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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

ПОГЛЯДЫНАВУКОЎЦАЎНАПРАБЛЕМУТАПАГРАФІІ
РАННЕСЯРЭДНЯВЕЧНЫХГАРАДОЎПОЛАЦКАЙ
ІТУРАВАПІНСКАЙЗЯМЕЛЬ

Ста наў лен не гіс та рыч най та паг ра фіі ран-
не ся рэд ня веч ных га ра доў як кі рун ку 

дас ле да ван ня ста ла вы ні кам раз віц ця ўнут ра-
ных ас ноў ар хе а ла гіч най на ву кі Бе ла ру сі. Важ-
ныя тэ а рэ тыч ныя ўяў лен ні, якія не аб ход ны для 
больш глы бо ка га ра зу мен ня пра бле мы па хо-
джан ня ста ра жыт ных га ра доў Бе ла ру сі, маг-
чы ма ат ры маць у вы ні ку гіс та ры яг ра фіч на га 
асэн са ван ня пы тан няў та паг ра фіі. Гіс та ры яг ра-
фія пра бле мы та паг ра фіі ран не ся рэд ня веч ных 
га ра доў Бе ла ру сі не так час та сус тра ка ец ца на 
ста рон ках на ву ко ва га дру ку. Як пра ві ла, гіс то-
рыя вы ву чэн ня та паг ра фіі ся рэд ня веч ных га ра-
доў раз гля да ла ся ва ўвод ных раз дзе лах ма на-
гра фій на ву коў цаў і ўяў ля ла са бой аба гуль-
няль ныя аг ля ды. Зы хо дзя чы з ак ту аль нас ці 
тэ мы, мэ тай ар ты ку ла з’яў ля ец ца выз на чэн не 
зака на мер нас цей пра цэ су на кап лен ня гіс та рыч-
ных ве даў па пра бле ме гіс та рыч най та паг ра фіі 
га ра доў По лац кай і Ту ра ва-Пін скай зя мель.

Га ра ды По лац кай зям лі. По лацк. А.М. Ляў-
дан ска га па пра ве мож на лі чыць пер шым на ву-
коў цам, які рас па чаў дас ле да ван не гіс та рыч най 
та паг ра фіі га ра доў Бе ла ру сі. Гіс то рык прыйшоў 
да выс но вы, што ста ра жыт ны цэнтр По лац ка 
быў зас на ва ны на га ра дзі шчы, якое зна хо дзі-
ла ся на пра вым бе ра зе Па ла ты. Ар хе а ла гіч-
ным дас ле да ван нем По лац ка ў 1960–1968 гг. 
зай маў ся Г.В. Шты хаў. Пра рэз ка ва ла га ра дзі-
шча даз во лі ла гіс то ры ку выз на чыць хра на ла гіч-
ныя ме жы ўзвя дзен ня стар жыт на га ўма ца ван ня 
і тым са мым пац вер дзіць гі по тэ зу А.М. Ляў дан-
ска га аб ро лі га ра дзі шча як го ра да фар мі ру ю-
ча га цэн тра [1, с. 23–26]. У 60-я гг. ХХ ст. думка 
на ву коў ца аб тым, што По лацк у IX – пер шай 
па ло ве Х ст. аб мя жоў ваў ся га ра дзі шчам і се лі-
шчам, уяў ля ла ся фак тыч на не ас прэч най [1,  
с. 26]. Па мер ка ван ні гіс то ры ка, агуль ная пло-
шча го ра да ў XI–XII стст. скла да ла 80 га [1, 
с. 32]. Ар хе а ла гіч ным вы ву чэн нем По лац ка ў 
1986–1995 гг. зай маў ся С.В. Та ра саў. У ад па-
вед нас ці з пог ля дам гіс то ры ка, та паг ра фіч ную 
стру кту ру По лац ка да па чат ку XI ст. скла да лі 
ўма ца ва ны дзя дзі нец, да яко га стасавалася 
па се лі шча-па сад, і се лі шча на пра вым бе ра зе 
Па ла ты. Да дат ко выя дас ле да ван ні Вя лі ка га 
па са да і За па лоц ця даз во лі лі С.В. Та ра са ву 
пе ра гле дзіць выс но ву Г.В. Шты ха ва аб па ме-
рах тэ ры то рыі По лац ка ў кан цы XI–XII ст. У пра-
цэ се вы ву чэн ня па сад скай тэ ры то рыі на ву коў-
цам выс вет ле на, што ў XI ст. го рад па шы рыў ся 

больш чым у пяць ра зоў, а ў XII–XIII стст. па сва-
іх па ме рах да сяг нуў 120 га. Ары гі наль ныя дум-
кі пра па нуе Д.У. Дук, ка лі заз на чае, што Вер хні 
за мак По лац ка з’яў ляў ся ад мі ніс тра цый на-цы-
ры ма ні яль ным цэн трам, а По лац кае га ра дзі шча 
ган длё ва-ра мес ным па ся лен нем, а за тым рэ зі-
дэн цы яй кня зя і ва ен на-ад мі ніс тра цый ным цэн-
трам [2–3]. Раз ва жан ні Д.У. Ду ка аб пры зна чэн ні 
па ся лен ня на тэ ры то рыі Вер хня га зам ка ў ХI – 
ХI II стст. пад па рад коў ва юц ца ідэі ўзвы шэн ня 
ро лі по лац ка га га ра дзі шча як доб ра ўма ца ва-
на га ад мі ніс тра цый на га цэн тра. Маг чы ма па га-
дзіц ца з дум кай Д.У. Ду ка, што на па чат ко вай 
ста дыі раз віц ця та паг ра фія го ра да ме ла мо на-
цэн трыч ны хар актар: ума ца ва ны дзя дзі нец – 
ва коль ны го рад (па сад) – і раз ві ва ла ся па ве ер-
на-ра ды яль най схе ме.

Ві цебск. Ар хе а ла гіч ным выв у чэн нем Ві цеб-
ска ў 1928 г. зай маў ся А.М. Ляў дан скі. Гіс то-
ры кам выз на ча на, што пер ша па чат ко вым ума-
ца ва ным цэн трам го ра да бы ло га ра дзі шча на 
Вер хнім зам ку. На ву ко вец вы ка заў мер ка ван не, 
што фар мі ра ван не дзя дзін ца на тэ ры то рыі Вер - 
хня га зам ка ад бы ва ла ся не ра ней за ХI II ст. [4, 
с. 93–104]. Раз віц цё тэ ры та ры яль на-пла ні ро-
вач най струк ту ры Ві цеб ска з ха рак тэр ны мі асаб-
лі вас ця мі і за ка на мер нас ця мі на бы вае сваё 
асэн са ван не ў гіс та рыч най на ву цы як склад ны 
пра цэс у ін тэр прэ та цый ным ра зу мен ні. Раз мя-
шчэн не дзя дзін ца Ві цеб ска (Вер хня га зам ка), 
тэ ры то рыя і па ме ры ахо пу ім Вер хня га зам-
ка ста лі прад ме там па ле міч ных раз ва жан няў і 
дыс ку сій у ай чын най гіс та ры яг ра фіі. Так, у гіс-
та рыч най на ву цы іс нуе не каль кі па ды хо даў да 
ак рэс лен ня пра бле мы ран няй та паг ра фіі Ві цеб-
ска: 1) згод на з Г.В. Шты ха вым, склад ван не Вер-
хня га зам ка пра хо дзі ла да ХII ст. і ад бы ва ла ся 
шля хам спа лу чэн ня не каль кіх па ся лен няў. У 
ХII ст., на пог ляд гіс то ры ка, дзя дзі нец рас паў сю-
дзіў ся на ўсю тэ ры то рыю Вер хня га зам ка (4 га) 
[5, с. 41]; 2) па мер ка ван ні Л.У. Ка ля дзін ска га, 
па шы рэн не Вер хня га зам ка ад бы ва ла ся праз 
ук лю чэн не ў яго склад па сад скай тэ ры то рыі, 
якая ў ХII ст. бы ла апа я са на аба рон чы мі ўма ца-
ван ня мі [6]. Гіс то рык схіль ны лі чыць, што но вы 
вал у 30-х гг. XII ст. па чы наў ся ад га ра дзі шча і 
раз ві ваў ся ў за ход нім кі рун ку ўздоўж р. Віць ба; 
3) на па доб ных па зі цы ях зна хо дзіц ца В.М. Ляў-
ко, якая заз на чае, што фар мі ра ван не Вер хня га 
зам ка бы ло вык лі ка на па шы рэн нем тэ ры то-
рыі ў за ход нім кі рун ку, да За ход няй Дзві ны [7, 
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c. 15–16]; 4) дас лед чык Ніж ня га зам ка Ві цеб-
ска Т.С. Бу бень ка мяр куе, што па са дам Ві цеб-
ска з’яў ляў ся Ніж ні за мак, а паў ноч нае па ся-
лен не Дзвін ска га уз выш ша ўвай шло ў склад 
Вер хня га зам ка ў якас ці ва коль на га го ра да [8]. 
На наш пог ляд, ла гіч ным і пе ра ка наў чым з’яў-
ля ец ца ата я сам лі ван не на ву коў ца мі дзя дзін ца 
Ві цеб ска з тэ ры то ры яй Вер хня га зам ка, якая 
ме ла тэн дэн цыю да па шы рэн ня (Г.В. Шты хаў, 
Л.У. Ка ля дзін скі, В.М. Ляў ко).

Друцк. У 1930 г. А.Д. Ка ва ле нем бы лі пра ве-
дзе ны ар хе ла гіч ныя раз вед кі Лу ком ля і Друц ка, 
пад час якіх бы ло зроб ле на апі сан не га ра дзі-
шчаў і кур га нных мо гіль ні каў. Ар хе а ла гіч ным 
дас ле да ван нем Друц ка ў 1956–1967 гг. зай-
маў ся Л.В. Аляк се еў [9]. Дас лед чык прыйшоў да 
выс но вы, што най больш ста ра жыт ным цэн трам 
Друц ка з’яў ля ец ца дзя дзі нец, які быў уз ве дзе ны 
ў ся рэ дзі не XI ст. Вы ву чэн не на ва кол ля го ра да 
Друц ка даз во лі ла Л.В. Аляк се е ву сцвяр джаць, 
што ён быў уз ве дзе ны паз ней, чым дзя дзі нец 
на мес цы неў ма ца ва на га па се лі шча. Ар хе а ла-
гіч ным вы ву чэн нем Друц ка з 1998 г. зай ма ец ца 
В.М. Ляў ко. Ад крыц ці куль тур ных нап лас та ван-
няў пле мя но га пе ры я ду ў ме жах ва коль на га 
го ра да даз во лі лі В.М. Ляў ко пе ра асэн са ваць пог-
ляд Л.В. Аляк се е ва аб раз мя шчэн ні пле мян но га 
цэн тра на дя дзін цы. Сцвяр джэн не В.М. Ляў ко 
аб тым, што ран не га рад скія ма тэ ры я лы адпавя-
даюць як дзя дзін цу Друц ка, так і на ва коль на му 
го ра ду не зу сім уда ла ка рэ лю ец ца з яе раней-
шым вы каз ван нем аб раз мя шчэн ні пле мян но га 
цэн тра ў ва ко лі цах го ра да [10, с. 170].

Мінск. На пра ця гу 1945–1951 гг. дас ле да-
ван нем Мін ска га зам чы шча зай маў ся В.Р. Та ра-
сен ка. Сцвяр джэн не аў та ра аб тым, што Мінск 
на Свіс ла чы ў XI ст. уяў ляў са бой не вя лі кі го рад 
ці ба яр скі двор, не пад ма ца ва на матэрыяламі 
вывучэння за ля ган ня куль тур на га слоя XI ст. 
[11, с. 251]. Даследаваннем дзя дзін ца Мін-
ска ў 1957–1961 гг. зай маў ся Э.М. За га рульс кі. 
Пры ма ю чы пад увагу выс но ву В.Р. Та ра сен кі 
аб та паг ра фіч ным пры зна чэн ні Мін ска га зам-
чы шча, Э.М. За га рульс кі выз на чыў тэ ры то-
рыю раз мя шчэн ня дзя дзін ца Мін ска. На дум ку 
на ву коў ца, Мін скае зам чы шча зай ма ла няз нач-
ную час тку ад усёй тэ ры то рыі дзя дзін ца го ра да 
[12, с. 80]. Пэў нае ра зу мен не ў пра бле му мес-
цаз на хо джан ня па са да Мін ска ўнес лі ар хе а ла-
гіч ныя дас ле да ван ні, якія па ча лі ся ў 1978 г. і 
вя дуц ца да сён няш ніх дзён. У вы ні ку ар хе а ла-
гіч ных ра бот на ву коў ца мі1 выс ветле ле на, што 
адзін з па са даў Мін ска раз мя шчаў ся на пра вым 
бе ра зе Свіс ла чы, паў днё ва-ўсход ні дзя дзін ец 
(су час ныя ву лі цы Гер цэ на, Кі ры ла і Мя фо дзія, 
Му зыч ны за ву лак) [13].

1 У даследаваннях Верхняга горада Мінска прымалі 
ўдзел І.У. Ганецкая, Н.І. Здановіч, В.Е. Собаль, А.А. Трусаў, 
П.А. Русаў, І.М. Чарняўскі.

Лу комль. Пер шыя ра звед валь ныя ра бо ты 
на тэ ры то рыі Лу ком ля пра во дзіў А.Д. Ка ва ле ня. 
Ар хе а ла гіч ным вы ву чэн нем пом ні каў Лу ком ля ў 
1966–1974 гг. зай маў ся Г.В. Шты хаў. Гіс то ры кам 
выс вет ле на, што куль тур на му слою Х–ХI стст. 
Лу ком ска га га ра дзі шча, які суп ра ва джа ец ца 
ма са вы мі зна ход ка мі, па пя рэд ні ча лі куль тур ныя 
нап лас та ван ні VIII–IX стст. з ха рак тэр ны мі ке ра-
міч ны мі ма тэ ры я ла мі [14, c. 118]. Г.В. Шты ха-
вым выз на ча на на яў насць па сад скай тэ ры то рыі 
Лу ком ля па абод вух бе ра гах р. Лу ком кі.

Зас лаўе. У 1926 г. А.М. Ляў дан скім пра во-
дзі лі ся ар хе а ла гіч ныя дас ле да ван ні ста ра жыт-
ных пом ні каў Зас лаў ля. Час уз нік нен ня га ра дзі-
шча За мэ чак дас лед чык ад нёс да па чат ку ХI ст. 
На думку А.М. Ляў дан ска га, га ра дзі шча з’яў ля-
ла ся цэн трам гра мад ска га і рэ лі гій нага жыц ця, 
якое маг ло вы кон ваць і фун кцыі ва ен нага ўма-
ца ван ня. Ар хе а ла гіч ныя ра бо ты 1967 і 1971 гг. 
на га ра дзі шчы За мэ чак пра во дзіў Г.В. Шты хаў. 
У вы ні ку рас ко пак гіс то ры кам выс вет ле на, што 
мес цаз на хо джан не, фор ма і фун кцыі га ра дзі-
шча бы лі неп ры дат ны мі для вы кон ван ня ім ро лі 
дзя дзін ца го ра да [6, c. 85–86]. Пры гэ тым на ву-
коў цам не зроб ле на абгрунтаванне аб тэ ры то-
рыі, якую дак лад на зай маў дзя дзі нец. Ар хе а-
ла гіч ным вы ву чэн нем Зас лаў ля ў 1977–1983, 
1988–1992, 1994 гг. зай маў ся Ю.А. За яц. На пог-
ляд дас лед чы ка, га ра дзі шча За мэ чак вы кон-
ва ла фун кцыі ўма ца ва на га па ся лен ня і не па-
рыў на раз ві ва ла ся з кан ца Х да кан ца ХI ст. 
[15, c. 17]. Ю.А. За яц пе ра гле дзеў па ла жэн не 
Г.В. Шты ха ва аб мес цаз на хо джан ні пер ша па-
чат ко ва га дзя дзін ца Зас лаў ля. Ас но ват вор най 
ідэ яй Ю.А. За я ца ста ла сцвяр джэн не аб тым, 
што Зас лаў скі за мак як ума ца ва нае па ся лен не 
з’яў ля ў ся не пас рэд ным пе ра емні кам га ра дзі-
шча За мэ чак, якое ў бы ло ўзве дзе на ў дру гой 
па ло ве – кан цы Х ст. Дас лед чы кам выс вет ле на, 
што да кан ца XI ст. пла ні ро вач ная струк ту ра 
Зас лаўя з’яў ля ла ся раз гру па ва най, пры якой 
дзя дзі нец За мэ чак быў ад да ле ны ад па са да. На 
дум ку гіс то ры ка, на ру бя жы ХI і ХII стст. у пла ні-
ро вач най струк ту ры го ра да ад бы ва юц ца змя-
нен ні, ка лі на па сад скай тэ ры то рыі ўз во дзіц ца 
но вы дзя дзі нец (пло шча – ка ля 1,3 га).

Ко пысь. Ар хе а ла гіч ным вы ву чэн нем га ра дзі-
шча Ко пы сі ў 1960 і 1962 гг. зай маў ся Л.А. Мі хай-
лоў скі, у 1968–1969 гг. – Г.В. Шты хаў, у 1972 г. – 
Э.М. За га рульс кі, у 1980, 2003 гг. – В.М. Ляў ко. 
Няз нач ны аб’ём рас ко пач ных ра бот га ра дзі шча і 
па са да Ко пы сі не даз во ліў на ву коў цам у поў най 
сту пе ні сфар му ля ваць зак лю чэн ні аб склад ван ні 
і раз віц ці та паг ра фіч най струк ту ры го ра да.

Ла гойск. Га ра дзі шча Ла гой ска ў 1966, 1968, 
1971 гг. вы ву чаў Г.В. Шты хаў. Пра па но ва гіс то ры ка 
ла ка лі за ваць мес цаз на хо джанне па са да Ла гой ска 
на поў дні ад дзя дзін ца выг ля дае ці ка вай. Ра зам з 
тым, без мэ та на кі ра ва ных ар хе а ла гіч ных дас ле да-
ван няў куль тур ных нап лас та ван няў го ра да не маг-
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чы ма бу дзе ат ры маць поў на га ўяў лен ня аб та паг-
ра фіі па ся лен ня з ча соў яго зас на ван ня.

Ор ша. Ар хе а ла гіч нае вы ву чэн не Ор шы 
бы ло рас па ча та рас коп ка мі А.М. Ляў дан ска га 
ў 1928 г. Дас лед чы кам вы ка за на су джэн не аб 
уз нік нен ні га ра дзі шча Ор шы не ра ней чым у Х – 
па чат ку ХI ст. Ар хе а ла гіч ныя ра бо ты, якія пра-
во дзі лі ся Ю.У. Дра гу ном у 1965–1968 гг. на га ра-
дзі шчы, даз во лі лі на ву коў цу вы ка заць дум ку 
аб зас на ван ні Ор шы ў ХI ст. з гра даў тва раль-
ным цэн трам на мы се пры ўпа дзе нні Ар шы цы ў 
Днепр [16, с. 7–10]. Па вы ні ках рас ко пак 1989–
1991 гг., В.М. Ляў ко выс вет ле на, што ас но ву 
та паг ра фіі Ор шы скла дае га ра дзі шча мы са-
ва га ты пу і ган длё ва-ра мес ны па сад. Па мер-
ка ван ні гіс то ры ка, уз вя дзен не крэ пас ці Ор шы 
су па ла па ча се з фар мі ра ван нем па са да [17, 
с. 5–6]. Да сле да ван ня мі В.М. Ляў ко выс вет-
ле на, што вал і роў га ра дзі шча Ор шы быў уз ве-
дзе ны ў XII ст. В.М. Ляў ко пра ва мер на пад крэс-
лі вае, ка лі заз на чае, што Ор ша XI ст. не ўяў-
ля ла са бой го рад у на ву ко вым сэн се сло ва.

Ба ры саў. У 1928 г. А.М. Ляў дан скім бы ло 
рас па ча та ар хе а ла гіч нае вы ву чэн не Ба ры са ва. 
Пры выз на чэн ні мес цаз на хо джан ня гра даў тва-
раль на га цэн тра Ба ры са ва на ву ко вец кі ра ваў ся 
дум кай, што ён паў стаў з га ра дзі шча, якое зна-
хо дзі ла ся на вос тра ве. Пы тан ням гіс та рыч най 
та паг ра фіі Ба ры са ва пры све ча ны ар хе а ла гіч ныя 
дас ле да ван ні Г.В. Шты ха ва 1963, 1968, 1971 гг. 
Гі по тэ за А.М. Ляў дан ска га аб за ра джэн ні Ба ры-
са ва на Зам чы шчы вос тра ва, якую пад тры маў 
Л.В. Аляк се еў, не пе ра ка на ла ў яе ве ра год нас ці 
Г.В. Шты ха ва. Па мер ка ван ні гіс то ры ка, го рад 
уз нік на мес цы па ся лен ня больш поз ня га ча су і 
быў уз ве дзе ны ў па чат ку XII ст. на мес цы па се лі-
шча, якое раз ме шча на ў Ста ра-Ба ры са ве.

Ту ра ва-Пін ская зям ля. Ту раў. Ар хе а ла гіч-
ныя рас коп кі на га ра дзі шчы Ту ра ва бы лі рас па-
ча ты ў 1927 г. А.Д. Ка ва ле нем і С.С. Шу та вым. 
Гіс то ры ка мі бы ла вы ка за на дум ка, што дзя дзі-
нец Ту ра ва ўзнік ра ней за ва коль ны го рад [18, 
c. 373]. Най боль шы ўклад у дас ле да ван не праб-
ле мы та паг ра фіі Ту ра ва ўнёс П.Ф. Лы сен ка, 
які аба гуль ніў знач ны ар хе а ла гіч ны ма тэ ры ял, 
вы яў ле ны ім пад час рас ко пак 1961–1963, 1968, 
1992, 1993 гг. Па мер ка ван ні гіс то ры ка, ту раў-
скае га ра дзі шча, якое скла да ла ся з дзя дзін ца і 
ва коль на га го ра да, апа я сы ва ла ся ва лам па ўся-
му пе ры мет ру. Звяр та ю чы ўва гу на пра бле му 
аба рон чых кан струк цый Ту ра ва, П.Ф. Лы сен ка 
аб ме жа ваў ся гі па тэ тыч най рэ кан струк цы яй 
унут ры валь ных і на валь ных кан струк цый Ту -
раў  ска га га ра дзі шча. П.Ф. Лы сен ка прыйшоў 
да выс но вы, што па сад Ту ра ва раз мя шчаў ся 
за ва коль ным го ра дам у паў днё ва-за ход нім 
кі рун ку і аб мя жоў ваў ся аба рон чым ро вам [19].

Пінск. У 1955 г. і 1957 гг. бы лі рас па ча ты 
ар хе а ла гіч ныя рас коп кі га ра дзі шча Пін ска. 
Т.В. Раў дзі на прыйшла да выс но вы, што Пінск 

быў зас на ва ны ў дру гой па ло ве XI ст. і ўзнік у 
якас ці кня жац ка га па ся лен ня [20]. Аба пі ра ю-
чы ся на матэрыялы рас ко пак 1955 і 1957 гг., 
Т.В. Раў дзі на вы ка за ла дум ку аб тым, што мяр-
ку е мым дзя дзін цам Пін ска з’яў ля ла ся Зам ка-
вая га ра. З 1963 г. ар хе а ла гіч ным вы ву чэн нем 
Пін ска зай ма ец ца П.Ф. Лы сен ка. На ву ко вец 
кры тыч на па дый шоў да выс ноў Т.В. Раў дзі ной і 
Б.В. Мі ра лю ба ва аб раз мя шчэн ні дзя дзін ца Пін-
ска на ўзвыш шы. На пог ляд гіс то ры ка, рас коп кі 
1955, 1957, 1960 гг. бы лі зак ла дзе ны на тэ ры то рыі 
ва коль на га го ра да. Ар хе а ла гіч ныя ра бо ты 1963, 
1964 гг. даз во лі лі гіс то ры ку выз на чыць кі рун кі рас-
паў сю джван ня ву ліц Пін ска і прыйсці да выс но вы, 
што для го ра да бы ла ха рак тэр на ра ды яль на-
каль ца вая пла ні роў ка [21, с. 281–289].

Бя рэс це. Пра вя дзен ню сіс тэ ма тыч ных ар хе  а-
ла гіч ных рас ко пак Брэс та па пя рэд ні ча лі спро бы 
на ву коў цаў ла ка лі за ваць мес цаз на хо джан не 
пер ша па чат ко ва га цэн тра го ра да. Па мер ка-
ван ні Ю.А. Яго ра ва і Ю.В. Ку ха рэн кі, Бя рэс це 
пер ша па чат ко ва маг ло раз мя шчац ца на ад ным 
з ас тра воў пры ўпа дзен ні Му хаў ца ў За ход ні Буг 
[22, с. 19]. На пра ця гу 1969–1981 гг. вы ву чэн нем 
ста ра жыт на га Бя рэс ця зай маў ся П.Ф. Лы сен ка. 
Гіс то рык схіль ны быў лі чыць, што дзя дзі нец 
го ра да раз мя шчаў ся на мы се, які быў ут во ра ны 
пра вым бе ра гам р. За ход ні Буг і ле вым бе ра-
гам р. Му ха вец, а ва коль ны го рад на вос тра ве 
па між дву ма ру ка ва мі Му хаў ца. Ар хе а ла гіч ныя 
ра бо ты 1968 г. даз во лі лі на ву коў цу пац вер дзіць 
сваю пер ша па чат ко вую дум ку. Вы яў лен не куль-
тур ных нап лас та ван няў XI ст. на мы се даз во-
лі ла дас лед чы ку ла ка лі за ваць тут мес цаз на-
хо джан не дзя дзін ца стар жыт на га Бя рэс ця. У 
2006 г. пад час бу даў ні чых ра бот бы лі рас па ча ты 
рас коп кі на вос тра ве Брэс та. Ана ліз ке ра міч ных 
ма тэ ры я лаў даз во ліў П.Ф. Лы сен ку сфар му ля-
ваць важ ную выс но ву аб тым, што па ся лен не 
на вос тра ве ўзнік ла ў Х ст. і тым са мым ра ней 
па ся лен ня на мы се [23]. 

Ма зыр. У роз ныя га ды аб сле да ван нем 
Ма зы ра зай ма лі ся В.В. Ся доў, П.Ф. Лы сен ка, 
Т.М. Ка ро буш кі на. П.Ф. Лы сен кам вы ка за на 
дум ка аб маг чы мас ці ўзнік нен ня го ра да ў XII ст. 
У вы ні ку ар хе а ла гіч ных дас ле да ван няў Кім ба-
раў ска га па ся лен ня (су час ная ву лі ца Го га ля) 
Г.М. За лаш ка і В.А. Бул кін вы ка за лі мер ка ван не, 
што яно з’яў ля ла ся пер ша па чат ко вым цэн трам 
зас на ван ня Ма зы ра і іс на ва ла ў VIII–XI стст. у 
якас ці па пя рэд ні ка, які за тым быў пе ра не се ны 
ў ін шае мес ца. З па доб най па зі цы яй не па га-
дзі лі ся А.А. Тру саў, Н.І. Зда но віч і Ю.В. Ка ла-
соў скі. На пог ляд гіс то ры каў, пер ша па чат ко вае 
га рад ское па ся лен не Ма зы ра бы ло зас на ва на 
на га ры Ка му на раў, дзе раз мя шчаў ся ўма ца-
ва ны дзя дзі нец, да яко га пас ту по ва да лу ча ла ся 
па сад ская тэ ры то рыя [24, с. 20].

Слуцк. Рас коп ка мі А.М. Ляў дан ска га і 
А.С. Ду бін ска га ў 1929 г. бы ло рас па ча та вы ву-
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чэн не Слуц ка. Не вя лі кі рас коп у 1966 г. на пля-
цоў цы га ра дзі шча зак лаў П.Ф. Лы сен ка, які 
прыйшоў да выс но вы, што го рад уз нік у якас ці 
ган длё ва-ра мес на га цэн тра. Пад час рас ко пак 
Слуц ка ў 1985–1986 гг. Л.У. Ка ля дзін скім бы ла 
вы ка на на пра рэз ка ва ла га ра дзі шча і выз на-
ча на яго кан фі гу ра цыя [25]. На пра вым бе ра зе 
р. Бы чок дас лед чы кам быў зак ла дзе ны шурф і 
вы яў ле ны ма тэ ры я лы XVI–XVII стст., дзя ку ю чы 
ча му ста ла маг чы мым сцвяр джаць аб фар мі ра-
ван ні тут па сад скай тэ ры то рыі Слуц ка.

Клецк. Упер шы ню да ар хе а ла гіч на га вы ву-
чэн ня Клец ка звяр нуў ся П.Ф. Лы сен ка. На ву-
ко вец прыйшоў да выс но вы, што дзя дзі нец і 
ва коль ны го рад Клец ка склад ва лі ся ад на ча-
со ва. Пы тан ня мі гіс та рыч най та паг ра фіі Клец ка 
зай ма ец ца В.С. Паз дня коў. На пог ляд дас лед-
чы ка, Клецк уз нік на ас но ве сля вян ска га па ся-
лен ня ў Х ст. На ву ко вец вы лу чае да га рад-
скі этап ста наў лен ня Клец ка (X–XI стст.) – час 
іс на ван ня неў ма ца ва на га па ся лен ня і пер ша-
па чат ко ва га дзя дзін ца. Дас лед чык выз на чыў, 
што ў XII–XIII стст. з аб ня сен нем па са да Клец ка 
ва лам і ро вам го рад ат ры маў трох час ную пла ні-
ро вач ную струк ту ру [26].

Ка пыль. Гіс то рыя ар хе а ла гіч на га вы ву чэн ня 
Ка пы ля ад нос на не ба га тая і ма ла дая. Пла на мер-
ныя і буй на маш таб ныя ар хе а ла гіч ныя рас коп кі ў 
Ка пы лі рас па ча лі ся ў 1996 г. П.Ф. Лы сен ка вы ка-
заў мер ка ван не аб іс на ван ні па ся лен ня Ка пы ля 
ў ран не ся рэд ня веч ны час. Вы ву чэн не та паг ра-
фіі Ка пы ля ста ла маг чы мым дзя ку ю чы шы ро-
кім рас ко пач ным ра бо там Л.У. Ка ля дзін ска га, 
які ім кнец ца да ка заць, што га ра дзі шча Ка пы ля ў 
IX–X стст. вы ка рыс тоў ва ла ся як ка пі шча. На ву-
ко вец схіль ны лі чыць, што склад ван не дзя дзін ца 
Ка пы ля ад бы ло ся ў кан цы Х ст. У на сы пе ва ла 
ва коль на га го ра да гіс то рык вы я віў рэш ткі ке ра-
міч на га ма тэ ры я лу XII–XIII стст. [27, с. 68].

Да выд-Га ра док. Сіс тэ ма тыч нае ар хе а ла гіч-
нае вы ву чэн не Да выд-Га рад ка бы ло рас па ча та 
Р. Які мо ві чам у 1937 г. На ву ко вец вы ка заў дум-
ку аб маг чы мас ці ўзнік нен ня го ра да на ру бя жы 
XI–XII стст. [28, с. 27]. П.Ф. Лы сен ка зра біў на ву-
ко вае аб грун та ван не пры зна чэн ня рас ко паў 
1937–1938 гг. і раз віў уяў лен ні Р. Які мо ві ча звес-
тка мі аб бу даў ні чай тэх ні цы ва ла га ра дзі шча 
Да выд-Га рад ка.

Ра га чоў. Да лі ку ма ла дас ле да ва ных га ра доў 
ад но сіц ца і Ра га чоў. Ар хе а ла гіч ным вы ву чэн нем 
го ра да ў 1966–1967 гг. зай маў ся П.Ф. Лы сен ка. 
Дас ле да ван нем га ра дзі шча Зам ка вая га ра ў 
1973 і 1976 гг. зай маў ся Э.М. За га рульс кі, які 
ад нёс час уз нік нен не Ра га чо ва да XI ст.

Та кім чы нам, ас ноў ныя тэн дэн цыі, якія 
за клю ча лі ся ў су вя зі сут нас ных ха рак та рыс-
тык га рад ско га па ся лен ня (па ме раў і асаб лі-
вас цей яго пла ні ро вач най струк ту ры) з паз на-
валь ным стаў лен нем да іх на ву коў цаў, прад-
выз на чы лі пра цэс на кап лен ня ве даў па пра-

бле ме тапа г ра фіі ран не ся рэд ня веч ных га ра доў 
По лац кай і Ту ра ва-Пін скай зя мель. Го рад з раз-
ві той пла ні ро вач най струк ту рай і роз на ба ко-
вы мі ха рак та рыс ты ка мі (По лацк, Ві цебск) уяў-
ляў са бой шы ро кае ін тэр прэ та цый нае по ле для 
раз ва жан няў гіс то ры каў. Ім кнен не ар хе о ла гаў 
да пе ра гля ду пог ля даў сва іх па пя рэд ні каў бы ло 
вык лі ка на за ма ца ван нем за кож ным на ву коў-
цам асоб най та паг ра фіч най адзін кі дас ле да-
ван ня го ра да (По лацк, Ві цебск, Друцк, Зас лаўе, 
Ма зыр), што са дзей ні ча ла пе ра больш ван ню 
яе ро лі ў раз віц ці тэ ры та ры яль най стру кту ры. 
Га рад ское па ся лен не з няз нач най пло шчай 
(Лу комль, Ба ры саў, Ту раў, Бя рэс це, Слуцк, 
Ко пыль, Ра га чоў, Да выд-Га ра док), як пра ві ла, 
пры цяг ва ла ўва гу ад на го ці не каль кіх дас лед-
чыкў і тым са мым не ўяў ля ла са бой прад ме та 
па ле міч ных раз ва жан няў і дыс ку сій.
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Summary

The article investigates the process of historical 
knowledge accumulation on the problem of the topog-
raphy of the early medieval cities on the territory of 
Polotsk and Turov-and- Pinsk Lands. Basing on anal-
ysis of the historian’s views, the author determines the 
development trends of the historical topography of Bela-
rusian cities in IX – XIII cent.
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А.А. Гу рэц кi,  
кан ды дат гiс та рыч ных на вук, да цэнт ка фед ры са цы яль на-гу ма нi тар ных  

дыс цып лiн МДВАК

ПАЛIТЫКАРАСIЙСКАГАЎРАДАПАРЭФАРМАВАННІ
ВАЕННАНАВУЧАЛЬНЫХУСТАНОЎНАТЭРЫТОРЫI
БЕЛАРУСIЎПАЧАТКУXIXст.

Са цы яль на-эка на мiч нае i па лi тыч нае ста-
но вi шча Ра сii ў па чат ку XIX ст. ста вi ла 

перад ура дам за да чу шы ро кай рэ фор мы дзяр-
жаў на га кi ра ван ня. Ус клад нен не кi ра ван ня кра-
i ны, рост ган длю i пра мыс ло вас цi пат ра ба ва лi 
ад яго аду ка ва ных, дас вед ча ных лю дзей на 
па са ды гу бер на та раў, а так са ма чы ноўнi каў для 
шмат лi кiх кан цы ля рый i кан тор. Вос тра ад чу ва-
ла ся пат рэб насць і ў тэх нiч ных i ва ен ных кад-
рах для пра мыс ло вас цi, ар мii i фло ту.

Кра i не пат рэб ны бы лi рэ фор мы i ма дэр нi за-
цыя, па коль кi эка на мiч ныя пра цэсы, якiя ад бы-
ва лi ся ў Ра сii ў XIX ст., бы лi ана ла гiч ныя тым 
бур жу аз ным пе раўтва рэн ням, што пе ра жы ва лi 
ў XVII–XVIII стст. вя ду чыя еў ра пей скiя кра i ны.

З гэ тай на го ды ў пе ры яд з 1802 па 1804 г. у 
Ра сii бы лi пра ве дзе ны рэ фор мы Мi нiс тэр стваў 
i ве дам стваў Ра сiй скай iм пе рыi [1], а так са ма 
рэ фор ма аду ка цыi [2], якая ства ры ла дзяр-
жаў ную сiс тэ му на ву чаль ных ус та ноў, струк-
ту ра кi ра ван ня якой бы ла за па зы ча на з во пы ту 
польс кай Аду ка цый най ка мi сii i пры ста са ва на 
да ра сiй скiх умоў. (Адукацыйная камісія – уста-
нова па кіраўніцтве народная асветай у Рэчы 
Паспалітай, першая такога кшталту ў Еўропе.)

Ву чэб ная рэ фор ма зак ра ну ла i ва ен на-на-
ву чаль ныя ўста но вы, якiя ўва хо дзi лi ў склад 

Мi нiс тэр ства ва ен ных су ха пут ных сiл Ра сiй-
скай iм пе рыi [3]. Не аб ход на адзна чыць, што ў 
су вя зi з на па ле о наў скi мi вой на мi i па шы рэн нем 
тэ ры то рыi кра i ны (па дзе лы Рэ чы Пас па лi тай, 
да лу чэн не пры чар на мор скiх зя мель у кан цы 
XVIII ст.) ад бы ло ся двай ное па ве лі чэн не коль-
кас цi ва ен ных фар мi ра ван няў, якiм пат рэб ны 
бы лi вы со кап ра фе сiй ныя афi цэр скiя кад ры.

У Бе ла ру сi ў па чат ку XIX ст. бы ла толь кi 
ад на ва ен на-на ву чаль ная ўста но ва, якая рых-
та ва ла дзя цей польс кай i апа ля ча най шлях ты 
да пас туп лен ня на ва ен ную служ бу. Гро дзен скi 
ка дэц кi кор пус раз мя шчаў ся на тэ ры то рыi рэ зі-
дэн цыi бы ло га польс ка га ка ра ля. У 1800 г. да 
яго бы ло да лу ча на Шклоўскае шляхетнае ву чы-
лi шча [4], па коль кі мяс цо вы бу ды нак на ву чаль-
най ус та но вы зга рэў, а ў са ка вi ку 1806 г. па ўка-
зан ні па пя чы це ля Вi лен скай на ву чаль най ак ру гi 
кня зя А. Чар та рый ска га i Вi лен скае ва ен нае 
ву чы лi шча, якое пра iсна ва ла вель мi ня доў га [5].

Гэ та ста ла вя до ма з цыр ку ля ра Мi нiс тра 
ўнут ра ных спраў гра фа В.П. Ка чу бея, на кi ра-
ва на га гра ма дзян скiм гу бер на та рам Ра сiй скай 
iм пе рыi 31 жнiў ня 1805 г. для зна ём ства i вы ка-
нан ня [6]. Да гэ та га да ку мен та быў пры кла-
дзе ны дак лад чле на Са ве та па ва ен ных ву чы-
лi шчах, тай на га са вет нi ка кня зя А. Чар та рый-
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