ны го рад [33, c. 100].

У па чат ку но ва га ты ся ча год дзя перад на ву-
коў ца мі быў пас таў лен шэ раг пы тан нняў, вы ра-
шэн не якіх прад выз на ча ла маг чы мас ці да лей-
ша га раз віц ця гіс та рыч най на ву кі Бе ла ру сі. 
На дзвы чай важ ным пы тан нем ста ла пад рых-
тоў ка аба гуль няль на га дас ле да ван ня па гіс-
та ры яг ра фіі Бе ла ру сі. Для яе рэ а лі за цыі пра-
дугле джва ла ся ар га ні за цыя спе цы яль ных на ву-
ко вых кан фе рэн цый. У 2008 г. у Мін ску бы ла 
пра ве дзе на кан фе рэн цыя «Гіс та ры яг ра фія гіс-
то рыі Бе ла ру сі, но вай і на вей шай гіс то рыі кра ін 
Еў ро пы і ЗША». Тэ май выс туп лен ня В.М. Ляў ко 
ста ла «Ис то ри ог ра фия про бле мы про исхож де-
ния древ ней ших бе ло рус ских го ро дов». Да след-
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чык пра па ноў вае пе ры я ды за цыю гіс та ры яг ра-
фіі. Пры выз на чэн ні пер ша га пе ры я ду аў тар не 
выс вет лі ла яго па ча так. В.М. Ляў ко сцвяр джа ла 
аб тым, што па шы рэн не рас ко пак ста ра жыт-
ных га ра доў у Бе ла ру сі ў 60–80-я гг. да ло маг-
чы масць ук лю чэн ня іх вы ні каў у раз віц цё кан-
цэп цыі па хо джан ня ўсход не еў ра пей скіх га ра доў 
[34, с. 3]. Ра зам з тым, не аб ход на заз на чыць, 
што вы ні кі ар хе а ла гіч ных дас ле да ван няў унес лі 
не ка то рыя ўдак лад нен ні ў пог ля ды бе ла рус-
кіх на ву коў цаў. Пры трым лі ва ю чы ся кан цэп цыі 
па хо джан ня ста ра жыт ных га ра доў ва Ус ход няй 
Еў ро пе, дас лед чык звяр тае ўва гу на трак тоў ку 
го ра да, як струк тур най адзін кі фе а даль най сіс-
тэ мы [34, с. 4]. Пры гэ тым пра бле ма выз на-
чэн ня хра на ла гіч ных ме ж га ра доў фе а даль най 
эпо хі не бы ла пас таў ле на ў раз лік. Да вар тас ці 
на ву ко ва га ар ты ку ла не аб ход на ад нес ці но выя 
пра па но вы ў рас крыц ці пра бле мы. В.М. Ляў ко 
аб’ек тыў на адзна чае, што ма ла дас ле да ва ным 
зас та ец ца пы тан не аб раз мя шчэн ні кня жац кай 
рэ зі дэн цыі ў сіс тэ ме фар мі ра ван ня го ра да.

У апош нія га ды пра бле ма гіс та ры яг ра фіі 
га ра доў Бе ла ру сі па чы нае на бы ваць на ву ко вую 
знач насць і сцвяр джаць асоб ны кі ру нак дас ле-
да ван ня. Гэ та му пас лу жы ла пра вя дзен не на ву-
ко вай кан фе рэн цыі «Гіс та ры яг ра фія і кры ні цы 
па гіс то рыі га ра доў і пра цэ саў ур ба ні за цыі ў 
Бе ла ру сі» ў ве рас ні 2009 г. На пле нар ным выс-
туп лен ні Г.М. Се мян чук раз гле дзеў да сяг нен ні 
ар хе а ла гіч най на ву кі па пы тан нях уз нік нен ня 
ран не ся рэд ня веч ных га ра доў [35, с. 53–62]. 
Выс ту па ю чы з кры ты кай мар ксіс цка га па ды-
хо ду, які зас на ва ны на тлу ма чэн ні са цы яль на-
эка на міч ных фак та раў ста наў лен ня га ра доў, 
дас лед чык пра па нуе но вы пог ляд, які вы яў ляе 
не пас ля доў нас ці ў раз віц ці га ра доў і кры ніцы іх 
іні цы я ван ня. Ма дэр ні за цыя ўрба ніс тыч ных пра-
блем, якую пра па нуе дас лед чык, на кі ра ва на 
на ўзвы шэн не ім ро лі да сяг нен няў за ход не еў-
ра пей скай гіс та ры яг ра фіі ў іх пры вяз цы да ўжо 
вя до мых ацэ нак. Пы тан ням вуз ла вых мо ман таў 
ар хе а ла гіч ных дас ле да ван няў га ра доў Бе ла-
ру сі пры све ча ны дак лад А. Краў цэ ві ча «Ар хе а-
ло гія ў вы ву чэн ні ста ра жыт ных ус ход нес ла вян-
скіх га ра доў (на пры кла дзе Бе ла ру сі)». Аба гуль-
ня ю чы во пыт ар хе а ла гіч ных дас ле да ван няў, 
А. Краў цэ віч пад крэс лі вае, што най больш важ-
ныя пра бле мы гіс то рыі ся рэд ня веч ных га ра доў 
(ма ды фі ка цыя дэ фі ні цыі бе ла рус ка га го ра да і іх 
ге не зіс) бы лі выс вет ле ны дзя ку ю чы ін тэн сіў ным 
рас коп кам у 1970–1980 гг. [36, c. 53, с. 57–58]. 
Вя до ма, што ў адзна ча ны пе ры яд на зем-
лях Бе ла ру сі ад быў ся шы ро кі сіс тэм ны раз мах 
ар хе а ла гіч на га вы ву чэн ня го ра да. Ра зам з тым, 
не зу сім мэ таз год на аб мя жоў ваць 70–80-я гг. 
ХХ ст. ад 60-х і на ват 50-х гг. ХХ ст., ка лі пра-
бле мы ўзнік нен ня бе ла рус кіх га ра доў ста лі дас-
ле да вац ца ра сій скі мі, а за тым і бе ла рус кі мі 
на ву коў ца мі.

Та кім чы нам, ана ліз прац па гіс та ры яг ра фіі 
па хо джан ня га ра доў на тэ ры то рыі Бе ла ру сі даз-
ва ляе зра біць на ступ ныя выс но вы:

1. Ад сут насць ад па вед нга аба гуль няль на га 
дас ле да ван ня вык лі кае н аеб ход насць яго на пі-
сан ня.

2. Па раў наль ны ана ліз прац па гіс то рыі 
вы ву чэн ня га ра доў асоб ных рэ гі ё наў Бе ла ру сі 
даз ва ляе сцвяр джаць, што ак ту аль ным кі рун-
кам дас ле да ван ня ў ай чын най на ву цы зас та-
ец ца гіс та ры яг ра фія По лац кай зям лі. 

3. Важ нае зна чэн не не аб ход на на даць і 
вы ву чэн ню гіс та ры яг ра фіі Ту раў скай зям лі, 
зя мель За ход няй і Ус ход няй Бе ла ру сі. Пат ра буе 
свай го асэн са ван ня сіс тэм нае гіс та ры яг ра фіч-
нае дас ле да ван не ро лі га ра доў у ста наў лен ні 
і раз віц ці дзяр жаў нас ці, фе а даль ных і куль тур-
ных ад но сін у Бе ла ру сі.
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Symmary
The article analyzes the works of Soviet and con-

temporary scientists on issues of historiographical origin 
of cities on the territory of Belarus. The author gives the 
idea of the character of the scientific literature and sep-
arates the general subject areas in the historiography 
of the early medieval Belarusian cities. Also the general 
scientific potential of historical and archaeological study 
of the cities on the Belarusian lands in IX – XIIIth centu-
ries is highlighted. Besides, it is proposed to study the 
range of issues which is needed in systematization and 
conceptualization.
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А.Э. Лю тая,
кан ды дат гіс та рыч ных на вук, да цэнт ка фед ры гіс то рыі Бе ла ру сі БДПУ

ПРАБЛЕМАГЕНЕЗІСУКАПІТАЛІЗМУЎРАСІЙСКАЙІМПЕРЫІ
ЎМАРКСІСЦКАЙГІСТАРЫЯГРАФІІДРУГОЙПАЛОВЫ
XIX–ПАЧАТКУХХст.

У мар ксіс цкай гіс та ры яг ра фіі за ра джэн ня 
і раз віц ця ка пі та ліз му ў Ра сіі і яе асоб-

ных рэ гі ё нах звяр та ла ся шмат ува гі на ро лю 
ган длё ва га ка пі та лу як пер шай ста дыі ка пі та-
ліз му, якая по тым змя ні ла ся пра мыс ло вым ка пі-
та лам. У пе ры яд ган длё ва га ка пі та ліз му мар к-

сіс цкая гіс та ры яг ра фія ўклю ча ла за ра джэн не і 
раз віц цё буй ной (га лоў ным чы нам ма ну фак тур-
най) пра мыс ло вас ці ў Ра сіі да кан ца XVIII ст., а 
з’яў лен не буй ной ка пі та ліс тыч най пра мыс ло-
вай выт вор час ці ад но сі ла да пер шай па ло вы 
XIX ст. [1].
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