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уводзіны
Сёння ў беларускім грамадстве як ніколі запатрабаваны пошук у гістарычным мінулым адказаў на 

адвечныя пытанні: хто мы і адкуль? Беларусы – народ з багатай гісторыяй, культурай і традыцыямі 
дзяржаўнага развіцця, і сёння на ўзроўні дзяржаўнай ідэалогіі замацаваны зыходны пункт адліку 
гісторыі беларускай дзяржаўнасці з часоў станаўлення Полацка і Полацкай зямлі ў сярэдзіне Іх ст. За 
апошнія гады археолагі пацвердзілі летапісныя паведамленні пра існаванне Полацка ў тыя далёкія 
часы, а таксама сцвердзілі факт шматвяковай гісторыі развіцця пасяленчых структур на месцы будучага 
ўсходнеславянскага «града» ў жалезным веку і раннім сярэдневякоўі.

Полацк і Полацкая зямля адыгралі выключна важную ролю ў станаўленні гістарычных форм 
дзяржаўнасці на беларускіх землях і на тэрыторыі Старажытнай Русі1. Дзяржаўнасць – гэта ўнутраная 
патэнцыйная магчымасць этнанацыянальнай супольнасці і яе эліты, якая забяспечвае права і магчы-
масць працяглага самастойнага гістарычнага існавання і развіцця [История белорусской государствен-
ности, 2018, c. 5–6]. Паводле айчыннай гістарыяграфічнай канцэпцыі беларуская дзяржаўнасць як 
непарыўнае цэлае ў працэсе эвалюцыі знайшла ўвасабленне ў выглядзе гістарычных і нацыянальных 
форм [История белорусской государственности, 2018, c. 6]. Кіеўская Русь, Полацкая зямля і Тураўскае 
княства, Вялікае Княства Літоўскае, Рускае і Жамойцкае, Рэч Паспалітая, Расійская імперыя – усё гэта 
гістарычныя формы дзяржаўнасці, у межах якіх паступова складалася дзяржаўнасць беларускага на-
рода. У далейшым гэты працэс знайшоў увасабленне ў нацыянальных формах, вынікам эвалюцыі гэтых 
форм стала Рэспубліка Беларусь [История белорусской государственности, 2018, c. 6].

Ролю Полацка ў эвалюцыі гістарычных форм дзяржаўнасці на беларускіх землях цяжка пераацаніць. 
Сам Полацк ад самастойнага дзяржаўнага ўтварэння ў эпоху сярэдневякоўя перажыў значныя 
трансфармацыі свайго палітычнага, сацыяльна-эканамічнага і адміністрацыйнага статусу, але нязмен-
ным засталося адно – яго выключна важная роля ў працэсе станаўлення гістарычных форм беларускай 
дзяржаўнасці. Па трапным назіранні І. А. Марзалюка, менавіта гэтая роля адводзілася Полацку ў бела-
рускай нацыянальнай гістарыяграфіі з часоў «Нашай нівы». Сама ж гістарыяграфічная традыцыя по-
лацкацэнтрычнай канцэпцыі каранямі сягае ў пачатак xIx ст. і ўпершыню праяўляецца ў творах польскіх 
і расійскіх гісторыкаў, пра што гаворка пойдзе ў асобным раздзеле. 

Мэтай выдання з’яўляецца характарыстыка ролі, статуса і значэння Полацка ў працэсе развіцця 
гістарычных і нацыянальных форм беларускай дзяржаўнасці на прыкладзе ключавых падзей, асоб і 
ўвасобленых гэтымі асобамі сімвалічных практыках, адлюстраваных у пісьмовых крыніцах і матэрыяль-
ных аб’ектах гісторыка-культурнай спадчыны. Прадстаўлена трансфармацыя і самаго Полацка як горада 
ў працэсе яго станаўлення ў часе і прасторы.

Калектыўная манаграфія аб’яднала даследчыкаў, якія вывучалі розныя аспекты гісторыі Полацка на 
працягу Іх–хх стст. на падставе шырокага кола гістарычных крыніц, найперш пісьмовых і археалагічных2. 
Пры гэтым калектыў аўтараў свядома ўяўляе, што раскрыццё ўсіх аспектаў дадзенай шырокай пра-
блемы немагчыма ў межах аднаго выдання і спасцігаць ролю і месца Полацка ў працэсе дзяржаўнага 
будаўніцтва на тэрыторыі Беларусі будзе яшчэ не адно пакаленне гісторыкаў. Тым не менш, сукупнасць 
новых звестак дазволілі нам засяродзіцца на ролі Полацка ў дзяржаватворчых працэсах на тэрыторыі  
Беларусі ў розныя гістарычныя эпохі.

Пазначанай вышэй гістарыяграфічнай канцэпцыяй закладзены храналагічныя межы існавання 
гістарычных (сярэдзіна Іх – пачатак хх ст.) і нацыянальных (пачатак хх – пачатак ххІ ст.) форм белару-
скай дзяржаўнасці [История белорусской государственности, 2018, с. 6]. У прадстаўленым даследаванні 
роля і месца Полацка ў станаўленні нацыянальных форм дзяржаўнасці будзе намі разгледжана да перы-
яду абвяшчэння незалежнай Рэспублікі Беларусь.

Гістарычныя формы беларускай дзяржаўнасці выкрышталізаваліся ў нацыянальныя формы, прад-
цечы сучаснай Рэспублікі Беларусь. Галоўнай з іх і самай працяглай па часе існавання была Белару-
ская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка. У складаны і супярэчлівы савецкі перыяд неаднаразова 
пераглядаліся падыходы і грамадства, і дзяржаўных улад да гістарычнага мінулага Полацка: ад катэ-
гарычнага адмаўлення «мяшчанскага» асяроддзя ў горадабудаўніцтве і планіроўцы Полацка прыйшло 
асэнсаванне неабходнасці захавання гісторыка-культурнай спадчыны ў розных яе праяўленнях.

Раздзел, прысвечаны гісторыі Полацка як сталіцы Полацкай зямлі, найбольш поўна раскрыты ў 
аспекце вывучэння атрыбутаў дзяржаўнасці. З апорай на гістарыяграфію намі прыведзены маркёры 
дзяржаўнай ўлады і зроблена рэканструкцыя яе ўспрыняцця тагачасным насельніцтвам Полацка. Дзеля 
гэтага прадстаўлена характарыстыка сацыяльна-эканамічнага патэнцыялу Полацка («горада» і «зямлі») 

1 Паняцці «Русь» і «Руская зямля» з’яўляюцца канфесіонімамі (прыналежнасць да Рускай (Кіеўскай) мітраполіі) і палітонімам 
(дзяржаўна-генеалагічная агульнасць, створаная Рурыкавічамі) [Марзалюк, 2002. С. 23].

2 Пад навуковым кіраўніцтвам Д. У. Дука і І. А. Марзалюка падрыхтаваны і паспяхова абаронены кандыдацкія дысертацыі аўтараў 
манаграфіі – А. А. Ага род ні кава, Ю. М. Кежы (кіраўнік Д. У. Дук) і Я. А. Рыер (кіраўнік І. А. Марзалюк), падрыхтаваны да абароны дысертацыі 
А. Л. Коца, А. А. Салаўёва (кіраўнік Д. У. Дук). Ва ўсіх дысертацыйных даследаваннях закранаюцца асобныя ключавыя пытанні гісторыі 
Полацка.
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і правячай дынастыі Рагвалодавічаў у асобах і сімвалічных практыках. Такім чынам, аўтары канстатуюць 
факт наяўнасці ў Полацка і Полацкай зямлі ўсіх атрыбутаў, характэрных для сярэдневяковай дзяржавы, 
і, адпаведна, сцвярджаюць пра яе існаванне.

Значная частка выдання прысвечана перыяду пасля згасання правячай у Полацку дынастыі кня-
зей Рагвалодавічаў. З таго часу Полацк уваходзіў у склад розных дзяржаўных утварэнняў, аднак яго 
роля ў дзяржаватворчых працэсах на тэрыторыі Беларусі заўсёды была большая за статус рэгіянальнага 
цэнтра. Полацкая традыцыя ў шырокім сэнсе на працягу перыяду ўваходжання Полацка ў склад ВКЛ 
значна паўплывала на развіццё палітычных інстытутаў гэтай дзяржавы. Аднак сталіцай самастойнага 
дзяржаўнага ўтварэння Полацк пасля ўваходжання ў склад ВКЛ больш не быў. Тым не менш, гістарычная 
памяць па-ранейшаму ўплывала на жыццё і аблічча горада ў часы Рэчы Паспалітай, Расійскай імперыі і 
ў складзе Беларускай Савецкай Сацыялістынай Рэспублікі. Такім чынам, гістарычная памяць, традыцыі 
ўладных інстытутаў на працягу сярэдневякоўя (самая знакамітая – «старыны не рухаць, навіны не 
ўводзіць») і ідэнтычнасць насельніцтва Полацка ў новы і найноўшы час (да 1991 г.) – усё гэта з’яўляецца 
прадметам нашага даследавання.

Варункі развіцця ўласна Полацка як горада ў сацыяльна-эканамічным плане і матэрыяльнай культу-
ры яго насельніцтва на працягу Ix–xVIII стст. добра вывучаны археолагамі. Прадстаўленае даследаван-
не кампенсуе гістарыяграфічны прабел па развіцці тапаграфіі і забудовы Полацка ў перыяд хІх–хх стст., 
упершыню дэталёва аналізуецца матэрыяльная культура насельніцтва Полацка ў хІх – пачатку хх ст., 
паколькі выданняў, прысвечаных яе комплекснаму аналізу, у дадзены час у гістарыяграфіі няма. У пер-
шую чаргу гарадское асяроддзе і матэрыяльная культура з’яўляюцца красамоўным сведкам і люстэркам 
захавання гістарычнай памяці, у іх фарміраванні закладзены рэперныя кропкі спасціжэння мінулага, якія 
варта зберагчы і захаваць.
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Г Л А В А   1
станаўленне дзяржаўнасці: Прастора, асобы і грамадства 

Полацка і Полацкай зямлі ў іх–хіі стст.

1.1. Пачатак і фарміраванне дзяржаўнай прасторы  
на тэрыторыі беларускага Падзвіння

Полацк згадваецца ў летапісах пад 862 годам нароўні з самымі старажытнымі гарадамі на 
тэрыторыі Старажытнай Русі (Ноўгарад, Кіеў, Ізборск, Растоў, Ладага і інш.). У той час у Наўгародскіх 
землях сеў на княжанне скандынаўскі князь Рурык, пад уладу якога першапачаткова трапляе і По-
лацк. Імёны першых полацкіх князёў невядомы. У трэцяй чвэрці х ст. у Полацку прыходзіць да ўлады 
скандынаўскі князь Рагвалод, які паходзіў не з роду Рурыкавічаў. Менавіта Рагвалод з’яўляецца 
першым вядомым полацкім князем.

Акрамя Наўгародскай зямлі род Рурыкавічаў у пачатку х ст. усталяваў сваю ўладу ў Кіеве. З дру-
гой паловы х ст. Рурыкавічы падначальваюць сабе іншыя землі Усходняй Еўропы, якія размешчаны 
на важных адрэзках гандлёвых шляхоў. Тэрыторыя Беларусі знаходзіцца на водападзеле Чорнага і 
Балтыйскага мораў, па ёй праходзілі важныя адрэзкі шляху «з варагаў у грэкі»3 па Дняпры, Заходняй 
Дзвіне і іншых рэках. Па гэтай прычыне дадзеныя тэрыторыі з самага пачатку трапілі пад пільную 
ўвагу Рурыкавічаў: у 80-х гг. х ст. землі радзімічаў у Пасожжы былі пры дапамозе зброі падначалены 
Кіеву, у канцы х ст. у Тураве княжыць прадстаўнік дынастыі Рурыкавічаў князь Святаполк.

Полацк у сярэдзіне х ст. стаў важным цэнтрам міжнароднага гандлю на заходнедзвінскім 
адрэзку шляху «з варагаў у грэкі», на той час на тэрыторыі Беларускага Падзвіння зафіксавана 
вялікая колькасць скарбаў у выглядзе манет, прэстыжных тавараў і каштоўнасцей. Павелічэнне 
ролі заходнедзвінскага шляху ў трансеўрапейскім гандлі стала прычынай з’яўлення ў Полацку князя 
Рагвалода, які, паводле летапісаў, «прыйшоў з-за мора»4. Сярод шэрагу гісторыкаў існуе мерка-
ванне, што на Русі ўсталяваліся дзве скандынаўскія дынастыі – Рурыкавічы і Рагвалодавічы [Са-
монава, 2019, с. 3–11]. Улада князя Рагвалода была трывала замацавана ў мясцовай сацыяльнай 
сістэме. Палітычная арганізацыя Рагвалода складалася з прадстаўнікоў скандынаваў (у меньшай 
ступені) і мясцовага славянскага насельніцтва. Галоўным маркёрам існавання дадзеных палітычных 
аб’яднанняў з’яўлялася прыналежнасць іх да новай сацыяльнай эліты, якая была падначалена Раг-
валоду, што з’яўляецца яскравай рысай палітычнага ладу Полацкай зямлі ў х ст.

У адносінах з Рурыкавічамі Рагвалод праводзіў асабістую палітычную лінію, што ў выніку пры-
вяло да трагічных для яго асабіста і Полацка наступстваў. Існуе летапісная легенда пра сватанне 
наўгародскага князя Уладзіміра Святаславіча да Рагнеды (дачкі Рагвалода), адмову Рагнеды выйсці 
замуж за Уладзіміра і ваенны паход Уладзіміра на Полацк, у выніку якога Рагвалод быў забіты, а Раг-
неда стала жонкай Уладзіміра Святаславіча. Гэтыя падзеі мелі месца каля 980 г. і завяршыліся пасад-
жэннем у Полацку намесніка Уладзіміра Святаславіча. Аб прысутнасці ў Полацку намесніка Уладзіміра 
сведчыць знойдзеная археолагамі на тэрыторыі аднаго з гарадскіх пасадаў бронзавая пазалочаная 
падвеска з выявай трызубца – радавога знака Уладзіміра Святаславіча [Дук, 2013, с. 83–90]. Тым 
не менш улада намесніка Уладзіміра ў Полацку была нядоўгай, і ўжо каля 985 г. у Заслаўі, адным з 
гарадоў Полацкай зямлі, сеў княжыць сын Уладзіміра і Рагнеды Ізяслаў. У 988 г. Ізяслаў Уладзіміравіч 
займае полацкі княжацкі прастол. Такім чынам, у адрозненне ад іншых падначаленых Рурыкавічам 

3 Шлях «з варагаў у грэкі» – пераважна водны (марскі і рачны) шлях са Скандынавіі з Балтыйскага мора праз Усходнюю Еўропу ў 
Візантыю ў х – сярэдзіне хІІІ ст. На тэрыторыі Беларусі асноўнай воднай артэрыяй з’яўляўся Днепр, праз яго прытокі па Прыпяці, Бярэзіне, 
Сажу ажыццяўлялася перамяшчэнне тавараў у іншыя рэгіёны да Пабужжа, Панямоння, Заходнедзвінскага басейна і інш.

4 Да моманту прыходу Рагвалода ў Полацку адбываюцца істотныя сацыяльныя змены, якія адлюстраваны ў з’яўленні ў культурным 
пласце горада прадметаў элітарнай (дружыннай) культуры, сярэбраных манет (пераважна куфіцкіх дырхемаў), дарагіх рэчаў з каштоўных 
металаў і нарыхтовак для вытворчасці высокамастацкіх вырабаў, спажыўцамі якіх з’яўляліся прадстаўнікі правячых колаў – князь і яго 
дружына. Самымі знакамітымі полацкімі скарбамі з’яўляюцца скарб з шасці залатых прадметаў х ст. з вакольнага горада і скарб з больш 
20 кг сярэбраных куфіцкіх дырхемаў з вёскі Казьяны каля Полацка – адзін з буйнейшых скарбаў дырхемаў ва Усходняй Еўропе. У адроз-
ненне ад першых пасяленняў Прыільмення (Ладага і Рурыкава гарадзішча каля Ноўгарада), на якія ў сярэдзіне Іх ст. сеў княжыць Рурык са 
сваімі родамі і скандынаўскай дружынай, у Полацку на ранніх помніках археалогіі (Рагвалодава гарадзішча і вакольны горад) у культурным 
пласце х ст. прысутнасць скандынаўскіх рэчаў мінімальная. Гэта з’яўляецца сведчаннем таго, што скандынаўская дружына Рагвалода ў 
Полацку была нешматлікая і апірышчам Рагвалода ў Полацку былі прадстаўнікі мясцовых сацыяльных эліт. Пры гэтым на той час Полацк 
быў развітым пасяленнем і меў ўсе атрыбуты сярэдневяковага ўсходнеславянскага горада (наяўнасць традыцыйнай для сярэдневяковага 
горада схемы дзяцінец-пасад, развітая фартыфікацыя, пражыванне князя і дружыны, наяўнасць рамёстваў і «статусных» прадметаў, у 
тым ліку ў складзе скарбаў). Удзел скандынаваў у сацыяльна-эканамічным жыцці Беларускага Падзвіння ў х ст. на прыкладзе асобных 
пасяленняў Полацкай зямлі з’яўляецца больш выразным, чым у самім Полацку [Дук, 2007а, с. 37–39]. Самымі яскравымі прыкладамі такіх  
археалагічных помнікаў з вялікай колькасцю скандынаўскіх рэчаў з’яўляюцца пасяленні Кардон (Шумілінскі раён) і Маскавічы (Браслаўскі 
раён) Віцебскай вобласці [Левко, 2016, с. 120–127; Самонава, 2019, с. 3–11].
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рэгіёнаў Русі ў Полацку была адноўлена ўласная княжацкая дынастыя Рагвалодавічаў5, якая 
на працягу наступных двух стагоддзяў кіравала на землях рэгіёна і актыўна ўплывала на палітычнае 
жыццё іншых старажытнарускіх княстваў.

Такім чынам, улада прышлага «з-за мора» князя Рагвалода ў Полацку пратрымалася нядоўга, 
але паклала пачатак фарміраванню ў першай палове xI ст. адасобленай ад Рурыкавічаў дынастыч-
най лініі полацкіх князёў. Пры гэтым наяўнасць у полацкіх князёў прамых роднасных сувязей з яркім 
прадстаўніком рода Рурыкавічаў – князем Уладзімірам Святаславічам прадугледжвае дачыненне 
полацкага княжацкага дома да гісторыка-генеалагічнай агульнасці Старажытнай Русі. Пасля смерці 
ў 1001 г. Ізяслава Уладзіміравіча яго нашчадкі па родаваму праву6 не маглі прэтэндаваць на кіеўскі 
княжацкі прастол [История белорусской государственности, 2018, с. 180]. Такім чынам, дынастыч-
ная галіна Рагвалодавічаў замацавала сваё выключнае права на Полацкую зямлю.

У рэпрэзентацыі ўлады полацкія князі Рагвалодавічы выкарыстоўвалі знакавыя, вобразныя і 
ідэалагічныя сімвалы. Ідэалагічная аснова абгрунтавання ўлады ў Рагвалодавічаў і Рурыкавічаў 
была агульнай і заснавана на прынцыпах хрысціянскага светапогляду і маралі. Канфесійная 
аснова прадвызначыла ў xI–xII стст. адну з галоўных складаючых паняцця «Русь» у шырокім 
сэнсе. 

Існаванне ў Полацку хрысціянскай абшчыны вядома з канца х ст. Самым старажытным з захава-
ных полацкіх храмаў з’яўляецца Сафійскі сабор (каля 1044–1066 гг.). Да эпохі Усяслава Брачысла-
віча (1044–1101 гг.) належыць згадка сабора ў знакамітым творы «Слова об палку Ігаравым». У хІІ ст. 
у Полацку адбываецца росквіт полацкай школы манументальнага дойлідства, самым знакамітым і 
адзіным амаль цалкам захаваным помнікам якой з’яўляецца Спаса-Праабражэнская царква Спаса-
Еўфрасіннеўскага жаночага манастыра.

Спаса-Праабражэнская царква – архітэктурны помнік сусветнага значэння, пабудавана ў дру-
гой чвэрці хІІ ст. па замове Еўфрасінні Полацкай. Сёння праводзяцца маштабныя археалагічныя 
даследаванні царквы і рэстаўрацыйныя работы па аднаўленні і кансервацыі старажытнага фрэска-
вага жывапісу. Спаса-Праабражэнская царква – адзіная з помнікаў манументальнага дойлідства 
Старажытнай Русі, у якой цалкам захаваўся ўнікальны фрэскавы жывапіс хІІ ст. [Дук, 2016а, с. 5–16; 
Дук, 2019, с. 28–34].

З умацаваннем хрысціянскага светапогляду ўзрастае роля полацкіх асветнікаў. У хІІ ст. у По-
лацку дзейнічала прападобная Еўфрасіння Полацкая – сусветна вядомая асветніца і грамадскі 
дзеяч. Еўфрасіння заснавала ў Полацку два манастыры: жаночы7 і мужчынскі. Да сённяшняга 
дня дзейнічае жаночы Спаса-Еўфрасіннеўскі манастыр. Падчас археалагічных раскопак у пабуда-
ванай дойлідам Іаанам па загадзе Еўфрасінні мураванай Спаскай царкве хІІ ст. былі знойдзены 
дзве свінцовыя актавыя пячаці Еўфрасінні. Адна з іх была манастырскай (параднай) і дазваля-
ла ад імя Еўфрасінні, ігуменні манастыра і духоўнай асобы вельмі высокага статуса, юрыдычна 
замацоўваць дакументы, другая была асабістай пячаццю Еўфрасінні. Выкарыстанне дзвюх пя-
чацей адной асобай сведчыць пра вельмі высокі дзяржаўны і грамадскі статус яе ўладальніцы. 
На Русі больш няма прыкладаў валодання дзяржаўнымі і грамадскімі дзеячамі двума актавымі 
пячацямі, што падкрэслівае, акрамя іншага, высокі сацыяльны статус жанчыны ў Полацкай зямлі 
[Дук, 2015, с. 13–18; Дук, 2017, с. 4–8].

Полацкая зямля ўспрымалася старажытнарускімі летапісцамі як важная частка Русі, а ў больш 
позніх беларуска-літоўскіх летапісах называлася «вялікім княствам». Пры гэтым падкрэслівалася 
спецыфіка палітычнага ладу Полацкай зямлі і наяўнасць у ёй традыцый вечавай дэмакратыі. 
Гістарычная памяць пра дынастыю Рагвалодавічаў захоўвалася  да Новага часу не толькі ў ася-
родку палачан, але і насельніцтва Вялікага Княства Літоўскага, а таксама сумежных дзяржаў: у 
маскоўскіх летапісах xVI в. Полацкая зямля называлася «Рагвалодаўшчына», пра што гаворка 
пойдзе ніжэй.

Калектыўная памяць полацкіх князёў Рагвалодавічаў таксама прадстаўляе ўзор выразнай 
дзяржаўнай самаідэнтыфікацыі. Яе яскравым прыкладам з’яўляецца наяўнасць унікальных 

5 Абставіны з’яўлення Ізяслава Уладзіміравіча на Полацкай зямлі, згодна з Лаўрэнцеўскім летапісам, выглядаюць наступным чынам: 
пасля няўдалай спробы забойства Уладзіміра яго жонкай Рагнедай Уладзімір «созва боляры, и поведа им, они же рекоша  оуже не оу-
бии ея детяти деля сего, но въздвігни отчину ея и даи еи с сыном своимъ. Володимеръ же оустрои городъ и да има и нареч имя городу 
тому Изяславль. И оттоле мечь взимають Роговоложи внуци противу Ярославлихъ внуковъ» [Полное собрание русских летописей, т. 1, 
1926–1928, с. 301]. З дадзенага летапіснага паведамлення  і пачынаецца ўспрыняцце «Рагвалодавых» і «Яраслававых унукаў» як дзвюх 
супрацьдзейнічаючых дынастый на Русі.

6 Прынцып старэйшынства на Русі прадугледжваў перадачу ўлады старэйшаму ў родзе і быў адменены Уладзімірам Манамахам у 
1097 г. на Любецкім з’ездзе князёў, на якім полацкі князь Усяслаў Брачыславіч не прысутнічаў. Улада ў княжацкім доме Полацкай зямлі пасля 
смерці Ізяслава Уладзіміравіча ў 1001 г. перадавалася ад бацькі да старэйшага сына.

7 Манастыр у княжацкім мястэчку Сяльцо быў заснаваны раней, аднак менавіта за час кіравання ігуменні Еўфрасінні адбываецца 
ўзвышэнне статусу Спаскага манастыра, адбываецца яго маштабнае ўладкаванне [Алексеев, 2006, с. 52–61]
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і рэдкіх імёнаў князёў, не характэрных для агульнарускага антрапанімікона: імя першага 
полацкага князя Рагвалода, родапачынальніка полацкай дынастыі, знаходзілася ў выкарыстанні 
выключна сярод полацкіх князёў. Сярод найбольш распаўсюджаных імён сярод полацкіх князёў 
былі імёны Усяслаў і Брачыслаў. Калектыўная памяць полацкіх князёў перадавалася праз імёны 
родапачынальніка дынастыі Рагвалода, а таксама знакавых асоб полацкай сярэдневяковай 
гісторыі – Брачыслава Ізяславіча (1003–1044) і Усяслава Брачыславіча (1044–1101), пры якіх 
Полацкае княства дасягнула вяршыні сваёй магутнасці [Кежа, 2014, с. 92–100].

Станаўленне Полацка як горада ў сацыяльна-эканамічным значэнні дадзенага тэрміна і цэнтра 
дзяржаўнага ўтварэння – Полацкай зямлі – выдатна ілюструюць даныя археалогіі, якія дазваляюць 
вызначыць як агульныя рысы, так і адрозненні дзяржаватворчых працэсаў у Полацку ад іншых зя-
мель Русі.

Першапатковае насельніцтва Полацка – гэта балцкія плямёны днепра-дзвінскай культуры, сля-
ды жыцця якіх на полацкім гарадзішчы фіксуюцца ў пачатку І тыс. н. э. Насельніцтва Полацка ў эпоху 
жалезнага веку абрала для жыцця гарадзішча на беразе р. Палаты (прыток Заходняй Дзвіны), не-
далёка ад яе вусця. У VI–VIII стст. гарадзішча і селішча каля яго падножжа засяляюць балцкія пля-
мёны культуры тыпу Банцараўшчына-Тушамлі. Пазней, у канцы VIII ст. н.э., тэрыторыя полацкага 
гарадзішча была заселена славянамі-крывічамі, заснавальнікамі летапіснага Полацка8.

Падчас раскопак на полацкім гарадзішчы археолагамі было пацверджана летапіснае паве-
дамленне пра існаванне летапіснага «града» Полацка ў IХ–Х стст. Атрыманы дакладныя 
сведчанні пражывання славян-крывічоў на месцы полацкага гарадзішча раней першай летапіснай 
згадкі Полацка [Дук, 2008, с. 21–27].

Паступова першапачатковы «град» Полацк значна перамяніўся, на вакольным горадзе і 
гарадзішчы сталі актыўна развівацца розныя рамёствы і гандаль, гандлёва-рамесныя пасяленні 
Полацка пераўзышлі межы вакольнага горада і паступова ўтварыліся пасады – месцы пражыван-
ня асноўнай часткі гарадскога насельніцтва. Акрамя старажытнарускіх летапісаў, Полацк як вялікі 
і значны горад Русі і моцная крэпасць з развітой фартыфікацыяй неаднаразова ўзгадваецца ў 
скандынаўскіх сагах – сярэдневяковых апавядальных літаратурных творах [Дук, 2006б, с. 44–46]. 
У выніку развіцця пасадаў у сярэдзіне xI ст. плошча Полацка павялічваецца больш чым у дваццаць 
разоў і складае 200 гектараў. Полацк у XI ст. пераўтвараецца ў буйнейшы горад на тэрыторыі 
Усходняй Еўропы і займае плошчу, якая пераўзыходзіць на той час па памерах усе гарады 
Старажытнай Русі. Полацк становіцца сталіцай магутнага дзяржаўнага ўтварэння – По-
лацкай зямлі [Дук, 2012б, с. 66–69; Дук, 2016б, с. 12–26].

Археолагамі ў Полацку было адкрыта чаргаванне ў размяшчэнні баярскіх сядзіб з дварамі 
прадстаўнікоў рамесных спецыяльнасцей, сярод якіх асабліва вылучаюцца найбольш пры ві лея-
ваныя майстры ювелірнай справы. Захавалася імя полацкага ювеліра Лазара Богшы, зрабіўшага  ў 
хІІ ст. знакаміты Крыж Еўфрасінні Полацкай, які быў страчаны ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Копію 
крыжа стварыў па старажытным узоры ў 1997 г. беларускі ювелір Мікалай Кузьміч9. Археолагамі і 
гісторыкамі пацверджана, што баяры як прывілеяваная сацыяльная група ў XI–XIV стст. 
не мелі ў Полацку значнай перавагі перад «мужамі-палачанамі», прадстаўнікамі рамесных 
прафесій ці гандлёвага капіталу [Дук, 2012а, с. 4–8]. Усё гэта стварала асновы для існавання ў 
Полацку традыцый народнай дэмакратыі – вечавага ладу. Веча як інстытут улады дзейнічала ў По-
лацку ў хІ–xV стст.

 Такім чынам, археалагічныя даныя сведчаць, што працэс станаўлення Полацка як цэн-
тра першага дзяржаўнага ўтварэння на беларускіх землях пад назвай «Полацкая зямля» 
праходзіў на мясцовай славянскай (крывіцкай) аснове. Летапісная дата заснавання Полац-
ка – 862 год – знайшла археалагічнае пацвярджэнне. Полацк у ХІ ст. з’яўляўся найбуйней-
шым горадам на тэрыторыі Усходняй Еўропы. Полацкія князі Рагвалодавічы захавалі вы-
ключнае права на кіраванне Полацкай зямлёй і калектыўную памяць пра родапачынальніка 
дынастыі Рагвалода, князёў Брачыслава Ізяславіча і Усяслава Брачыславіча, пры якіх 
Полацкае княства як самастойная ўсходнеславянская дзяржава зведала найвышэйшы 
росквіт.

8 Полацкае гарадзішча ў гістарыяграфіі атрымала назву «Рагвалодава гарадзішча» ў гонар першага полацкага князя. У дадзяржаўны 
перыяд гарадзішча размяшчалася ў цэнтры некалькіх пасяленняў – селішчаў. Археолагамі вызначана, што ў перыяд станаўлення Полацка 
як дзяржаўнага цэнтра Полацкай зямлі ў пачатку хІ ст. селішчы вакол гарадзішча перарастаюць у вакольны горад. характар узаемаадносін 
новага, прышлага насельніцтва (славян) і аўтахтонаў (карэнных жыхароў – балтаў) насіў мірны характар, паколькі падчас археалагічных 
даследаванняў слядоў ваеннага канфлікту не было засведчана. Сумарная плошча пачатковага Полацка «эпохі Рагвалода»  была не менш 
за 8 гектараў [Дук, 2010б].

9 Крыж Еўфрасінні Полацкай з’яўляецца нацыянальнай святыняй Беларусі. Сёння копія старажытнага крыжа захоўваецца ў Спаса-
Еўфрасіннеўскім жаночым манастыры ў г. Полацку.
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1.2. Полацк: ад «града» да «горада»

Летапісны «град» Полацк, згаданы летапісамі пад 862 годам, быў заснаваны пры вусці ракі 
Палаты. Першапачатковае насельніцтва Полацка – плямёны днепра-дзвінскай культуры – яшчэ ў 
эпоху жалезнага веку абралі для жыцця гарадзішча мысавага тыпу, аддаленае на 0,8 км ад вусця 
Палаты. Вышыня гары складала ад 13,5 да 13,8 м (з іх культурны пласт у сярэднім 2,5–3,5 м). 
Плошча гарадзішча на сённяшні дзень складае 0,7 га, аднак першапачатковая яго плошча (да 
1563 г.) магла дасягаць 2 га. Гарадзішча ў старажытнасці размяшчалася на левым беразе Палаты 
(мал. 1). Дадзены тапаграфічны аб’ект самой прыродай быў добра ўмацаваны і ўяўляў несумненную 
цікавасць для заснавальнікаў пасялення10.

Прастора паміж гарадзішчам і Замкавай гарой уяўляла сабой узвышша, якое з захаду мела 
стромкія схілы да Палаты, а з паўночнага ўсходу было акружана ровам. На полацкім гарадзішчы 
быў зафіксаваны культурны пласт магутнасцю больш за 3 м. Ніжнія пласты захавалі сляды 
жыццядзейнасці насельніцтва днепра-дзвінскай і банцараўска-тушамлінскай культур.

мал. 1. Пачатковы Полацк (Іх–х стст.)
10 Развіццё гістарычнай тапаграфіі Полацка Іх–х стст. падрабязна разгледжана ў манаграфіях «Полацк і палачане» [Дук, 2010б] і 

«Полоцк: Полоцк и Полоцкое княжество (земля) в Ix–xIII вв.» [Полоцк: Полоцк и Полоцкое княжество (земля) в Ix–xIII вв., 2012]. У дадзеным 
раздзеле са спасылкамі на новыя публікацыі тэзісна прадстаўлены яе асноўныя рысы.
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Гарадзішча ў дадзяржаўны перыяд знаходзілася ў цэнтры некалькіх пасяленняў, якія ўтваралі 
своеасаблівую «аправу» ўмацаванага горада. Адно з іх плошчай каля 6 га размяшчалася на поўдзень 
ад гарадзішча. Пласт з ляпной керамікай быў выяўлены ў паўночнай частцы Ніжняга замка. Лепш за 
ўсё ён захаваўся ў раёне так званай стрэлкі Ніжняга замка. Ніжні стратыграфічны пласт утварыўся 
ў Іх–х стст. Гэты пласт утрымлівае рэчы днепра-дзвінскай і банцараўска-тушамлінскай культур, 
культуры смаленска-полацкіх доўгіх курганоў. Асноўная частка рэчаў з ніжняга пласта селішча да-
туецца апошняй чвэрцю І тыс. Сапраўднай нечаканасцю стала выяўленне падчас археалагічных 
раскопак 2014 г. шэрагу артэфактаў днепра-дзвінскай культуры ў культурным пласце дадзенага 
селішча (мал. 2). Відавочна, што актыўная гаспадарчая дзейнасць у х ст. прывяла да знішчэння 
культурнага пласта трэцяй чвэрці I тыс. Культурны пласт трэцяй чвэрці (і, магчыма, пласт днепра-
дзвінскай культуры) захаваўся ў межах мацерыковых ям [Дук, 2016г]. У сукупнасці з данымі рады-
евугляроднага датавання і знойдзенымі артэфактамі магчыма вызначыць час існавання селішча 
летапіснага Полацка. Першы этап яго існавання звязаны з перыядам VI – канцом VIII ст., калі вакол 
гарадзішча ўтварылася пасяленне банцараўска-тушамлінскай культуры. Раскопкі 2014 г. дазволілі 
паставіць пытанне пра прыналежнасць артэфактаў днепра-дзвінскай культуры да пласта паселішча, 
сінхроннага гарадзішчу.

У апошняй чвэрці VIII–x стст. насельніцтва культуры смаленска-полацкіх доўгіх курганоў засяляе 
селішча, якое ў перыяд станаўлення дзяржаўнасці на тэрыторыі Беларускага Падзвіння ў канцы х – 
першай палове хІ ст. перарастае ў вакольны горад. Адсутнасць стэрыльных праслоек у структуры 
пласта сведчыць аб бесперапынным характары існавання селішча ў VI–x стст.

мал. 2. Рэчы першай паловы І тыс. н.э. з Ніжняга замка: 
1 – шліфаваны камень, 2 – ножка арбалетападобнай фібулы з бронзы, 3 – керамічны грузік дзякаўскага тыпу, 

4 – сякера каменная, 5 – жалезная зашпілька. Раскопкі 2014 г. Д. У. Дука і А. Л. Коца [Дук, 2016г]
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Даныя геафізічнага даследавання, якое ўключала ў сябе вымярэнне вышыні гарадзішча і селішча 
на Ніжнім замку, сведчыць на карысць таго, што гэтыя два помніка калісьці былі адным цэлым: 
узровень пляцоўкі Ніжняга замка – 128,8 м, гарадзішча – 129,63 м. Профіль-разрэз па лініі, якая 
злучае верхнюю пляцоўку гарадзішча і стрэлку Ніжняга замка, вызначае аб’ём зямлі, роўны 240 м³. 
Прыкладна столькі ж зямлі было неабходна ў 1563 г. пры будаўніцтве вала Ніжняга замка. Высвят-
ленне асаблівасцей узвядзення вала Ніжняга замка дазволіла завяршыць навуковую дыскусію пра 
ўзаемнае размяшчэнне і суадносіны плошчаў пачатковых дзяцінца і селішча Полацка. Так, у лютым 
1563 г. Цар Іван IV загадаў князю Пятру Зайцаву і дзяку Барысу Шчокіну зрабіць «горад наспех, не 
мешкая, полое место да и во всем городе изсматривати, да которые места будет пригож поделати». 
Для будаўніцтва Ніжняга замка спатрэбілася згаданая колькасць зямлі. Вал Ніжняга замка склада-
ецца з аднароднай чырвонай гліны і пяску. Такая колькасць будаўнічага матэрыялу патрабавала 
распрацоўкі кар’ера. Гліна і пясок былі ўзяты падчас рыцця новага русла Палаты, што назаўжды 
змяніла тапаграфію старажытнага гарадзішча.

Меншае па плошчы «перадграддзе» (0,25 га) знойдзена на правым беразе р. Палаты (мал. 3). 
Напэўна, аналагічныя невялікія па плошчы «перадграддзі» маглі існаваць і на паўночным захадзе 
ад гарадзішча (на правым беразе р. Палаты).

Такім чынам, культурны пласт Полацка «дадзяржаўнага перыяду» захаваўся ў мацерыковых 
ямах на полацкім гарадзішчы, селішчы-перадграддзі, найбольш поўна – на селішчы на месцы 
Ніжняга замка. Кераміка банцараўска-тушамлінскай культуры знойдзена на селішчы на Ніжнім замку 
і на гарадзішчы. Сумарная плошча першапачатковага Полацка была не менш за 8 га. Тапаграфічная 
структура Полацка развівалася монацэнтрычна. Да канца х ст. пасяленне на Ніжнім замку было 
пашырана, акружана крапасной сцяной і стала вакольным горадам.

Да канца х ст. пачатковы «град» значна змяніўся. На селішчы на поўдзень ад гарадзішча сталі 
актыўна развівацца рамёствы, сляды якіх зафіксаваны археолагамі. У прыватнасці, былі выяўлены 
сляды ювелірнай майстэрні, рэшткі пачатковых сядзіб, якія складаліся са зрубавых дамоў слупавой 
канструкцыі і гаспадарчых пабудоў (стайняў, хлявоў, амбараў). Разрастаючаму насельніцтву пачат-
ковага Полацка не хапала месца на адным селішчы, і славянамі-крывічамі былі заснаваны невялікія 
пасяленні на правым беразе Палаты.

Насельніцтва заснаванага ў х ст. вакольнага горада пераважна займалася рамяством. Ва-
кольны горад часоў першых полацкіх князёў – Ізяслава Уладзіміравіча і Брачыслава Ізяславіча 
быў умацаваны драўлянай сцяной з гароднямі. Размяшчаўся вакольны горад на месцы паселішча 
х ст. часоў Рагвалода (мал. 3). Драўляная крапасная сцяна была пабудавана на невысокім вале, 
падножжа якога ўмацоўвалі камяні-валуны (мал. 4). Сцяна была зроблена ў перакладной (ру-
ставай) тэхніцы (спалучэнне драўляных і каменных канструкцый) і праіснавала да хІ ст. (мал. 5). 
Магчыма, менавіта гэтыя ўмацаванні ў эпічнай форме згаданы ў скандынаўскай легендзе пра 
Атылу з сагі пра Тыдрыка Бернскага. У сазе згадана каменная сцяна Полацка. Аднак вядома, што 
каменных абарончых умацаванняў у Полацку ніколі не існавала, таму пры ўсёй супярэчлівасці 
паведамлення сагі руставая сцяна вакольнага горада з’яўляецца адзіным прататыпам згаданага 
паведамлення.

Адначасова з вакольным горадам археолагамі зафіксаваны ўмацаванні полацкага гарадзішча. 
Пачатковы вал, насыпаны ў канцы х ст., неаднаразова падсыпаўся, і ў выніку гарадзішча стала 
добра ўмацаваным цэнтрам, дзяцінцам Полацка. На гарадзішчы пражывалі князь з дружынай, 
разам з княжацкім дваром тут былі размешчаны двары рамеснікаў-збройнікаў і ювеліраў. Шпаркае 
развіццё рамёстваў, умацаванне ролі гандлю да канца х ст. прывяло да паступовага засялення 
новых тэрыторый. Гэты працэс адбываўся вельмі дынамічна. На мяжы х–хІ стст. на поўдзень і 
ўсход ад вакольнага горада былі размешчаны агароды, абнесеныя лёгкім плеценым плотам, але 
ўжо ў першай палове хІ ст. тут размясціўся пасад пад назвай «Вялікі». Так, у 2009 г. на плошчы 
Свабоды падчас раскопак засведчаны аграрны характар засваення дадзенай тэрыторыі ў канцы 
х – першай палове xI ст. На мацерыку зафіксаваны роў, які быў запоўнены перапрэлай арганікай. 
Гэты роў вызначаў межы паміж двума агародамі. Акрамя рова, межы агародаў маркіравалі сляды 
плота, зробленага з драўляных калкоў (зафіксаваны на мацерыку) і, відавочна, аплеценага гал-
лём. Накірунак размяшчэння мяжы агарода супадае з трасіроўкай вуліцы xVII ст. Сітуацыя вельмі 
нагадвае наўгародскую, дзе самыя старажытныя пласты гандлёва-рамеснага пасялення ўласна 
Ноўгарада перакрываюць перадмацерыковы пласт са слядамі ворыўных палёў і вясковых дарог 
[Дук, 2014а, с. 26–46].
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мал. 3. Цэнтральная частка Полацка з пазначэннем магчымай трасіроўкі сцяны 
вакольнага горада [Дук, 2005]
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мал. 4. Паўднёвая частка раскопу 1 (1987–1988 гг.) з пазначэннем сцяны вакольнага горада  
(паводле С. В. Тарасава) [Тарасаў, 1998, мал. 33]
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мал. 5. Рэканструкцыя профілю абарончай сцяны вакольнага горада і спосаб усталявання камянёў 
у яе падножжа (паводле С. В. Тарасава) [Тарасаў, 1998, мал. 34]
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На мяжы х–хІ стст. узнікаюць два іншых пасады – Запалоцкі (пры правабярэжным вусці Палаты) 
і Слабадскі (на левым беразе Дзвіны). У 2004 г. быў адкрыты ўнікальны помнік археалогіі – заход-
няя частка старажытнага Запалоцкага пасада з некранутым прамысловай дзейнасцю культурным 
пластом хІ–хІІ стст. Былі знойдзены сляды баярскай сядзібы з багатым асартыментам побытавых 
прадметаў. Дадзеная сядзіба знаходзілася, напэўна, побач з рамеснікамі і гандлёвым людам. Цера-
спалоснае размяшчэнне баярскіх сядзіб з дварамі прадстаўнікоў элітных рамесных прафесій пац-
вярджае асаблівасць грамадскага ўладкавання старажытнага Полацка: баяры як сацыяльная група 
не мелі ў Полацку значнай перавагі перад «мужамі-палачанамі», прадстаўнікамі рамесных прафесій 
і гандлёвага капіталу аж да канца xV ст. [Дук, 2012а].

Працэс перарастання вакольнага горада Полацка ў пасад добра прасочваецца па археалагічным 
матэрыялам у тым ліку і Замкавай гары. Так, час яе засялення можна падзяліць на два перыя-
ды. Першы – калі вакольны горад дасягнуў межаў Замкавай гары каля яе ўсходняй падэшвы. Ва 
ўсходняй яе частцы, у так званай Машне, і каля Сафійскага сабора культурных напластаванняў, 
пазнейшых за хІІ ст., няма. Найбольш раннія артэфакты ў ніжнім пласце прадстаўлены пера-
важна керамічным посудам, які датуецца xI–xII стст. Тэрыторыя, на якой адбылося будаўніцтва 
Сафійскага сабора ў хІ ст., не была заселена. Тэрытарыяльна горад знаходзіўся каля Чорнай гары 
(будучага Верхняга замка).

Да прыняцця хрысціянства11 насельніцтва Полацка хавала памерлых на курганных некропалях 
па абрадзе крэмацыі. Полацк х ст. быў акружаны двума вялікімі некропалямі – усходнім і паўночным. 
Плошча кожнага з іх была вялікай і магла дасягаць 50 га [Дук, 2006в]. Паўночны курганны некропаль 
прасціраўся ад Запалоцкага пасада да Спаса-Еўфрасіннеўскага манастыра ўздоўж правага берага 
Палаты (мал. 6). Час яго разбурэння невядомы. Усходні курганны некропаль захаваўся да канца 
xVIII ст. Курганы гэтага некропаля ў пісьмовых крыніцах xVII–xVIII стст. называліся «валатоўкі» і 
«горы Балгарэйскія». Сёння цяжка ўявіць, што гэтыя старажытныя язычніцкія курганы зберагаліся 
ад разбурэння на працягу больш за васем (!) стагоддзяў. У курганах былі пахаваны жыхары Полац-
ка, у тым ліку дружыннікі з бліжэйшага княжацкага акружэння. Доказам гэтага з’яўляецца жалезны 
меч х ст., выпадкова знойдзены ў 1956 г. [Дук, 2006в].

У выніку развіцця пасадаў у xI ст. плошча Полацка павялічылася больш чым у дваццаць разоў і 
склала 200 га. Полацк XI ст. пераўтварыўся ў буйнейшы горад на тэрыторыі Усходняй Еўропы, за-
ймаючы плошчу, якая пераўзыходзіла па памерах усе вядомыя гарады Русі12 [Дук, 2012б].

Пасля ўсталявання ў Полацку дынастыі Рагвалодавічаў адбыўся дваццацікратны рост гарад-
ской тэрыторыі, у першую чаргу за кошт з’яўлення і павелічэння плошчы пасадаў (мал. 6). Полацк 
становіцца горадам у сацыяльна-эканамічным значэнні дадзенага тэрміна.

Такім чынам, Полацк у пачатку хІ ст. стаў горадам з развітой інфраструктурай. Два горада ўтва-
раю чыя пасады – Вялікі і Запалоцкі – працягнуліся ў супрацьлеглым адзін аднаму накірунку пры-
кладна на аднолькавую адлегласць – 1200–1300 метраў ад вусця Палаты. У хІ ст. пры вусці Па-
латы пачынае забудоўвацца пляцоўка Чорнай гары – будучага Верхняга замка. Магчыма, у х ст. 
на тэрыторыі Замчышча было ўладкавана язычніцкае капішча. Верхні замак разам з помнікам 
манументальнага дойлідства – Сафійскім саборам – да канца хІ ст. набывае статус духоўнага і 
адміністрацыйна-тэрытарыяльнага цэнтра Полацка [Дук, 2010а].

Яскравыя праяўленні якаснай мадэрнізацыі гарадской інфраструктуры зафіксаваны падчас 
вывучэння Запалоцкага пасада. Так, на заходняй частцы Запалоцкага пасада фарміруецца баярская 
забудова, пасад меў уласную сістэму ўмацаванняў. Сляды пасадскага паркана археалагічна 
зафіксаваны падчас раскопак Д. У. Дука ў 2004, 2006, 2012 гг. [Дук, 2014а, с. 62–68], а таксама ў 
раскопах А. Л. Коца ў 2015 г. Паркан атачаў таксама Вялікі пасад, на тэрыторыі якога зафіксаваны 
археалагічныя комплексы ювелірных майстэрняў хІ–хІІ стст. Адна з сядзіб дасягала плошчы больша 
за 1500 кв. м. На тэрыторыі Чорнай гары (будучага Верхняга замка) узводзіцца драўляны храм, 
які загінуў у пажары і на месцы якога ў сярэдзіне хІ ст. пабудаваны Сафійскі сабор [Дук, 2007в]. 
Да пачатку хІ ст. (1007 г.) належыць згадка царквы Багародзіцы13, якая, магчыма, знаходзілася на 
дзяцінцы (Рагвалодавым гарадзішчы).

11 Першая хрысціянская абшчына з’явілася ў Полацку ў канцы х ст. (місія ісландскага прапаведніка Торвальда Падарожніка, які, 
магчыма, быў заснавальнікам полацкага манастыра Іаана Прадцечы на востраве Заходняй Дзвіны – будучым Востраўскім пасадзе Полацка).

12 Паводле П. П. Талочкі, плошча Кіева ў хІ ст. была каля 160 га. Аднак у адрозненні ад Полацка Кіеў з’яўляўся прыкладам перамогі 
суперніцтва з Канстанцінопалем, што адлюстравана ў арганізацыі гарадской прасторы, перайманні некаторых рысаў матэрыяльнай культуры 
на візантыйскі манер. Асабліва добра гэта праявілася ў будаўніцтве манументальных абарончых умацаванняў [Толочко, 1989, с. 196; 
Толочко, 2013, с. 371]. У хІІ ст. адбываецца ўзрастанне плошчы большасці старажытнарускіх гарадоў, некаторыя з іх зраўняліся па плошчы 
гарадской тэрыторыі з Полацкам і нават пераўзышлі яе. Аднак і ў той час Полацк уваходзіў у лік самых буйных гарадоў Усходняй Еўропы: 
ужо ўдвая саступаючы па плошчы Кіеву, Полацк быў роўны Галічу і Чарнігаву (абодва каля 250 га [Толочко, 1989, с. 196]), пераўзыходзячы 
па плошчы Ноўгарад (150 га).

13 Заснаванне царквы Святой Багародзіцы ў пачатку хІ ст. падзяляецца не ўсімі даследчыкамі [Алексеев, 1966, с. 240], тым не менш 
рэальнасць яе існавання ў хІІ ст. і на працягу наступных некалькіх стагоддзяў не выклікае сумненняў.
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мал. 6. Гістарычныя часткі Полацка ў хІ–xV стст.

Полацк у хІ ст. становіцца буйнейшым горадам на тэрыторыі Усходняй Еўропы. Працэс узбуй-
нення тэрыторыі Полацка, інтэнсіфікацыя рамеснай і гандлёвай дзейнасці яго насельніцтва не-
пасрэдна былі звязаны з палітычнымі абставінамі, а менавіта – мірным пераходам улады да сыноў 
Ізяслава Уладзіміравіча і замацаваннем у Полацку асобнай княжацкай дынастыі. Другім галоўным 
складальнікам росквіту Полацка з’яўляюцца сацыяльна-эканамічныя працэсы, у тым ліку ўсталяванне 
данніцкіх адносін полацкіх уладароў над балцкімі плямёнамі ніжняга Падзвіння і манаполіі на гандаль 
у Заходнедзвінскім басейне. Мяжа з балцкім светам гістарычна склалася падчас рассялення носьбітаў 
культуры смаленска-полацкіх доўгіх курганоў (крывічоў) і праходзіла на адлегласці да 100 км на захад і 
паўночны захад ад Полацка. Заходні накірунак славянскай (крывіцкай) экспансіі добра парасочваецца 
па заснаваных у хІ ст. памежных фартэцыях (Браслаў, Рацюнкі, Маскавічы14) і фарпостах (Герцыке і 

14 Да ліку добра вядомых у гістарыяграфіі фартэцый варта далучыць і Асвею, якая паводле археалагічнага матэрыялу была заснавана 
не пазней хІ ст. [Дук, 2016в].
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Кукенойс). Размяшчэнне Полацка непадалёк ад мяжы з балцкім этнічным масівам прадвызначыла 
яго палітычнае, і, як вынік, сацыяльна-эканамічнае лідарства ў рэгіёне Беларускага Падзвіння, пры 
гэтым палітычнае лідарства абумовіла пражыванне ў Полацку князя і княжацкай адміністрацыі. Усё 
гэта прывяло не толькі да імклівага экстэнсіўнага росту гарадской тэрыторыі ў пачатку хІ ст., але і 
да яе якаснай рэструктурызацыі (з’яўленне пасадаў, культавых цэнтраў, разгалінаванай гарадской 
інфраструктуры).

1.3. сімвалічныя аспекты рэпрэзентацыі ўлады 
полацкіх князёў рагвалодавічаў

Сярод усходнееўрапейскіх палітычных аб’яднанняў апошняй трэці х–хІІ стст. Полацкая зямля 
(Полацкае княства) займала асобнае месца. На тэрыторыі Беларускага Падзвіння з цэнтрам у По-
лацку ў апошняй трэці х ст. быў створаны прэцэдэнт прыходу да ўлады скандынаўскага князя не з 
роду Рурыкавічаў, дагэтуль больш за стагоддзе кіруючага на землях Русі. Улада прыйшоўшага «з-за 
мора» князя Рагвалода ў Полацку пратрымалася нядоўга, аднак паклала пачатак фарміравання ў пер-
шай палове xI ст. дынастыі полацкіх князёў Рагвалодавічаў. Пры гэтым наяўнасць у Рагвалодавічаў 
прамых роднасных сувязей з яскравым прадстаўніком рода Рурыкавічаў, князем Уладзімірам 
Святаславічам, прадугледжвае прыналежнасць полацкай дынастыі  да дзяржаўна-генеалагічнай  
агульнасці Старажытнай Русі.

Ніжэй мы прадставім параўнальны аналіз сімвалічных аспектаў (знакавых, вобразных і 
ідэалагічных) у рэпрезентацыі ўлады полацкіх князёў Рагвалодавічаў, якія знайшлі адлюстра-
ванне ў летапісных звестках і матэрыяльных, у першую чаргу археалагічных, крыніцах. Княжацкі 
антрапанімікон дынастыі Рагвалодавічаў таксама з’яўляецца прадметам нашага даследавання ў 
частцы рэалізацыі практыкі імянарачэнняў як аднаго з праяўленняў самаідэнтыфікацыі кіруючага 
роду.

Уступленне на прастол Рагвалода ў Полацку можа быць датавана трэцяй чвэрцю х ст. Лета піс-
ная легенда пра сватанне Уладзіміра Святаславіча да Рагнеды (дачкі Рагвалода) і паход на Полацк, 
што ішоў следам за гэтым, захавалася ў пачатковым зводзе пад 980 г. [Алексеев, 2006, с. 4]. На 
думку А. А. Шахматава, захоп Полацка Уладзімірам датуецца раней, а менавіта пачаткам 970-х гг. 
[Шахматов, 2001, с. 118]. Сярэдзінай х ст. датуецца шэраг знаходак, якія сведчаць пра істотныя 
сацыяльныя зрухі ў Полацку (скарбы ўпрыгажэнняў і сярэбраных дырхемаў) [Русь в Ix–x веках, 
2012, с. 290–294]. Прычына прыходу Рагвалода ў Полацк магла быць звязана з тым, што ў х ст. 
узмацнілася роля Полацка і Заходняй Дзвіны на гандлёвым шляху «з варагаў у грэкі» [Самонова, 
2010, с. 25]. Усталяванне ўлады Рагвалода на тэрыторыі Сярэдняга Падзвіння абумовіла стварэнне 
палітычнай арганізацыі, якая вылучаецца з мясцовых родаплемянных правадырстваў. Легітымізацыя 
ўлады правадырстваў была заснавана на аўтарытэце лідара (правадыра). Для правадырстваў як 
ранняй стадыі дзяржаваўтварэння былі характэрны сацыяльная няроўнасць і існаванне падаткаў. 
Правадыр меў значную ўладу, якая была заснавана ў тым ліку на веры ў магчымасці  лідара быць 
пасярэднікам паміж людзьмі і звышнатуральнымі сіламі [Классен, 2006, с. 74]. Новая палітычная 
арганізацыя Рагвалода, верагодна, была сфарміравана з прадстаўнікоў скандынаваў (у меншай 
ступені) і пераважна мясцовага (славянскага) насельніцтва. Галоўным маркёрам існавання да-
дзеных палітычных аб’яднанняў з’яўляецца прыналежнасць іх да новай сацыяльнай эліты, якая 
кіравалася Рагвалодам, што з’яўляецца яскравай адметнасцю палітычнага ўладкавання Полацкай 
зямлі на раннім этапе (х ст.). У адрозненне ад Рурыкава гарадзішча, Ладагі і Ізборска ў Полацку на 
ранніх помніках археалогіі (гарадзішча і вакольны горад) у культурных адкладах, якія належаць да 
«эпохі Рагвалода», колькасць скандынаўскіх рэчаў мінімальная. Пры гэтым усе атрыбуты развітога 
пасялення (наяўнасць схемы «дзяцінец-пасад», развітой фартыфікацыі, слядоў пражывання дру-
жыны, наяўнасць рамёстваў і «статусных» прадметаў, у тым ліку ў складзе скарбаў) у Полацку таго 
часу прысутнічаюць. Удзел скандынаваў у сацыяльна-эканамічным жыцці Беларускага Падзвіння ў 
х ст. на прыкладзе асобных пасяленняў Беларускага Падзвіння з’яўляецца больш заўважным, чым 
у галоўным горадзе Полацкай зямлі. Самым яскравым такім пасяленнем, адкрытым археолагамі ў 
апошні час, з’яўляецца Кардон [Левко, 2016, с. 120–127].

Пасля трагічных для Полацка падзей 980-х гг. (смерць Рагвалода) і ўступленнем на прастол у 
Полацку ў першай чвэрці хІ ст. нашчадкаў Рагвалода і Уладзіміра Святаславіча фарміруецца по-
лацкая княжацкая дынастыя Рагвалодавічаў, якая на працягу наступных двух стагоддзяў кіравала 
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на землях рэгіёна і актыўна ўмешвалася ў палітычнае жыццё іншых старажытнарускіх княстваў. 
Працэс станаўлення новай дынастыі можна рэканструяваць наступным чынам. Пасля звяржэння 
Уладзімірам Святаславічам мясцовага князя Рагвалода (і жаніцьбы на яго дачцэ Рагнедзе каля 
980 г. (970?)) на некаторы час у Полацку ўсталёўваецца ўлада намесніка князя Уладзіміра [Алексе-
ев, 2006, с. 4]. Крыху пазней у Полацкай зямлі сеў княжыць сын Уладзіміра і Рагнеды Ізяслаў. Усту-
пленне на прастол Ізяслава Уладзіміравіча на Полацкай зямлі адбылося ў 985 г. (высылка Ізяслава 
з Кіева і пасяленне яго ў горадзе Ізяслаўлі) [Заяц, 1987, с. 9–11]. У 988 г. адбылася перадача ўлады 
ў Полацку Ізяславу Уладзіміравічу. Абставіны з’яўлення нашчадка Уладзіміра на Полацкай зямлі 
згодна з Лаўрэнцеўскім летапісам выглядае наступным чынам: пасля няўдалага замаху Рагнеды 
на жыццё свайго мужа Уладзімір «созва боляры, и поведа им, они же рекоша оуже не оубии ея 
детяти деля сего, но въздвігни отчину ея и даи еи с сыном своимъ. Володимеръ же оустрои городъ 
и да има и нареч имя городу тому Изяславль. И оттоле мечь взимають Роговоложи внуци противу 
Ярославлихъ внуковъ» [Полное собрание русских летописей, т. 1, 1926–1928, с. 301]. З дадзенага 
летапіснага паведамлення і вынікае распаўсюджанае ў гістарыяграфіі ўспрыняцце «Рагвалодавых» 
і «Яраслававых унукаў» як двух супрацьдзейнічаючых дынастычных прастолаў.

У эпоху ранняга сярэдневякоўя палітычнае аб’яднанне можна прызнаць існуючым пры ўмове 
ўспрыняцця насельніцтвам легітымнасці кіруючага роду, галоўнага носьбіта ўлады. У гэтай сувязі 
осноўным крытэрыем раннесярэдневяковай дзяржавы з’яўляецца наяўнасць кіруючай групы. Гэтая 
кіруючая група (пазней – дынастыя) з’яўляецца носьбітам і галоўным распаўсюджвальнікам міфу 
пра яе агульнае паходжанне (origo gentis), які аб’яднаў асобныя часткі насельніцтва ў межах палітыі. 
Межы такога фарміравання вызначаюцца ступенню распаўсюджвання ўлады кіраўніка на падкан-
трольнае насельніцтва і ўключэння дадзенанага насельніцтва ў падаткова-данніцкія адносіны. Такія 
межы носяць хутчэй сімвалічныя, чым рэальныя контуры і маюць істотныя адрозненні ад дзяржаў 
сучаснага тыпу [Саутхолл, 2000, с. 130–136].

На землях Усходняй Еўропы ў раннім сярэдневякоўі працэсу дзяржаватворчасці адбываўся 
пры ўзаемадзеянні розных сацыяльных і этнакультурных груп. У выніку фарміраванне ўстойлівых 
палітычных аб’яднанняў адбывалася дзякуючы палітычнаму ці культурна-дыскурсіўнаму да мі на-
ванню пэўнай сацыяльнай групы. Такім чынам, этнічныя групы і палітычныя аб’яднанні на раннім 
этапе фарміравання дзяржаўнага ўладкавання трэба разглядаць не як пачаткова вызначаныя 
фармацыі, але як грамадскія супольнасці змяняюцца, на думку Д. Дзіно, «будуюць сваю ідэнтычнасць 
у адпаведнасці з рознымі гістарычнымі і палітычнымі абставінамі, у якіх яны існуюць» [Дзино, 2008, 
с. 39]. У дачыненні да тэрыторыі Русі трэба адзначыць, што тэрміна «княства» ў разглядаемы пе-
рыяд не існавала, чаго нельга сказаць пра паняцце «княжанне» – улады князя [Дворниченко, 2012, 
с. 79; Лукин, 2003, с. 371–375]. Для Русі хI–xII стст. і ў значнай ступені для наступнага перыяду 
пры вызначэнні «дзяржавы» выкарыстоўвалася паняцце «зямля». Што тычыцца Полацкай зямлі, 
то ў бліжэйшым акружэнні князя Рагвалода, а пазней і ўсяго насельніцтва ў адносінах да князёў 
дынастыі Рагвалодавічаў фарміруецца ўспрыняцце княжацкай ўлады. Пры гэтым рэпрэзентацыя 
Рагвалодавічамі сваёй улады адбываецца ў тым ліку праз пэўныя сімвалічныя практыкі.

Дамінуючы ва Усходняй Еўропе род Рурыкавічаў адлічваў свой пачатак ад легендарна-
га скандынаўскага правіцеля Рурыка, які спачатку сеў княжыць на землях Прыільмення. Род 
Рурыкавічаў да канца х ст. падначаліў большасць усходнеславянскіх правадырстваў і аб’яднаў пад 
сваім кіраўніцтвам поліэтнічныя тэрыторыі ад Заходняга Буга і Валыні на захадзе да Сярэдняга 
Паволжа на ўсходзе, ад Паволхаўя на поўначы да Прычарнаморскіх стэпаў на поўдні. У агульных 
рысах дынаміка распаўсюджвання ўлады Рурыкавічаў выглядае наступным чынам.

Да пачатку х ст. Рурыкавічы ўсталёўваюць сваю ўладу ў Кіеве. З другой паловы х ст. Рурыкавічы 
актыўна імкнуцца да падначалення ўсходнееўрапейскіх палітый, якія размешчаны галоўным чынам 
на важных адрэзках гандлёвых шляхоў. Па летапісных звестках, якія карэлююцца з археалагічнымі 
сведчаннямі, вядома пра канчатковае падначаленне Рурыкавічамі ў сярэдзіне х ст. драўлян і 
ўлічаў. У 60-я гг. х ст. Рурыкавічы захопліваюць Гнёздава і ўсталёўваюць кантроль над гэтым буй-
ным гандлёва-рамесным пасяленнем [Фетисов, 2012, с. 414]. У другой палове х ст. Рурыкавічы 
пачынаюць кантраляваць пасяленні ў Яраслаўскім Паволжы – Цімярова і Міхайлаўскае. Прыклад-
на ў той жа перыяд пад поўны кантроль Рурыкавічаў пераходзіць і Шэстовіцкае пасяленне [Русь 
в Ix–x веках, 2012, с. 193, 336]. У 80-х гг. х ст. адбываецца поўнае падпарадкаванне Рурыкавічам 
зямель радзімічаў. Да канца х ст. улада аднаго з Рурыкавічаў – Святаполка – усталёўваецца над 
Туравам. 

Полацк у той час з’яўляўся важным цэнтрам міжнароднага гандлю на дзвінскім адрэзку шля-
ху «з варагаў у грэкі», на тэрыторыі Падзвіння асядала вялікая колькасць прэстыжных тавараў і 
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каштоўнасцей [Русь в Ix–x веках, 2012, с. 193, 336]. Улада Рагвалода была трывала ўсталявана ў 
мясцовую сацыяльную сістэму. У адносінах з Рурыкавічамі Рагвалод праводзіў уласную палітычную 
лінію, што ў выніку прывяло да трагічных для яго асабіста і Полацка наступстваў.

На гістарычным фоне далучаных да кіравання Рурыкавічамі вялізных тэрыторый Усходняй 
Еўропы ў апошняй трэці х ст. цалкам заканамерным выглядае падпарадкаванне Полацка ўладзе 
Уладзіміра Святаславіча. Прыклад заваявання Уладзімірам Полацка аналагічны агульнай схеме 
падпарадкавання ўсходнееўрапейскіх тэрыторый дынастыі Рурыкавічаў. Адзначым таксама, што 
гвалтоўныя формы падпарадкавання абсалютна тыповыя  і для іншых рэгіёнаў раннесярэдневяко-
вага свету [хизер, 2016, с. 965–966]. Аднак у адрозненне ад іншых заваяваных Рурыкавічамі рэгіёнаў 
Русі ў Полацку была ўсталявана ўласная княжацкая дынастыя. Парадаксальна, але адну з галоўных 
роляў у дадзеным працэсе адыграў сам кіеўскі князь Уладзімір Святаславіч і яго спадкаемцы.

Паводле Лаўрэнцеўскага летапісу, у 988 г. Уладзімір размяркоўвае гарады Русі паміж сваімі сынамі: 
«И посади Вышеслава в Новегороде, а Изяслава Полотьске, а Святополка Турове, а Ярослава Росто-
ве» [Полное собрание русских летописей, т. 1, с. 85]. З агульнага тэксту паведамлення вынікае, што 
Ізяслаў, як адзін са старэйшых сыноў кіеўскага князя Уладзіміра, атрымаў у кіраванне полацкі прастол. 
Небеспадстаўна ў гістарыяграфіі дадзеную падзею звязваюць з так званай адміністрацыйнай рэфо-
май кіеўскага князя, галоўнай мэтай якой была палітычная цэнтралізацыя ўсходнеславянскіх зямель 
і падпарадкаванне іх Кіеву [Рыбаков, 1987, с. 132]. Пра характар улады кіеўскага князя сведчыць раз-
дача Уладзімірам сваім сынам асобных гарадоў пасля хрышчэння Русі. У выніку стварэнне інстытута 
намесніцтва прадугледжвала ажыццяўленне ўлады кіеўскага князя праз сваіх сыноў.

Важнае месца ў княжацкай іерархіі належала распрацаванай Уладзімірам «лесвічнай сістэме» 
спадкаемства княжацкіх прастолоў, калі ў выпадку смерці аднаго з братоў адбывалася перамяшчэн-
не князёў на адну прыступку ўверх. Магчыма, Ізяслаў у гэтым сэнсе быў выключэннем, паколькі пас-
ля смерці Вышаслава месца князя ў родным для Уладзіміра Ноўгарадзе і другім адміністрацыйна-
тэрытарыяльным цэнтры ў іерархіі ўлады Рурыкавічаў заняў не Ізяслаў, а яго малодшы брат Яра-
слаў: «оумершю же стареишему Въıшеславу Новегороде посадиша Ярослава Новегороде» [Полное 
собрание русских летописей, т. 1, с. 85]. За Ізяславам застаўся княжацкі прастол у Полацку, на-
суперак яго старшынству над Яраславам. Існуюць наступныя тлумачэнні дадзенага факту: альбо 
размеркаванне княжацкіх прастолаў адбывалася па асабістай ініцыятыве Уладзіміра, часам насу-
перак прынцыпу старэйшынства, альбо полацкая сацыяльная эліта не была зацікаўлена ў тым, каб 
Ізяслаў атрымаў іншы горад [Левко, 2009, с. 45].

У перыяд свайго полацкага княжання Ізяслаў з’яўляўся актыўным правадніком палітыкі свайго 
бацькі, кіеўскага князя Уладзіміра Святаславіча. У дадзены перыяд (канец х – пачатак хІ ст.). По-
лацк засвойвае палітычны і дынастычны дыскурс, які транслюецца з Кіева. Так, адным з найбольш 
яскравых сведчанняў уплыву Кіева на рэпрэзентацыю ўлады Ізяслава Уладзіміравіча з’яўляецца 
выкарыстанне полацкім князем і прадстаўнікамі княжацкай адміністрацыі трызубца – радаво-
га знака Уладзіміра і Рурыкавічаў. Падчас археалагічных раскопак 2012 г. на Запалоцкім пасадзе 
была знойдзена трапецападобная прывеска (мал. 7). На вонкавым баку прывескі змешчана выява 
трызубца з кінжалападобнымі зубцамі, дзідападобным цэнтральным зубам і трохвугольнай нож-
кай. На адваротным баку змешчана выява праквітнеўшага крыжа. Аналаг полацкай прывескі быў 
знойдзены на Перадольскім пагосце. Магчыма, прывескі адліты ў адной форме. Стылістычна па-
добныя прывескі былі знойдзены ў Старой Ладазе, Ражджэственскім могільніку, Нарэўскім раскопе 
Ноўгарада і, верагодна, у Кіеве. Датуюцца прывескі 988–1015 гг. – перыядам праўлення Уладзіміра 
Святаславіча [Белецкий, 2004, с. 243–319]. Такім чынам, выява трызубца на ўсіх знойдзеных прыве-
сках адпавядае парадным знакам гэтага князя.

 

мал. 7. Прывеска з выявай трызубца (бок А) і праквітнеўшага крыжа (бок Б). Знойдзена ў Полацку.  
Раскопкі Д. У. Дука, А. А. Коца [Дук, 2013]
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Трызубцы на прывесках бяруць свой пачатак ад княжацкага знака Уладзіміра, адна з ранніх 
выяў якога прадстаўлена на плінфе кіеўскай Дзесяціннай царквы (мал. 8), пабудаванай у 90-я гг. 
х ст. Кляймо на плінфе адносіцца да стылізаваных версій знакаў Уладзімра Святаславіча, якія 
прадстаўлены на златніках і срэбраніках канца х – пачатку xI ст. (мал. 9) [Комар, 2016, с. 10].

мал. 8. Плінфа Дзесяціннай царквы (канец х ст.)  
з выявай княжацкага знака (трызубца) Уладзіміра Святаславіча

 

мал. 9. Срэбранік Уладзіміра Святаславіча (тып ІІІ) з выявай трызубца на рэверсе

Акрамя геральдычных прывесак, княжацкія знакі наносіліся ў выглядзе графіці і на іншыя прадме-
ты ваенна-адміністрацыйнага характару і выкарыстоўваліся прывілеяваным насельніцтвам як сімвал 
улады князя. Трызубцы наносіліся на манеты, памежныя слупы, імі клеймавалі коней. Наяўнасць 
знака ў выглядзе трызубца дэманстравала прыналежнасць да княжацкіх асоб. Згодна з высновамі 
С. М. Міхеева, усе афіцыйныя падвескі з княжацкімі знакамі належаць да х – першай паловы хІ ст., 
аднак яны выйшлі з выкарыстання ўжо пры Яраславе Уладзіміравічы [Михеев, 2017, с. 59]. 

Адной з форм маніфестацый улады Рагвалодавічаў мог быць знак у выглядзе трызубца, які 
некалькі адрозніваўся ад знака Рурыкавічаў. Дадзены знак быў нанесены на пячаць, якая знойдзена 
ў Полацку (мал. 10). Стратыграфічная дата полацкага артэфакта – хІ – сярэдзіна хІІ ст. У аснове вы-
явы на дадзенай пячаці размешчаны знак, які складаецца з двух вертыкальных бакавых элементаў, 
крыху адагнутых вонкі, і гарызантальнай ніжняй часткі. Пасярэдзіне, паміж бакавымі элементамі 
трызубца, размешчаны зубец з перакрыжжам.

У каталогу выставы «Тысяча гадоў украінскай пячаці» надрукавана выява такой пячаці, прад-
стаўленая як «гандлёвая пломба сярэдзіны хІ ст.». Дадзеная пячаць мае дыяметр 1,8 см, яе паход-
жанне невядома, артэфакт захоўваецца ў прыватнай калекцыі [Тисяча років української печатки, 
2013, с. 75]. Знешне абодва вырабы практычна ідэнтычны, розніца заўважна толькі ў памерах, а так-
сама ў наяўнасці дадатковага выгіну ў аднаго з зубцоў на адвароце.

Можна выказаць асцярожнае меркаванне, што выява на пячацях адпавядае княжацкаму зна-
ку Ізяслава Уладзіміравіча і па некаторых дэталях супадае з «пячаццю Ізяслава», знойдзенай у 
Ноўгарадзе (мал. 11) [Кежа, 2014, с. 96]. Ізяслаў узяў за аснову свайго княжацкага знака трызубец 
Рурыкавічаў і, такім чынам, выкарыстаў форму рэпрэзентацыі княжацкай улады свайго бацькі, пры 
гэтым надаўшы свайму знаку новыя элементы (крыж над цэнтральным зубцом).

Існуе іншы пункт погляду. Паводле С. М. Міхеева, з катэгорыі княжацкіх знакаў Уладзіміра 
Святаславіча і яго нашчадкаў дакладнай ідэнтыфікацыі адпавядаюць толькі просты двурогі двузу-
бец, які, верагодна, выкарыстоўваўся як радавы сімвал Рурыкавічаў да Уладзіміра Святаславіча, 
і тры індывідуальных знакі князёў, якія наносілі свае тамгі на адчаканеныя імі манеты: просты двурогі 
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трызубец Уладзіміра, двурогі двузубец Святаполка з крыжам на адным з рагоў і двурогі трызубец 
Яраслава з кругам на зубцы. Астатнія атрыбуцыі княжацкіх знакаў Рурыкавічаў, на думку даследчы-
ка, застаюцца неверыфіцыруемымі здагадкамі [Михеев, 2017, с. 60].

мал. 10. Пячаць хІ–хІІ стст. з выявай трызубца. Знойдзена ў Полацку

мал. 11. Пячаць з надпісам «ИЗОС(ЛАВ)ОС» і выявай трызубца. Знойдзена ў Ноўгарадзе

Пра выкарыстанне Ізяславам княжацкага знака Уладзіміра сведчыць выява трызубца на асобных 
прадметах. У 2013 г. на тэрыторыі Запалоцкага пасада Полацка, там, дзе была знойдзена вышэй-
згаданая прывеска, археолагам А. Л. Коцам была знойдзена візантыйская амфара. Падобныя па форме 
амфары былі знойдзены ў Кіеве, Старой Ладазе, Ноўгарадзе, Гнёздава і датуюцца другой паловай х – 
першай паловай хІ ст. [Еонисова, 2012, с. 50]. У верхняй частцы начыння прадрапаны два знакі. Адзін з 
іх – просты трызубец. Другі, злева ад яго, трызубец з разгалінаваным цэнтральным зубцом (мал. 12). На 
супрацьлеглым баку амфары нанесены тры знакі, верхні з якіх па форме таксама нагадвае трызубец. 
Кляймо злева ад яго нагадвае літару «И» («Иже»), ніжэйшае – літару «Н» («Наш») (мал. 13).

Амфары выкарыстоўваліся для перавозкі і захоўвання дарагіх і сацыяльна прэстыжных 
тавараў – пераважна віна і алею. Масава на Русь амфары трапляюць з хІІ ст., у другой палове 
х–хІ стст. Такія вырабы ў раннегарадскіх і гандлёва-рамесных цэнтрах былі дастаткова дарагім 
і прэстыжным таварам. Спажыўцамі гэтых тавараў і ўладальнікамі амфар былі людзі высокага 
сацыяльнага статусу. Княжацкія знакі ў выглядзе трызубцаў на амфары з Полацка сведчаць пра 
прыналежнасць тавара, які перавозіўся ў ёй полацкаму княжацкаму двару. Замоўшчыкам тавара 
ў дадзеным выпадку мог быць прадстаўнік княжацкай адміністрацыі, не выключана, што намеснік 
Уладзіміра Святаславіча (у тым ліку і ўладальнік вышэйзгаданай прывескі). Магчыма, знак трызубца 
з ускладненым перакрыжжам цэнтральнага зуба мог належаць Ізяславу Уладзіміравічу. 

Смерць Ізяслава раней за свайго бацьку Уладзіміра абумовіла і замацаванне за прадстаўнікамі 
дынастыі Рагвалодавічаў правоў на Полацкае княства. У далейшым гэта прыводзіць да пэўнай 
адасобленасці полацкага княжацкага дома і «карпаратыўнай» замкнёнасці Рагвалодавічаў, улада 
якіх абмяжоўвалася толькі Полацкай зямлёй.

Інфармацыя ў летапісах не ўтрымлівае сведчанняў пра захаванне полацкімі Рагвалодавічамі 
гістарычнай памяці пра Ізяслава, на што ўказваюць наступныя прыкметы: адсутнасць імя «Ізяслаў» 
у іменаслове полацкіх князёў, гэтаксама як і назвы «Ізяславічы». Замест гэтага полацкія князі 
называюцца «Усяславічамі», «Рагвалодавымі ўнукамі», «Полацкімі князямі», «Крывіцкімі князямі» 
[Кежа, 2014, с. 97–98]. Тым не менш Рагвалодавічы перанялі трызубцы як форму абазначэння 
ўласнасці і рэпрэзентацыі сваёй улады.
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мал. 12. Візантыйская амфара (канец х – пачатак хІ ст.) з выявай трызубцаў. Знойдзена ў Полацку.  
Раскопкі А. Л. Коца

мал. 13. Візантыйская амфара (канец х – пачатак хІ ст.) з выявай знакаў-літар і трызубца.  
Знойдзена ў Полацку. Раскопкі А. Л. Коца

Так, на пастэлістым баку плінфы царквы Ражджаства хрыстова хІІ ст. (у гістарыяграфіі яшчэ 
вядомай пад назвай «царква на рове») прысутнічаюць княжацкія трызубцы, якія шмат у чым на-
гадваюць выявы на пячаці з перакрыжжам з Полацка (мал. 14) [Раппопорт, 1994, с. 27]. Аналагічная 
выява  прадстаўлена на плінфе «княжацкага храма» архангела Міхаіла на Верхнім замку (раскопкі 
М. К. Каргера) (мал. 15) [Каргер, 1972, с. 202–209]. Лічыцца, што дадзеныя клеймы – гэта знакі 
князёў-замоўшчыкаў полацкіх храмаў [Раппопорт, 1994, c. 26]. Выявы трызубцаў, такім чынам, 
увасаблялі знак улады (уласнасці) полацкіх князёў. Выявы трызубцаў назіраюцца на плінфе Спаса-
Праабражэнскай царквы Спаса-Еўфрасіннеўскага манастыра і на плінфе, знойдзенай безадносна 
храмаў на Верхнім замку.
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     а                                                      б                                                                в

мал. 14. Трызубцы на плінфе полацкага храма Ражджаства хрыстова хІІ ст. («царква на рове»).  
Раскопкі П. А. Рапапорта

мал. 15. Выява трызубца на плінфе полацкага храма архангела Міхаіла хІІ ст. 
Раскопкі М. К. Каргера

Акрамя  сімвалічных форм рэпрэзентацыі асабістай улады, полацкія князі актыўна распаўсюджвалі 
важную ідэалагічную практыку шанавання хрысціянскіх княжацкіх культаў, адным з якіх стаў культ 
святых князёў-пакутнікаў Барыса і Глеба. Культ Барыса і Глеба актыўна распаўсюджваецца на Русі 
з другой паловы хІ ст., у Полацку ён знаходзіць шырокае распаўсюджванне сярод сыноў полацкага 
князя Усяслава Брачыславіча [Кежа, 2016, с. 7–18].

Пасля смерці Усяслава (1101 г.) удзел у кіраванні Полацкім княствам ажыццяўляецца ўсімі 
прадстаўнікамі княжацкага роду пры намінальным падпарадкаванні Усяславічаў старэйшаму з братоў. 
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Культ Барыса і Глеба, які быў запазычаны, відавочна, яшчэ Усяславам з Паўднёвай Русі, у пачатку 
хІІ ст. ідэйна замацоўвае прынцып старэйшынства ў міжкняжацкіх узаемаадносінах Полацкай зямлі. 
Старэйшыя сыны Усяслава Брачыславіча – Барыс і Глеб, а таксама Раман і Давыд (хрысцільныя 
імёны князёў Барыса і Глеба Уладзіміравіча), атрымалі свае імёны ў гонар князёў-пакутнікаў. Такім 
чынам, распаўсюджванне культу Барыса і Глеба на Полацкай зямлі сведчыць пра перайманне Уся-
славам ідэалогіі міжкняжацкіх адносін, прынятай сярод Яраславічаў. Сярод паўднёварускіх князёў 
культ Барыса і Глеба найбольш актыўна распаўсюджваецца з 70-х гг. xI ст., калі пры ўдзеле князёў 
Ізяслава, Святаслава і Усевалада мошчы святых князёў былі перанесены са старой драўлянай царк-
вы ў новы каменны храм Вышгарада. Дадзеная падзея павінна была сімвалізаваць адзінства правя-
чага рода Рурыкавічаў і выкананне агульных прынцыпаў родавага сюзерэнітэту.

Ушанаванне Барыса і Глеба на Полацкай зямлі знаходзіць сваё пацвярджэнне ў будаўніцтве 
полацкімі князямі манастыроў і храмаў, у сакральным жывапісе, у сфрагістыцы і дробнай пластыцы. 
Так, у 20-я гг. xII ст. будуецца Барысаглебскі княжацкі манастыр у мястэчку Бельчыца на левым бера-
зе Заходняй Дзвіны [Воронин, 1956, с. 14–17]. У інтэр’еры адной з чатырох манастырскіх цэркваў – 
царкве Барыса і Глеба – захаваліся часткі фрэскавых роспісаў, сярод якіх на ўсходніх прасценках, 
па баках праёма ў алтарную апсіду, былі змешчаны выявы князёў Барыса і Глеба [Габрусь, 2012, 
с. 425]. Уладкаванне Барысаглебскага манастыра можа сведчыць пра патранальны характар культа 
Барыса і Глеба і асаблівае шанаванне гэтых святых сярод полацкай дынастыі. 

Нябесным абаронцам Глеба Усяславіча Менскага таксама з’яўляўся адзін з братоў-пакутнікаў, 
пра што сведчыць пячаць, знойдзеная ў 1995 г. у Астрожскім раёне Ровенскай вобласці (Украіна) 
(мал. 16). На пячаці прадстаўлена пагрудная выява святога Глеба. На адваротным баку размешча-
ны надпіс: «Господи, помози рабу своему Глебови» [Янин, 1998, с. 60, 155]. Такія адзінкавыя выявы 
святых сустракаюцца на творах дэкаратыўнага мастацтва ў другіх рэгіёнах Русі.

 
мал. 16. Пячаць менскага князя Глеба Усяславіча (1101–1119) з выявай святога Глеба на вонкавым баку. 

Знойдзена ў Астрожскім раёне Ровенскай вобласці (Украіна)

мал. 17. Адваротны бок крыжа-энкалпіёна з выявай святога Глеба. Знойдзены ў Полацку.  
Раскопкі Д. У. Дука
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Прыкладам ушанавання культа Барыса і Глеба з’яўляюцца кры жы-энкалпіёны. Адзін з самых 
ран ніх «барысаглебскіх» крыжоў-эн кал пі ёнаў быў знойдзены ў 1993 г. на Фё дараўскім раскопе ў 
Ноўгарадзе і датуецца канцом xI – пачаткам xII ст. [Смирнова, 2009, с. 45]. Падчас раскопак 2007 г. 
на полацкім га ра дзі шчы (княжацкім дзяцінцы) была вы яўлена адваротная створка крыжа-эн калпіёна 
з выявай  святога Глеба з мадэллю храма ў левай руцэ (мал. 17). Дадзеная група вырабаў мела шы-
рокае распаўсюджванне ў іншых гарадах Усходняй Еўропы разглядаемага перыяду.

Адной з асаблівасцей полацкай 
школы манументальнага жывапісу 
хІІ ст. з’яўляецца выява святых Ба-
рыса і Глеба на фрэсках Полац-
кай Спаса-Праабражэнскай царк вы 
(мал. 18). Выявы святых размеш-
чаны ў заходняй частцы паўночна-
заходняга паўкупальнага слупа. 
По  лацкія фрэскавыя выявы Бары-
са і Глеба па сваім ідэйным на паў-
ненні нагадваюць выявы гэтых свя-
тых з іншых рэгіёнаў Русі. У выя вах 
асаблівая ўвага акцэнтуецца на ад-
роз неннях Барыса як старэйшага 
брата ад Глеба як малодшага брата. 
Дадзеная асаблівасць павінна была 
падкрэсліваць матыў старэйшын-
ства паміж князямі.

Узроставыя адрозненні сталі ня-
зменнай асаблівасцю выяў Барыса і 
Глеба. У прыватнасці, дадзеныя ад-
розненні назіраюцца на самых стара-
жытных захаваных абразах Барыса 
і Глеба – творах з Сава-Вішэрскага 
манастыра, які знаходзіцца пад Ноў-
гарадам (датуецца другой пало вай 
xIII ст.), і абразом першай паловы 
xIV ст. з наўгародскага Зверына ма-
настыра. Візуальнае супраць па стаў-
ленне старэйшага Барыса і малодша-
га Глеба прадстаўлена на рэльефе 
паўночнага фасада Дзмітрыеўскага 
сабора ва Уладзіміры (1190-я гг.).

Такім чынам, старэйшынства і прынцып мірнага суіснавання паміж князямі-братамі пасля смерці 
князя-бацькі былі ўвасоблены ў кульце князёў Барыса і Глеба. На Полацкай зямлі культ Барыса і Гле-
ба пачаў упершыню праяўляцца з канца xI ст. і з’яўляўся састаўной часткай ідэалогіі ўзаемаадносін 
унутры княжацкага дома. На працягу хІІ ст. шанаванне Барыса і Глеба сярод Рагвалодавічаў набы-
ло патранальны характар.

Адной з традыцый полацкіх князёў было крыжацалаванне як вышэйшы сімвал прысягі пад-
час інтранізацыі, а таксама для пацвярджэння вернасці слову пры заключэнні дагавору. У тэксце 
полацкай граматы князя Ізяслава, створанай паміж 1264 і 1267 гг., літаральна сказана: «На семъ 
къ мне целовати кр(е)стъ въ правду, любовь имъти и миръ, какъ было при первывхъ княз(е)
хъ полочьскых» [Полоцкие грамоты xIII – начала xVI в., 2015, т. 1, с. 59]. Традыцыя  крыжа-
цалавання як форма палітычнага дагавору паміж князямі мае агульнарускі характар. У гісторыі 
Полацкай зямлі дадзеная практыка выкарыстоўвалася Усяславам Брачыславічам у 1067 г. пры 
перамовах з паўднёварускімі князямі на рацэ Рша [Полное собрание русских летописей, т. 1, 
с. 117]. У хІІ ст. практыка крыжацалавання выкарыстоўвалася пры заключэнні пагаднення паміж 
палачанамі і князем [Полное собрание русских летописей, 1908, т. 2, с. 340]. У дадзеным вы-
падку крыжацалаванне – акт легітымізацыі ўлады князя і адна з форм яе рэпрэзентацыі, за-
ключалася шляхам пагаднення з насельніцтвам, з абавязацельствамі захавання ўсталяваных 
грамадскіх норм і правіл.

мал. 18. Фрэска з выявамі святых Барыса і Глеба  
з Полацкай Спаса-Праабражэнскай царквы хІІ ст.
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Аднак пры ўсёй агульнасці форм рэпрэзентацыі ўлады ў калектыўнай памяці Рагвалодавічаў 
існавала адно яскравае адрозненне, а менавіта – практыка імянарачэнняў. Так, у сярэдневяковым 
грамадстве адным з важнейшых сродкаў, які дазваляў захаваць адзінства кіруючага рода і спадка-
емства ўлады, быў прынцып надзялення новых членаў дынастыі пэўным наборам імёнаў [Литви-
на, 2006, с. 11–30]. Унутры кіруючага рода ў выкарыстанні знаходзіўся дакладны антрапамінікон, 
які і вызначаў карпаратыўнасць і інстытуцыянальнае адзінства дынастыі. Яскравым сведчан-
нем самаідэнтыфікацыі кіруючай у Полацкай зямлі дынастыі былі родавыя імёны, якія практыч-
на не сустракаюцца сярод Рурыкавічаў. У прыватнасці, імя першага вядомага полацкага князя, 
родапачынальніка дынастыі Рагвалода, знаходзілася ў выкарыстанні выключна сярод полацкіх 
князёў. З летапісаў мы ведаем пра існаванне полацкіх князёў з іменем «Рагвалод» у хІІ ст. – гэта 
Рагвалод-Барыс Усяславіч і яго сын Васілій-Рагвалод. Сярод найбольш папулярных імёнаў сярод 
полацкіх князёў былі імёны Усяслаў і Брачыслаў. Імя Усяслаў не выкарыстоўвалася Рурыкавічамі (за 
выключэннем дачкі Рурыка Расціславіча – Усяславы), імя Брачыслаў у анамастыконе Рурыкавічаў 
сустракаецца толькі адзін раз (сын Святаполка Ізяславіча – Брачыслаў). Калектыўная памяць 
полацкіх князёў перадавалася праз імёны родапачынальніка дынастыі Рагвалода, а таксама знака-
вых асоб полацкай сярэдневяковай гісторыі – Брачыслава Ізяславіча і Усяслава Брачыславіча, пры 
якіх Полацкае княства дасягнула вяршыні сваёй магутнасці.

Акрамя ідэалагічнага падтэксту (у першую чаргу гаворка ідзе пра самаідэнтыфікацыю) антра-
памінікон княжацкага дома з’яўляецца красамоўнай формай рэпрэзентацыі вярхоўнай улады. Імёны 
князёў мелі істотнае адрозненне ад імёнаў асноўнай часткі насельніцтва княства: яны былі, як правіла, 
састаўнымі, нярэдка з выкарыстаннем імя па бацьку. Імёны ў простага насельніцтва Полацка ў хІ–
xII стст. будаваліся на аснове вытворнага ад назвы звяроў, птушак, фізічных характарыстык, і, як 
правіла, гэта былі нехрысціянскія імёны. У хрысціянскай традыцыі маглі выкарыстоў вацца састаўныя 
імёны – каляндарныя і хатнія (напрыклад, як у стваральніка крыжа Еўфрасінні Полацкай ювеліра Ла-
зара Богшы). Большая часка хрысціянскіх імёнаў з’яўлялася вытворнай ад царкоўных [Калечыц, 2018, 
с. 14]. З вялікай колькасці мужчынскіх антрапонімаў з графіці на сценах полацкай Спаса-Праабражэн-
скай царквы (больш 60) сярод імёнаў палачан xII–xVI стст. вельмі рэдка сустракаюцца імёны Глеб, 
Георгій, Васіль, характэрныя для антрапаніміі полацкага княжацкага дома. Імя Іван з’яўляецца самым 
распаўсюджаным сярод прыхаджан, але не характэрным для Рагвалодавічаў [Калечыц, 2018, с. 14]. 
Выключэннем з’яўляецца адзін з прадстаўнікоў полацкага княжацкага роду – Іван Рагвалодавіч, сын 
полацкага князя Рагвалода Усяславіча. Пра надзелы Івана Рагвалодавіча гістарычных даных няма. 
Вядома толькі пра вяртанне Івана з візантыйскага выгнання ў 1140 г. [Алексеев, 2006, с. 14].

Такім чынам, у рэпрэзентацыі ўлады полацкія князі Рагвалодавічы выкарыстоўвалі знакавыя, во-
бразныя і ідэалагічныя сімвалы, характэрныя для ўлады Рурыкавічаў. Ідэалагічная аснова абгрунта-
вання ўлады ў Рурыкавічаў і Рагвалодавічаў была агульнай і заснавана на прынцыпах хрысціянскага 
(праваслаўнага) светапогляду і маралі. Яна ж, гэта канфесіянальная (праваслаўная) аснова, і прад-
вызначыла ў xI–xII стст. адзін з галоўных складальнікаў паняцця «Русь» у шырокім сэнсе. Сярод 
хрысціянскіх прынцыпаў функцыянавання ўлады ў сімвалічным значэнні галоўную ролю ігралі так 
званыя «княжацкія» культы і абрады, у прыватнасці, культ Барыса і Глеба, абрад крыжацалавання. 
На прыкладзе княжацкіх знакаў можна выказаць меркаванне, што дынастыя Рагвалодавічаў магла 
сканструяваць асабістую форму рэпрэзентацыі ўлады. Адрознай рысай полацкіх Рагвалодавічаў 
з’яўляецца наяўнасць унікальных і рэдкіх імёнаў князёў, не характэрных для агульнарускага 
антрапамінікона і ў цэлым для насельніцтва Полаччыны. Дадзеная асаблівасць з’яўляецца яскра-
вай рысай самаідэнтыфікацыі Рагвалодавічаў і рэпрэзентацыі княжацкай улады.

1.4. абрад інтранізацыі полацкіх князёў рагвалодавічаў: 
агульнае і адметнае 

Найбольш поўна ўспрыняцце ўлады князя ў сярэдневяковым грамадстве адлюстроўвалася ў 
цырыманіяльных дзеяннях, галоўная з якіх – заняцце княжацкага стала (далей – прастол). Упершы-
ню да праблемы княжацкай інтранізацыі звярнуўся ў 80-х гг. хх ст. польскі даследчык А. Попэ. Абрад 
інтранізацыі разглядаўся ім як непасрэднае адлюстраванне візантыйскай палітычнай традыцыі. Час 
узнікнення цырымоніі – канец х ст., калі кіеўскі князь Уладзімір Святаславіч прымае хрышчэнне 
і распаўсюджвае новую веру на землях Русі. Паводле А. Попэ, абрад інтранізацыі кіеўскага кня-
зя ўсталяваўся на Русі дзякуючы жонцы Уладзіміра, сястры візантыйскіх васілеўсаў Ганне. Абрад 
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насіў царкоўны характар. Таксама, А. Попэ першым звярнуўся да тэмы месцазнаходжання княжац-
кага прастола як матэрыяльнай рэчы. На яго думку, княжацкі прастол (трон) спачатку знаходзіўся 
ў кіеўскай  Дзесяціннай царкве, затым, пры Яраславе Уладзіміравічы, быў перанесены ў Сафійскі 
сабор  [Poppe, 1986, р. 272–274]. 

Да праблемы інтранізацыі старажытнарускіх князёў звярнуўся ўкраінскі даследчык А. П. Талоч-
ка, які згодны з А. Попэ, што абрад пасаджэння на прастол мае царкоўна-візантыйскую традыцыю. 
Практыку «пасаджэння на стол» уводзіць кіеўскі князь Яраслаў Уладзіміравіч, і першапачаткова 
княжацкі стол, паводле А. П. Талочкі, быў усталяваны спачатку на Яраслававым двары, а ў канцы 
хІ ст. у саборы св. Сафіі [Толочко, 1992, с. 140–149]. 

Другі ўкраінскі гісторык У. М. Рычка лічыць, што абрад інтранізацыі князя сфарміраваўся пад 
візантыйскім уплывам і ў Кіеве, па пісьмовым крыніцам, прасочваецца з хІІ ст. Сама працэдура скла-
далася з трох частак: урачыстай сустрэчы князя каля кіеўскіх Залатых варот, богаслужэння ў храме 
св. Сафіі з узвядзеннем князя на прастол («пасаджэнне на прастол»), заканчвалася цырымонія 
святкаваннем і пірам на Яраслававым двары. У. М. Рычка зрабіў  даволі падрабязнае апісанне пра-
цэдуры інтранізацыі, з дакладным вызначэннем гарадскіх топасаў, звязаных з гэтым абрадам, і іх 
асэнсаваннем праз прызму хрысціянскай традыцыі [Ричка, 2007, с. 118–127]. На існаванне абраду 
інтранізацыі ў Полацку з богаслужэннем у храме св. Сафіі і далейшых цырыманіяльных дзеянняў на 
княжацкім двары ўказаў І. А. Марзалюк [Марзалюк, 2002, с. 217–219].

На сённяшні дзень найбольш поўнае і падрабязнае даследаванне абраду інтранізацыі было 
прапанавана маскоўскім гісторыкам К. С. Гваздзенка. Даследчыца робіць высновы, якія пэўным чы-
нам разыходзяцца з раней выказанымі палажэннямі. Паводле К. С. Гваздзенка, да сярэдзіны хІІ ст. 
працэдура інтранізацыі насіла часцей за ўсё свецкі характар і пасаджэнне на прастол адбывалася 
на княжацкім двары. Толькі з распаўсюджваннем з сярэдзіны хІІ ст. царкоўнай цырымоніі абрад 
інтранізацыі пераносіцца ў храм [Гвозденко, 2009, с. 17–35].

Абрад увакняжання ў іншых гарадах Русі практычна не закранаў увагі даследчыкаў. Нягледзячы 
на тое што летапісныя узгадкі аб вялікакняжацкім прастоле як месцы атрымання вярхоўнай улады ў 
большасці выпадкаў датычыцца Кіева, асобныя летапісныя паведамленні гавораць аб пасаджэннях 
князя на стол ў іншых гарадах Русі: Полацку, Ноўгарадзе, Чарнігаве, Растове, Смаленску, Уладзіміры 
на Клязьме, Галічы, Берастове, Разані (гл. табліцу 2). Натуральна, з гэтага вынікае наяўнасць абра-
да інтранізацыі ў дадзеных гарадах у хІ–хІІ стст.

У айчыннай гістарыяграфіі наяўнасць абраду пасаджэння князя на полацкі прастол згадваў 
Г. В. Штыхаў. За аснову Г. В. Штыхаў скарыстаў паведамленне Іпацьеўскага летапісу за 6657 (1159) г. 
(паўторнае ўвакняжанне ў Полацку Рагвалода Барысавіча) [Штыхов, 1975, с. 17].

Палітычныя, сацыяльна-эканамічныя і культурна-рэлігійныя складальнікі дзяржаўнага развіцця Полач-
чыны фарміраваліся ў шчыльнай узаемасувязі з аналагічнымі працэсамі іншых зямель Русі ў х–хІІ стст. 
З гэтай прычыны інтранізацыя князя ў Полацку павінна мець аналогіі з Кіевам і іншымі гарадамі Русі.

Старажытнарускі тэрмін «стол» ужываецца ў значэнні «трон», «прастол» і ўпэўнена атаясамлі-
ваецца з паняццямі «ўлада», «уладанне» [Старославянский словарь, 1994, с. 625]. Можна даклад-
на сцвярджаць, што княжацкі прастол як аб’ект цырыманіяльных практык існаваў пры Уладзіміры 
Святаславічы (сведчанні надпісаў і выяў на першых старажытнарускіх манетах – златніках і 
срэбраніках Уладзіміра Святаславіча). На златніках і срэбраніках усіх чатырох тыпаў на вонкавым 
баку змешчаны надпіс: ВЛАДИМИРЪ НА СТОЛЕ. На срэбраніках ІІ, ІІІ і ІV тыпаў змешчаны выявы 
тронаў (са спінкай – ІІІ тып, без спінкі – ІІ і ІV тыпы). Выява прастола і надпіс «СВЯТОПОЛКЪ НА 
СТОЛЕ» змешчана на срэбраніках Святаполка Яраполчыча (чаканка 1015–1016 гг.), які заняў Кіеў 
пасля смерці Уладзіміра [Русь в Ix–x веках: археологическая панорама, 2012, с. 415–421].

Княжацкі прастол (трон) паводле пісьмовых крыніц фіксуецца з 1015 г. У «Аповесці мінулых 
часоў» згадваецца прапанова кіеўскай дружыны князю Барысу заняць Кіеў пасля смерці яго бацькі 
Уладзіміра Святаславіча: «поиди  сѧди  Къıєвѣ на столѣ ѡтни» (тут і далей вылучана аўтарам. – 
Ю. К.) [Полное собрание русских летописей, т. 1, 1926–1928, стб. 132]. Першая летапісная згад-
ка пра абрад пасаджэння на стол у Кіеве адносіцца да 1016 г., калі Яраслаў Уладзіміравіч пасля 
перамогі над Святаполкам пры Любечы «сѣде Къıєвѣ на столѣ ѡтьни и дѣдни» [Полное собрание 
русских летописей, т. 1, 1926–1928, стб. 142].

Першая згадка пра пасаджэнне на стол па-за межамі Кіева датычыцца 1024 г. (увакняжанне ў 
Чарнігаве тмутараканскага князя Мсціслава Уладзіміравіча): «ѡнъ же (Мсціслаў Уладзіміравіч. – Ю. К.) 
шедъ сѣде на столѣ Черниговѣ… раздѣлиста по Днѣпръ Русьскую землю. Ӕрославъ приӕ сю  
сторону, а Мьстиславъ ѡну» [Полное собрание русских летописей, т. 1, 1926–1928, стб. 147, 149]. 
З 1036 г. уладанні Мсціслава разам з Чарнігавам адыходзяць Яраславу, а інфармацыя пра чарнігаўскі 
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прастол зноў сустракаецца ў летапісах толькі пад 6659 (1151) г., ужо ў перыяд існавання ўдзельных 
княстваў [Полное собрание русских летописей, т. 1, 1926–1928, стб. 334; Полное собрание русских 
летописей, т. 2, 1908, стб. 440].

мал. 19. Прапанова Барысу Уладзіміравічу заняць кіеўскі прастол (злева).  
Увакняжанне ў Кіеве Святаполка (справа). Мініяцюра Радзівілаўскага летапісу

мал. 20. Увакняжанне Яраслава Уладзіміравіча ў Кіеве.  
Мініяцюра Радзівілаўскага летапісу

Наступнае паведамленне  пра пасаджэнні на княжацкі стол у хІ ст. адносіцца да 6552 (1044) г. 
і звязана з пачаткам полацкага праўлення Усяслава Брачыславіча: «оумре Брѧчиславъ . сн҃ъ 
Изѧславль внукъ Володимерь . ѡц҃ь Всеславль . и Всеславъ сн҃ъ ѥго сѣде на столѣ ѥго» [Полное 
собрание русских летописей, т. 1, 1926–1928, стб. 155]. 
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Да канца першай чвэрці хІ ст. полацкі князь Брачыслаў Ізяславіч выступаў як самастойны ўладар 
Полацкай зямлі, і гэты статус прызнаваўся кіеўскім князем Яраславам Уладзіміравічам [Древняя 
Русь в свете зарубежных источников, 2010, с. 137; Полное собрание русских летописей, т. 6, 1853, 
с. 99]. Сведчаннем таго, што пры Брачыславе існавала цырымонія пасаджэння на стол, з’яўляецца 
прыведзены вышэй летапісны артыкул пра ўвакняжанне ў Полацку Усяслава Брачыславіча: «и Всес-
лавъ сн҃ъ ѥго сѣде на столѣ ѥго (Брачыслава Ізяславіча. – Ю. К.)».

мал. 21. Увакняжанне Усяслава Брачыславіча ў Кіеве, 1068 г. Мініяцюра Радзівілаўскага летапісу

Са смерцю Яраслава Уладзіміравіча ў 1054 г. распалася Кіеўская зямля. Асноўная тэрыторыя 
Русі была падзелена паміж трыма братамі, сынамі Яраслава, – Ізяславам, якому дастаўся Кіеў і 
Ноўгарад; Святаславам, які атрымаў Чарнігаўскае княства, Тмутаракань, Мурам, Разань; Усевала-
дам, да якога адыйшлі Пераяслаўль (Паўднёвы), Курск і Растоўская зямля. У далейшым нашчадкі 
гэтых князёў будуць лічыць вышэйзгаданыя гарады сваёй спадчынай і весці за іх упартую барацьбу. 
Гэта непасрэдным чынам адлюстроўваецца ў летапісах: пад 6602 (1094) г. згадваецца пераяслаўскі 
княжацкі стол як вотчына Уладзіміра Манамаха: «Володимеръ же створи И миръ съ Ѡлгомъ . и 
иде из града на столъ ѡтень Переӕславлю. а Ѡлегъ вниде в град̑ ѡц҃а своѥго (Чарнігаў. – Ю. К.)» 
[Полное собрание русских летописей, т. 1, 1926–1928, стб. 226].

У другой палове хІІ ст. у Старажытнай Русі існавала каля 10 княстваў [Кучкин, 2002, с. 43]. 
У Наўгародскім першым летапісе наўгародскі стол згадваецца 15 разоў (гл. табліцу 1). Па гэтым па-
казчыку, згодна з паведамленнямі Наўгародскага першага летапісу, яго пераўзыходзіць толькі Кіеў 
(16 разоў). З другой паловы хІІ ст. набывае палітычную магутнасць Уладзіміра-Суздальскае кня-
ства. Абрад пасаджэння на стол ва Уладзіміры ўзгадваецца пад 6668 (1158) г., 6683 (1175) г., 6684 
(1176) г. [Полное собрание русских летописей, т. 2, 1908, стб. 490, 597, 602]. З канца хІІ ст. буйнымі 
дзяржаўнымі ўтварэннямі становяцца Смаленская зямля і Галіцкае княства (з канца хІІ ст. – Галіцка-
Валынскае). У Смаленску пасаджэнне на стол узгадваецца пад 6688 (1180) г., у Галічы – пад 6695 
(1187) і 6698 (1190) гг. [Полное собрание русских летописей, т. 2, 1908, стб. 616; 657; 666]. Пад 6667 
(1159) г. паведамляецца пра паўторнае ўкняжанне ў Полацку Рагвалода Барысавіча [Полное собра-
ние русских летописей, т. 2, 1908, стб. 496].

У сувязі з раздрабленнем і павелічэннем колькасці асобных зямель-княстваў, а таксама ўста-
ляваннем у некаторых з іх уласных княжацкіх ліній Рурыкавічаў абрады пасаджэння на стол сталі 
часта сустракацца ў летапісах з другой паловы хІІ ст., у Полацку – у 1044 г.

Пры разглядзе сімвалічных дзеянняў абраду інтранізацыі князёў на Русі варта адзначыць, што 
гэтая працэдура падрабязна не адлюстравалася ў пісьмовых крыніцах [Ричка, 2008, с. 9]. Найбольш 
поўна, рытуальныя дзеянні інтранізацыі апісаны ў Іпацьеўскім летапісе пад 6702 (1194) г., калі кіеўскі 
вялікакняжацкі стол атрымаў Рурык Расціславіч: «и поѣха Рюрикъ Къıевоу . изидоща противоу емоу 
со крс̑тъı митрополитъ игоумени вси . и Киӕни вси ѿ мала и до велика . с радостью великою . Рю-
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рикъ же вшедъ во ст҃оую Софью . и поклонисѧ стм҃оу Спс҃оу и  ст҃ѣи Бц҃ѣ . и сѣде на столѣ дѣда 
своего . и ѡца҃ своего . славою и съ чт҃ью великою . и ѡбрадовасѧ всѧ Роускаӕ землѧ . ѡ кнѧженьи 
Рюриковѣ» [Полное собрание русских летописей, т. 2, 1908, стб. 681]. Такое апісанне сустракаецца 
пад 6654 (1146) г. пры ўвакняжанні ў Кіеве Ізяслава Мсціславіча: «с великою славою и чс̑тью въѣха 
в Киевъ (Ізяслаў. – Ю. К.) и въıидоша противоу емоу множество народа . игоумени съ черноризьци . 
и попове всего города Киева в ризахъ . и приѣха къ ст҃ои Софьи . и поклонисѧ ст҃ои Бц҃и и сѣде на 
столѣ дѣда своего и ѿца҃ своего» [Полное собрание русских летописей, т. 2, 1908, стб. 327]. Можна 
заўважыць, што сама меней на працягу 50 год абрад інтранізацыі не змяніўся. Таму лагічна мерка-
ваць, што рэтраспектыўна ў хІ ст. гэта таксама было так. Сярод асноўных цырыманіяльных дзеянняў 
варта вылучыць наступныя: сустрэча князя духавенствам і насельніцтвам за межамі горада; богаслу-
жэнне ў галоўным храме; праслаўленне князя народам; заняцце ўладаром княжацкага двара. Вера-
годна, завяршальнай фазай агульнага рытуалу быў пір у княжацкай рэзідэнцыі [Ричка, 2008, с. 14–15].

Аналагічна было і ў Полацку. Самае інфарматыўнае паведамленне пра цырымонію пасаджэн-
ня на стол у Полацку знаходзіцца ў Іпацьеўскім летапісе пад 6667 (1159) г. Палачане выганяюць з 
горада Расціслава Глебавіча, а замест яго запрашаюць на княжанне Рагвалода Барысавіча. Перад 
тым як заняць полацкі стол, Рагвалоду аказваюць падтрымку жыхары Друцка, і князь уваходзіць у 
горад: «и въıѣхаша противу ему боле . т҃  (300) лодии . Дрьючанъ и Полчанъ и вниде в городъ с 
чс̑тью великою . и ради бъıша ему людие . а Глѣба Ростиславича (з Полацка. – Ю. К.) въıгнаша . 
и дворъ его разграбиша . горожане . и дружину его» [Полное собрание русских летописей, т. 2, 
1908, стб. 493]. Фраза «и въıѣхаша противу ему боле . т҃  (300) лодии . Дрьючанъ и Полчанъ 
и вниде в городъ с чс̑тью великою» па сэнсе аналагічна паведамленням пра пачатак рытуалу 
інтранізацыі (и въıидоша противоу емоу множество народа) і адпавядае ўрачыстай сустрэчы кня-
зя за межамі горада і далейшаму ўваходу ў гарадскую прастору. Пра само ўкняжанне Рагвалода ў 
Полацку летапісец паведамляе наступнае: «и вниде Рогъволодъ  Полотьску мс̑ца июлѧ . и сѣде 
на столѣ дѣда своег̑ . и ѿц҃а своего . с чс̑тью великою . и тако бъıша ради . Полчане» [Полное со-
брание русских летописей, т. 2, 1908, стб. 493].

Такім чынам, у Полацку рытуал пачынаецца з сустрэчы князя з полацкім набілітэтам, епіскапам 
і гарадскім духавенствам за межамі горада. Князь урачыста ўваходзіць у горад, дзе яго вітае га-
радское насельніцтва. Затым адбываецца богаслужэнне ў галоўным храме горада – саборы 
св. Сафіі. Кульмінацыйнай фазай рытуалу было пасаджэння полацкага князя на прастол – дзеян-
не, якое лігітымізавала яго ўладу ў вачах насельніцтва і духавенства. «Замацаваннем» уладных 
паўнамоцтваў быў пір у княжацкім дзяцінцы з удзелам гарадскога баярства і духавенства. Верагод-
на, пір суправаджаўся раздачай матэрыяльных каштоўнасцей.

Даволі спрэчным застаецца пытанне пра месцазнаходжанне княжацкага прастола. Сам выраз 
«седе на столе» можна разглядаць як непасрэднае сядзенне князя на троне, які, па аналогіі з 
візантыйскай царкоўнай традыцыяй, знаходзіўся ў храме [Poppe, 1986, p. 272–274]. З другога боку, 
дадзены выраз мог азначаць заняцце князем дзяцінца – княжацкай рэзідэнцыі, на што ўказвае 
паведамленне «Аповесці мінулых часоў» пра пасаджэнні на стол Святаслава Яраславіча ў кня-
жацкай рэзідэнцыі ў Берастове [Полное собрание русских летописей, т. 1, 1926–1928, стб. 182; 
Гвозденко, 2009, с. 30–33]. Разу меючы, што летапісны тэрмін «прастол» у некаторых выпадках 
меў сімвалічнае значэнне (напрыклад «нам жаль отня стола»), варта пагадзіцца, што прастол 
быў рэальным аб’ектам, а царкоўны абрад насталавання – галоўным рытуалам інтранізацыі.

У Полацку Верхні замак з саборам св. Сафіі палачанамі хІ–хІІІ стст. разглядаўся як культавы і 
рэлігійны цэнтр, які захаваў свой сакральны статус з дахрысціянскіх часоў [Дук, 2012, с. 39–40]. Бога-
служэнне падчас цырымоніі інтранізацыі і абрад насталавання, такім чынам, адбываліся ў Сафійскім 
саборы. Роля культу св. Сафіі ў жыцці старажытнарускіх гарадоў (Полацка, Кіева, Ноўгарада) 
цяжка пераацаніць. Сафійскія саборы адлюстроўвалі, акрамя іншага, канцэпцыю развіцця дзяр-
жавы па шляху хрысціянскай Ісціны [Лаврецкий, 2007, с. 81–82]. Першы Сафійскі сабор будуец-
ца ў Канстанцінопалі (532 г.) у перыяд кіравання імператара Юсцініяна (527–565). У гэты час ідэі 
сафійнасці адводзіцца галоўная роля ў абгрунтаванні тэакратычнай канцэпцыі імператарскай ула ды 
як імітацыі ўлады Бога. Падобна Юсцініяну, будаўнік кіеўскай Сафіі князь Яраслаў Уладзіміра віч 
таксама імкнуўся ўзвысіць значэнне велікакняжацкай улады, веліч дзяржавы і яго сталіцы. Так, буду-
ючы сабор святой Сафіі ў Кіеве, вялікі князь Яраслаў Уладзіміравіч меў прэтэнзіі на гегемонію Кіева 
не толькі ва ўсходнеславянскіх землях. Асноўная мэта будаўніцтва сабора – канцэпцыя «Новага 
Іерусалима», які ўспрымаўся як хрысціянскі цэнтр Свету [Данилевский, 1998, c. 137].

Ва ўсходнеславянскай традыцыі такім цэнрам Свету лічыўся Канстанцінопаль, адкуль на ста-
ражытнарускія землі прыйшло хрысціянскае вучэнне. У сваю чаргу, Канстанцінопаль у візантыйскай 
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традыцыі атаясамляўся з Іерусалімам. Кафедральны сабор святой Сафіі ў Канстанцінопалі павінен 
быў адпавядаць Іерусалімскаму храму, а імператарскі палац – палацу Саламона [Ричка, 2005, 
с. 95]. Разам з тым ідэя пераймання ідэі «Другога Іерусаліма» была ўспрынята іншымі хрысціянскімі 
народамі і дзяржавамі. Для дадзенай з’явы быў вызначаны асабісты тэрмін – «translation Hierosolumi».

На тэрыторыі Усходняй Еўропы «Канстанцінопальскі узор», а праз яго прэтэнзіі на ролю «Другога 
Іерусаліма» выказваў Кіеў. Таксама абсалютна слушна, што Ноўгарад і Полацк, дзе следам за Кіевам 
былі пабудаваны Сафійскія саборы, перанялі ідэю цэнтра хрысціянскага Свету [Марзалюк, 2001, с. 6]. 

Пра размяшчэнне княжацкага прастола ў наўгародскім Сафійскім саборы сведчыць паведамленне 
Іпацьеўскага летапісу за 6686 (1178) г.: «пришедшоу ємо҃у (Мсціславу Расціславічу. – Ю. К.) к Новоуго-
родоу . и оу срѣте єпс̑пъ со̑ крс̑тъı . и с Новгородци . и игоуменъı . и вси вшедше во ст҃оую Софью 
и поклонишасѧ . ст҃моу Сп҃соу и ст҃ѣи Бц҃и . и сѣде на столѣ дѣда своего . и ѡц҃а своєго» 
[Полное собрание русских летописей, т. 2, 1908, с. 417], а таксама Наўгародскі першы летапіс за 
6707 (1199) г.: «И по сихъ прииде князь Святославъ в Новъгород, сынъ Всеволожь, внукъ Юрьевъ, 
генваря въ 30, и посадиша и на столѣ въ святѣй Софѣи, и обрадовася всь Новъгород» [Пол-
ное собрание русских летописей, т. 3, 1950, с. 238–239]. Пра месцазнаходжанне  княжацкага стала ў 
кіеўскай Сафіі гавораць летапісныя паведамленні 6658 (1150): «поѣди же къ  ст҃ои  Софьи . (кіяне 
звяртаюцца да Ізяслава Мсціславіча. – Ю. К.) сѧди на  столѣ  ѿц҃а  своего  и  дѣда  своего» і  6702 
(1194) г.: «Рюрикъ же вшедъ во ст҃оую Софью . и поклонисѧ стм҃оу Спс҃оу и ст҃ѣи Бц҃ѣ . и сѣде 
на столѣ дѣда своего . и ѡц҃а своего . славою и съ чт҃ью великою» [Полное собрание русских 
летописей, т. 2, стб. 397, 681]. 

Лагічна, што Полацкі Сафійскі сабор замыкае «Сафійную прастору» як месца інтранізацыі сваіх 
князёў.

Завяршальнай працэдурай абраду інтранізацыі былі дзеянні, звязаныя з заняццем княжацкага 
два ра – пір у княжацкай рэзідэнцыі, які, пэўна, суправаджаўся раздачай княжацкіх дароў. У якасці 
рэзідэнцыі полацкіх князёў Рагвалодавічаў выкарыстоўвалася полацкае гарадзішча [Дук, 2012, с. 33].

Адной з адметнасцей абраду інтранізацыі ў Полацку была працэдура заключэння дамовы паміж 
князем і палачанамі. У хІ–хІІ стст. на старажытнарускіх землях дамова набывае хрысціянскую фор-
му «крыжацалавання». Пра заключэнне дагавора «ряда» паміж вечам як інстытутам улады Полац-
кай зямлі і асобнымі князямі-Рагвалодавічамі сведчаць паведамленні Іпацьеўскага летапісу. 

Так, падчас паўторнага ўкняжання ў Полацку Рагвалода Барысавіча (1159 г.) адбылося заклю-
чэнне хроснага цалавання паміж палачанамі і князем: «да аще ныне помянеши всего того иже 
створихом своимъ безумиемъ  и хресть  к нам целуеши то мы людие твое а ты еси нашь князь… 
Рогъволодъ же целова к нимъ хрестъ на томъ яко не помянути ему всего того и отпусти я въ 
свояси  и бяху приятеле  Ростиславу от Полцанъ оже  хотяти и яти» [Полное собрание рус-
ских летописей, т. 2, стб. 495]. У 1151 г. палачане аналагічны дагавор у форме хроснага цалавання 
заключалі з Расціславам Глебавічам [Полное собрание русских летописей, т. 2, стб. 494]. Дамова 
паміж палачанамі і князем заключалася і ў 1167 г., калі полацкае веча прызнала  законным уладаром 
Валадара Глебавіча: «Володарь вниде в Полтеск и целова хрест с полтьцаны» [Полное собрание 
русских летописей, т. 2, стб. 526]. Падчас рытуалу цалавання крыжа полацкі князь прымаў умовы 
дагавору з палачанамі. Пры незахаванні ўмоў дагавора князя пазбаўлялі ўлады і выганялі з горада. 

Ідэя аб візантыйскім характары інтранізацыі князя на Русі з’яўляецца самай распаўсюджанай 
у гістарыяграфіі [Poppe, 1986, p. 274; Толочко, 1992, с. 142; Ричка, 2007, с. 120].

Істотным адрозненнем усходнеславянскай традыцыі набыцця ўлады ад візантыйскіх інтра ні-
зацыйных практык з’яўляецца значная ўвага да прынцыпу спадчыннасці ў Старажытнай Русі. Так, 
у Іпацьеўскім летапісе за хІ–хІІ стст. з 53 згадак княжацкага прастола ў 40 выпадках акцэнтуецца 
ўвага на тым, што гэта «стол отни» або «отни и дедни». У двух паведамленнях пра пасаджэнні 
на прастол у Полацку гэты прынцып спадчыннасці таксама падкрэсліваецца. Асабліва яскрава гэта 
бачна ў паведамленні 1159 г.: «и вниде Рогъволодъ  Полотьску мс̑ца июлѧ . и сѣде на столѣ 
дѣда своег̑ . и ѿц҃а своего» [Полное собрание русских летописей, т. 2, стб. 493].

Князем у Старажытнай Русі мог стаць толькі прадстаўнік дынастыі Рурыкавічаў, таму і набылі 
неабходнасць уяўленні пра надзвычайную важнасць радавых сувязей. Князя ў вачах грамадства 
(як летапісцаў, так і звычайнага насельніцтва) характарызавалі не толькі яго асабістыя дасягненні, 
але і дасягненні яго продкаў. І, адпаведна, годнасцю прыроджанага ўладара князь валодаў паводле 
прыналежнасці да кіруючага рода [Долгов, 2007, с. 157–159].

Полацкія князі Рагвалодавічы мелі сваяцкія сувязі з прадстаўнікамі дынастыі Рурыкавічаў. Пры 
гэтым галоўным паказчыкам існавання дынастыі Рагвалодавічаў было права валодання Полацкай 
зямлёй. Гэта права Рагвалодавічаў на ўладу было замацавана ў формуле: «столѣ дѣда своег̑ . и 
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ѿц҃а своего». Спадчынны прынцып легітымнасці ўсяго княжацкага роду захоўваўся ў Полацкім кня-
стве на працягу хІ–хІІ стст.  

Такім чынам, абрад інтранізацыі на тэрыторыі Русі фіксуецца з канца х ст. і звязаны з прыняццем 
і распаўсюджаннем хрысціянства кіеўскім князем Уладзімірам Святаславічам. Ужо з першай паловы 
хІ ст. наяўнасць княжацкага стала і цырымоніі насталавання фіксуецца ў Чарнігаўскім і Полацкім 
княствах. Першая летапісная згадка пра абрад інтранізацыі ў Полацку датуецца 1044 г. Пачатак 
існавання абраду інтранізацыі ў Полацку варта адносіць да першай чвэрці хІ ст., калі адбылося 
станаўленне дынастыі Рагвалодавічаў.

Абрад інтранізацыі на Полацкай зямлі ажыццяўляўся згодна з агульнай палітычнай традыцыяй 
на землях Русі, па змесце цырыманіялу супадае з абрадам насталавання ў Кіеве і Ноўгарадзе. 
Абрад насталавання ўключаў: урачыстую сустрэчу князя за межамі горада, богаслужэнне ў Са-
фійскім саборы з пасаджэннем князя на прастол, пір і раздачу дароў у княжацкай рэзідэнцыі на 
гарадзішчы. Адной з асаблівасцей полацкага абраду інтранізацыі было заключэнне пагаднення 
паміж палачанамі і князем у форме крыжацалавання. Абрад інтранізацыі адлюстроўвае візантыйскія 
ідэйныя канструкты – урачыстая сустрэча князя з набілітэтам (насельніцтвам), богаслужэнне ў хра-
ме св. Сафіі, пасаджэнне на прастол у храме. З мясцовых традыцый варта адзначыць дагаварны 
характар улады, адлюстраваны, перш за ўсё, у абрадзе крыжацалавання. Канцэпт пераемнасці па 
спадчыне прадстаўніку аднаго рода сведчыць, разам з пірам і раздачай дароў падчас інтранізацыі, 
пра мясцовыя, дахрысціянскія карані разглядаемай традыцыі.

Табліца 1
згадванне княжацкага прастола ў старажытнарускіх летапісах (хі–хіі стст.)

Лаўрэнцьеўскі летапіс Іпацьеўскі летапіс Наўгародскі першы летапіс 
малодшага зводу

Кіеў 6523 (1015); 6524 (1016); 
6562 (1054); 6584 (1076); 
6586 (1078); 6601 (1093); 
6604 (1096); 6648 (1138); 
6657 (1149); 6658 (1150); 
6652 (1154); 6676 (1168);

6523 (1015); 6524 (1016);
6562 (1054); 6584 (1076);
6586 (1078); 6601 (1093);
6604 (1096); 6621 (1113);
6634 (1126); 6654 (1146); 6657 
(1149); 6658 (1150);
6659 (1151); 6662 (1154);
6668 (1160); 6677 (1169);
6679 (1171); 6680 (1172);
6681 (1173); 6682 (1174);
6683 (1175); 6688 (1180);
6702 (1194); 6707 (1199)

6523 (1015); 6524 (1016); 6562 
(1054); 6577 (1069);
6621 (1113); 6625 (1117); 6633 
(1125); 6640 (1132); 6654 
(1146); 6662 (1154); 6663 
(1155); 6665 (1157); 6666 
(1158); 6667 (1159); 6675 
(1167); 6679 (1171);

Ноўгарад - 6649 (1141); 6650 (1142); 6686 
(1178);

6625 (1117); 6633 (1125); 6634 
(1126); 6646 (1138); 6647 
(1139); 6649 (1141); 6666 
(1158); 6676 (1168); 6685 
(1177); 6686 (1178); 6688 
(1180); 6692 (1184); 6695 
(1187); 6705 (1197); 6707 
(1199);

Чарнігаў 6532 (1024); 6659 (1151); 6532 (1024); 6659 (1151); 6706 
(1198);

-

Полацк 6552 (1044); 6552 (1044); 6667 (1159); -

Пераяслаўль 
(Паўднёвы)

6602 (1094); 6602 (1094); -

Растоў 6665 (1157); 6683 (1175); 6683 (1175); -

Смаленск  - 6688 (1180); -

Уладзімір на 
Клязьме

6685 (1177); 6666 (1158); 6683 (1175); 6684 
(1176);

6682 (1174);

Галіч - 6695 (1187); 6698 (1190); -

Берастова 6581 (1073); 6581 (1073); 6581 (1073);

Разань - 6653 (1145); -
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Табліца 2
згадванне «пасаджэння на прастол» князёў у старажытнарускіх летапісах (хі–хіі стст.)

Лаўрэнцьеўскі летапіс Іпацьеўскі летапіс Наўгародскі першы летапіс 
малодшага зводу

Кіеў 6524 (1016); 6584 (1076); 6586 
(1078); 6601 (1093);
6648 (1138); 6657 (1149);
6662 (1154); 6676 (1168);

6524 (1016); 6584 (1076);
6586 (1078); 6601 (1093);
6621 (1113); 6634 (1126);
6654 (1146); 6657 (1149);
6658 (1150); 6659 (1151);
6662 (1154); 6668 (1160);
6677 (1169); 6679 (1171);
6681 (1173); 6682 (1174);
6683 (1175); 6688 (1180);
6702 (1194);

6524 (1016); 6577 (1069); 6621 
(1113); 6633 (1125);
6640 (1132); 6654 (1146); 6662 
(1154); 6663 (1155); 6665 
(1157); 6667 (1159);
6675 (1167); 6679 (1171);

Ноўгарад - 6649 (1141); 6650 (1142); 6686 
(1178);

6625 (1117); 6633 (1125); 6647 
(1139); 6666 (1158);
6685 (1177); 6686 (1178); 6688 
(1180); 6692 (1184); 6695 
(1187);  6705 (1197);
6707 (1199);

Чарнігаў 6532 (1024); 6659 (1151); 6532 (1024); 6659 (1151);
6706 (1198);

-

Полацк 6552 (1044); 6552 (1044); 6667 (1159); -

Растоў 6665 (1157); 6683 (1175); 6683 (1175); -

Смаленск - 6688 (1180); -

Уладзімір на 
Клязьме

6685 (1177); 6666 (1158); 6683 (1175); 6684 
(1176);

6682 (1174);

Галіч - 6695 (1187); 6698 (1190); -

Берастова 6581 (1072); 6581 (1072); 6581 (1072);

Разань - 6653 (1145); -

1.5. еўфрасіння Полацкая і яе спадчына 
ў святле археалагічных даных 

Еўфрасіння Полацкая з’яўлялася неардынарнай асобай у сярэдневяковай гісторыі Усходняй 
Еўропы. Еўфрасіння была дачкой князя Святаслава Георгія, сына знакамітага полацкага князя 
Усяслава Брачыславіча, і, такім чынам, мела прамое дачыненне да полацкага княжацкага дома15. 
Аднак насуперак прадвырашанаму лёсу княжацкіх дачок (замужжа ў адпаведнасці з патрэбамі 
княжацкай сям’і = дзяржаўнымі патрэбамі) Еўфрасіння абрала ўласны лёс насуперак патрыярхальным 
традыцыям таго часу. У парадыгме сумяшчэння асабістых інтарэсаў16 з дзяржаўнымі (рэалізацыя 

15 Найбольш поўны і падрабязны агляд гістарычных паведамленняў пра дзейнасць Еўфрасінні Полацкай з рэканструкцыяй асноўных 
этапаў яе жыцця і поглядаў прыведзены ў працах расійскага гісторыка Л. В. Аляксеева [Алексеев, 2006, с. 52–61]. З пэўнымі ўдакладненнямі 
ў жыццёвым шляху Прападобнай можна вылучыць наступныя ключавыя моманты: даты яе нараджэння, роўна як і даты смерці, з’яўляюцца 
дыскусійнымі, пазначаюцца ў дыяпазоне 1100–1109 гг. і 1167–1174 гг. адпаведна [Алексеев, 2006, с. 52–61; Рассадин]. У дванаццацігадовым 
узросце, насуперак волі свайго бацькі, князя Святаслава-Георгія, Еўфрасіння прыйшла да сваёй цёткі, ігуменні манастыра, з просьбай аб по-
слуху. У статусе паслушніцы займалася перапісваннем кніг у галубцы (прыдзеле) Сафійскага сабора ў Полацку (тут, у саборы, была размеш-
чана вялікая бібліятэка, якая нават у часы Стэфана Баторыя называлася найвялікшым багаццем Полацка), каля 1127–1128 гг. Еўфрасіння 
становіцца ігуменней Спаскага манастыра ў княжацкім мястэчку Сяльцо каля Полацка, спадвігае ў паслушніцы двух сваіх сясцёр. Пад яе 
патранажам будуецца мураваная царква Святога Спаса (другая чвэрць хІІ ст.), адбываецца росквіт і ўзвышэнне статусу Спаскага манастыра 
[Алексеев, 2006, с. 52–61]. Па замове Еўфрасінні полацкім ювелірам Лазарам Богшам створаны Крыж Еўфрасінні Полацкай (1161 г.). Перад 
адыходам у Канстанцінопаль і Святую Зямлю (Палесціну) Еўфрасіння заснавала мужчынскі Багародзіцкі манастыр (верагодна, у мястэчку 
Бельчыцы) [Дук, 2016д]. Ёсць гістарычныя сведчанні прамых кантактаў Еўфрасінні з першымі асобамі Візантыйскай імперыі, менавіта з 
патрыярхам Лукой хрызавергам і візантыйскім імператарам Мануілам І Комніным [Алексеев, 2006, с. 59]. Памерла ў Іерусаліме і пахавана ў 
Багародзіцкім Феадосіевым манастыры, у 1187 г. парэшткі Еўфрасінні перанесены ў Кіеў, у 1910 г. – у Полацк.

16 Паказальна ў гэтым сэнсе галоўнае пытанне, якое, паводле Жыція Прападобнай, у пераказе складальнікаў кнігі «Полацкае радаван-
не» Еўфрасіння задавала самой сабе: «Как это будет, что отец мой мыслит сочетать меня мужу? Но если так случится, то никак невозможно 
будет мне избежать забот и печалей мира сего! Что успели все те люди, которые жили раньше нас? Они венчались, выходили замуж, кня-
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асабістай палітыкі на карысць полацкага княжацкага дома і ўласна Полацкай зямлі) Еўфрасіння 
абрала адзіную на той час альтэрнатыву замужжу – манаскае жыццё. Каб не згубіць статус, роўны 
княжацкаму не толькі па паходжанні, але і па аўтарытэце, Еўфрасіння паставіла мэту стаць не 
проста высокаадукаваным чалавекам, які засвоіў кніжную мудрасць, але і самой перадаваць веды 
праз створаныя ёй манастыры – тагачасныя правобразы адукацыйных устаноў. Дадзеная мэта бы-
ла ёй паспяхова дасягнута: пры Еўфрасінні жаночы Спаскі манастыр дасягнуў росквіту, акрамя таго 
ёй быў заснаваны мужчынскі Багародзіцкі манастыр. У бібліятэках гэтых полацкіх манастыроў пры 
патранажы Еўфрасінні была сабрана разнастайная па змесце літаратура таго часу, якая паводле 
вывучэння сюжэтаў фрэскавага жывапісу Спаса-Праабражэнскай царквы У. Д. Сараб’янавым на ліч-
вала кнігазборы з Канстанцінопаля [Сарабьянов, 2016]. 

Сведчанне высокага сацыяльнага і палітычнага статусу Еўфрасінні Полацкай з’яўляюцца дзве 
актавыя пячаці, якія належалі Прападобнай. Абедзве пячаці былі знойдзены падчас раскопак каля 
Спаса-Праабражэнскай царквы, абставіны знаходак і падрабязная характарыстыка пячацей у 
параўнанні з іншымі прадстаўлены намі ў спецыяльных выданнях [Дук, 2015; Дук, 2017]. Звернем 
увагу на ўласна пячаці і іх функцыянальную прыналежнасць. Так, Прападобная Еўфрасіння 
Полацкая магла выкарыстоўваць дзве пячаці па розным прызначэнні. Першая пячаць, знойдзеная 
ў 2015 г., магла быць уласнай пячаццю Прападобнай (мал. 22). Другая, знойдзеная ў 2017 г., магла 
быць параднай пячаццю, якая выкарыстоўвалася для знешніх сувязей, напрыклад, для дакументаў, 
якія накіроўваліся ў Візантыю (мал. 23). Адначасова гэта парадная пячаць магла быць і пячаццю 
манастыра, і, такім чынам, асоба ігуменні атаясамлівалася з усім манастыром як значным сацыяльна-
палітычным інстытутам тагачаснага Полацка і на землях Усходняй Еўропы ўвогуле. 

мал. 22. Аверс і рэверс асабістай пячаці Прападобнай Еўфрасінні з выявай хрыста Пантакратара (аверс)  
і надпісам: «Ги помози рабе своеи Оф р о сйнйі» ( «Госпадзі, дапамажы рабе сваёй Еўфрасінні») (рэверс). 

Знойдзена ў 2015 г.

мал. 23. Аверс і рэверс параднай пячаці Прападобнай Еўфрасінні з выявай хрыста Пантакратара (аверс)  
і выявай Прападобнай Еўфрасінні Александрыйскай (рэверс).  

Знойдзена ў 2017 г. 

Падчас археалагічных раскопак у 2018 г. каля Спаса-Праабражэнскай царквы быў адкрыты пад-
земны храм, аналагаў якому на тэрыторыі Усходняй Еўропы невядома [Магалинский, 2018, с. 45–50]. 

Па матэрыялах археалагічных ракопак апошніх гадоў была магчымасць даведацца пра пер ша-
пачатковую задуму, якая была ўкладзена ў будаўніцтва Спаса-Праабражэнскага храма (мал. 24).
жили, но память о них прошла, сгинула, как паутина или пыль, не оставив по себе на земле никаких следов. А вот те жены, которые пошли 
за христом, посвятив жизнь свою Ему, как Жениху, и отдали тела свои на мучения и смерть или провели время жития своего в строгом 
посте и молитве, – они остались памятны на земле и записаны на Небесах, где со святыми Ангелами и человеками вечно ликуют, вознося 
непрестанное благодарение Спасителю Богу. Земная же слава – дым и прах, подобно пару расходится она по ветру и проходит без следа» 
[Полоцкое радование, 2010, с. 15].

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



34

мал. 24. Рэканструкцыя плана Спаса-Праабражэнскага храма  
на аснове архітэктурна-археалагічных даследаванняў 2015–2018 гг.: 

1 – рэканструкцыя плана храма на ўзроўні падлогі падземнага храма; 
2 – рэканструкцыя плана храма на ўзроўні падлогі наоса храма (аўтары Я. М. Торшын і П. Л. Зыкаў)

Археалагічныя раскопкі паказалі, што да храма былі прыбудаваны галерэі з паўночнага і 
паўднёвага бакоў, якія мелі шырыню каля 4,2 м. З усходняга боку галерэі былі завершаны невялікімі 
апсідамі, у якіх размяшчаліся алтары. Заходняя сцяна галерэй прыблізна супадала з заходняй сця-
ной экзанартэкса, які таксама з’яўляўся прыбудовай храма з боку ўвахода. За кошт экзанартэкса 
храм быў даўжэйшы на 4,6 м. Шырыня экзанартэкса адпавядала шырыні цэнтральнай часткі храма. 
З захаду да экзанартэкса храм меў яшчэ адну прыбудову, якая магла з’яўляцца прытворам. Усе 
канструкцыі дабудаваны да храма без перавязкі з асноўным аб’ёмам – такія прыёмы характэрны 
для будаўніцтва таго часу.

Паміж паўднёвай сцяной экзанартэкса і паўднёвай галерэяй размяшчаўся невялікі участак зямлі 
шырынёю каля 50–60 см, які быў незабудаваны. Фактычна ён аддзяляў заходнюю частку паўднёвай 
галерэі ад сцяны храма. Дадзеная частка галерэі мела сваё індывідуальнае архітэктурнае завяр-
шэнне. Так, было вызначана, што тут размяшчалася падземнае памяшканне (храм), якое размяш-
чалася ніжэй дзённай паверхні хІІ ст.

Памяшканне, якое размяшчалася над падземным храмам, захавалася фрагментарна. Аб тым, што 
тут існавала пэўная канструкцыя, сведчыць невялікі кавалак паўночнай сцяны і рэшткі паўднёвай сця-
ны, у якой была ўладкавана лесвіца ў падземную частку. Магчыма, наземнае памяшканне было багата 
распісана фрэскамі: у запаўненні апошняга было выяўлена вельмі многа кавалкаў тынкоўкі з фрэска-
вым роспісам. Тынкоўка магла асыпацца са сцен і патрапіць у падземнае памяшканне пасля разбурэн-
ня сцен наземнай часткі (мал. 25). Верагодна, надземная канструкцыя таксама з’яўлялася невялікім 
храмам, пра што сведчыць багаты фрэскавы роспіс. Далейшая рэканструкцыя фрэскавага жывапісу, 
магчыма, зможа праліць святло і даць адказ на прызначэнне апісанай надземнай пабудовы.

Падземнае памяшканне складалася з дзвюх частак: вялікай (244 × 144–150 см) і меншай (90–
94 × 134–140 см). Сцены падземнага памяшкання былі ўзведзены з плінфы на цамяначнай (вапна 
з дабаўленнем бітай цэглы) рошчыне ў тэхніцы «са схаваным радам». Старажытны мур быў моцна 
разбураны. Паверхня сцен захавалася толькі на асобных невялікіх участках. Фрагментаў фрэска-
вага жывапісу на сценах не вяўлена. Першапачатковая падлога была зроблена з прамавугольных 
і квадратных кавалкаў плінфы, якія такама былі пакладзены на рошчыну. У больш позні час (маг-
чыма, пры рамонце) падлогу зрабілі драўлянай: на чатыры лагі быў пакладзены насціл з дошак. 
Захаваліся асобныя спарахнелыя дошкі і лагі.
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мал. 25. Кавалкі тынкоўкі з фрэскавым роспісам, выяўленыя ў запаўненні падземнага храма

Падземнае памяшканне было перакрыта корабавым скляпеннем. Над асноўным шырокім 
аб’ёмам скляпенне захавалася часткова. Скляпенне над больш вузкім усходнім аб’ёмам інтэр’ера 
падземнага памяшкання захавалася значна лепш. Тут яно было складзена ў два слоі. Верхні слой 
працягвае скляпенне над асноўным шырокім аб’ёмам. А ніжняе скляпенне перакрывае толькі 
ўсходнюю частку. У дадзеным месцы атрымалася дакладна вызначыць першапачатковую вышыню 
памяшкання – 198 см. 

Каля ўсходняй сцяны быў выяўлены сталец, складзены з плінфы на цамянцы. На бакавых сце-
нах уходняй часткі інтэр’ера падземнага памяшкання (справа і злева) зафіксаваны рэшткі двух пра-
мавугольных ніш. Наяўнасць стальца і ніш сведчыць пра набажэнскае прызначэнне апісанай пабу-
довы, фактычна ўсходняя частка памяшкання з’яўляецца алтаром, а ўся падземная канструкцыя – 
невялікай царквой (мал. 26).

мал. 26. 1 – агульны выгляд падземнага храма (злева – драўляныя канструкцыі для ўмацавання скляпення;  
на пярэднім плане драўляная лага падлогі); 2 – выгляд алтара падземнага храма. 

Па выніках археалагічных раскопак 2018 г. (фота В. М. Мацвеева)
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Спуск у падземнае памяшканне ажыццяўляўся па лесвіцы, якая размяшчалася ў тоўшчы 
паўднёвай сцяны. Лесвіца будавалася ў два прыёмы і мела дзве канструктыўныя часткі. Адна з іх 
узведзена ў тоўшчы паўднёвай сцяны, тут сцяна мела таўшчыню да 0,9 м пры шырыні лесвічнага 
праёма 0,6 м. Усяго зроблена пяць прыступак, вышыня якіх дасягала 0,3 м. Лесвічны марш у за-
ходняй прыбудове ўзведзены перпендыкулярна паўднёваму праходу, шырыня лесвіцы складае 
0,53 м. Пры пераходзе лесвіцы з паўднёвай часткі ў заходнюю была ўладкавана пляцоўка з двума 
прыступкамі. Уваход у сам падземны храм ажыццяўляўся з захаду і размяшчаўся перпендыкулярна 
заходняму праходу. Такім чынам, у падземны храм можна было трапіць наступным чынам: спачатку 
трэба было спусціцца на пяць прыступак у тоўшчы паўднёвай сцяны, потым павярнуць направа і 
спусціцца яшчэ на дзве прыступкі, потым яшчэ раз павярнуць направа і ўвайсці ў памяшканне.

У паўночнай сцяне асноўнага аб’ёма падземнага памяшкання была выяўлена ніша з арачным 
перакрыццем (аркасоль). Звычайна такія нішы прызначаліся для пахаванняў. Узвядзенне пахаваль-
ных аркасоляў – вельмі распаўсюджаная практыка ў старажытнарускім мураваным дойлідстве. 
У інтэр’еры асноўнага аб’ёма Спаса-Праабражэнскай царквы такія канструкцыі былі ўладкаваны ў 
бакавых сценах, адна аркасоля была ўскрыта падчас раскопак у былым інтэр’еры галерэі. У пад-
земным храме глыбіня аркасолі складала 0,7 м. Арка нішы шырынёю 1,47 м і вышынёю 0,6 м была 
закладзена плінфай да самага верху. Яшчэ ў старажытнасці муроўку часткова разабралі, магчы-
ма, для таго каб вынуць рэшткі памерлага. Ніша аркасолі была запоўнена вапнавай рошчынай і 
будаўнічым смеццем. Зверху прастора аркасолі была перакрыта дробнымі валунамі на белай вап-
нава-пясчанай рошчыне. Такое запаўненне магло ўтварыцца ці падчас рамонту, ці пры разбурэнні 
падземнай і наземнай канструкцый (аб гэтым сведчаць знаходкі з аркасолі ў выглядзе дробных 
фрагментаў тынкоўкі з фрэскамі і будаўнічае смецце).

Рэштак пахавання ў аркасолі не выяўлена. Адсутнічае і пахавальны інвентар. Відавочна, аркасоль 
была ўскрыта мэтанакіравана для перазахавання рэштак [Магалинский, 2018, с. 49].

Падземны храм мог быць асвечаны ў гонар св. Георгія. Аб гэтым сведчаць два фрагменты 
ўнікальнай знаходкі – абраза з выявай Святога Георгія. Кавалкі абраза былі выяўлены сярод 
фрагментаў тынкоўкі з фрэскавым роспісам у запаўненні культурнага пласта падземнага храма. 
Абразок быў зроблены з каменю ружовага колеру. Захаваліся верхняя частка з паўкруглым 
завяршэннем, на якой размешчана рэльефная выява кап’я і надпіс «Агиос Геор (гиос)». Другая частка 
паходзіць ад ніжняга правага вугла абразка з фрагментаванымі выявамі пласціністага даспеха, 
круглага шчыта, адзення. Па контуры абразка размешчана рамка. Памеры верхняга фрагмента 
3,6 х 3 см пры таўшчыні 0,6–1 см, ніжняга – 3,9 х 3,5 м пры таўшчыні 1–1,1 см. Цэлы абразок быў 
прамавугольны 13 х 10,5 см з акруглым верхам і з пагруднай выявай св. Георгія (мал. 27). 

мал. 27. Магчымая форма абразка св. Георгія з раскопак падземнага храма ў 2018 г. 
(аўтар рэканструкцыі – А. Л. Коц)
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Традыцыя пагрудных выяў св. Георгія не з’яўляецца шырока распаўсюджанай у творах ся рэд-
невяковага мастацтва. На абразах і ў фрэскавым роспісе св. Георгій, як правіла, быў прад стаўлены 
ў поўны рост. У Полацку выява св. Георгія адлюстравана на фрэсках Спаса-Праабражэнскай царквы 
(мал. 28) [Сарабьянов, 2016, с. 197].

мал. 28. Велікамучанік Георгій Перамаганосец.  
Роспіс усходняй грані паўночна-заходняга падкупальнага слупа

Яшчэ адна знаходка св. Георгія ў поўны рост была выяўлена падчас раскопак у 1995 г. на тэрыторыі 
Верхняга замка (мал. 29.1). Стылістычна падобныя абразкі былі выяўлены ў Полацку ў 1967 г. пры 
раскопках на Верхнім замку (абраз святых Канстанціна і Алены; мал. 29.2) [Штыхов, 1975, с. 111–114] 
і падчас раскопак храма на стрэлцы Ніжняга замка (фрагмент абраза св. Барыса і Глеба; мал. 29.3)17.

мал. 29. 1 – абразок св. Георгія з раскопак С. В. Тарасава на Верхнім замку; 2 – абразок святых Канстанціна 
і Алены з раскопак Г. В. Штыхава на Верхнім замку; 3 – абразок св. Барыса і Глеба з раскопак 

П. А. Рапапорта так званага «храма на стрэлцы Ніжняга замка»
17 Выказваем падзяку супрацоўнікам фондаў Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка за магчымасць апра-

цаваць і апублікаваць фондавыя матэрыялы.
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Такім чынам, найбольш верагодна, што падземная царква была асвечана ў гонар святога Георгія, 
а аркасоль у дадзенай царкве магла прызначацца для захавання рэшткаў князя Святаслава-Георгія, 
бацькі прападобнай Еўфрасінні і магчымага кцітара18 Спаса-Праабражэнскай царквы і ўсяго мана-
стыра [Магалинский, 2018, с. 49]. 

У падтрымку гіпотэзы пра размяшчэнне ўласнай пахавальні князя Георгія ў падземным хра-
ме можна выказаць наступныя меркаванні. Полацкі князь Святаслаў Георгій (імя «Георгій» князь 
атрымаў пасля хрышчэння) быў малодшым сынам Усяслава Брачыславіча (1044–1101 гг.). Пра 
дзейнасць гэтага князя захавалася вельмі мала звестак. Дата яго нараджэння і смерці невядомыя, 
у летапісах яго імя згадваецца аднойчы пад 1129 г. [Данилевич, 1896, с. 72]. Вядома, што ён у 1129 
г. быў высланы разам з іншымі полацкімі князямі – Давідам і Расціславам Усяславічамі, а таксама 
Васілём і Іванам Рагвалодавічамі з жонкамі і дзецьмі ў Царград [Данилевич, 1896, с. 78].

Паводле рэканструкцый генеалогіі полацкіх князёў Рагвалодавічаў у Святаслава Георгія 
было трое сыноў – Васілька, Давыд і Вячаслаў і дзве дачкі – Еўфрасіння (Прадслава) і Еўдакія 
(Гарадзіслава) [История белорусской государственности, 2018, т. 1, c. 176]. Вядома, што абедзве 
дачкі прынялі манаства.

З высылкі князі Усяславічы так і не вярнуліся [Данилевич, 1896, с. 81]. Сама меней звесткі пра іх 
дзейнасць у летапісах адсутнічаюць. Вядома толькі, што полацкія князі «з пахвалою» служылі пры 
двары візантыйскага імператара [Алексеев, 2006, с. 15]. У 1140 г. два князі вяртаюцца з высылкі, 
але летапісец не называе іх імёнаў [Данилевич, 1896, с. 81]. Паводле Л. В. Аляксеева, гэта маглі 
быць Рагвалод і Іван Барысавічы, а таксама Расціслаў Глебавіч [Алексеев, 2006, с. 15]. Васілька 
Святаславіч, сын Святаслава Георгія, згадваецца ў 1133 г. [Данилевич, 1896, с. 82]. Гэты князь, маг-
чыма, мог пазбегнуць высылкі. 

Такім чынам, усе выгнаннікі Усяславічы скончылі жыццёвы шлях па-за межамі роднай зямлі. 
Практыку пахавання асоб княжацкага роду пры канстанцінопальскіх манастырах пацвярджаюць 
звесткі летапісаў: Ксенія, жонка полацкага князя Брачыслава (Васількавіча) з Заслаўя, была пахава-
на ў манастыры прарока Данііла ў Канстанцінопалі [Данилевич, 1896, с. 81]. Сама Еўфрасіння, калі 
здзейсніла паход у Царград, была пахавана ў манастыры св. Феадосія (1173 г.), і ў 1187 г. яе мошчы 
былі перанесены ў Кіева-Пячэрскую лаўру. Няма сумненняў, што лёс быць пахаванымі пасля смерці 
ў адным з манастыроў Канстанцінопаля напаткаў і высланых полацкіх князёў Усяславічаў.

Адносіны Еўфрасінні з бацькам, князем Георгіем, вызначаліся дзвюма знакавымі падзеямі, 
звязанымі з рашэннем яго дачок адмовіцца ад свецкага жыцця і прыняць манаства. Абодва разы 
князь Георгій сустрэў гэтую навіну з вялікім жалем. Адыход у манаства Еўфрасінні і прыняцце мана-
скага сану Прадславы падаецца ў «Жыціі» наступным чынам: «Отец ея, скоро иде в манастырь, и 
жалостно терзаше власы главы своея, и любезно целоваше ю, глаголя: «Горе мне, чадо мое! Почто 
ми сице сотворила еси, и печаль души моей принесе? Почто ми преже сего мысли сея не явила 
еси? Люте мне, чадо мое сладкое, жалости сердца моего! О горе мне, чадо мое милое! Како гонь-
знет доброта твоя вражые пронырьство? Уже достоит ми плакатися оструплению душею к Господу 
Богу моему, да внидеши в чрьтог Царствия Его». Жалость же бысть всем в дому его о ней» (тут і 
далей цытаты з «Жыція Прападобнай» паводле выдання 1994 г. [Кніга жыцій і хаджэнняў, 1994].

У адносінах да адыходу ў манаства Гарадзіславы, сястры Еўфрасінні, у той жа крыніцы засвед-
чана наступнае: «И тако посла ко отцу своему, глаголящим: «Пусти ко мне сестру мою Городисла-
ву, – тако ей беста имя нарекла родителя, – да научится, – рече, – грамоте». Он же пусти ю к ней. 
Она же с прилежанием учаше ея спасению души. Сия же со прилежанием приимаше, яко нива 
плодовита, умягчнивши сердце свое, и глаголаше: «Господь Бог да устроит ми на спасение души 
моей твоими святыми, госпоже, молитвами». Сие рекши ей. Преподобная же Еуфросиния, введши 
ю в церковь, и повеле иерееви, огласивши, облещи в черьнеческия ризы, и нарече имя ей Евдокия. 
И по малех днех присла отец к ней, глаголя: «Пусти уже сестру свою ко мне!» Она же отвеща: «Еще 
не извыче всей грамоте». Уведев же отец яе, яко утаивши его, постриже ю, и възъярися на пре-
подобную Еуфросинию, сердцем горя, приехав к манастыреви, и глагола: «Чадо мое, что створи? 
Приложи ми сетование к сетованию и души моей печаль к печали». И сия ему глаголющу от горести 
сердца своего, реками слез часто изливаше от оочию своею, любезно дрьжа Евдокею и глаголя: 
«Чада моя, на се ли вас родих, или на се вас мати воспита? Ужели ваю брак уготовах? Ужели чертог 

18 Кцітарам называюць дабрадзея, які спансіруе, вылучае сродкі на будаўніцтва храма або яго рамонт, а таксама на аздабленне царквы 
абразамі, фрэскамі, мазаікамі і інш. [Преображенский, 2010, с. 4–5]. На тэрыторыі Усходняй Еўропы вялікая колькасць мураваных храмаў 
з’яўляюцца кцітарскімі. На фрэсках сярэднявечных храмаў у Старажытнай Русі, Візантыі былі шырока распаўсюджаны выявы кцітараў. 
Як правіла, іх малявалі з дарамі ў руках: гэта мог быць храм на руцэ або кніга. У гэтым кантэксце паказальна выява княжны Еўфрасінні з 
храмам на руцэ [Сарабьянов, 2016, с. 287] на фрэсцы ва ўласнай келлі, дзе і быў створаны храм-мемарыял у гонар Прападобнай пасля яе 
смерці.
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и брачныя ризы ваю на сетование положих собе? Чада моя милая, что ми воздаста, в радости место 
горькиа печали сердце мое наполниста!» Вси же бояре его, слышавше жалость князя своего, горко 
плакахуся о напрасней печали князя своего. Блаженая же Еуфросиния отвещеваше ко отцу своему: 
«Что ради печалуешися на мя? Имееве печальника и помощника единого – Бога». Отец же ея малу 
утеху приим от словеси преподобныя Еуфросинии, еха в дом свой. И Евдокия же пребываше в ма-
настыри, повинующися сестре своей».

З прыведзеных урыўкаў тэксту «Жыція» відавочны вельмі цёплыя і спагадлівыя адносіны 
бацькоў да сваіх дачок, якіх яны вельмі любілі. Відавочна, што такія ж пачуцці да сваіх бацькоў мела 
і Еўфрасіння, і па гэтай прычыне можа быць цалкам зразумелым яе жаданне ўшанаваць памяць 
пра свайго бацьку пасля яго смерці. Не выключана, што менавіта рэшткі Святаслава Георгія былі 
прывезены з месца першапачатковага пахавання ў адным з канстанцінопальскіх манастыроў у По-
лацк для перазахавання. Такім чынам, Прападобная магла ўшанаваць памяць і аддаць апошнюю 
даніну павагі свайму бацьку, якому ў эмацыянальным сэнсе  вельмі балюча даўся адыход у мана-
стыр абедзвюх сваіх дачок. Паколькі ні дата, ні абставіны і месца смерці Святаслава Георгія невядо-
мыя, можна гаварыць пра тое, што гэтая падзея адбылася пры жыцці Еўфрасінні і ў яе быў час, каб 
арганізаваць перамяшчэнне рэшткаў свайго бацькі з Канстанцінопаля ў Полацк.

На аснове летапісных сведчанняў можна меркаваць, што князь Святаслаў-Георгій памёр на чу-
жыне ў прамежак часу з 1128 (высылка князёў) па 1140 г. (вяртанне некаторых з іх у Полацк). Такім 
чынам, прыблізная дата смерці князя Георгія супадае з перыядам будаўніцтва Спаса-Праабражэн-
скага храма, які прыпадае на 1124–1137 гг.19 

Пахавальная аркасоль мае нішу шырынёю 1,47 м пры глыбіні 0,7 м і вышыні 0,6 м. Такія невялікія 
памеры выключаюць магчымасць пахавання цела памерлага адразу пасля смерці, але сведчаць 
пра магчымасць пахавання касцявых рэшткаў чалавека. Гэтая акалічнасць дазваляе выказаць чар-
говае меркаванне, што па просьбе Еўфрасінні ў Полацк з Візантыі былі прывезены рэшткі князя 
Георгія, якія і былі пахаваны ў аркасолі падземнага храма.

Спаса-Праабражэнская царква з’яўлялася храмам, пабудаваным па замове Прападобнай 
Еўфрасінні і па яе задуме. У келлі Прападобнай быў створаны храм-мемарыял у гонар Еўфрасінні. 
На думку У. Д. Сараб’янава, гэты мемарыял мог быць уладкаваны пасля смерці Еўфрасінні пры па-
транаце яе сястры Еўдакіі, паколькі стылістыка фрэскавага жывапісу з келлі характэрная для мяжы 
хІІ–хІІІ стст. [Сарабьянов, 2009, с. 216–218]. Такі самы храм-мемарыял у гонар свайго бацькі мог 
быць уладкаваны Еўфрасінняй у падземнай частцы галерэі храма. Акрамя канстатацыі прымянен-
ня ў Спаскай царкве нестандартных архітэктурных рашэнняў і самога факта наяўнасці ўнікальнага 
збудавання – падземнага «храма ў храме», дазволім засяродзіцца на выснове, што мураваная царк-
ва ў гонар Святога Спаса мела шматфункцыянальнае прызначэнне, падземны храм гэтай царквы, 
найбольш верагодна, быў пахавальняй князя Святаслава-Георгія, бацькі Прападобнай Еўфрасінні, 
і першай атрыбутаванай пахавальняй полацкіх князёў Рагвалодавічаў.

19 Дадзеная дата абгрунтавана па матэрыялах дэндрахраналогіі рэшткаў драўніны са Спаса-Праабражэнскай царквы, які быў зробле-
ны спецыялістам «Інстытута эксперыментальнай батанікі В. Ф. Купрэвіча НАН Беларусі» ў 2016 г. [Ярмохiн, 2016, с. 13–17].

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



40

Г Л А В А   2
Полацк у складзе вкл:  

уладары і грамадства ў хііі–XV стст.

Нягледзячы на тое што Полацк заўсёды займаў асобае месца ў гісторыі беларускіх зямель, 
падзеі xII – пачатку xIII ст. аслабілі Полацкае княства, адсунуўшы яго на другі план на палітычнай 
арэне. Да нашых дзён дайшло мала дакладных звестак пра дадзеную палітыю і яе ўладароў 
у xIII ст. Тэрыторыя Старажытнай Русі ў гэты час з’яўлялася кангламератам разрозненых княстваў, 
якія гублялі свае тэрыторыі і магутнасць. Тым не менш летапісныя даныя паказваюць, што нават у 
смутны час Полацк з’яўляўся асаблівым утварэннем, валодаючым дастаткова вялікай палітычнай 
сілай і аўтарытэтам, якія захаваліся нават пасля ўтварэння ВКЛ. 

З мэтай поўнага разумення працэсаў, якія мелі месца на Полацкай зямлі падчас яе ўваходжання 
ў склад ВКЛ, неабходна звярнуць увагу на папярэдняе стагоддзе і прааналізаваць, як развіваліся 
ўзаемаадносіны паміж Полацкам і Літвой напярэдадні ўтварэння новай дзяржавы. Вядома, што 
такія кантакты існавалі на працягу доўгага часу. 

Яшчэ з канца xII ст. полацкія князі прыцягвалі літоўцаў для сумесных паходаў [Аляксандраў, 
1994, с. 18]. Уладары княства мелі значны аўтарытэт у тагачасных еўрапейскіх краінах. Так, адной 
з інфарматыўных крыніц у кантэксце аналізу ролі полацкіх уладароў і эвалюцыі іх узаемаадносін 
з будучымі вялікімі князямі Літвы напярэдадні ўтварэння ВКЛ з’яўляецца «хроніка Лівоніі» 
Генрыха Латвійскага («Heinrici Cronicon Lyvoniae») [Lettus Henricus, 1853; Генрих Латвийский, 
1996]. Пры гэтым найбольш яркай фігурай дадзенага часу з’яўляецца полацкі князь Уладзімір. 
Аўтар надае значную ўвагу яго асобе, характарызуючы ўладара як мудрага і справядлівага 
правіцеля, таленавітага палкаводца.

Пад 1206 г. храніст распавядае пра тое, што біскуп ордэна, «жадаючы набыць сяброўства 
і размяшчэнне Уладзіміра, караля Полацкага, якія той выяўляў да яго папярэдніка, біскупа 
Мейнарда, паслаў яму праз абата Тэадэрыха баявога каня з узбраеннем, але па дарозе літоўцы-
разбойні кі абрабавалі абата» [Генрих Латвийский, 1996, c. 95]. Гэтая фраза сведчыць пра аўта-
рытэт, які меў полацкі князь у вачах еўрапейскай хрысціянскай супольнасці. Як бачна, у тэксце 
падкрэсліваецца высокі статус полацкага правіцеля, да якога храніст скарыстоўвае еўрапейскую 
каралеўскую тытулатуру. На думку Генрыха Латвійскага, статус Полацкага сюзерэна роўны статусу 
заходнееўрапейскіх манархаў-каралёў.

Акрамя таго, у крыніцы ўтрымліваюцца красамоўныя сведчанні пра данніцкаю незалежнасць 
ліваў ад Полацка. Асабліва паказальна ў дадзеным выпадку апісанне візіту ў Полацк біскупа і яго 
людзей на перамовы з князем Уладзімірам. Немцы, уступіўшы ў горад, засталі там ліваў, таемна 
дасланых іх старэйшынамі, «якія, імкнучыся схіліць караля да выгнання тэўтонаў з Лівоніі, у ліслівых 
і хлуслівых словах паведамлялі яму ўсё, што толькі маглі падступна прыдумаць або сказаць су-
праць біскупа і яго людзей... Ставячыся да іх слоў з залішняй даверлівасцю, кароль загадаў усім, 
хто знаходзіцца ў яго каралеўстве, як мага хутчэй рыхтавацца да паходу, каб, узяўшы неабходнае 
на дарогу, на караблях або на плытах з бярвення па цячэнні ракі Дзвіны хутка і зручна падысці да 
Рыгі. Таму і выйшла так, што тэўтонскія паслы, не ведаючы ні пра выкліканні ліваў, ні пра намеры 
караля, атрымалі загад з’явіцца да караля, а там іх, пры лівах, спыталіся, якая прычына іх прыходу. 
Яны патлумачылі, што прыйшлі дзеля міру і сяброўства, а ў гэты час лівы наадварот заявілі, што 
тэўтоны і не хочуць і не выконваюць міру» [Генрих Латвийский, 1996, с. 96].

З кантэксту крыніцы відавочна, што полацкія князі ў дадзены час выступалі ў ваенных паходах 
на баку ліваў, аказваючы ім заступніцтва як сваім даннікам. У пацвярджэнне гэтаму можна прывесці 
наступную фразу з хронікі: «Пазней хтосьці з ліваў, упарты ў падступнасці, паведаміў караля по-
лацкага праз ганцоў аб уроне, панесеным імі, і прасілі прыйсці на дапамогу ім супраць тэўтонаў, 
карыстаючыся ў асаблівасці часам, пакуль у Рызе заставалася няшмат людзей, а іншыя паехалі 
з біскупам. Слухаючыся іх клічу і саветаў, кароль сабраў войска з усяго свайго каралеўства, а такса-
ма ад суседніх каралёў, сваіх сяброў, і з вялікай храбрасцю спусціўся ўніз па Дзвіне на караблі. Пры 
высадцы ў Ікесколы многія з іх былі параненыя балістытам рыцара Конрада...» [Генрих Латвийский, 
1996, с. 103].

Пасля паражэння ў бітве ў 1208 г. «кароль паслаў вялікаму каралю Уладзіміру лепшых 
тэўтонскіх коней, балістыт, панцыры» і да таго падобнае, а разам з тым прасіў і раіў як мага хутчэй 
сабраць войска і ісці браць Рыгу, дзе, як ён паведамляў, засталося мала народу, прычым лепшыя 
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забітыя ім, а іншыя сышлі з біскупам. Пачуўшы пра гэта, «Уладзімір з залішняй даверлівасцю 
склікае ўсіх сваіх сяброў і людзей свайго каралеўства» [Генрих Латвийский, 1996, с. 112]. Між 
тым, біскуп, даведаўшыся пра падзеі, якія адбыліся ў Рызе, склікаў зноў войска, якое складалася 
часткова з уласных сіл, часткова з наймітаў, і вярнуўся туды, каб «стаць сцяной за дом Гасподні»: 
«Калі рускія пачулі, што тэўтоны і лівы сабраліся ў Рызе, яны, баючыся за сябе і за свой замак, ве-
даючы, што паступілі блага, і не смеючы чакаць прыходу рыжан у замку, сабралі сваю маёмасць, 
падзялілі паміж сабой коней і зброю тэўтонаў, падпалілі замак Кукенойс і пабеглі кожны сваёй 
дарогай» [Генрих Латвийский, 1996, с. 112].

Зразумела, аўтар хронікі меў свае мэты пры апісанні дадзеных падзей. У прыватнасці, ён 
хацеў паказаць, што Лівонская Царква ў тыя часы знаходзілася сярод вялікай колькасці язычніцкіх 
плямёнаў і, як следства, цярпела нямала бедстваў, таму што ўсе яны мелі адну мэту, а менавіта – 
яе знішчэнне. Тым не менш паважлівае стаўленне, якое храніст праяўляе да полацкага правіцеля, 
можна растлумачыць панаваннем хрысціянства на беларускіх землях, а значыць – і прызнанне 
легітымнасці князя Полацка як хрысціянскага ўладара. У гэтай сувязі цалкам лагічна разгледзець 
наступнае паведамленне Генрыха Латвійскага, згодна з якім «Арнольд, брат-рыцар, быў пасланы з 
таварышамі да караля полацкага даведацца, ці не пагадзіцца ён на мір і ці не адкрые рыжскім купцам 
доступ у свае ўладанні» [Генрих Латвийский, 1996, с. 137]. Князь Уладзімір, прымаючы іх, выказаў 
радасць з нагоды міру і заспакаення, а таксама паслаў з імі ў Рыгу Лудольфа, па ўсёй бачнасці, 
шляхетнага прадстаўніка смаленскага набілітэту, каб абмеркаваць шэраг важных палітычных і 
эканамічных пытанняў: «калі яны прыбылі ў Рыгу і выклалі жаданне караля, рыжане пагадзіліся, і 
тады ў першы раз быў заключаны вечны свет паміж імі і каралём, з тым аднак, каб каралю штогод 
плацілася належная даніна лівамі або за іх біскупам» [Генрих Латвийский, 1996, с. 158]. Зразумела, 
што дасягнута дадзенае пагадненне было не толькі для забеспячэння міру на дадзеных землях, але 
было абумоўлена больш глыбокімі дыпламатычнымі інтарэсамі.

Так, з гэтай жа хронікі вынікае, што полацкі «кароль паслаў біскупу запрашэнне прыбыць для 
спаткання з ім у Герцыкэ, каб даць адказ пра ліваў, былых даннікаў караля; каб тут жа сумесна 
дамовіцца аб бяспечным плаванні купцоў па Дзвіне і, аднавіўшы свет, тым лягчэй супрацьстаяць 
літоўцам. Падчас перамоў два бакі абмяркоўвалі не толькі эканамічныя і дыпламатычныя пытанні, 
але таксама праблему хрысціянізацыі ліваў. Біскуп, узяўшы з сабой сваіх людзей і караля Уладзіміра, 
з братамі-рыцарамі і старэйшынамі ліваў і лэтаў, адправіўся насустрач каралю. З ім ішлі і купцы на 
сваіх караблях, прычым усе надзелі даспехі, асцерагаючыся літоўскіх засад па абодвух берагах 
Дзвіны» [Генрих Латвийский, 1996, с. 180].

Дадзеная цытата дазваляе зрабіць выснову аб тым, што, нягледзячы на некаторыя сумесныя 
паходы, выкліканыя адзінымі ваенна-палітычнымі мэтамі, да пачатку xIII ст. літоўцы ўяўлялі значную 
пагрозу не толькі для ордэна, але і для самога Полацка. Наколькі відаць з тэксту хронікі, Полацк і 
ордэн бачылі неабходнасць у злучэнні сіл для сумеснага супрацьстаяння ваяўнічым суседзям. Такім 
чынам, верагодна, што ў першыя дзесяцігоддзі названага стагоддзя паміж Полацкам і Літвой не 
было ніякіх дамоўных адносін, а іх ваенныя місіі насілі сітуацыйны характар [Заяц, 1997, с. 224–225]. 
Больш за тое, крыніца красамоўна сведчыць пра баявыя сутыкненні паміж дружынай полацкага 
князя і літоўскімі атрадамі. Разам з тым звяртае на сябе ўвагу высокі статус, які атрымлівае правіцель 
Полацка з боку нямецкага храніста. Апошні ставіць яго на одну прыступку з іншымі еўрапейскімі 
манархамі і, такім чынам, цалкам прызнае легітымнасць праўлення полацкага князя і суверэннасць 
самога княжання.

Тым не менш поўнага кансэнсусу ў дыпламатычных перамовах з біскупам ордэна дасягнуць не 
ўдалося. У прыватнасці, па такіх пытаннях, як традыцыйны збор даніны з ліваў на карысць Полац-
ка. Менавіта таму праз чатыры гады полацкі князь Уладзімір у саюзе з літоўцамі распачаў паход на 
Рыгу. храніст паведамляе, што 10 красавіка 1216 г. эсты паслалі Уладзіміру просьбу прыняць удзел 
у паходзе на Рыгу: «І спадабалася каралю задума вераломных, так як ён заўсёды імкнуўся разбу-
рыць лівонскую царкву, і паслаў ён у Русію і Літву і склікаў вялікае войска з рускіх і літоўцаў» [Генрих 
Латвийский, 1996, с. 180]. Як вядома, калі ўжо было ўсё гатова да паходу, князь Уладзімір раптоўна 
памёр. Кааліцыйнае войска разышлося, паход так і не адбыўся.

Вельмі паказальна ў гэтых адносінах паведамленне крыніцы аб тым, што менавіта князь Уладзімір 
выступаў ініцыятарам стварэння сумесных саюзных сіл, якія складаліся з яго дружыны, усходніх 
славян-палачан, а таксама балтаў-літоўцаў. Гэта, несумненна, азначае, што ён меў не толькі высокі 
міжнародны аўтарытэт і статус суверэннага правіцеля, але і праводзіў даволі актыўную знешнюю 
палітыку. 
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Такім чынам, у пачатку xIII ст. Полацк у хроніках бачыцца больш значнай і арганізаванай сілай, 
чым літоўцы [Володихин, 2000, с. 173–174]. Акрамя таго, ён мае моцнага правіцеля, сапраўднага 
ўладара сваёй зямлі, главу войска. Літоўцы ж з’яўляюцца хутчэй разрозненымі ваеннымі атрадамі, 
якія наймаюцца час ад часу для здзяйснення ваенных паходаў полацкім князем. Полацкае княства 
пад пяром храніста малюецца як моцная дзяржава, якая, дзякуючы сваёй ваеннай моцы і гарадам-
калоніям на тэрыторыі Латвіі, кантралюе значную частку балцкіх зямель. Правіцелі Полацкай зямлі 
маюць аўтарытэт, у тым ліку і міжнародны, і з імі не могуць не лічыцца суседзі.

Але да сярэдзіны xIII ст. сітуацыя карэнным чынам змяняецца. Нечаканая смерць Уладзіміра ў 
1216 г. выклікала чарговую барацьбу за полацкі прастол, аслабленне яго пазіцый. У 1223 г. смаляне 
захапілі Полацк: «генваря въ 17, при князе Борисе и Глебе». Там, хутчэй за ўсё, стаў правіць старэйшы 
сын Мсціслава-Барыса Старога – Святаслаў Мсціславіч [Полное собрание русских летописей, т. 3, 
с. 263; Кузьмин, 2003]. Ва ўсялякім выпадку менавіта ён з палачанамі захапіў Смаленск у 1232 г. 
[Полное собрание русских летописей, т. 3, 1950, с. 72; Кузьмин, 2003, c. 7]. Улічваючы той факт, што 
смаленскія, уладзіміра-суздальскія і віцебскія князі былі ў цесных роднасных адносінах, А. Кузьмін 
робіць меркаванне, што князі Барыс і Глеб маглі быць прадстаўнікамі іншай лініі полацкіх князёў – 
мінскай альбо друцкай [Кузьмин, 2003, с. 7].  

30-я гг. xIII ст. могуць характарызавацца адноснай стабілізацыяй палітычнага жыцця Полацка, што 
было звязана з пасаджэннем на стол Брачыслава каля 1232 г. [Кузьмин, 2003, c. 7]. У гэты час летапісы 
больш не фіксуюць міжусобіц. Але і ўвогуле Полацк на некаторы час амаль знікае з іх старонак. 

Пасля нашэсця мангольскіх туменаў Бату-хана на першы план у летапісах і хроніках вылучаюцца 
літоўцы і іх уладары. Пасля 1250 г. першачарговая ўвага храністамі надаецца ўжо Міндоўгу, у канцы 
xIII ст. – Віценю [Генрих Латвийский, 1996, с. 178]. Полацк як самастойны палітычны суб’ект амаль 
знікае са старонак заходнееўрапейскіх хронік. Так, у «Лівонскай старэйшай рыфмаванай хроніцы» 
звесткі пра Полацк другой паловы xIII ст. адносяцца толькі да кіравання Гердзеня ў 1264 г. [Ливонская 
старшая рифмованная хроника, 2002, с. 14]. 

Тым не менш некаторыя важныя звесткі пра развіццё Полацка ў гэты «цёмны» перыяд можна 
знай сці ва ўсходнеславянскіх пісьмовых крыніцах. Найкаштоўнейшым помнікам, які дазваляе 
прасачыць гісторыю ўзаемаадносін Полацка і Літвы сярэдзіны – канца xIII ст., а таксама зрабіць 
высновы пра статус полацкіх правіцеляў у складзе ВКЛ, з’яўляюцца так званыя «Полацкія граматы» 
[Полоцкие грамоты, 2015]. З дапамогай змешчаных у іх дакументаў можна ў значнай ступені 
вывучыць становішча полацкіх князёў у адносінах да цэнтральнай улады дзяржавы, а таксама 
прасачыць галоўныя накірункі развіцця Полацка ў дадзены перыяд.

З 1240-х гг. на княжацкім прастоле ў Полацку ўсё часцей аказваліся князі літоўскага паходжання. 
60-я гг. xIII ст. для Полацка характарызуюцца пэўнай палітычнай нестабільнасцю, а таксама спробамі 
яго ўключэння ў барацьбу за ўладу ў дзяржаве. 

На працягу барацьбы Міндоўга за ўладу ў Літве, а таксама падчас яго кіравання князем Полацка 
з некаторымі перапынкамі з’яўляецца Таўцівіл. Ён узгадваецца як князь Полацка пад 1262 г., але 
можна меркаваць, што ўпершыню ён заняў гэтую пасаду раней – каля 1248 г.

Полацк, які да таго часу страціў Ніжняе Падзвінне, а таксама адчуваў пагрозу для свайго гандлю 
з боку паўночных і заходніх суседзяў, быў несумненна аслаблены і шукаў спосабы ўмацаваць свае 
палітычныя пазіцыі ў новай дзяржаве. Мэтай палачан стала прыцягненне моцнага лідара, які б змог 
адстаяць пазіцыі Полацка ў новай палітычнай іерархіі. Таму яны ўзялі сабе Таўцівіла, які ў выпадку 
захопу ім Літвы таксама мог бы з’явіцца законным правіцелем. Істотнае значэнне мела таксама і тое, 
што Таўцівіл меў значны ўплыў у Літве: «Литовьская земля в руку бе их». Узяўшы Таўцівіла князем, 
Полацк атрымліваў яго вайсковую падтрымку. Пра гэта можа сведчыць паход палачанаў сумесна 
з Літвой на Смаленск альбо сумесны паход пад Юр’еў для дапамогі Ноўгараду і Пскову [Гісторыя 
Беларусі, 2007, т. 1, с. 322; Полное собрание русских летописей, т. 3, 1950, с. 24]. Акрамя таго, 
Таўцівіл стаў саюзнікам Войшалка, які пасля забойства Міндоўга меў прэтэнзіі на літоўскі прастол. 

Але гэты саюз відавочна не мог падабацца Траняце, які заняў прастол пасля здрады. Ён не 
мог адчуваць сябе спакойна, ведаючы, што ў Полацку і Новагародку сядзяць Таўцівіл і Войшалк – 
прэтэндэнты на Літву. Таму ён вырашыў расправіцца з імі. Але Таўцівіл, якога ён выклікаў як быццам 
з мэтай падзелу спадчыны Міндоўга і якога ён мусіў забіць, прыбыў з той жа мэтай – знішчыць свайго 
праціўніка [Полное собрание русских летописей, т. 2, 1962, с. 860–861]. Нездарма яго суправаджаў 
амаль цэлы «полк» полацкіх баяраў, якія вельмі добра адчувалі сур’ёзнасць моманту. Аднак з-за 
здрады свайго баярына Пракопа Таўцівіл быў апярэджаны Транятам і забіты [Полное собрание 
русских летописей, т. 2, 1962, c. 861]. Баяры былі захоплены, і, каб выратаваць іх, Полацк быў 
вымушаны прыняць стаўленіка Траняты. Сын Таўцівіла са сваёй дружынай знайшоў прытулак у 

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



43

Ноўгарадзе. Гэта азначала, што Полацк прайграў бітву за Літву, але не быў знішчаны як палітычны 
суб’ект [Гісторыя Беларусі, 2007, т. 1, с. 323]. 

Войшалк, які прыйшоў да ўлады ў ВКЛ, пачаў расправу з кроўнымі ворагамі. Гэта заахвоціла 
частку літоўскіх князёў з дружынамі бегчы ў Пскоў, у тым ліку Даўмонта. Апошні фігуруе ў змове 
супраць Міндоўга. Ён атрымаў пскоўскі прастол у 1266 г. Яго незадавальненне і агрэсіўную палітыку 
супраць Полацка можна растлумачыць тым фактам, што Войшалк перадаў Нальшаны Гердзеню, 
хаця Даўмонт такстама прэтэндаваў на іх. 

Вельмі паказальнай з’яўляецца інфармацыя, змешчаная ў Наўгародскім першым летапісе 
старэйшага і малодшага зводаў. Адной з верагодных крыніц пра тыя падзеі для наўгародскага 
летапісца маглі быць апавяданні полацкага епіскапа наўгародскага паходжання Сымона 
Наўгародца, які быў полацкім архірэем менавіта ў гэты час [Грыгаровіч, 1992, с. 28; Марзалюк, 
2003, c. 169]. Ён быў адным з удзельнікаў Кіеўскага сабора 1273 г. Вельмі красамоўнымі з’яўляюцца 
ацэначныя характарыстыкі летапісца літоўскіх князёў Міндоўга, Таўцівіла і Войшалка: «Убиша 
князя велика Миндовга свои родици, свещавшеся отаи всех. Того же лета роспревшеся убоици 
Миндовгови о товар его, убиша добра князя Полотьского Товтвила, а бояры полотьскыя искова-
ша, и просиша у полочан сына Товтвилова убить же; и он вбежа в Новгород с мужи своими; Тогда 
Литва посадиша свои князь в Полотьске; а полочан пустиша, которых изъимали с князнем их, а 
мир взяша. <...> Воишелг <...> позна истинную веру хрестьянскую <...> По убиении же отца сво-
его, не хотящю ему сего створити, но Богу попущьшю на них, на поганую Литву, за христьянскую 
кровь, вложи сему в сердце, соимя с себе ризу, обещася Богу на три лета, како прияти риза своя, 
а устава мнишьского не остая; съвкупи около себе вои отца своего а приятели, помолився кресту 
честному, шед на поганую Литву, и победи я, и стоя на земли их все лето. Тогда оканьным взда 
Господь по делом их: всю бо землю оружием поплени, а по христьянской веселие бысть всюда» 
[Полное собрание русских летописей, т. 3, 1950, с. 84].

Як бачна, літоўскія князі характарызуюцца вельмі станоўча. Адмоўныя характарыстыкі 
атрым ліваюць толькі іх канкурэнты. У летапісе апошнія прадстаўлены ў якасці ўзору паганскай 
крывадушнасці і подласці. Праваслаўны Войшалк не проста помсціць за бацьку – ён карны меч 
Божы язычнікам «за христьянскую кровь». Не менш красамоўныя характарыстыкі ў Іпацьеўскім 
летапісе. А. М. Насонаў у свой час выказаў меркаванне пра тое, што агульны арыгінал Іпацьеўскага 
і хлебнікаўскага спісаў хутчэй за ўсё быў напісаны ў Тураўскім княстве, у горадзе Пінску. Забойства 
князем Войшалка Львом летапісцам трактуецца як справа, інспіраваная самім д’яблам [Насонов, 
1969, с. 231; Марзалюк, 2003, с. 170].

Пасля забойства Таўцівіла ў Полацку стаў княжыць нальшанскі князь Гердзень. Менавіта ў гэтай 
якасці ён фігуруе ў дакументах пад 1264 г. Так, Гердзень выступаў пасярэднікам пры заключэнні 
дагавору паміж лівонскім магістрам і Рыгай з аднаго боку і Полацкам і Віцебскам з другога: «Князь 
Гердень кланяетьс(а) всем темь, кто видить сую грамот(у) …» [Полоцкие грамоты, т. 1, 2015, с. 58]. 
Дагавор пацвярджаў перадачу зямель на ўсходзе Латгаліі немцам у абмен на гарантыі бяспекі, 
рэгуляваў правілы гандлю і разгляду судовых спраў паміж двума бакамі. У тым ліку пацвярджалася 
права полацкіх і віцебскіх купцоў гандляваць у Рызе і на Готланзе, а нямецкіх – у Полацкай зямлі 
[Полоцкие грамоты, т. 1, 2015, с. 58]. 

Другая палова 60-х гг. xIII ст. прайшла для Гердзеня ў барацьбе з Даўмонтам. Замацаваўшыся ў 
Пскове, ён арганізаваў два паходы на Полацк у 1266 г., у выніку першага з якіх захапіў жонку Гердзеня 
[Полное собрание русских летописей, т. 4, 1848, с. 180–181]. Полацкі князь сабраў войска з 700 чалавек 
і пачаў пагоню за Даўмонтам, але трапіў у засаду і быў вымушаны адысці. У 1267 г. Даўмонт арганізаваў 
другі паход сумесна з пскавічамі і наўгародцамі, у ходзе якога Гердзень быў забіты. 

Увогуле, дзеянні Даўмонта імпанавалі пскавічам, а ў 1267 і 1268 гг. ужо і наўгародцы падтры-
малі Даўмонта ў яго паходах на полацкую тэрыторыю, імкнучыся аслабіць свайго патэнцыйнага 
праціўніка. Пераход у 1270-х гг. Полацка пад уладу Рыжскага біскупа на чвэрць стагоддзя вывеў 
горад з-пад кантролю Літвы і знізіў напружанасць у памежных полацка-наўгародска-цвярскіх землях 
да xIV ст. [Левко, 2012, с. 66].

Калі княжанне Таўцівіла ў Полацку можна разглядаць як кампраміс паміж уладарамі Літвы і 
Уладзіміра на Клязьме, то з’яўленне тут Гердзеня, які распаўсюдзіў сваю ўладу і на Віцебск, стала яго 
парушэннем. Толькі гэтым, на думку А.В. Кузьміна, можна было растлумачыць імкненне пскавічоў і 
наўгародцаў падтрымаць князя Даўмонта ў яго дзеяннях супраць Полацка ў 1266–1267 гг. Пры гэтым 
нават гібель Гердзеня і выдаленне літоўскіх князёў з Полацку не вырашыла ўсіх супярэчнасцей 
[Янінаў, 1995, c. 128–133]. Пад 1268 г. у летапісах адзначаны намер наўгародцаў зноў напасці на 
Полацк [Полное собрание русских летописей, т. 3, 1950, с. 85, 315]. 
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Такім чынам, адносіны полацкіх князёў і Літвы ў xIII ст. прайшлі пэўную палітычную эвалюцыю. 
Яны змяняліся ў залежнасці ад ваенна-палітычных абставін. Відавочна, што ў пачатку xIII ст. моцных 
канфліктаў паміж гэтымі двума сіламі не было. З цягам часу Полацк і Літва памяняліся ролямі. Калі ў 
пачатку стагоддзя полацкія князі выкарыстоўвалі ваяўнічых літоўцаў у сваім войску падчас ваенных 
канфліктаў, то ў канцы xIII ст., пасля ўтварэння ВКЛ, ужо літоўскія князі выкарыстоўваюць сілы 
апошніх у сваім войску.

З сярэдзіны xIII ст. пачынаецца новы этап у гісторыі Полацкай зямлі, звязаны са з’яўленнем 
там першага літоўскага князя. Полацк становіцца важным адміністратыўна-палітычным цэнтрам на 
поўначы новай дзяржавы – ВКЛ [Воронин, 2012, с.  219]. Вялікія князі літоўскія распаўсюджвалі праз 
палітычныя інстытуты князя і полацкага баярства свой уплыў на суседнія рускія землі, а таксама 
вялі барацьбу з Лівонскім ордэнам.

На працягу xIV–xV стст. Полацк з’яўляўся цэнтрам буйнога ўдзельнага княства ў складзе 
ВКЛ. Гэта дазволіла яму не толькі захаваць ранейшыя традыцыі сацыяльнага, культурнага і 
духоўнага жыцця, але і многія палітычныя традыцыі. Захаванне Полацкам значнай аўтаноміі можна 
растлумачыць тым фактам, што на чале Полацкага княства на працягу амаль ўсяго гэтага перыяду 
стаялі блізкія сваякі вялікіх князёў літоўскіх (браты, сыны, пляменнікі і інш.). Як правіла, яны былі 
паслядоўнымі праваднікамі палітыкі цэнтральнай улады, аднак гэта зусім не выключала канфліктаў, 
якія перыядычна ўзнікалі паміж удзельнымі полацкімі князямі і вялікімі князямі літоўскімі [Воронин, 
2012, с. 219].

У канцы xIII ст. крыніцы згадваюць на княжанні ў Полацку Яраслава Ізяславіча, а ў першай па-
лове xIV ст.  – Андрэя Данілавіча. Першы з князёў быў, верагодна, бацькам Марыі, першай жонкі 
Альгерда Гедымінавіча. З прычыны позняга пасведчання «хронікі Быхаўца» яго памылкова называ-
юць Яраславам Васільевічам. Час пераходу Яраслава Ізяславіча на княжанне з Полацка ў Віцебск 
невядома. Аднак яно, на думку А. Кузьміна, павінна было адбыцца да 1309 г. [Кузьмин, 2003, с. 8].

У 20-я гг. xIV ст. правіцелі Літвы ўмацоўваюць сваю ўладу над Полацкам і Віцебскам. Пры гэтым 
адзін са старэйшых сыноў Гедыміна –  Альгерд – аказваецца на княжанні ў Віцебску, а яго дзядзь-
ка – Віцень – у Полацку [Полное собрание русских летописей, т. 3, 1950, с. 98, 341; Кузьмин, 2003, 
с. 9]. Пры гэтым сын апошняга – Воін – не атрымаў гэты княжацкі прастол [Полное собрание русских 
летописей, т. 3, 1950, с. 354–355; Кузьмин, 2003, с. 9]. З другой паловы 30-х гг. xIV ст. у Полацку 
кіруюць унукі Яраслава – князі Глеб-Нарымонт і Андрэй Альгердавіч, а мясцовыя князі Ізяславічы, як 
васалы Літвы, згадваюцца на княжанні ў Мінску і Друцку [Полное собрание русских летописей, т. 3, 
1950, с. 98, 341; Кузьмин, 2003, с. 9].

Увогуле, неабходна адзначыць, што ў апошняй трэці xIII ст. улада ў Полацку часта змянялася. 
Але, нягледзячы на палітычную нестабільнасць, у xIII ст. Полацк паспяхова развіваўся ў эканамічным 
плане. Значнай таксама з’яўлялася колькасць яго насельніцтва [Воронин, 2012, с. 220]. Полацк 
быў добра вядомы і на Захадзе, і на Усходе і быў паказаны на тагачасных еўрапейскіх мапах, як 
напрыклад, на мапе свету, складзенай у канцы xIII ст. у нямецкім манастыры Эбшторф [Воронин, 
2012, с. 220].

На першым этапе фармірання ВКЛ у другой палове xIII ст. Полацк застаецца важным і ўплывовым 
суб’ектам гандлю і палітыкі. Так, у грамаце Гердзеня ад 1263 г. аб яго дамове з магістрам Конрадам 
фон Мандэрнам і гарадамі Рыгай, Полацкам і Віцебскам Полацк паказаны важнай палітычнай 
адзінкай, іх вялікая палітычная самастойнасць не вызывае сумненняў [Полоцкие грамоты, т. 2, 2015, 
с. 9]. Праўда, Гердзень, выступаючы пасярэднікам пры заключэнні дагавора, не называе па імені 
ні полацкага, ні віцебскага князёў, што можа азначаць іх адсутнасць. Неабходна адзначыць, што 
ў гістарыяграфіі да гэтага часу няма адзінага меркавання наконт княжацкага статусу Гердзеня ў 
Полацку ў гэты час. Існуе думка, што паміж 1264 і 1267 гг. у розны час Полацкам маглі кіраваць 
і Гердзень, і Ізяслаў. У той жа час у гістарычных крыніцах па-ранейшаму падкрэсліваўся высокі 
статус Полацка і Полацкай зямлі, названай «рускай зямлёй»: «версе таго, пра тую брыдоту, што са 
ў розмирьи створило, какъ имъ от обою бок отступити, што Руская зямля словеть Полочькая, от тое 
Зямлі помста і брат(ь) і яго отступит(і) з усёю праўдаю» [Полоцкие грамоты, т. 1, 2015, с. 58]. Цікава, 
што Полацкая зямля выступае ў грамаце як тэрытарыяльная цэласнасць, падкрэсліваецца, што яе 
ўладанні недатыкальныя для ордэна [Полоцкие грамоты, т. 1, 2015, с. 9].

Захоўваецца дадзеная традыцыя і ў пачатку xIV ст. У Пасланні вялікага князя Гедыміна «дер-
пт скаму біскупу, намесніку г. Рэвеля, Савету Рыгі ...» ад 1325 г. змяшчаецца скарга на спусташэнне 
зя мель дзяржавы ордэнам. Полацкая ж зямля вылучаецца ў асобную ад міністрацыйную адзінку, 
якая мае выразныя тэрытарыяльныя межы: «далей, яны варожасці спустошылі Полацкую зямлю, 
захапілі і адвялі людзей і коней...» [Полоцкие грамоты, 2015, т. 1, с. 65].
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Сваё адлюстраванне полацка-літоўскія адносіны знайшлі і ў грамаце полацкага князя Ізяслава, 
напісанай паміж 1264 і 1267 гг. Сам дакумент складаецца з дзвюх частак і з’яўляецца па сутнасці 
княжацкім праектам, які характарызуе лівонска-літоўска-полацка-віцебскія ўзаемаадносіны і змяшчае 
некаторыя прапановы адносна тэрытарыяльных пытанняў і гандлёвых сувязей [Полоцкие грамоты, 
т. 2, 2015, с. 11]. Трэба адзначыць, што грамата напісана тут ужо ад асобы правіцеля Полацкай 
зямлі, які называе сябе «князем Полацкім» і самастойна вызначае асноўныя кірункі гандлёвай і 
адміністрацыйнай палітыкі: «Слово Изяслава, князя полочького, къ епископу и к местерю, и къ всемь 
вельневицем, и ратъманом, всемъ горожаном. Полотескъ Видьбескъ одно есть. А воли есми Божии 
и въ Молшелгове. А Изяславъ со мною однъ» [Полоцкие грамоты, т. 1, 2015, с. 59]. Яго высокі статус 
у грамадстве пацвярджаецца і патрабаваннем цалаваць крыж – старажытная традыцыя полацкіх 
князёў, якая выкарыстоўвалася не толькі пры інтранізацыі правіцеля, але і пры прысяганні на 
вернасць, а таксама пры заключэнні дагавораў: «На семъ къ мне целовати крестъ въ правду, любовь 
имети и миръ, какъ было при первыхъ княз(е)хъ полочьскы» [Полоцкие грамоты, т. 1, 2015, с. 59]. 

Прыблізна на мяжы xIII–xIV стст. вакол Полацка разгарнуліся падзеі, звязаныя з наступленнем 
рыцараў ордэна ў гэты рэгіён. Напэўна, яны змаглі на нейкі час зацвердзіцца ў Полацку, але 
пад націскам палачан і літоўцаў былі вымушаны пакінуць горад. Заходнееўрапейскія крыніцы 
паведамляюць, што лівонскія рыцары змаглі прабрацца ў горад дзякуючы завяшчанню мясцовага 
князя, хрышчонага ў каталіцтва. Гэты князь, не маючы законных спадчыннікаў, нібыта адпісаў Полацк 
на карысць рыжскага арцыбіскупства на памінанне душы. Але што адбылося на самай справе ў гэты 
час, які характар насілі гэтыя падзеі, якія гістарыяграфія да апошняга часу адносіла да 1307 г., не 
зусім зразумела [Воронин, 2012, с. 220].

Кантэкст паведамленняў крыніц дае магчымасць выказаць здагадку пра тое, што, верагодна, 
быў заключаны саюз паміж Віценем і Полацкам. У паведамленнях хронікі недвухсэнсоўна паказ-
ваецца на той факт, што Віцень выступае ў цесным саюзе з Полацкай зямлёй. У пачатку xIV ст. 
у некалькіх паходах Віценя на тэрыторыі ордэна ўдзельнічаюць русіны, палачане [Peter von 
Dusburg, 1861, с. 379].

Неабходна адзначыць таксама і тое, што агульнапрызнаная да нядаўняга часу ў айчыннай 
гістарыяграфіі дата ўваходжання Полацка ў склад Літвы ў выніку захопу ў 1307 г. з’яўляецца 
дыскусійнай. Роўна як няма і ніякіх пісьмовых сведчанняў пра гвалтоўны захоп літоўцамі Полацкай 
зямлі [Сагановіч, 2000, с. 98–99]. Можна толькі казаць пра ваенны націск літоўцаў на Віцебск, 
вынікам якога і стаў прыход Альгерда да ўлады ў гэтым горадзе. Дадзеная акалічнасць не 
супярэчыць магчымасці заключэння Альгердам шлюбу з мясцовай князёўнай. Такі шлюб выглядаў як 
добраахвотнае прызнанне віцеблянамі ўлады літоўскага князя, узаконьваючы яго ўладу. Дадзеныя 
фактары мелі каласальнае значэнне з пункту гледжання далейшага саюза насельніцтва Віцебска з 
князем. Яны не былі заваяваныя «праз меч», а ўвайшлі, з фармальнага боку, у склад ВКЛ добраах-
вотна, прыняўшы на княжацкі прастол літоўскую дынастыю [Варонін, 2013а, с. 4–14]. 

Паводле В. А. Вароніна, дата «1307 год» як кропка адліку ўваходжання Полацка ў склад ВКЛ 
сустракаецца толькі ў пазнейшых крыніцах і не мае абгрунтавання (запазычанне з больш позніх 
польскіх крыніц і, верагодна, памылкова перакладзена) [Варонін, 2009а, с. 32]. Больш лагічнай 
з’яўляецца версія, згодна з якой Полацк увайшоў у склад ВКЛ у выніку навязанага яму дагавору 
[Варонін, 2009б, с. 70]. Такім чынам, добраахвотнае падпарадкаванне, няхай і вымушанае, больш 
моцным суседзям магло апынуцца меншым злом у параўнанні з іх пастаяннымі набегамі і агрэсіяй 
[Полехов, 2015, с. 75]. Гэтая версія з’яўляецца абгрунтаванай і тлумачыць многія феномены, звя-
заныя з праявамі захавання высокага палітычнага статусу гэтай зямлі ў складзе ВКЛ, а таксама 
ідэнтыфікацыяй яе ўладароў як «вялікіх князёў» у наступны перыяд.

У пачатку xIV ст. нароўні з княжацкай уладай у Полацку ўзвышаецца статус мясцовага духоўнага 
ўладара. Паводле паслання полацкага епіскапа Якава рыжскаму пробсту, намесніку арцыбіскупа 
рыжскага, і радзе Рыгі з просьбай «прапусціць у Полацк хлеб, не чыніць перашкод палачанам і 
чыніць справядлівы суд па гандлёвых спрэчках паміж рыжанамі і палачанамі» [Полоцкие грамоты, 
2015, т. 1, с. 60–61]. Напісана яно было, мяркуючы па ўсім, пасля пераходу Полацка пад уладу 
вярхоўнага правіцеля Літвы, а менавіта Віценя. Тут не толькі пацвярджаецца тэзіс пра асаблівыя 
саюзніцкія адносіны паміж Полацкам і вялікім князем, але таксама падкрэсліваецца асаблівы статус 
Полацкага біскупа [Полоцкие грамоты, т. 2, 2015, с. 14]. Біскуп (епіскап) выступае як гарант палітычных 
і эканамічных правоў і з’яўляецца духоўным і легітымным лідарам зямлі, прадстаўляючы інтарэсы 
палітыі перад вялікім князем Літоўскім: «А нынъ есмь оувъдалъ любовь ваша правая съ сыномь 
моимь с Витенемь» [Полоцкие грамоты, т. 1, 2015, с. 61]. Напэўна, такое права прызнавалася і 
паважалася літоўскімі манархамі, адсюль вынікае бесканфліктнасць іх узаемаадносін. Неабходна 
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таксама звярнуць увагу на пячатку, якая змацоўвала пасланне. На адным боку пячаткі вобраз Маці 
Божай, на другім – надпіс: «Аковъ еп(иско)п Полочьскы» [Полоцкие грамоты, т. 1, 2015, с. 60, мал. 72]. 
Трэба адзначыць таксама той факт, што пячатка епіскапа была аналагічнай пячатцы полацкага 
князя, што таксама можа сведчыць пра высокі статус, які гэта асоба займала ў палітычнай структуры 
Полацка.

мал. 1. Пячатка епіскапа полацкага Якава. Пасланне епіскапа полацкага Якава рыжскаму пробсту,  
намесніку архіепіскапа рыжскага і Савету г. Рыгі [Полоцкие грамоты, т. 1, 2015, рис. 72, 73]

Некаторыя даследчыкі бачаць у гэтай грамаце доказ таго, што ў гэты перыяд Полацк з’яўляўся 
феадальна-тэакратычнай рэспублікай на чале з епіскапам. Тым не менш форму праўлення ў Полац-
ку ў дадзены час нельга трактаваць так адназначна. Больш за тое, ужо да 1320-х гг. улада князя 
ў Полацку была адноўлена. Але аўтарытэт духоўнага ўладара ў Полацку і ў далейшым быў высокім і 
распаўсюджваўся ў тым ліку і на палітычную сферу [Воронин, 2012, с. 220]. Так, паміж 1338 і 1341 гг. 
быў заключаны дагавор палачан з Лівонскім магістрам і рыжанамі аб парадку гандлю, у якім з боку 
Полацка выступаў не толькі яго правіцель, князь Глеб, або Нарымонт Гедымінавіч, але і полацкі 
епіскап Рыгор [Полоцкие грамоты, т. 1, 2015, с. 69]. Па сутнасці, ён выступаў дадатковым гарантам 
інтарэсаў жыхароў княства ў міжнародных справах, прычым нароўні з запрошаным на княжанне 
князем. Сведчаннем гэтаму можа стаць наяўнасць дзвюх полацкіх пячатак, прымацаваных да дад-
зенага дакумента. На пячатцы епіскапа Рыгора намалявана з аднаго боку Багародзіца, а з друго-
га – кірылічны надпіс: «Печать епископа Григориа» [Полоцкие грамоты, т. 1, 2015, с. 69]. На пячатцы 
«княжа Глебава» – выява вершніка, які скакаў з узнятай дзідай, і надпіс на кірыліцы з адваротнага 
боку [Полоцкие грамоты, т. 1, 2015, с. 69].

мал. 2. Пячатка епіскапа полацкага Рыгора.  
Дагавор князя полацкага Глеба (Нарымонта Гедымінавіча) і епіскапа полацкага Рыгора  

з лівонскім магістрам (Эберхардам фон Мунхаймам) і г. Рыгай [Полоцкие грамоты, т. 1, 2015, рис. 74, 75]
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мал. 3. Пячатка князя полацкага Глеба (Нарымонта Гедымінавіча) [Полоцкие грамоты, т. 1, 2015, рис. 3–4]

мал. 4. Пячатка князя полацкага Глеба (Нарымонта Гедымінавіча), 
xIV ст., в. Стары Капыль (Мінская вобл.).

Надпіс: «ПЕЧАТЬ КНЯЖА ГЛЪБОВА» [Сідаровіч, 2016, с. 46]

Паказальна, што сярод «рускіх біскупаў» полацкі епіскап згадваўся першым у ВКЛ. Гэта адпавя-
дала статусу Полацкай епархіі ў дзяржаве. Полацкая епархія ў xIII – пачатку xIV ст. была галоўнай 
праваслаўнай епархіяй у ВКЛ і ахоплівала тэрыторыю Паўночнай і Цэнтральнай Беларусі, а такса-
ма Навагрудак, Мінск, Слуцк, Оршу і суседнія землі, акрамя Цвярскога княства. Яе роля некалькі 
паменшылася толькі са стварэннем мітрапаліцкай кафедры ў Наваградку ў 1316 г. [Філіповіч, 2014, 
с. 60].

Час праўлення Гедыміна характарызуецца выкарыстаннем апошнім дынастычных традыцый 
сваіх супернікаў – князёў смаленскіх. Праз сістэму шлюбаў і хрышчэння сваіх дзяцей у праваслаўе 
яму ўдаецца не толькі пасадзіць апошніх на асноўныя княжанні на Полацкай зямлі, але і ператва-
рыць іх у спадчынныя ўладанні. Лавіраванне Ізяславічаў паміж рознымі вялікімі княствамі прывяло 
да таго, што яны, прызнаючы вярхоўную ўладу Гедымінавічаў, захоўваюць частку сваіх радавых зя-
мель. Аднак галоўныя палітычныя цэнтры Полацкай зямлі – Полацк і Віцебск – пазбаўляюцца іх кант-
ролю і канчаткова замацоўваюцца ў складзе Вялікага Княства Літоўскага [Кузьмин, 2003, с. 12–14]. 

Вялікія князі літоўскія Гедымін і Альгерд праводзілі актыўную наступальную палітыку, накіраваную 
ў першую чаргу на Русь. Адначасова яны былі вымушаны весці зацятыя абарончыя войны супраць 
рыцараў Тэўтонскага ордэна. Гэта патрабавала велізарнага напружання сіл ўсёй дзяржавы і не 
магло не адбіцца на становішчы Полацка. Тут паслядоўна княжылі спачатку брат Гедыміна Воін, 
а з другой паловы 30-х гг. – сын і ўнук Гедыміна – князі Глеб (Нарымонт Гедымінавіч) і Андрэй 
Альгердавічы. Мясцовыя князі Ізяславічы (як васалы Літвы) згадваюцца на княжанні ў Мінску і Друц-
ку [Сагановіч, 2001, с. 67].

Разам з тым, нягледзячы на прызнанне аўтарытэта вялікага князя літоўскага ў якасці вярхоўнага 
сюзерэна, палачане працягваюць іграць значную ролю ў палітычным і ў тым ліку дыпламатычным 
жыцці новай краіны. Нездарма дагавор 1338 г. паміж лівонскім магістрам Эберхарам фон Мунхай-
мам і Гедымінам быў падпісаны не толькі ад асобы самога вялікага князя, але і пры ўдзеле полац-
кага набілітэту: «Этот мир заключен по Рождестве Господнем в 1338 году, в день всех Господних 
святых, с согласия магистра и ланмаршала и многих других сановников Ордена и Совета Риги, 
которые целовали на этом крест, и с согласия короля Литвы и его детей и всех его бояр, которые 

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



48

также присягнули в этом на своих святынях, и с согласия епископа Полоцка, короля и города Полоц-
ка, короля Витебска и города Витебска, которые все на этом вышеуказанном мире целовали крест» 
[Полоцкие грамоты, т. 1, 2015, с. 69]. 

Перыяд з 30-х па 80-я гг. xIV ст. быў для Полацка эпохай частых войнаў з суседзямі. Пасля 
смерці Альгерда горад быў уцягнуты ў барацьбу за ўладу ў ВКЛ, на якую прэтэндаваў у прыватнасці 
Андрэй Альгердавіч, ці Андрэй Полацкі, які з перапынкамі займаў полацкі прастол з 1342 г.

мал. 2.5. Альгерд і яго сыны, 1377 г. Ілюстрацыя Ліцавога летапіснага зводу xVI ст.

У 1333, 1334, 1366, 1381 гг. лівонскія войскі безвынікова спрабавалі ўзяць Полацк. У 1348 г. 
полацкія дружыны ў сумеснай арміі ВКЛ прынялі ўдзел у бітве з крыжакамі на р. Стрэва. Для ВКЛ 
бітва скончылася паражэннем. Можна меркаваць, што палачане нароўні з усімі таксама панеслі 
вялікія страты. Нягледзячы на гэта, полацкі князь Андрэй Альгердавіч працягваў весці наступаль-
ную палітыку і ўжо ў 1350 г. здзейсніў паход на пскоўскія землі – Вараноч і яго воласць. Гэты паход 
быў спланаваны разам з Альгердам, палітыкі якога трымаўся Андрэй. Але пскавічы не засталіся ў 
баку і адказалі Полацку нападзеннем. У цэлым, 50-я гг. xIV ст. адзначаны абвастрэннем адносін з 
паўночным суседам [Воронин, 2012, с. 221].

У 50-я гг. xIV ст. вялікі князь літоўскі Альгерд уключыўся ў барацьбу за Смаленск, да якой ён 
зноў прыцягнуў свайго сына Андрэя. Так, зімой 1359–1360 гг. Андрэй па загадзе Альгерда захапіў 
г. Ржэў у вярхоўях Волгі, а таксама прымаў удзел у знакамітых паходах 1368 і 1372 гг. на цвярскія 
і маскоўскія землі [Варонін, 2013, с. 13]. Акрамя таго, 1370-я гг. былі адзначаны войнамі Полацка з 
лівонцамі. Так, у 1373–1374 гг. полацкія дружыны дайшлі да найважнейшага на тэрыторыі Усходняй 
Латвіі замка Дунабург, які належыў ордэну [Воронин, 2012, с. 222].
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Смерць Альгерда ў 1377 г. кардынальна змяніла расстаноўку сіл у ВКЛ. Андрэя Полацкага 
адхілілі ад цэнтральнай улады. Новым вялікім князем літоўскім стаў Ягайла. Напэўна, менавіта таму 
Андрэй здзяйсняе спробу павысіць свой легітымны статус, называючы сябе вялікім князем полацкім 
у процівагу вялікаму князю літоўскаму [Воронин, 2012, с. 222]. Адпаведна, Полацкае княства па-
чало называцца Вялікім, а тытулам вялікага князя полацкага карыстаўся не толькі Андрэй, але і 
некаторыя яго пераемнікі – Міхаіл, сын Андрэя, а таксама Сімяон Лугвень [Воронин, 2012, с. 222], 
размова аб якім пойдзе далей. Апошні з’яўляўся адной з найбольш цікавых і неадназначных фігур 
у палітычнай гісторыі Полацкага княства на мяжы знікнення яго самастойнасці. Магчымасць стаць 
полацкім князем адкрылася для яго пасля таго, як зімой 1377–1378 гг. войска новага вялікага князя 
літоўскага Ягайлы падышло да Полацка і вымусіла Андрэя ўцячы ў Пскоў [Варонін, 1996, с. 45–47]. 
Мабыць, Сімяон Лугвень прыняў праваслаўнае хрышчэнне з тым, каб стаць полацкім князем. Ужо 
пад 1379 г. да дагавора Ягайлы і Кейстута была прывешана пячатка Лугвеня, які выступаў у якасці 
сведкі, з легендай: «Пячатка князя вялікага Семиона Полацкага».

Тым не менш, барацьба за Полацк не спыняецца і ў далейшым. Пры гэтым перыяд з 1377 па 
1387 г. быў асабліва цяжкім для Полацка. У гэты час горад зноў становіцца аб’ектам барацьбы 
паміж рознымі сіламі. На працягу дадзенага перыяду Полацк тры разы вытрымаў аблогі, дзве з 
якіх скончыліся здачай горада. Часам палачане прымалі стаўленікаў вялікага князя Ягайлы, а ча-
сам выганялі іх, кіруючы горадам самастойна. Да такіх момантаў адносіцца, у прыватнасці, пача-
так 1380 г., калі лівонскі магістр заключыў кароткатэрміновае перамір’е з вялікім князем Ягайлам. 
Аднак разам з Ягайлам гэтую дамову з немцамі заключылі таксама палачане – «illi de Ploczek» 
[Воронин, 2012, с. 223]. Відавочна, Полацк у гэты час прызнаваў вярхоўную ўладу Ягайлы, аднак 
па-ранейшаму захоўваў за сабой унутранае самакіраванне і нават магчымасць удзельнічаць у 
заключэнні міжнародных дагавораў у якасці самастойнага ці сама меней аўтаномнага суб’екта. Так, 
у дамове фігуруе асобная Полацкая зямля. Сведчанні пра барацьбу за Полацк можна знайсці ў 
заходнееўрапейскіх, у тым ліку нямецкіх крыніцах. У «Новай прускай хроніцы» Віганда з Марбурга 
ўтрымліваюцца два сюжэты, якія распавядаюць пра барацьбу літоўскіх князёў за Полацк. І хоць гэ-
тыя фрагменты не датаваныя, можна вызначыць час падзей па іншых крыніцах (напрыклад, хроніка 
Германа з Вартберга, Торуньскія аналы) [Борьба за Полоцк, 2001, с. 254–258]. 

Першы з сюжэтаў адносіцца, хутчэй за ўсё, да 1379 г. і прысвечаны вяртанню на княжацкі пра-
стол пасля некаторага перапынку ў горадзе Андрэя Полацкага. У другім змешчана апавяданне 
пра паход Скіргайлы на Полацк і яго аблогу ў жніўні 1381 г. Пераказ першага з прыведзеных ніжэй 
фрагментаў змяшчаецца ў артыкуле нямецкага вучонага xIx ст. Ф. Болта. Між тым, гэтыя фрагмен-
ты ўяўляюць цікавасць не толькі таму, што прысвечаны эпізодам з палітычнай гісторыі Полацка, але 
яны з’яўляюцца чарговым доказам асаблівага статусу дадзенага горада ў складзе ВКЛ [Борьба за 
Полоцк, 2001, с. 255]. У першым фрагменце крыніцы магістр па сваёй волі ўмешваецца ў ваенны 
канфлікт Полацка: «Магістр Лівоніі, думаючы, што рутэны абложваюць Плоскаў, сабраў войска і 
выступіў туды, але рутэны, прастаяўшы тры дні перад яго прыходам, знялі аблогу, тады ён, напаўшы 
на іх, вызваліў сваіх рутэнаў. Рутэны ж дружалюбна сустрэлі магістра, прынеслі дарагія дары, і, як 
належыць, адарылі іх, і быў саюз паміж бакамі, і пакляліся на крыжы, што надалей не будуць пры-
чыняць шкоду рутэнам. Пакляліся і рутэны гонарам, што будуць служыць верай ордэну. Магістр, які 
разам са сваім войскам вёў абарону і адчуваў голад і смагу, пайшоў у горад Плоскаў, дзе рутэны 
папрасілі магістра даць ім караля; і тады па радзе дарадцаў даў ім каралём Андрэя з каралеўскага 
роду. Пасля гэтага ён вярнуўся на радзіму ў здароўі» [Wigand von Marburg, 2017, c. 591].

У другім фрагменце вышэйзгаданай крыніцы літоўскі князь Скіргайла сам звяртаецца за ваен-
най дапамогай да магістра Лівонскага ордэна, абяцаючы яму за гэта аддаць у вечнае валоданне 
«невялікую зямлю». Несумненна, менавіта дачыненне Лівонскага ордэна да гэтых падзей і паслу-
жыла прычынай іх уключэння ў хроніку ордэнскага герольда: «Некаторы час таму назад гаварылася, 
што каралём у Плоскаве быў сын Альгерда. Рутэны ж і падумаць не маглі, што іх каралём мог стаць 
язычнік і выгналі яго. Потым Скіргайла з вялікім войскам уварваўся ў Рутэнію, імкнучыся сілай узяць 
Плоскаў. Але рутэны абаранялі горад, а таму Скіргайла накіраваў паслоў да Лівонскага магістра, 
звяртаючыся да яго па дапамогу і абяцаючы даць невялікую зямлю ў вечнае валоданне ордэна і про-
сячы паспяшацца, бо рутэны аказвалі яму моцнае супраціўленне. Такім чынам ён выпрасіў дапамогу 
магістра. Магістр са сваімі рэцэптарамі і з вялікім войскам прыйшоў да Плоскава і біўся з язычнікамі. І 
13 дзён стаяў ля Плоскава і не хацеў сыходзіць. Скіргайла дараваў магістру абяцаную найбліжэйшую 
зямлю, а магістр пабудаваў у ёй крэпасць на беразе Нерэі» [Wigand von Marburg, 2017, c. 607]. 

Скіргайла, пастаўлены на Полацкі прастол сваім братам Ягайлам падчас яго міжусобнай бараць-
бы з Кейстутам, выклікаў незадаволенасць мясцовага насельніцтва Полацка, якое ўзбунтавалася і 
выказала сваё нежаданне знаходзіцца пад уладай князя-язычніка [Капыскі, 1986, с. 84].
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Паказальнае апісанне гэтай падзеі змяшчаецца ў Супрасльскім летапісе: «Потомь ученилося 
великое знамение: князь великий Ягайло даль быль Полтескь брату своему Скиригаилу, и они его 
не приняли.... И князь великия Ягайло послеть рать свою всю литовскую и рускую со братомъ своим, 
князем Скиргаилемь, и к Полоцьку, и оступеть город» [Полное собрание русских летописей, т. 35, 
1950, с. 62].  Гэтая фраза з’яўляецца яркім прыкладам таго, што жыхары Полацка валодалі незалеж-
насцю нават у канцы xIV ст., мелі вечавае самакіраванне і маглі аспрэчыць рашэнне вялікага князя.

Больш за тое, князь Андрэй Полацкі адкрыта выступіў супраць Крэўскай уніі, самастойна 
заключыў ваенна-палітычны саюз з ордэнам. Праўда, у выніку ўсё роўна быў разбіты Скіргайлам. 
Разам з тым яго актыўная і смелая палітыка сведчыць пра высокі ўзровень яго легітымнасці як 
правіцеля Полацкай зямлі.

Па сутнасці, гэта быў першы буйны канфлікт паміж цэнтрам і перыферыяй ВКЛ. У лютым 1386 г., 
карыстаючыся адсутнасцю Ягайлы і яго родзічаў, князь Андрэй Альгердавіч і магістр Робін фон 
Эльтц рушылі на Літву, а Святаслаў Іванавіч Смаленскі – на Мсціслаў, адабраны ў Мсціслаўскага 
княства яшчэ ў 50-я гг. xIV cт. [Полехов, 2017, с. 73; Полоцкие грамоты, т. 2, 2015, с. 32]. Гэтая акцыя 
была спланавана загадзя, пра што ўскосна сведчыць не толькі яе храналогія, але і ленная прысяга, 
прынесеная Андрэем Альгердавічам лівонскаму магістру ў кастрычніку 1385 г. [Полоцкие грамоты, 
т. 1, 2015, с. 77–79]. Так, у леннай грамаце ён просіць дапамогі ў ордэна, абяцаючы наўзамен пера-
дачу шэрагу полацкіх зямель. Разам з гэтым ён абгрунтоўвае свае правы на падобны акт, спасылаю-
чыся на волю бацькі, пацверджаную воляй яго братоў і зафіксаваную ў пісьмовай форме: «...Полац-
кае каралеўства, якое наш бацька Альгерд, нябожчык літоўскі кароль, пры сваім жыцці прызначыў і 
даў нам, а пасля смерці бацькі браты далі і прызначылі нам, як больш відавочна вынікае з адкрытай 
граматы тых жа нашых братоў, мы даем і прызначаем...» [Полоцкие грамоты, т. 1, 2015, с. 77; По-
лоцкие грамоты, т. 2, 2015, с. 35; Груша, 2015, с. 122].

Несумненна, мэтай смалянаў было вяртанне Мсціслава. Пры гэтым яны не імкнуліся здабыць 
прыхільнасць жыхароў Мсціслаўскага княства, але праяўлялі ў адносінах да іх надзвычайную жор-
сткасць, што было адзначана летапісцам-сучаснікам. Больш складаным з’яўляецца пытанне пра 
тое, што меў на мэце Андрэй Альгердавіч. Не выключана, што ён збіраўся заявіць прэтэнзіі на 
вялікакняжацкі літоўскі прастол. У адказ Ягайла адправіў у Літву некалькіх Гедымінавічаў, якія спа-
чатку разбілі смаленскія войскі (пры гэтым Святаслаў Іванавіч загінуў, а яго сын Юрый прысягнуў 
на вернасць Ягайлу і Скіргайлу), а затым узялі Полацак і паланілі Андрэя Альгердавіча, які быў 
адпраўлены ў зняволенне ў хенцыны [Полехов, 2017, с. 73].

Пра высокі статус князя Андрэя сведчаць таксама выдадзеныя ад яго імя дакументы, якія 
захаваліся ў полацкіх граматах. Тытул, якім ён сябе называе ў дакументах, выдадзеных з яго 
канцылярыі, мае важнае значэнне для разумення месца і ролі полацкага князя ў структуры ВКЛ: 
«Усім, хто ўбачыць або пачуе гэтую грамату, Андрэй, кароль Полацкі, шле прывітанне ў Госпадзе 
вавекі» [Полоцкие грамоты, т. 1, 2015, с. 77]. Такім чынам, правіцель Полацка выступае як суверэн-
ны ўладар, які мае, па сутнасці, роўны тытул з вярхоўным правіцелем ВКЛ. Акрамя таго, высокі ста-
тус распаўсюджваўся не толькі на самога Андрэя, але і яго нашчадкаў: «И если кто-либо попытается 
изгнать нас или наших наследников из королевства Полоцкого, тогда магистр и Орден в Ливонии 
будут всячески помогать нам или нашим наследникам своим войском для получения королевства» 
[Полоцкие грамоты, т. 1, 2015, с. 78].

Неабходна таксама падкрэсліць важнасць дадзенай традыцыі для асоб княжацкай крыві, а так-
сама пастаяннае згадванне вялікіх князёў літоўскіх у сувязі з іх папярэднікамі, бацькамі або іншымі 
сваякамі-манархамі, якое з’явілася таксама дзякуючы развіццю традыцыі пасада ў спадчыну. Так, 
у Слуцкім летапісе можна знайсці звесткі пра тое, што «... князь вялікі Вітаўт за адзін дзень при-
тенить з горада да Айца свайго вялікага князя Кейстутию» [Полние собрание русских летописей, 
т. 35, 1950, с. 68]. Прычым распаўсюджвалася такая традыцыя не толькі на вялікіх князёў, але і на 
правіцеляў княстваў, якія апынуліся ў складзе ВКЛ. 

Такім чынам, нягледзячы на тое, што Андрэй Полацкі ідэнтыфікаваў сябе як вярхоўнага правіцеля, 
па сутнасці, суверэннай дзяржаўнай адзінкі, яго тытул не быў афіцыйна замацаваным тэрмінам і 
мог мяняцца ў залежнасці ад адрасата. Напэўна, ён імкнуўся апеляваць да традыцыі народа, да 
якога ён звяртаўся. Ужо праз год пасля выдання вышэйапісанага дакумента, а менавіта ў 1386 г., 
у «Пасланні савету і купцам Рыгі ...», напісаным ад імя яго жонкі, ён называецца «Вялікім князем 
Полацкім» [Полоцкие грамоты, т. 1, 2015, с. 79]. Трэба заўважыць, што менавіта гэты тытул сустра-
каецца ў пераважнай большасці дакументаў у дачыненні да полацкіх правіцелей і яго самога. Так, 
«вялікім князем Полацкім» ён называе сябе і ва ўкладным запісе, датаваным паміж 1348–1377 гг. 
[Полоцкие грамоты, т. 1, 2015, с. 72], і ў даравальнай грамаце на землі, выдадзенай паміж 1370 і 
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1387 гг. [Полоцкие грамоты, т. 1, 2015, с. 73]. Дадзены тытул, замацаваны традыцыяй, падкрэсліваў 
пераемнасць улады ў Полацку, яе высокі статус, які ставіць кіраўніка княства на адну прыступку з 
вярхоўным правіцелем Вялікага Княства Літоўскага. Больш таго, ён распаўсюджваўся і на жонку 
князя. У 1386 г. менавіта ад асобы «жонкі вялікага князя Полацкага Андрэя Альгердавіча і яе дзяцей 
Сямёна і Івана» пішацца ліст Савету Рыгі і, больш за тое, змацоўваецца асабістай пячаткай з част-
кова захаванай да нашых дзён надпісам: «пячатка княгіні вяліка Аньдреевъ а...» [Полоцкие грамоты, 
т. 1, 2015, с. 80].

мал. 6. Пячатка жонкі князя Андрэя Альгердавіча 
(Пасланне вялікай княгіні полацкай, жонкі вялікага князя полацкага Андрэя Альгердавіча 

і яе дзяцей Сямёна і Івана да Савета і «купцоў» г. Рыгі) [Полоцкие грамоты, т. 1, 2015, рис. 7]

Неабходна таксама адзначыць, што Андрэй Альгердавіч, ці Андрэй Полацкі, з’яўляецца адной з 
найбольш яскравых палітычных фігур таго часу. Красамоўны вобраз Андрэя Альгердавіча створаны 
летапісцам ВКЛ у першым Беларуска-літоўскім зборы. Асабліва ярка гэта знаходзіць адлюстраван-
не ў «Летапісцы вялікіх князёў літоўскіх». Як вядома, першая частка летапісца была створана ў 
момант найбольш напружаных узаемаадносін паміж Вітаўтам і Ягайлам, у 1392 г., з мэтай абгрун-
таваць законнасць правоў Вітаўта на вялікакняжацкі прастол. Другая частка твора складаецца з 
кароткіх звестак пра палітычнае жыццё ВКЛ апошняй чвэрці xIV ст. і прысвечана дзейнасці вялікага 
князя Вітаўта. Працяг створаны незадоўга да няўдалай каранацыі Вітаўта ў 1430 г. На думку поль-
скага гісторыка Яна Якубоўскага, другая частка «летапісца» была створана альбо ў Оршы, альбо 
ў Мсціславе ў асяроддзі праваслаўнага духавенства, якое ўваходзіла ў блізкае кола Смаленскага 
біскупа Герасіма [Філіповіч, 2014, с. 64–65]. У дадзенай крыніцы Андрэй Альгердавіч паслядоўна 
называецца полацкім князем у адрозненне ад Скіргайлы, якога такой тытулатурай летапісец не 
ўганароўвае. Тая самая тэрміналогія захоўваецца і ў актавых крыніцах таго часу, у тым ліку і ў лен-
най грамаце Скіргайлы каралю Ягайлу, і ў граматах Андрэя Альгердавіча нямецкаму ордэну. Андрэй 
называецца «Вялікім князем Полацкім», «каралём Полацка», а Полацкая зямля – «Каралеўствам 
Полацкім» [Філіповіч, 2014, с. 67–68].

Не менш важна і тое, што ў сюжэтах «летапісца», звязаных з барацьбой за Полацк паміж 
Скіргайлам і Андрэем, утрымліваецца яскравае сведчанне пра захаванне ролі веча і вечавых 
парадкаў на Полацкай зямлі ў разглядаемы перыяд часу. Палачане не толькі дэманструюць не-
падпарадкаванне князю Скіргайлу, але і выганяюць яго [Філіповіч, 2014, с. 70]. Актавыя крыніцы, 
Полацкія граматы дазваляюць адназначна сцвярджаць думку пра высокую актыўнасць і суверэн-
насць Полацкага пасольства ў той час, а таксама пра наяўнасць жывой вечавай традыцыі, якая 
знайшла адлюстраванне ў філіграннай фармулёўцы дакументаў: «...гэта значыць слова наша ўсяго 
месца Полацкага» [Філіповіч, 2014, с. 120–121].

Праўда, падчас кіравання Вітаўта вялікім князем крыніцы эпізадычна называюць таксама 
Скіргайлу, хоць так сябе ён не тытулаваў. Звычайна ж Скіргайла фігуруе ў дакументах як «Божай 
літасцю князь Літоўскі і гаспадар Троцкі і Полацкі» («dei gracia dux Lithwanie et dominus Trocensis ac 
Polocensis») [Полоцкие грамоты, т. 1, 2015, с. 85; Дзярновіч, 2013, с. 64].
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мал. 7. Пячатка князя літоўскага, троцкага і полацкага 
Скіргайлы Альгердавіча [Полоцкие грамоты, т. 1, 2015, рис. 10]

Тытул вялікага князя полацкага насілі сын Андрэя Міхаіл, які загінуў у бітве пад Разанню ў 1385 г., 
і яго брат Сямён Андрэевіч. Сын Сямёна Андрэевіча, Іван, таксама выкарыстоўвываў дадзены ты-
тул [Дзярновіч, 2013, с. 76–78].

Вяртанне Андрэя Альгердавіча ў Полацк каля 1382 г. зноў на некаторы час вывела горад з-пад 
улады Ягайлы. Аднак усе спробы Андрэя супрацьстаяць Скіргайлу не мелі поспеху. У 1387 г. вой-
ска ВКЛ на чале са Скіргайлам змагло падпарадкаваць Полацк. хутчэй за ўсё гэта было зроблена 
дзякуючы паланенню Андрэя Альгердавіча, які ўзначальваў абарону горада. Згодна з пскоўскімі 
летапісамі Скіргайла захапіў Андрэя хітрасцю ў палон. У выніку Полацкая зямля была зноў пера-
дадзена Скіргайлу. Тым не менш яго нельга лічыць уласна полацкім князем, таму што Полацкая 
зямля была толькі адной са шматлікіх тэрыторый, якімі кіраваў гэты князь, з’яўляючыся фактычна 
намеснікам Ягайлы ў ВКЛ у дадзены час [Воронин, 2012, с. 223].

Такім чынам, падзеі 1387 г. істотна наблізілі канец існавання Полацкага княства як суверэннага 
суб’екта права. Гэты працэс меў працяг у час кіравання Вітаўта, які прыйшоў да ўлады ў 1392 г. і 
рашуча распачаў ліквідацыю ўдзельных княстваў. Па сутнасці, буйны канфлікт, звязаны з Вітаўтам 
і Полацкам, пачаўся яшчэ ў 1389 г., калі князь паспрабаваў захапіць Вільна, а пасля няўдачы разам 
са сваімі прыхільнікамі знайшоў прытулак у Прусіі. У 1390 г. ён разам з ордэнскімі войскамі здзейсніў 
вялікі, але безвыніковы паход на Вільню. Прыкладна ў гэты самы час, згодна з «Летапісцам вялікіх 
князёў літоўскіх» Вітаўту «Полтеск град даўся» [Полехов, 2017, с. 73; Полное собрание русских ле-
тописей, т. 35, 1950, с. 64, 70]. У самім факце здачы горада няма сумненняў. Падрабязнасці гэтай 
падзеі невядомыя, бо ні пра якія баявыя дзеянні з удзелам крыжакоў з Прусіі або Лівоніі на полацкім 
напрамку крыніцы не паведамляюць [Полехов, 2017, с. 74]. Несумненна, гэта адбылося пры 
актыўным удзеле палачан, якія, верагодна, бачылі ў Вітаўце магчымую абарону супраць Скіргайлы, 
пад уладай якога Полацкая зямля знаходзілася з 1387 г. Такім чынам, палачане падтрымалі яго ў 
барацьбе з Ягайлам і Скіргайлам. 

Пасля вяртання Вітаўта з Прусіі ў Літву пачалася маштабная перабудова палітычнай сістэмы 
ВКЛ. Закранула яна таксама і Полацк. На працягу 1392–1395 гг. былі ліквідаваны буйныя ўдзельныя 
княствы Альгердавічаў, зведзеных са сваіх княжанняў. Так,  Скіргайла страціў княжанне ў Полацку і 
Менску [Полехов, 2017, с. 74].

Намеснікі, якіх Вітаўт прызначаў у былыя княствы, карысталіся значна меншымі паўнамоцтвамі 
і ўладай у параўнанні з удзельнымі князямі. Гэта датычылася, у прыватнасці, адносін з суседнімі 
дзяржавамі, з якімі намеснік ўжо не мог заключыць дамовы. Пры гэтым ён мог быць у любы момант 
адкліканы вялікім князем. Тым не менш Полацк уваходзіў у новую іерархію праўлення намеснікаў 
паступова. А першымі полацкімі намеснікамі былі асобы, якія мелі княжацкі тытул і вельмі высока 
стаялі ў іерархіі шляхты ВКЛ. Сярод іх былі, у прыватнасці, князі Сямён (Лугвень) Альгердавіч і Іван 
Сямёнавіч Друцкі [Воронин, 2012, с. 223–224].
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Пры гэтым, ліквідуючы буйныя ўдзельныя княствы, Вітаўт не ставіў перад сабой мэту цалкам 
пазбавіцца ад рэгіянальнай эліты. Так, на Полаччыне захавалі свой уплыў баяры Корсакі і мяшчане 
Сарачковічы [Полехов, 2015, с. 61]. Замяняючы ўдзельных князёў на намеснікаў, Вітаўт прызначаў 
апошнімі не толькі літоўскіх баяраў-каталікоў, але і праваслаўных князёў, няхай і пазбаўленых 
паўнамоцтваў суверэнных кіраўнікоў, але ўспрымаемых мясцовым насельніцтвам як «свае». 
Менавіта такая сітуацыя склалася на Полацкай зямлі, дзе аўтаномія была замацавана пісьмовым 
прывілеем [Полехов, 2017, с. 75].

Сам Вітаўт неаднаразова бываў у Полацку. Яго ваенна-палітычная дзейнасць часта закранала 
інтарэсы горада. Так, Вітаўт наведаў Полацк вясной 1399 г., падчас падрыхтоўкі татарскага паходу. 
Мабыць, менавіта адсюль ён выклікаў з Пскова Андрэя Альгердавіча, разлічваючы на   яго вайско-
выя здольнасці і вопыт барацьбы з татарамі, атрыманыя на Куліковым полі ў 1380 г.

 

мал. 8. Бітва на Ворскле, 1399 г.  
Ілюстрацыя Ліцавога летапіснага зводу xVI ст.

Праўда, бітва на Ворскле скончылася для Вітаўта паражэннем. Там жа загінуў і Андрэй Полацкі. 
Але відавочна, что палачане прымалі ўдзел у гэтай бітве, падтрымліваючы такім чынам вялікага 
князя літоўскага, якому яны  былі абавязаны ваеннай службай. Нездарма ў згаданым вышэй 
абласным прывілеі Вітаўта палачанам было сказана: «А з намі ім быці гтовыми на воіну». У xV ст., 
калі пачалася вайна паміж Вітаўтам і Ягайлам, з аднаго боку, і Тэўтонскім ордэнам, з другога, 
Полацкая зямля ў чарговы раз перайшла ў зону ваенных дзеянняў. У сакавіку 1403 г. лівонскія рыцары 
раптоўна ўварваліся ў яе межы, мясцовым жыхарам былі нанесены вялікія страты. Праўда, праз 
некаторы час Вітаўт нанёс удар у адказ, напаўшы на ордэнскі замак Дунабург. Мясцовыя жыхары 
былі абрабаваны і ўзяты ў палон [Псковские летописи, вып. 2, 1955, с. 110; Воронин, 2012, с. 224].
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Высокі статус у Полацку атрымаў правіцель Мсціслаўскага княства Сямён Лугвень, які служыў 
Вітаўту на працягу некалькіх дзесяцігоддзяў, а пасля яго смерці – некалькі месяцаў вялікаму князю 
Свідрыгайлу. Ён стаў адным з самых вядомых полацкіх правіцеляў дадзенага перыяду і, несумненна, 
валодаў значнай уладай і самастойнасцю.

Паказальным у гэтых адносінах можа стаць пасланне 1394–1396 гг. полацкага намесніка 
Манцігірда і жыхароў Полацка Савету г. Рыгі з прапановай пацвердзіць мір, заключаны раней кня-
зем Сямёнам Лугвенем [Полоцкие грамоты, т. 1, 2015, с. 101]. Той факт, што полацкі намеснік мог 
самастойна заключаць дамову з Рыгай несумненна сведчыць пра яго высокі статус у ВКЛ, а таксама 
пэўную самастойнасць у правядзенні палітыкі Полацка. Гэта таксама з большага пацвярджае тэзіс 
пра запрашэнне князёў на княжанне ў Полацку ў якасці правіцеляў удзельных княстваў, а таксама іх 
дагаворныя адносіны з вялікімі князямі ВКЛ, заснаваныя на паняццях «службы» і «дружбы».

Сямёна Лугвеня традыцыйна называюць полацкім намеснікам, адмаўляючы, што ён тыту ла-
ваўся вялікім князем полацкім [Філіповіч, 2014, с. 65, 70]. Але сведчаннем высокага статусу Сямёна 
Лугвеня можа служыць яго самаідэнтыфікацыя ў якасці «вялікага князя полацкага», якая знайшла 
адлюстраванне ў легендзе яго пячаткі, з дапамогай якой правіцель замацоўваў дакументы, якія 
выходзілі з полацкай княжацкай канцылярыі. На адным яе баку намаляваны скакучы направа 
вершнік у востраверхім шлеме, з дзідай у левай руцэ, накіраванай уверх, а з адваротнага боку – 
надпіс: «Пячатка князя вялікага Семиона Полацкага» [Полоцкие грамоты, т. 2, 2015, с. 49]. 

мал. 9. Пячатка вялікага князя полацкага Сямёна (Лугвеня). 
Дагавор літоўскіх князёў з вялікім магістрам Тэўтонскага ордэна, 1379 г. [Полоцкие грамоты, т. 1, 2015, рис. 5]

Наяўнасць такой пячаткі дазваляе гаварыць пра тое, што палачане ўспрымалі Сямёна Лугвеня 
не проста як мсціслаўскага князя, але ў якасці вялікага князя полацкага. Такім чынам, можна 
меркаваць, што менавіта Сямён Лугвень, заснавальнік дынастыі мсціслаўскіх князёў, з’яўляецца 
адначасова і апошнім вялікім князем полацкім. Гэта дазваляе зрабіць выснову пра тое, што да 
1396 г., гэта значыць да прызначэння ў Полацк намеснікам Вітаўта пана Мантыгірда, вялікае 
Полацкае княства працягвала існаваць у якасці ўдзельнага княства ў складзе ВКЛ. Пра гэта 
красамоўна сведчыць і факт асаблівых узаемаадносін палачан з вялікім князем Вітаўтам. З аднаго 
боку, менавіта Вітаўт ліквідаваў Полацкае княства і пачаў кіраваць Полацкай зямлёй праз сваіх 
намеснікаў. З другога боку, у 1392–1396 гг. ён у якасці кампрамісу за страту палачанамі статусу 
ўдзельнага княства замацаваў палітыка-прававыя традыцыі і аўтаномны характар Полацкай зямлі 
прывілеем (статутнай Граматай). Паказальна, што толькі ў 1407 г. у Полацкай пацвярджальнай 
грамаце Копыскай мірнай дамовы Вітаўт упершыню называецца палачанамі князем літоўскім і 
«нашым осподарем». Такім чынам, палачане, упершыню называючы Вітаўта «нашым осподарем», 
цалкам прызналі яго ўладу над сваёй зямлёй, чаго раней, пры іншых правіцелях, не было ніколі, 
бо ў палачан быў свой, полацкі, князь. У далейшым палачане, услед за Вітаўтам, будуць называць 
«аспадарамі полацкімі» толькі вялікіх князёў літоўскіх, а намеснікаў вялікага князя толькі «панамі» 
[Філіповіч, 2014, с. 70–73, 122–124].

Больш за тое, трэба адзначыць, што менавіта з 1396 г. Вітаўт робіць першыя спробы ліквідаваць 
юрыдычную аўтаномію Полацка і скасаваць права месных уладароў на заключэнне дагавораў, у тым 
ліку падпісаных раней. Менавіта так можна растлумачыць яго ліст бурмістру і Савету г. Рыгі ад 1397 г. 
аб неправамернасці князя Сямёна Лугвеня і полацкага намесніка Манцігірда заключаць дагавор ад 
імя Літвы: «Знайте, любезные друзья, что мы вполне поняли ваше послание, в котором вы пишите, 
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что наш наместник Монтигирд заключил с вами договор тем же образом, как вы его прежде заключи-
ли с нашим слугой Лугвенем через пять лет после старого договора, и что после этого ваш магистр 
также сказал вам, будто мы ему написали, что хотим твердо и полностью соблюдать торговый дого-
вор. Знайте, что мы хорошо помним, как мы в нашем письме написали магистру, именно же ему мы 
написали, что если бы наш наместник заключил договор от имени Полоцка, то его мы бы соблюдали 
до тех пор, пока не отправим к нему нашу грамоту или послов. … А также вы нам пишете, что Лугвень 
заключил с вами договор на пять лет, то и вы сами вполне можете понять, что он не был правомо-
чен даже на год без нашей воли и ведома возобновлять полный прочный договор, и тем более был 
и по-прежнему остается неправомочен заключать договор от имени Литвы…» [Полоцкие грамоты, 
т. 1, 2015, с. 105–106]. Несумненна, будучы проста намеснікам вялікага князя, Сямён Лугвень не стаў 
бы заключать дагавор з Рыгай ад усёй Литвы. Апеляцыйны ж ліст Вітаўта можна растлумачыць яго 
жаданнем скасаваць былыя прывілеі полацкіх правіцеляў, падарваць іх аўтарытэт на міжнароднай 
арэне і канчаткова паказаць свой высокі статус адзінага гаспадара ўсяго ВКЛ. 

Гэтыя факты таксама сведчаць не толькі пра высокі статус, які меў Полацкі правіцель у складзе 
ВКЛ, але таксама падкрэсліваюць усю глыбіню гістарычнай памяці, якая захоўвалася на «русінскіх» 
тэрыторыях новай дзяржавы яшчэ доўгі час. На думку В. А. Вароніна, аж да xVI ст. носьбіты 
Полацкай ідэнтычнасці працягвалі пастуліраваць свой высокі палітычны статус, адстойваючы права 
на роўнае становішча з найважнейшымі еўрапейскімі цэнтрамі [Варонін, 2009б, с. 72]. Знаходзіла 
гэта адлюстраванне не толькі ў самастойным заключэнні дагавораў на міжнародным узроўні, але і 
ў апеляванні да мінулага, у якім Рыга была падкантрольная Полацку, а Полацкая зямля з’яўлялася 
найважнейшым духоўным і культурным цэнтрам на тэрыторыі сучаснай Беларусі.

Такім чынам, Полацкая зямля займала асобнае месца ў палітычнай сістэме ВКЛ, а яе правіцелі, 
хоць паступова і ўвайшлі ў цэнтральную іерархію намесніцтва, мелі моцны ўплыў і самастойнасць. 
Акрамя таго, уладары Полацка аказвалі ваенную падтрымку цэнтральнай уладзе. Пры гэтым не 
толькі войска, але і гарадскія жыхары з’яўляліся сур’ёзнай ваеннай сілай. Галоўнай іх перавагай 
была здольнасць да хуткай мабілізацыі. Баяры-шляхта, якія ў асноўным жылі ў сваіх вёсках, не маглі 
так хутка з’явіцца ў войска. Вось чаму падчас грамадзянскай вайны 30-х гг. xV ст. у ВКЛ полацкія 
мяшчане сыгралі значную ролю.

З самага пачатку вайны Полацк падтрымліваў вялікага князя Свідрыгайлу. Верагодна, невы-
падкова пасля дзяржаўнага перавароту 1 верасня 1432 г. Свідрыгайла збег менавіта ў Полацк, які 
быў адным з найбуйнейшых «рускіх» гарадоў краіны. Вялікі князь, пазбаўлены ўлады ў Літве, вельмі 
хутка атрымаў падтрымку ў палачан, віцеблян і смалян. У сувязі з паражэннем, якое Свідрыгайла 
пацярпеў пад Ашмянамі 8 снежня 1432 г., пскоўскі летапісец адзначыў: «оу Свидригаила падоша 
полчани». Аднак і ў далейшым Полацк аказваў рашучую падтрымку Свідрыгайлу. Полацк і Віцебск 
сталі апошнімі гарадамі паўночнай часткі дзяржавы, якія падпарадкаваліся Жыгімонту Кейстутавічу. 
Гэта адбылося ў 1436 г., пасля цяжкіх аблог, якія давялося вытрымаць месным жыхарам. Крыніцы 
паведамляюць пра жорсткае абыходжанне Жыгімонта Кейстутавіча з палачанамі, якія спрабавалі 
дамагчыся ў яго прабачэння за адданасць Свідрыгайлу. Тым не менш пасля некалькіх гадоў вельмі 
цяжкай вайны ў рэгіёне зноў наступіў мір [Воронин, 2012, с. 225].

Увогуле, сярэдзіна – другая палова  xV ст. – самы спрыяльны і стабільны перыяд у развіцці го-
рада за ўвесь час яго знаходжання ў ВКЛ па прычыне адсутнасці войн, наяўнасці стабільнай улады, 
выгаднай знешнепалітычнай абстаноўкі20. Абапіраючыся на падтрымку вялікакняжацкай улады, па-
лачане вельмі ўпэўнена адчувалі сябе ў адносінах з іншымі гарадамі Еўропы. Дзелавая перапіска 
палачан з рыжанам пераканаўча паказвае, што іх адносіны будаваліся на раўнапраўнай аснове 
[Воронин, 2012, с. 225].

Асабліва важным для ВКЛ было гандлёвае значэнне Полацка. Дзякуючы шэрагу абставін, у 
тым ліку рашучай падтрымцы Вітаўта і яго пераемнікаў у xV ст., Полацк ператварыўся фактычна ў 
галоўны гандлёвы горад усёй паўночнай часткі ВКЛ. Невыпадкова менавіта да гэтага часу адносіцца 
ўзмацненне полацкіх месцічаў, якія на роўных сапернічалі з баярамі. У той час у руках мяшчан 

20 Тут (заўвага Д. У. Дука) варта звярнуць увагу на вельмі істотную акалічнасць. Паводле вынікаў археалагічнага вывучэння Полацка на 
большасці помніках археалогіі, якія вызначылі тапаграфічную структуру Полацка і працэс станаўлення якіх раскрыты намі ў главе 1, куль-
турныя напластаванні перыяду xIV–xV стст. практычна адсутнічаюць. На сённяшні дзень выяўлены адзінкавыя закрытыя археалагічныя 
комплексы перыяду xV ст. на тэрыторыі Вялікага пасада і ў Запалоцці ў выглядзе рэшткаў пабудоў [Дук, 2014а, с. 10–11; Дук, 2006а]. Вы-
разнага культурнага пласта «часу стабільнасці» ў Полацку на тэрыторыі пасадаў няма, чаго нельга сказаць пра тэрыторыю Верхняга замка, 
дзе ўпершыню фіксуюцца выразныя рэшткі драўлянага абарончага дойлідства і адначасовы культурны пласт. Пры гэтым характэрныя для 
перыяду xIV–xV стст. рэчы ў пераадкладзеным выглядзе сустракаюцца ў больш позніх выразных і розных па структуры культурных адкла-
дах. Такім чынам, паводле археалагічных даных, можна сцвярджаць, што значных разбурэнняў у xIV–xV стст. у Полацку не адбывалася, 
прынамсі на пасадскай тэрыторыі. Аднак факт адсутнасці (ці невыразнасці) культурных напластаванняў разглядаемага перыяду сведчыць 
таксама і аб адсутнасці інтэнсіўных будаўнічых работ на тэрыторыі пасада.
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знаходзілася значная частка зямельнага фонду Полацкай зямлі, а некаторыя з іх валодалі цэлымі 
сёламі. 

Яшчэ адной уласцівай палачанам рысай, якая захавалася нават у xV ст., была моцна развітая 
рэгіянальная самасвядомасць. У накіраваным каля 1464 г. у Рыгу пасланні полацкага намесніка 
Алехны Судзімонтавіча дэкларавалася: «А Полтескъ теж есть, хвалячи Бога, место словутное, как 
и которое, а не есть нижшое во чести и во всем ни Вилни, ани Мариборка, ани Кданьска» [Варонін, 
2009, с. 212, Полоцкие грамоты, т. 1, 2015, с. 220].

На працягу доўгага часу, уваходзячы ў склад ВКЛ, Полацк захоўваў у ім адасобленае становішча. 
Найбольш выразна гэта было адлюстравана ў абласным прывілеі Полацкай зямлі, які вядзе сваё 
паходжанне ад дагавора («ряда») палачан з князем. Аформлены, як было сказана раней, Вітаўтам 
у якасці дзяржаўна-прававога дакумента, ён потым дапаўняўся іншымі вялікімі князямі літоўскімі 
[Варонін, 2013б, с. 211]. Паступова, аднак, Полаччына ўсё болей інтэгравалася ў ВКЛ, а палачане 
пачалі ўсведамляць сябе падданымі вялікіх князёў літоўскіх і ўсёй дзяржавы. Тым не менш яшчэ ў 
пачатку xVI ст. адметнасць рэгіёна і яго жыхароў была вельмі высокай. 

Такая сітуацыя захоўвалася на працягу ўсяго xVI ст. У легендарных частках беларуска-літоўскіх 
летапісаў другога і трэцяга зводаў Полацкай традыцыі было нададзена каласальнае значэнне. 
Полацкая зямля ўспрымалася аўтарамі як адно з найважнейшых і самых старажытных здабыткаў 
літоўскіх манархаў і называлася «Вялікім Княствам». З іншага боку, пастаянна падкрэслівалася 
спецыфіка палітычнага ладу, а таксама рабіўся акцэнт на вечавой традыцыі, характэрнай для 
гэтай зямлі. Больш таго, полацкія «вольнасці» дазвалялі летапісцам параўноўваць полацкую дзяр-
жаўнасць з палітычнай структурай Венецыі. Барыс Флора адзначаў, што ў Другім летапісным зводзе 
«захавалася памяць пра тое, што ў пэўны гістарычны момант дынастыя князёў, якія панавалі ў 
Полоцку, перарвалася, і горад ператварыўся ў самастойную рэспубліку. Верагодна, у якасці такой 
рэспублікі Полацк вёў перамовы з гаспадарамі Вялікага Княства Літоўскага пра ўмовы пераходу пад 
іх уладу, але звестак пра гэта ў афіцыйным летапісанні Вялікага Княства Літоўскага не захавалася» 
[Флора, 1995, c. 115]. Тым не менш гаварыць пра рэспубліканскі строй у Полацку нельга. А вось 
памяць пра дынастыю Рагвалодавічаў беражліва культывавалася і захоўвалася ў xVI ст. у асяроддзі 
полацкай інтэлектуальнай эліты: у маскоўскіх летапісных зводах таго часу Полацкая зямля на зы-
валася Рагвалодаўшчынай [Семянчук, 2013, с. 28; Філіповіч, 2014, с. 95–103].

Эвалюцыя стаўлення да ўлады вялікіх князёў літоўскіх у праваслаўным асяроддзі Полацкай зямлі 
напрыканцы хV – пачатку хVІ ст. зводзіцца да цалкам лаяльнай пазіцыі ў адносінах да цэнтральнай 
улады («Братие, бога боитеся, а князя чтите» [Семянчук, 2013, с. 22; Полное собрание русских 
летописей, т. 35, 1980, c. 58]). Пасля таго як Вітаўт ліквідаваў Полацкае княства і пачаў прызначаць у 
Полацк сваіх намеснікаў, ва ўнутрыпалітычнай сітуацыі амаль нічога не змянілася [Семянчук, 2013, 
с. 22]. Больш таго, вядома, што смаленскія і полацкія епіскапы Герасім, Сімяон, Міхаіл, Іосіф былі 
прыхільнікамі ідэй фларэнтыйскай уніі [Семянчук, 2013, с. 22], таму ўлада каталіцкіх правіцеляў ВКЛ 
успрымалася імі адэкватна. Напэўна, менавіта адсюль у другім і трэцім летапісных зводах перава-
жае патрыятычная накіраванасць. Надзвычай важную ролю ў захаванні полацкіх рэлігійных і нацы-
янальна-культурных традыцый адыгрывалі тутэйшыя царква і духавенства. Самастойнасць пала-
чан, іх рэгіянальная самасвядомасць падтрымліваліся тым фактам, што землі полацкіх манастыроў 
і цэркваў, а магчыма, таксама архіепіскапаў, лічыліся ўласнасцю ўсяго полацкага грамадства, 
супольнасці «палачан». Дзякуючы гэтаму падтрымлівалася ўяўленне пра сацыяльную роўнасць, у 
пэўным сэнсе «братэрства» ўсіх палачан, іх адзінства [Варонін, 2013б, с. 217].

Неабходна таксама адзначыць, што не толькі рэлігія правіцеляў мела значэнне для жыхароў 
Полацка. Вялікую ролю ігралі традыцыйныя духоўныя святыні, якія з’яўляліся выражэннем веры 
мясцовага насельніцтва. У многіх усходнеславянскіх землях сваю тэрыторыю было прынята 
называць «домам» – па назве галоўнага гарадскога сабора. Так, паўночныя суседзі Полацка – 
Вялікі Ноўгарад і Пскоў – лічылі свае ўладанні, адпаведна, «домам святой Сафіі» і «домам Святой 
Тройцы» [Варонін, 2013б, с. 217]. Такі самы звычай існаваў і ў Полацку. Наўгародскі першы летапіс, 
распавядаючы пра няўдалую аблогу Полацка Скіргайлам у 1381 г., заўважаў: «И заступи Богъ и 
Святая Софея свои домъ, и отъидоша, города не вземше» [Полное собрание русских летописей, 
1950, т. 3, c. 378]. Такая самая назва сустракаецца і ў дакументах полацкага паходжання. Так, 
у полацкім праекце гандлёвага дагавора з Рыгай ад 1405 г. адзначана, што палачане заключаюць 
яго, «надеючес[я] на Б[о]га, Св[е]т[о]го Софея м[и]- л[о]сть» [Полоцкие грамоты, т. 1, 2015, с. 96]. 
Першы ж артыкул земскага прывілея Полацкай зямлі абяцае: «в церкви Бож[ь[и и в ыменья цер-
ковъные нам не вступатися, в дом Божии Св[е]того Софея, и в дом Божи[и] Светого Спаса, и в иные 
домы церковъные нам не въступатися» [Полоцкие грамоты, т. 1, 2015, с. 86]. 
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мал. 10. Пячатка полацкая і св. Сафіі. Дагавор Полацка і Рыгі аб гандлі, 1407 г. 
Прарысоўка пячаткі [Полоцкие грамоты, т. 1, 2015, рис. 91–92]

Праўда, як адзначыў В. А. Варонін, у дадзеным выпадку слова «дом» ужыта ў вузкім сэнсе – як 
уладанні нейкага манастыра ці царквы, але цытата яшчэ раз паказвае, што выраз «дом Святога 
Сафея» ўжываўся ў ВКЛ у дачыненні да Полаччыны, а таксама самімі палачанамі [Варонін, 2002, 
с. 217]. Такім чынам, жыхары Полацка знаходзіліся пад абаронай не толькі правіцеля, князя, але і 
сваіх традыцыйных духоўных, сакральных сімвалаў.

На працягу xV–xVI стст. захоўвалася таксама моцная ўлада полацкай духоўнай адміністрацыі. 
Полацкая зямля разам з Віцебшчынай і Мсціслаўшчынай утваралі полацкую архіепархію. Полацкія 
ўладыкі займалі другое пасля мітрапалітаў месца ў праваслаўнай іерархіі ВКЛ. Тым самым быў 
замацаваны вельмі высокі статус полацкіх архіепіскапаў у рэлігійным жыцці праваслаўных зя-
мель дзяржавы. Полацкія ўладыкі на працягу другой паловы xV – першай паловы xVI ст. тройчы 
станавіліся мітрапалітамі Кіеўскімі і ўсяе Русі. Гэта былі: Сямён І (1481–1488), Іёна І Глезна (пас-
ля 1488–1494) і Іосіф ІІІ. Праваслаўныя мітрапаліты полацкага паходжання, хоць і не вызначыліся 
нейкімі асаблівымі здзяйсненнямі, былі людзьмі, безумоўна, здольнымі і мелі вялікі аўтарытэт ў гра-
мадстве [Варонін, 2002, с. 218].

Такім чынам, Полацкае княства з першых этапаў фарміравання ВКЛ вылучалася ў параўнанні 
з астатнімі землямі Русі, якія сталі складанай часткай новай дзяржавы. Валоданне Полацкай зям-
лёй лічылася сучаснікамі самым каштоўным здабыткам. З князямі Полацка часоў ВКЛ даводзілася 
лічыцца не толькі новым літоўскім уладарам, іх прызнавалі і заходнія суседзі. Несумненна, што 
прычыну дадзенага феномена трэба шукаць у глыбокай гістарычнай традыцыі, успрыманні Полацка 
насельніцтвам беларускіх зямель як сапраўднага культурнага і адміністрацыйнага цэнтра, вядомага 
з «даўніны», а яго ўладароў – сваімі абаронцамі. Легітымнасць іх праўлення, а таксама наяўнасць 
асаблівага статусу сярод іншых князёў не аспрэчвалася.
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Г Л А В А   3
Полацкая ідЭнтычнасць ва ўмовах  

трансфармацыі геаПалітычных рЭалій XVI–XVIII стст.

У xV ст. у дачыненні да беларускіх гарадоў замацоўваецца назва «места», адсюль – «мяшчане». 
Тэрмін «горад» зрэдку фіксуецца ў пісьмовых крыніцах і азначае толькі ўмацаваную частку гора-
да – дзяцінец. Тэрміны «места» і «мяшчане» падкрэсліваюць вядучую ролю гандлёва-рамеснага 
насельніцтва ў сацыяльна-эканамічным развіцці беларускіх гарадоў.

У xVІІ–xVIII стст. плошча Полацка складала каля 250 га. Асноўную частку гарадской тэрыторыі 
ўтваралі пасады. Па падліках В. А. Вароніна, З. Ю. Капыскага, С. В. Тарасава, у Полацку ў першай 
палове xVI ст. жыло ад 11 да 50 тыс. чалавек [Варонін, 2000, с. 30]21; больш за 10 тыс. чалавек 
складала насельніцтва горада ў першай палове xVII ст. [Шайкоў, 1996, с. 147]; 700 чалавек 
засталося ў час ваеннага ліхалецця 1654 г. [Сагановіч, 1995, с. 130]; у 30–40-я гг. xVIII ст. у Полацку 
пражывала прыкладна 3–4 тыс. чалавек [Полоцк: ист. очерк, 1987, с. 60]; па даным 1792 г., у горадзе 
пражывала 2195 чалавек (з іх гандляроў – 168 хрысціян, 135 – яўрэеў; мяшчан – 1130 хрысціян 
і 1065 яўрэеў) [Вуглік, 2010, с. 195]. У 1805 г. колькасць гарадскога насельніцтва складала 2991 
чалавек [Географический словарь, 1805, с. 1238]. Даныя па насельніцтву горада, верагодна, не 
ўлічвалі асоб жаночага полу, таму згодна з рэвізіямі 1786 і 1796 гг. А. М. Люты прыводзіць лічбы ў 
5326 і 5622 чалавекі адпаведна [Лютый, 1987, с. 31].

Пры разліках колькасці насельніцтва ў xVIII ст. не быў улічаны той факт, што ў горадзе на 
будаўніцтве шматлікіх мураваных аб’ектаў была задзейнічана вялікая колькасць людзей. Пэўны час 
яны, незалежна ад паходжання пражывалі ў Полацку. Да таго ж трэба ўлічыць гандляроў і сялян з 
полацкай акругі, якія пастаянна наведвалі горад на розны тэрмін. Такім чынам, рэальная колькасць 
людзей, якая часова і пастаянна пражывала ў Полацку ў xVIII ст., была значна большай і магла да-
сягаць 8–10 тыс. чалавек.

Крыніцамі папаўнення гарадскога насельніцтва з’яўлялася ў першую чаргу полацкая акруга. 
Колькасць гарадскога насельніцтва расла за кошт перасялення часткі сялян пасля эпідэмій і войнаў: 
горад даваў шырокія магчымасці для сацыяльнай мабільнасці асобных гараджан, гандлёвых ці ра-
месных карпарацый [Котлярчук, 2001, c. 46]. Даныя археалогіі пацвярджаюць гэты тэзіс. Так было 
здаўна. Прынамсі, асартымент рэчаў, знойдзеных у Полацку ў пластах х–хІІІ стст., у асноўнай масе 
тыповы і для сельскай акругі. Першыя ўскосныя звесткі пра паходжанне гарадскога насельніцтва 
з бліжэйшай полацкай акругі можна знайсці ў пісьмовых крыніцах другой паловы xV–xVI стст. Так, 
прозвішчы некаторых палачан тоесныя з назвамі населеных пунктаў павета і ваяводства (Заскаркі, 
Кубліцкія, Палупяты, Росіцы, Сялявы і інш.). Мясцовае паходжанне пахаваных на полацкіх могілках 
у xVII–xVIII стст. людзей пацвярджаюць і даныя антрапалагічнай экспертызы.

У xVІ–xVIII стст. у Полацку пражывалі яўрэі, татары, маскавіты (выхадцы з маскоўскай дзяр-
жавы), немцы, вугорцы, палякі і іншыя са складу ваенных і рамеснікаў, якія на пэўны час траплялі 
ў Полацк. Так, у 1599 г. Леў Сапега паведамляў Крыштофу Радзівілу, што сярод жыхароў Полацка 
была значная частка маскавітаў, якія засталіся ў Полацку пасля 1579 г. [Полоцк: ист. очерк, 1987, 
с. 46].

Найбольш шматлікай была яўрэйская абшчына. Дакладных даных аб яе коль касным складзе 
ў xVI–xVII стст. няма, аднак можна пагадзіцца з меркаваннем І. А. Марзалюка аб двухпрацэнтным 
складзе яўрэйскага насельніцтва ў Полацку і іншых гарадах Беларускага Падзвіння ў дачыненні 
да ўсіх гараджан [Марзалюк, 2007, с. 46]. На працягу xVIII ст. колькасць яўрэяў у гарадах Беларусі 
ўзрастае, аднак не перавышае 25% агульнага складу гараджан, у асноўным гэта датычыцца заход-
няга рэгіёну Беларусі. Пасля далучэння Полацка да Расійскай імперыі і ўвядзення мяжы асе дласці 
колькасць яўрэяў у Полацку рэзка ўзрасла. Паводле Я. К. Анішчанкі, на 1 верасня 1801 г. у Полацку 
пражывала 1859 мяшчан-хрысціян і 1978 мяшчан-яўрэяў, сярод купцоў хрысціян і яўрэяў 349 і 44 
адпаведна [Марзалюк, 2007, с. 47, 60]. Па даных 1805 г. колькасць яўрэяў складала 1151 чалавек з 
агульнага ліку 2991 жыхар Полацка [Географический словарь, 1805, с. 1238].

У 1522 г. татары-«казакі» атрымалі зямельныя ўладанні ў Полацку [Любавский, 1892, с. 532]. Ад-
нак татарскае насельніцтва не фіксуецца ў захаваных інвентарах і рэвізіях xVI–xVIII стст., таму, вера-
годна, яго колькасць была нязначнай і істотна не паўплывала на дэмаграфічную і этнаканфесійную 
структуру Полацка.

21 Найбольш верагоднай з’яўляецца лічба каля 11 тыс. чалавек з магчымай нязначнай карэля цыяй у бок павелічэння.
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У разглядаемы перыяд на развіццё Полацка істотна паўплывалі ваенныя канфлікты. Найбольш 
буйныя з іх – гэта войны з маскоўскім княствам пачатку xVI ст., калі Полацк фактычна стаў па-
межным горадам, які знаходзіўся на перадавой тэатра баявых дзеянняў ВКЛ і Маскоўскага княст-
ва. Апагей дадзенага супрацьстаяння адбыўся ў 1563–1579 гг., у той час Полацк знаходзіўся пад 
кіраваннем Івана IV. Далей адбываюцца ваенныя канфлікты першай трэці xVII ст., захоп Полацка 
войскамі Аляксея Міхайлавіча падчас вайны расіі і Рэчы Паспалітай 1654–1667 гг., войны пачатку 
xVIII ст. з удзелам шведскіх і расійскіх войск. Змены рэалій непазбежна прыводзілі да трансфарма-
цый звычайнага ладу жыцця, а таксама да негатыўных і, як ні парадаксальна, якасна новым зменам 
арганізацыі і функцыянавання жыццёвай прасторы. Дадзеныя змены непазбежна адлюстроўваліся 
на ідэнтычнасці насельніцтва Полацка.

Працэс фарміравання ідэнтычнасці насельніцтва на прыкладзе Полацкага рэгіёна ў якасці прад-
мета даследавання абраны невыпадкова. Пад Полацкім рэгіёнам у xVІ–хVIII стст. разглядаецца 
тэрыторыя, якая ўваходзіла ў склад намесніцтва, ваяводства, правінцыі, губерніі, павета. Так, за 
гэты час з буйнейшага горада ВКЛ, цэнтра намесніцтва (да 1504 гг.) і ваяводства (1504–1772 гг.), ён 
у выніку адміністрацыйна-тэрытарыяльных рэформ канца xVIII ст. пераўтварыўся ў павятовы горад 
у складзе Расійскай імперыі. У 1772 г. Полацк становіцца адміністрацыйным цэнтрам правінцыі ў 
складзе Пскоўскай губерні, з 1776 г. – губернскім горадам, з 1778 па 1796 гг. Полацк з’яўляўся цэн-
трам намесніцтва, пасля чаго пераўтварыўся ў павятовы горад спачатку Беларускай, а пасля 1802 г. 
Віцебскай губерні [Полоцк: ист. очерк, 1987, с. 77].

Унікальнасць полацкага рэгіёна заключаецца ў тым, што складаныя працэсы станаўлення бе-
ларускай дзяржаўнасці, у тым ліку на прыкладзе сацыякультурнай ідэнтычнасці насельніцтва, былі 
закладзены ў эпоху Полацкага княства, а да xVI ст. трансфармаваліся пад уздзеяннем ваенных і 
сацыяльных канфліктаў. Ваенныя канфлікты па большай частцы мелі дэструктыўны характар, але 
ў шэрагу выпадкаў фарміравалі новыя рысы ідэнтычнасці насельніцтва.

Пад тэрмінам «ідэнтычнасць» мы разумеем уласцівасць псіхікі чалавека выказваць сваю прына-
лежнасць да розных сацыяльных, эканамічных, нацыянальных, прафесійных, моўных, палітычных 
і рэлігіёзных груп ці супольнасцей і атаясамліваць сябе з тым ці іншым чалавекам як увасабленнем 
уласцівых гэтым групам ці супольнасцям асаблівасцей. Сацыякультурная ідэнтычнасць з прычы-
ны спецыфікі даследуемага перыяду xVI–xVIII стст. найбольш поўна адлюстравана ў пісьмовых і 
археалагічных крыніцах.

3.1. ля вытокаў новай ідэнтычнасці: францыск скарына

У сям’і полацкага мешчаніна Лук’яна Скарыны каля 1490 г. нарадзіўся беларускі асветнік і пер-
шадрукар Францыск Скарына. Творчы лёс гэтага чалавека склаўся па-за межамі роднага Полац-
ка. Гэта было абумоўлена аб’ектыўнымі прычынамі, паколькі ў часы росквіту творчага таленту 
Скарыны ў першай палове xVI ст. Полацк перажываў не лепшыя часы па прычыне частых войнаў 
паміж Вялікім Княствам Літоўскім і Маскоўскім княствам. У пачатку xVI ст. самым сур’ёзным чынам 
змяніўся ваенна-стратэгічны баланс сіл паміж варагуючымі бакамі: маскоўскім княствам і ВКЛ. Моц-
на змянілася і лінія дзяржаўнай мяжы. Далучэнне да Масковіі Пскова ў 1510 г. і заваяванне Сма-
ленска ў 1514 г. рэзка ўзмацнілі Маскву і адначасова зрабілі Беларускае Падзвінне ў поўнай меры 
пагранічным рэгіёнам ВКЛ. Нядаўна далучаныя да Масквы землі сталі важнейшым плацдармам 
для шматлікіх паходаў на Полацк, Віцебск і Браслаў [Варонін, 2013, с. 203]. Арганізаваць у фактыч-
на памежным горадзе друкарню было немагчыма. Такім чынам, ненадзейная ваенна-палітычная 
абстаноўка (Полацк толькі падчас вайны 1512–1522 гг. тройчы быў абложаны войскамі непрыяце-
ля) магла стаць вырашальным фактарам у станаўленні творчага лёсу Францыска Скарыны па-за 
межамі роднага горада.

Тым не менш ёсць падставы меркаваць, што менавіта з Полацкам Скарыну звязвала нешта 
большае, чым месца нараджэння. Менавіта ў Полацку маглі прайсці яго юнацкія гады і тут ён мог 
атрымаць пачатковае школьнае навучанне. Паспрабуем рагледзець аргументы на карысць гэтага 
сцвярджэння ў сувязі з найноўшым археалагічным матэрыялам з раскопак у Полацку. Такім чынам, 
акрэслім два ўзаемазвязаныя пытанні, якія вартыя асвятлення: ці мог Скарына атрымаць пачат-
ковую (школьную) адукацыю ў Полацку і ці засталіся пэўныя матэрыяльныя сведчанні існавання 
школы, дзе мог вучыцца Скарына?
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Вядома, што Францыск Скарына паходзіць з заможнага мяшчанскага роду Скарынаў. Гэты ста-
тус захаваўся за родам Скарынаў і на працягу ўсёй першай паловы xVI ст. Прынамсі, аб гэтым 
напрамую сведчыць полацкая рэвізія 1552 г. [Галенчанка, 1998, с. 18–19]. Бясспрэчна і тое, што 
Францыск Скарына атрымаў пачатковую (школьную) адукацыю на лацінскай мове. І хаця пра гэта не 
захавалася ніводнага пісьмовага дакумента, без грунтоўнай пачатковай (школьнай) адукацыі нель-
га было марыць пра навучанне ва ўніверсітэтах Цэнтральнай і Заходняй Еўропы. Паколькі да мо-
манту паступлення ў Кракаўскі ўніверсітэт ніякіх дакументаў пра жыццё Скарыны няма, даследчыкі  
біяграфіі першадрукара выказалі абгрунтаванае меркаванне, што атрымаць школьную адукацыю 
ён мог у Полацку ці Вільні [Кісялёў, 2002, с. 15]. Гэтая пачатковая адукацыя была вельмі якаснай і 
грунтоўнай, паколькі дазволіла Скарыне закончыць навучанне ва ўніверсітэце Кракава за два гады.

Так, на мяжы xV–xVI стст. рэальную падрыхтоўку да паступлення ва ўніверсітэт у Вялікім Кня-
стве Літоўскім маглі аказаць парафіяльныя школы пры каіталіцкіх кляштарах. Такі каталіцкі кляштар 
бернардзінцаў існаваў і ў Полацку з 1498 г., пра што гаворка пойдзе ніжэй. Полацкія бернардзінцы 
мелі цесныя сувязі з віленскімі [Кісялёў, 2002, с. 16]. Зразумела, што гэта магло садзейнічаць пера-
езду Скарыны ў Вільню – сталіцу ВКЛ. Такім чынам, з аднолькавай доляй праўдападобнасці можна 
лічыць, што і ў родным Полацку, і ў сталічнай Вільні Скарына мог завяршыць сваю школьную вучобу, 
а поспехі ў навуках далі яму магчымасць паступіць ва ўніверсітэт. Але тут хацелася б зрабіць адно 
назіранне: паколькі ўся творчасць Скарыны прасякнута любоўю да роднай зямлі, а менавіта да 
«слаўнага» Полацка, можна засведчыць гэты аргумент як дадатковы ў пошуках месца навучання 
Скарыны, таго самага месца, у якім будучы асветнік і першадрукар мог правесці юнацкія гады.

Тым не менш, пытанне пра месца, дзе Скарына атрымаў школьную адукацыю, застаецца і бу-
дзе заставацца дыскусійным, пакуль не будуць знойдзены прамыя доказы з першакрыніц. Пакуль 
што бясспрэчным застаецца адзін факт: навучацца Скарына мог толькі ў парафіяльных школах 
каталіцкага ордэна бернардзінцаў – у Полацку (з 1498 па 1504 гг.) ці ў Вільні (магчыма, што спа-
чатку ў Полацку, а пасля ў Вільні). Сувязь з бернардзінцамі на пачатковым этапе станаўлення 
творчай асобы першадрукара была настолькі блізкая, што нават існуе гіпотэза пра паходжанне 
асабовага імя Скарыны. Паводле С. Цемчына, імя Францыск Скарына мог атрымаць у сувязі з 
дзейнасцю францысканцаў, паколькі бернардзінцы ў Польшчы і ВКЛ адносіліся галіной менавіта 
да гэтага ордэна і заснавалі ў Полацку касцёл Прасвятой Дзевы Марыі Нябеснай брамы [Темчин, 
2017, с. 151].

Такім чынам, у пошуку слядоў жыцця і асветніка ў Полацку для нас важна атрымаць любыя 
звесткі пра бернардзінцаў з 1498 да 1504 г. – да часу паступлення Скарыны ў Кракаўскі ўніверсітэт.

Вядома, што пачатковы кляштар бернардзінцаў у Полацку існаваў у 1498–1563 гг. і быў першым 
і адзіным каталіцкім кляштаром у гэтым горадзе ў так званы «далівонскі» перыяд. Кляштар быў па-
будаваны на Запалоцкім пасадзе. У 1563 г. падчас захопу Полацка войскамі Івана IV бернардзінскі 
кляштар спыняе сваё існаванне: ён быў знішчаны па загадзе Івана IV. Бернардзінцы вяртаюцца ў 
Полацк толькі напрыканцы xVII ст. і ўзводзяць спачатку драўляныя, а потым і мураваныя будынкі 
кляштара ўжо ў іншым месцы – у Задзвінні [Ярашэвіч, 1999, с. 536].

Паводле прывілея 1498 г. вялікага князя Аляксандра бернардзінцам дазвалялася жыць у По-
лацку на вызначаным участку горада. Прывілей рэгламентаваў месца будаўніцтва і характар за-
будовы: «erigenda ac pro monasterio, domibus, certis residenciis, habitationibus, ortis, officinis, ceteris 
commoditatibus construendis et constituendis aream, locum atque sittum, qui est sub castro nostro in 
Poloczko secus fluvium Polotha, incipiendo a fluvio Polotha circa latus pontis et tenendo circumferencialiter 
iuxta viam sive stratam, que ducit de castro versus ecclesiam S. Spiritus» («узвесці адпаведна манастыр, 
з заселенымі адміністрацыйнымі і жылымі дамамі, майстэрнямі з усімі патрэбамі, пабудаванымі і 
ўсталяванымі ў адпаведнасці з мясцовасцю, якая размешчана пад Замкам нашым у Полацку, на 
беразе р. Палаты, пачынаючы з берага ад маста і працягваючы па акружнасці ў бок гасцінца ці бру-
каванай вуліцы, што вядзе ад Замка да царквы Святога Духа») [Kodeks dyplomatyczny, 1948, s. 538]. 
У тэксце акрэслены чатырохвугольнік: вусце р. Палаты, каля якога знаходзіўся мост, – дарога да 
царквы Святога Духа – зноў рака Палата і луг. 

На сённяшняй карце Полацка пазначаная ў Прывілеі 1498 г. тэрыторыя размяшчалася ў раёне 
сучасных вуліц – Краснова і Міхайлаўскай.

Пра размяшчэнне бернардзінскага кляштара ва ўсходняй частцы Запалоцця ёсць іншыя гіс та-
рыч ныя сведчанні.

Не так даўно адшуканы В. В. Гліннікам сюжэт фрэскі касцёла святых Францішка і Бернардзіна ў 
Віленскім кляштары бернардзінцаў прысвечаны змаганню св. Георгія з цмокам на фоне катаванняў 
полацкіх айцоў-бернардзінцаў маскоўскімі татарамі ў 1563 г. (мал. 1). На фрэсцы змешчаны 
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ўмоўныя выявы полацкага бернардзінскага касцёла Прасвятой Дзевы Марыі Нябеснай брамы, са-
борнай царквы св. Сафіі, умацаванняў Верхняга замка і абарончых вежаў Запалоцця [Гліннік, 2004]. 
Размяшчэнне тапаграфічных аб’ектаў (Запалоцце – Верхні замак – Сафійскі сабор) не выклікае 
пярэчанняў і сведчыць пра знаёмства мастака з Полацкам. Акрамя таго, размяшчэнне архітэктурных 
і тапаграфічных аб’ектаў Полацка 1563 г. не выклікае пярэчанняў у тым ліку і ў лакалізацыі кляштара 
паводле згаданага тэксту прывілея.

мал. 1. Фрагмент фрэскі з касцёла св. Францішка і Бернардзіна ў Вільні з выявай Запалоцкага пасада  
ў Полацку і бернардзінскага кляштара (будынкі за брамай) першай паловы xVI ст. Фотаздымак В. В. Глінніка

Па-другое, у 2003 г. на паўночна-ўсходняй ускраіне Запалоцкага пасада падчас археалагічных 
раскопак намі выяўлены сляды сядзібы xV ст. У адным з шурфоў была раскапана выдатна за-
хаваная аснова печы з гаршковай кафлі (мал. 2). Не выключана, што адкрыты археалагічны ком-
плекс з’яўляўся часткай двара, які трымалі ганзейскія купцы і які з канца xV ст. мог належаць 
бернардзінскаму кляштару (пра гэта сведчыць адметная канструкцыя печы)22 [Дук, 2006а].

мал. 2. Печ xV ст. з гаршковай кафлі з Запалоцця (рэканструкцыя А. А. Салаўёва)
22 У любым выпадку тэрыторыя для размяшчэння кляштара была абрана невыпадкова. На працягу стагоддзяў размяшчэнне культа-

вых пабудоў у Полацку заўсёды адпавядала патрэбам палачан. Каталіцкі храм мог быць узведзены на месцы пражывання максімальнай 
колькасці вернікаў адпаведнай канфесіі.
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Па-трэцяе, у 2006 г. падчас археалагічнага нагляду за землянымі работамі ў Запалоцці па вул. 
Краснова, д. 12 быў знойдзены набор кафлі з развалу печы першай паловы xVI ст. (мал. 3). Гэтая 
печ была пабудавана ў першай палове xVI ст. Можна меркаваць, што печ была двух’яруснай, мела 
цыліндрычную аснову з гаршковай кафлі і надставу, якая складалася з каробкавай кафлі.

мал. 3. Сценавая (1–3) і гаршковая (4–7) кафля з развалу печы першай паловы xVI ст.  
Малюнак  А. А. Салаўёва
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мал. 4. Сценавая кафля з развалу печы першай паловы xVI ст.  
Малюнак А. А. Салаўёва

На адной пласціне адлюстравана выява манаграмы Дзевы Марыі, якая сведчыць пра каталіцкае 
веравызнанне ўладальніка печы (мал. 5). Гэтая печ магла знаходзіцца ў доме ганзейскага гандляра 
альбо святара-бернардзіна. У любым выпадку ганчар, які рабіў кафлю, і пячнік, які клаў печ, наўрад 
ці былі мясцовага (полацкага) паходжання (такога роду навацыі ў першай палове xVI ст. у Полацку 
яшчэ не былі засвоены на ўзроўні мясцовай рамеснай вытворчасці). Гэтыя майстры маглі быць за-
прошаны ў Полацк з гарадоў Ганзейскага саюза (магчыма, з Рыгі). Геральдычная выява манаграмы 
Божай Маці на карнізнай кафлі з’яўляецца пакуль што самым раннім прыкладам выкарыстання 
«гербавай» кафлі ў Полацку [Дук, 2007г].

мал. 5. Карнізная кафля з выявай манаграмы Дзевы Марыі. 
Рэканструкцыя А. А. Салаўёва
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У 2010 і 2011 гг. намі былі праведзены археалагічныя раскопкі ў Запалоцці на месцы, якое 
трапляла ў зону магчымага размяшчэння бернардзінскага кляштара. Раскоп 1 (2010 г.) і раскоп 2 
(2011 г.) сумарнай плошчай 60 кв. м зроблены на тэрыторыі прыватнага ўчастка па адрасе вул. Крас-
нова, 9 (мал. 6).

мал. 6. Гістарычныя часткі Полацка з пазначэннем месцаў і гадоў раскопаў да 2009 г. (уверсе)  
і на Запалоцкім пасадзе (унізе). Мяркуемае месца размяшчэння кляштара 

маркіравана годам правядзення археалагічнага нагляду (2006)
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Максімальная магутнасць культурнага пласта раскопаў дасягала 2,5 м, сярэдняя – 1,6 м. У сярэднім 
стратыграфічным гарызонце раскопа 1 зафіксаваны пласт гліны з рэшткамі гаршковай і сценавай 
кафлі xV–xVI стст. (мал. 7), а таксама керамічнай тынкоўкі, які ўтварыўся пасля разбурэння печы. 
Гэты гарызонт утварыўся ў выніку існавання вялікай драўлянай пабудовы, якая загінула ў агні. Сляды 
гэтай пабудовы зафіксаваны на мацерыку ў выглядзе мацерыковых ям і склепа. У асобных месцах 
раскопа зафіксаваны кавалкі спаленых драўляных плах сячэннем 0,38 х 0,1 м, даўжынёй да 1,2 м, 
пакладзеных крыж-накрыж. Вакол плах зафіксаваны пласт вугалю магутнасцю 0,1 м. Зафіксаваны 
рэшткі трох печаў: адна прадстаўлена драўляным апечкам і адпаведна сваёй ніжняй часткай, другая – 
верхняй часткай. Час разбурэння адной з печаў можна датаваць першай паловай xVI ст. па знойдзе-
ным білонавым солідам Аляксандра І і Жыгімонта Старога і жалезнай абутковай падкоўкі.

мал. 7. Гаршковая кафля xV – першай паловы xVI ст.

Адна з печаў мела памеры 1,8 х 3,17 м, арыентавана доўгім бокам уздоўж лініі ўсход-захад. 
Прастора каля печы была выкладзена драўлянымі плахамі, насупраць чалеснікаў з заходняга боку 
захавалася лінза вугалю з пяском. Ад печы захавалася дуга (мал. 8), з хвалістым арнаментам. Зга-
даныя вышэй кавалкі гаршковай і ранняй каробчатай кафлі дазваляюць вызначыць час бытавання 
печы ў межах канца xV – першай паловы xVI ст. Аснова печы была выкладзена дошкамі, дошкі былі 
ўсталяваны вертыкальна на вышыню не менш за 0,45 м, ад іх захаваўся толькі вугаль. Запаўненне 
ўнутры дошак было зроблена з пяску і гліны. Захаваліся сем лінз вугалю ад спаленых слупоў дыяме-
трам 0,2 м, іх упарадкаванае размяшчэнне сведчыць пра пэўную функцыянальную прыналежнасць 
(мал. 9).

мал. 8. Керамічная дуга чалеснікаў першай паловы xVI ст.
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мал. 9. Размяшчэнне рэшткаў асновы печы канца xV – першай паловы xVI ст. 
у культурным пласце раскопу

Пабудова была размешчана ў паўночнай частцы раскопу і перакрывала больш старажытныя ком-
плексы, якія сведчаць пра існаванне забудовы хІ–хІІІ стст. Так, быў раскапаны склеп прамавуголь-
най формы, які меў драўляную дзежку, укапаную ў мацярык. У склепе знойдзены кавалкі керамічных 
гаршкоў хІ–хІІІ стст. Склеп меў драўлянае перакрыцце, якое згарэла разам з пабудовай. Асноўная 
частка керамікі з гэтага склепа датуецца хІ–хІІІ стст., адзінкавыя фрагменты керамічнага посуду 
датуюцца xVI ст., у тым ліку рарытэтнае начынне індывідуальнай формы – керамічны заварнік.

Асноўная колькасць знаходак са стратыграфічнага гарызонту з рэшткамі згаданага драўлянага 
жыллёвага комплексу прадстаўлена рэчамі xV–xVII стст. (кавалкі керамічных гаршкоў, жалезныя 
абутковыя падкоўкі, будаўнічыя матэрыялы, манеты – медныя і білонавыя соліды, кавалкі гаршко-
вай і каробкавай кафлі першай паловы xVI ст.). Аднак сярод знаходак значная частка прадстаўлена 
больш раннімі па дыяпазоне бытавання рэчамі, што сведчыць пра перамешаны характар культурна-
га пласта (свінцовыя пломбы і пячаці хІ–хІІ стст., кавалкі ювелірных форм, дэталі паяснога набору, 
шыферны грузік, шкляныя пацеркі і інш.).

мал. 10. Керамічны заварнік першай паловы xVI ст.
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Адзін з артэфактаў – гэта ўнікальнае начынне індывідуальнай формы, знойдзена ў выгля дзе 
фрагментаў (мал. 10). Зроблена рэканструкцыя верхняй часткі начыння, якое функцыянальна 
з’яўляецца заварнікам. Начынне мае шырокае тулава, дыяметрам каля 24 см, керамічны носік у ад-
ной частцы тулава і ручку – у другой. На тулаве былі зроблены клеймы ў выглядзе фантастычнай 
жывёлы з тулавам ільва, з паднятай пярэдняй лапай з вялікімі кіпцюрамі, хвастом (мал. 10: 2). Яшчэ 
адно кляймо захавалася фрагментарна і, верагодна, адлюстроўвала герб (мал. 10: 3), трэцяе кляй-
мо – стылізаваная разетка. Керамічнае цеста добра вымешанае, мае дробнадысперсныя дамешкі 
жвіру і мае ярка-чырвонае адценне. Аналагічны па форме заварнік быў знойдзены А.А. Салаўёвым 
на тэрыторыі езуіцкага калегіума падчас рэстаўрацыйных работ і захоўваецца ў Нацыянальным 
Полацкім гісторыка-культурным музеі-запаведніку.

Асобнае начынне (лампадка, заварнік) мае прамыя аналогіі з посудам езуіцкага калегіума ран-
няга перыяду яго існавання (xVI – першая палова xVII ст.).

Кафля прадстаўлена гаршковымі вырабамі і сценавымі пласцінамі. Гаршковая кафля мае ква-
дрыфольнае вусце, дыяметр донца 10 см (мал. 7). Верагодна, гэтая кафля выкарыстоўвалася ў 
адным пячным наборы з унікальнай па сюжэце сценавай кафляй (мал. 11). Апошняя прадстаўлена 
квадратнай па форме пласцінай 14,5 х 14,5 см. На кафлі адлюстраваны барэльефныя выявы 
двух маскаронаў, звернутых тварамі адзін да аднаго. Адна выява большая за другую і, верагодна, 
адлюстроўваюць лікі Дзевы Марыі (справа) і маленькага Ісуса (злева).

мал. 11. Сценавая кафля першай паловы xVI ст.

Захаваўся таксама фрагмент пласціны каробкавай кафлі з геральдычнай (?) выявай (мал. 12: 1). 
Ад канструкцыі печы захаваўся кавалак пячной дугі з клеймамі ў выглядзе адбіткаў салярнай выявы 
(мал. 12: 2). Уся пазначаная група кафлі датуецца канцом xV – першай паловай xVI ст. Кафля з вы-
явай двух маскаронаў знойдзена ў Полацку ўпершыню.

мал. 12. Фрагмент пласціны сценавай кафлі (1) і керамічнай дугі чалеснікаў (2) першай паловы xVI ст.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



68

мал. 13. Шахматная рагавая фігура ладдзі xVI ст.

Знойдзены дзве рэчы індывідуальнага карыстання – шахматная фігура і бронзавая накладка з 
эмаллю на кніжную вокладку. Рогавая шахматная фігура ладдзі мае мініяцюрныя памеры і датуецца 
xV–xVII стст. (мал. 13). Аналагічныя гэтай шахматнай фігуры вырабы знойдзены ў Лідзе, Віцебску і 
Мсціслаўлі [Мядзведзева, 2005, мал. 4: 1–4].

Знаходкі xV–xVI стст., сярод якіх імпартнае керамічнае начынне са склепаў, кафля з позне-
гатычнымі біблейскімі выявамі, сведчаць пра прыналежнасць уладальнікаў дома да сацыяльных 
эліт, арыентаваных на цэнтральнаеўрапейскія культурныя традыцыі. Асобнае начынне (лампадка, 
заварнік) мае прамыя аналогіі з посудам езуіцкага калегіума ранняга перыяду яго існавання (xVI – 
першая палова xVII ст.).

Такім чынам, даследаваныя рэшткі драўлянай пабудовы хV–xVI стст. былі размешчаны ўздоўж 
вул. Краснова, якая праходзіць па трасе старажытнай вул. Вялікай, вядомай на Запалоцкім пасадзе 
з xVII ст. [Дук, 2010б, с. 178]. Гэтая пабудова магла ўваходзіць у склад бернардзінскага кляштара. 
Знойдзена канцэнтрацыя вельмі рэдкай для перыяду канца xV – першай паловы xVI ст. пячной 
сценавай кафлі з выразнай «лацінскай» скіраванасцю сюжэтаў. На прыкладзе сюжэтаў і мастацкіх 
прыёмаў аздаблення пячной кафлі можна засведчыць укараненне цэнтральна- і заходнееўрапейскіх 
традыцый у матэрыяльную культуру палачан. Комплекс імпартных рэчаў (керамічны посуд), дэталі 
кніжнай вокладкі, шахматы сведчаць пра высокія інтэлектуальныя запатрабаванні ўладальнікаў дас-
ледаванай нерухомасці. У сукупнасці даных археалагічных і  пісьмовых крыніц не ўзнікае сумненняў 
пра размяшчэнне ў раёне сучаснай вул. Краснова, менавіта на тэрыторыі дома з парадкавым нума-
рам 9 і вакол яго старажытнага бернардзінскага кляштара 1498–1563 гг.

Пытанне пра музеефікацыю дадзенай тэрыторыі ставіць заўчасна, паколькі дзеля гэтага патра-
буецца правядзенне больш маштабных па плошчы раскопак. Нагадаем, што сёння дадзеная тэ-
рыторыя шчыльна забудавана, што значна ўскладняе археалагічныя пошукі. Таксама варта адзна-
чыць, што рэшткі карпусоў кляштара захаваліся ў выглядзе апаленых фрагментаў драўляных кан-
струкцый, а таксама рэштак печаў з гліны і пяску з нешматлікімі знаходкамі гаршковай і пласціністай 
кафлі. Тым не менш наяўнасць такога роду аб’ектаў патрабуе пільнай увагі ў недапушчэнні земля-
ных работ без нагляду археолагаў.

Паколькі ў полацкім бернардзінскім кляштары мог вучыцца наш славуты зямляк, асветнік і пер-
шадрукар Францыск Скарына, тэрыторыя размяшчэння кляштара 1498–1563 гг. патэнцыяльна 
прадстаўляе вялікую цікавасць у плане пошукаў іншых матэрыяльных слядоў дзейнасці полацкай 
парафіяльнай школы і, уласна, яе вучняў. Магчыма, што адзін з гэтых слядоў прывядзе нас да вы-
святлення новых звестак з біяграфіі беларускага першадрукара.

Такім чынам, Францыск Скарына меў магчымасць (і, верагодна, паспяхова рэалізаваў яе) на 
атрыманне пачатковай адукацыі ў Полацку, што дазволіла яму ў далейшым навучацца ў вядучых 
універсітэтах Еўропы. На прыкладзе асобы Францыска Скарыны можна вылучыць некалькі рыс 
фарміравання новай ідэнтычнасці палачаніна рубяжа xIV–xV стст.: свабоду ў абранні веравызнан-
ня (разглядаючы каталіцкае веравызнанне Скарыны як найбольш верагоднае23) і адукацыйнай па-
радыгмы, накіраванасць на ўспрыняцце агульнаеўрапейскіх духоўных каштоўнасцей і навуковых 
дасягненняў. У далейшым гэта свабода выбару будзе рэалізавана шляхам адукацыйнай стратэгіі 
ордэна езуітаў у «паслялівонскі перыяд» і напрамую звязана з наступствамі Лівонскай вайны.

23 Найбольш поўна меркаванні гісторыкаў пра канфесійную прыналежнасць Скарыны ў палемічнай форме выкладзены І. А. Марзалю-
ком [Марзалюк, 2007, с. 88]. Прыведзеныя аргументы намі цалкам падзяляюцца.
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Вытокі гэтай свабоды сягаюць у глыб стагоддзяў і ўпершыню адлюстраваны ў экуменісцкай 
дзейнасці ігуменні Спаскага манастыра Еўфрасінні Полацкай у xII ст. Менавіта ў яе духоўнай спад-
чыне адлюстраваны ўплывы крыніц мудрасці ўсходняга і заходняга хрысціянства.

Неабходна адзначыць, што менавіта становішча Полацка як прыгранічнай фартэцыі з’яўляліся 
асноўнай прычынай рэалізацыі творчага патэнцыялу Францыска Скарыны па-за межамі роднага гора-
да. У далейшым ваенны фактар таксама стане адной з прычын міграцыі другога вядомага асветніка, 
педагога і паэта Сімяона Полацкага. Уплыў полацкіх рэалій у рэалізацыі творчых амбіцый Скары-
ны быў вызначальны: універсітэцкай адукацыі ў той час у Полацку не было. Войны пачатку xVI ст. 
зрабілі Полацк непрыдатным для размяшчэння ў ім «інавацыйных» і высокатэхналагічных для свай-
го часу друкарняў. Атрымаўшы пачатковую адукацыю ў Полацку і захаваўшы памяць пра Полацк як 
пра сваю малую радзіму, Скарына рэалізаваў на практыцы стварэнне кнігі друкаваным спосабам, 
выкарыстоўваючы дзеля гэтага ўменні, напрацаваныя ў Заходняй і Цэнтральнай Еўропе. Тым не менш 
яскрава выражаная «русінская» ідэнтычнасць Скарыны не выклікае сумненняў як і той факт, што сваё 
«русінскае» паходжанне ён звязваў з Полацкам (менавіта рэгіён Беларускага Падняпроўя і Падзвіння 
атаясамліваўся ў той перыяд з харонімам «Русь», а эндаэтнонім «Русь» атаясамліваўся з усімі часткамі 
старабеларускага этнасу [Марзалюк, 2007, с. 27–28, 66]). Францыск Скарына паўплываў на ўмацаванне 
дзяржаўнай ідэнтычнасці і патрыятызму жыхароў ВКЛ, усяляк падкрэсліваючы ў выдадзеных ім кнігах 
Бібліі непарыўную сувязь з Радзімай, а па сутнасці ў сваіх творах Скарына артыкуляваў нацыяналь-
ную канцэпцыю быцця народа, паколькі важнейшым маркёрам ідэнтычнасці ён лічыў менавіта моўную 
культурна-гістарычную супольнасць, паходжанне і агульную тэрыторыю [Марзалюк, 2007, с. 89].

3.2. Полацк пасля лівонскай вайны:  
фарміраванне новай ідэнтычнасці

Вайна прыводзіла да разбурэнняў, якія ў сваіх наступствах нярэдка незваротна трансфармавалі 
гарадское асяроддзе. І хаця гарадская інфраструктура і тапаграфія Полацка на працягу многіх 
стагоддзяў з’яўляліся дастаткова статычнымі, тым не менш, менавіта Лівонская вайна аказала самы 
радыкальны ўплыў на далейшае аблічча гарадской прасторы Полацка і фарміраванне новых рыс 
ідэнтычнасці яго жыхароў.

У 1563 г., падчас панавання ў горадзе войскаў Івана IV, на частцы тэрыторыі Вялікага пасада, 
практычна ў межах былога вакольнага горада, пабудаваны Ніжні замак. Месцам для яго будаўніцтва 
абрана тэрыторыя Вялікага пасада, спаленага па загадзе полацкага ваяводы Станіслава Давойны. 
Іван IV загадаў князю Пятру Зайцаву і дзяку Барысу Шчокіну зрабіць «горад» «наспех, не мешкая, 
полое место да и во всем городе изсматривати, да которые места будет пригож поделати» [Книга 
полоцкого похода..., 2004, с. 70]. Акрамя таго, было загадана аднавіць Запалоцкі пасад і перасяліць 
туды ўсіх мяшчан. Мясцоваму насельніцтву, у тым ліку і з іншых гарадоў ВКЛ, было забаронена 
сяліцца на тэрыторыі абодвух замкаў. Доступ для наведвання Сафійскага сабора быў дазволены 
«літоўскім і земскім людзям, бурмістрам» толькі ў вялікія святы і па невялікай колькасці чалавек. 
Стральцам было загадана рабіць пастаянныя рэйды па пасадскай тэрыторыі: «воеводам Захарье и 
князю Давыду в остроге быти и дела царя и великого князя беречи и по острогу еженочей голов от 
собя посылати и самим того еженочей назирати» [Книга полоцкого похода..., 2004, с. 72].

У 1579 г., падчас аблогі Полацка войскамі Стэфана Баторыя, маскоўскія войскі размясціліся ў 
Верхнім замку, а «горад» (Запалоцкі пасад) быў выпалены [Гейденштейн, 1889, с. 58].

Такім чынам, Вялікі пасад з’яўляўся незаселеным пажарышчам з 1563 па 1579 г. Запалоцкі пасад 
пасля ўзяцця Полацка Стэфанам Баторыем у 1579 г., па сведчанні Р. Гейдэнштэйна, быў небяспеч-
най тэрыторыяй, паколькі, акрамя пажарышча, тут раз мяшчаліся могілкі, «клаакі і іншыя брудныя 
месцы», да таго ж венгры са складу кара леўскага войска ўзвялі на былым пасадзе шанцы (абарон-
чыя ўмацаванні палявога лагера) [Гейденштейн, 1889, с. 58].

Аднаўленне абодвух пасадаў заняло не адзін год, паколькі інвентар маёмасці полацкага 
архіепіскапа за 1580 г. засведчыў на Вялікім пасадзе толькі адну вуліцу Плігаўскую, каля якой раз-
мяшчалася адзінаццаць незаселеных пляцаў [Lietuvos valstybes istorijos archyvas, спр. 3, арк. 180]. 
Больш чым праз паўстагоддзя – у 1633 г. – згадваюцца толькі крапасныя ўмацаванні Запалоцкага 
пасада, што само па сабе сведчыць пра прыярытэты ў тагачаснай забудове [Археографический 
сборник документов, 1867, с. 271–272].
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Такім чынам, асноўнае назначэнне Ніжняга замка – абарона гарнізона стральцоў – сябе не апраў-
дала ўжо ў 1579 г. Як вядома, штурм Полацка адбыўся з супрацьлеглага боку Верхняга замка [Гей-
денштейн, 1889]. Канчаткова абарончую функцыю Ніжні замак страчвае ў пачатку xVIII ст. і з таго 
часу да пачатку хІх ст. становіцца месцам пражывання маргінальнай часткі насленіцтва Полацка.

Рамесная вытворчасць у самім Полацку і на Полаччыне ў часы Лівонскай вайны не магла актыўна 
развівацца. Да 1579 г. уся прастора ад Полацка да Пастаў, уключаючы Глыбокае і яго ваколіцы, 
была спустошана войскамі Івана Грознага [Гейденштейн, 1889, с. 62]. Падчас паходу Стэфана Ба-
торыя на Полацк у 1579 г. у складзе яго арміі знаходзіліся, акрамя ўласна жаўнераў ВКЛ (у іх лік 
уваходзілі воіны з розных частак княства – Падолля і іншых «памежных абласцей»), палкі венграў, 
палякаў, немцаў [Гейденштейн, 1889, с. 54–55]. Па гэтай прычыне «інтэрнацыяналізацыя» жыццё-
вага ўкладу кранула Полаччыну ў канцы xVI ст. больш чым непасрэдна. Менавіта тады Полаччыну 
як адасоблены рэгіён ВКЛ са сваімі ўнікальнымі традыцыямі адкрылі для сябе шматлікія выхадцы з 
Цэнтральнай Еўропы, сярод якіх быў і немец Паўль Адэборн, які пакінуў пасля сябе нарыс полацкай 
штодзённасці [Сагановіч, 2005].

мал. 14. Фотаздымак (злева) і графічная замалёўка (справа) фрагмента кафлі з Глыбокага

мал. 15. Гравюра нідэрландскага мастака Пітэра Брэйгеля Старэйшага «Сладастраснасць»
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«Рэчавым доказам» такой інтэрнацыяналізацыі з’яўляецца знойдзены ў Глыбокім выключна 
рэдкі ўзор беларускай мастацкай пластыкі канца xVI ст.: пячная кафля. На вонкавай пласціне кафлі 
адлюстраваны біблейскі сюжэт грэхападзення, а дакладна – адзін з сямі смяротных грахоў – сла-
дастраснасць (мал. 14). Выява выканана ў традыцыях еўрапейскага мастацтва эпохі рэнесансу і 
маньерызму, але адлюстроўвае ўсе прыкметы мясцовай (полацкай) рамеснай школы кафлярства 
як у стылізацыі выявы, так і ў тэхналогіі вырабу кафлі. 

На кафлі адлюстравана алегорыя на біблейскі сюжэт пра сем смяротных грахоў, у дадзеным 
выпадку – сюжэт «сладастраснасці». Фігура з хвастом – гэта выява д’ябла, які спакусіў сваю ах-
вяру. Дадзены сюжэт быў характэрны для заходнееўрапейскага мастацтва другой паловы xVI ст., 
і, у прыватнасці, адлюстраваны на гравюры вядомага нідэрландскага мастака Пітэра Брэйгеля Ста-
рэйшага (1556–1557) (мал. 15). У цэнтры карціны Брэйгеля намаляваны д’ябал, які спакусіў жанчыну. 
Як і на выяве глыбоцкай кафлі, на гравюры Брэйгеля жанчына сядзіць на каленях у д’ябла, сам жа 
д’ябал адлюстраваны з хвастом, у галаўным уборы і накідцы, цела яго з чалавечымі прапорцыямі, 
але мае зааморфныя рысы. Трэцяя фігура на кафле, размешчаная над парай, верагодна, з’яўляецца 
сведкам грэхападзення з ліку Божага пасланца, які сімвалізуе нябеснае пакаранне.

Аналогій дадзенай выяве ні ў беларускай традыцыі, ні ў традыцыі дэкаратыўнага мастацтва 
полацкага рэгіёна ў шырокім гісторыка-геаграфічным і храналагічным кантэксце няма. Трэба 
адзначыць, што сюжэтныя выявы xVI ст. на тэрыторыі Полаччыны адзінкавыя. Да іх ліку варта 
аднесці сюжэты полацкай кафлі, керамічнага начыння, аднак яны вельмі нешматлікія. Тым не менш 
пэўнае падабенства ў стылізацыі антрапаморфных вобразаў усе ж маецца, дастаткова прыгадаць 
выяву рыцара, русалкі, скамарохаў  Дзевы Марыі з Немаўля на полацкай кафлі першай паловы 
xVI ст. [Дук, 2007б, с. 53–55; Дук, 2014а, с. 197, мал. 92: 1].

У мясцовай выяўленчай традыцыі д’ябал заўсёды меў хвост, пра што сведчаць яго выявы на 
фрэсках хІІ ст. са Спаса-Праабражэнскай царквы ў Полацку [Сарабьянов, 2016, с. 233]. Усходне-
славянская традыцыя практычна не ведае рагатых нячысцікаў (у адрозненне ад лацінскай традыцыі) 
[Лесман, 2013, с. 227–228], таму выява «нерагатага» д’ябла на глыбоцкай кафлі цалкам заканамерна.

Сюжетная кафля ў цэлым у беларускім кафлярстве – з’ява дастаткова рэдкая. Кожная кафля з 
сюжэтнай выявай выраблялася пад канкрэтнага замоўшчыка і ў пячным наборы магла прысутнічаць 
калі не ў адзінкавым экзэмпляры, то ў вельмі нешматлікай колькасці. Рэдкая чырвоная эмаль бы ла 
вельмі дарагой, таму кафля з чырвонай палівай сустракаецца рэдка. Можна меркаваць, што да-
стат кова смелы для ўсходнеславянскага мастацтва сюжэт мог з’явіцца на тэрыторыі Беларускага 
Падзвіння пад уплывам людзей з Цэнтральнай і Заходняй Еўропы, якія з’явіліся на тэрыторыі рэгіёна 
ў складзе арміі вялікага князя літоўскага і караля Рэчы Паспалітай Стэфана Баторыя. Наибольш 
верагодна, што знаёмства глыбоцкага рамесніка ці яго замоўшчыка з асаблівасцямі перадачы 
абсалютна невядомага для беларускага кафлярства сюжэта адбылося непасрэдна пад уплывам 
згаданай гравюры ці аналагічнага твора. Менавіта ў выніку Лівонскай вайны актывізаваліся кантакты 
з заходнееўрапейскім рэгіёнам, што знайшло адлюстраванне ў з’яўленні цэлага спектру навацый у 
дэкаратыўным мастацтве рэгіёна, а таксама ў з’яўленні новых тэхналогій ў рамеснай вытворчасці.

Па вызваленні Полацка ў горадзе быў заснаваны езуіцкі калегіум, які ў хуткім часе становіцца 
своеасаблівым правадніком навацый не толькі ў адукацыі, але і ў тэхналогіі будаўніцтва, рамёствах 
[Соловьев, 2012, с. 16, 92–93], у далейшым у калегіуме працавалі выбітныя еўрапейскія вучоныя-
інжэнеры па шэрагу накірункаў.

З’яўленне езуітаў у Полацку супала з пераадоленнем наступстваў ваенных разбурэнняў і змен 
парадыгмы канфесійнага развіцця рэгіёна. Гэта закранула і аблічча Полацка, паколькі абсалютная 
большасць цэркваў была аддадзена каталікам-езуітам.

Паводле Даравальнай Граматы Стэфана Баторыя на заснаванне ў Полацку езуіцкага калегіума 
ад 20 студзеня 1582 г. у горадзе размяшчаліся цэрквы Ушэсця Гасподня, Узня сення (Вознесения 
Господня), Дабравешчання, Пятніцкая. Асноўная колькасць пера лічаных у грамаце манастыроў 
і цэркваў размяшчалася альбо на Верхнім замку (мана стыры св. Пятра, Уваскрэсення хрыстова 
(Машоначны), цэрквы св. Мікалая, св. Дзмітрыя), альбо на Востраве (манастыр св. Іаана Прадце-
чы), альбо па-за межамі па садскай тэрыторыі (манастыры св. Спаса, св. Міхаіла Гарадзецкага, св. 
Казьмы і Даміана, св. Мікалая на Палупяце, царква св. Мікалая на Лучне). Нявызначанай застаец-
ца лакалізацыя царквы св. Ачышчэння, ці Срэценскай [Витебская старина, 1888, с. 73]. Таксама 
ў 1588 г. згадваецца царква св. Спаса «у месте Полоцкомъ на посаде Великом» [Тарасаў, 1998, 
с. 173]. Усе полацкія цэрквы і манастыры былі перададзены езуітам і сталі ўніяцкімі.

Тым не менш у Полацку, як і ў большасці беларускіх гарадоў ВКЛ, да 60-х гг. xVII ст. праваслаўныя 
вернікі складалі абсалютную большасць [Марзалюк, 2007, с. 29].
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Пасля вайны найбольш маштабнае будаўніцтва ў Полацку вялося на Вялікім пасадзе, які Іванам 
Грозным з 1563 г. не аднаўляўся. Пасля вайны полацкія езуіты мелі ў Полацку, на правабярэжнай 
яго частцы, як мінімум тры юрыдыкі. Першай з’явілася юрыдыка на Верхнім замку, асновай для яе 
сталі ацалелыя пабудовы былога праваслаўнага Петрапаўлаўскага манастыра. Другая юрыдыка 
езуітаў была размешчана ва ўсходняй частцы тэрыторыі сучаснага Запалоцця. Неабходнасць у 
дадзенай юрыдыкі ўзнікла пасля адхілення задумы Стэфана Баторыя па будаўніцтве калегіума за 
Дзвіной на Востраве. Цяпер для калегіума было абрана месца паміж Верхнім замкам і Запалоццем. 
Каралеўскімі камісарамі за адпаведную кампенсацыю ў мяшчан быў адабраны шэраг «пляцаў» і 
папярэднія пабудовы былі знесены. Усе будаўнічыя работы па будынках калегіума былі завершаны 
да 1597 г. Апошняй езуітамі была замацавана юрыдыка на тэрыторыі Вялікага пасада, які фактычна 
нанова забудоўвалі дварамі гараджан пасля 1563–1579 гг. Дадзенае будаўніцтва вялося вельмі 
няспешна, паколькі гараджане звыкліся з ужо абжытым Запалоццем [Дук, 2010б, с. 104; Иезуиты в 
Полоцке, 2005, с. 10–14, 31–32]. Дадзеныя абставіны дазволілі ордэну больш вольна набываць двары 
гараджан, так званыя «пляцы», пазбягаючы іх раздробленасці і зводзячы да мінімуму канфлікты 
з гараджанамі. Езуітам былі прадстаўлены «пляцы» на месцы старажытнай гандлёвай плошчы, 
існаваўшай да Лівонскай вайны [Дук, 2014б]. Канчаткова калегіум у заходняй частцы Вялікага пасада 
быў уладкаваны з 1641 г. [Иезуиты в Полоцке, 2005, с. 19]. Пасля вайны 1654–1667 гг. узведзены 
першыя цагляныя карпусы «старога езуіцкага калегіума» [Салаўёў, 2009, с. 71, 78].

Менавіта з’яўленне езуітаў у Полацку абумовіла ўзнікненне ў другой палове xVII–xVIII стст. 
тэхналогій узвядзення вялікіх цагляных будынкаў для арганізацыі працэсу навучання. Дадзены пра-
цэс прывёў да зараджэння новых традыцый манументальнага дойлідства, якія не звязваліся вы ключ-
на з культавымі помнікамі. У xVII ст. экспансія езуітаў прыводзіць да таго, што полацкае праваслаў-
нае брацтва ў адказ пачынае ўзводзіць цагляны будынак брацкай школы пры Богаяўленскай царк-
ве – адзіным праваслаўным храме ў Полацку. Езуіцкі калегіум у xVIII ст. становіцца «горадам у 
горадзе» і забяспечвае патрэбы рэгіёна ў тым ліку ў высокакваліфікаваных інжэнерных кадрах, а 
таксама якасна новы ўзровень будаўнічых навацый [Соловьев, 2012].

Пад уплывам езуітаў у xVIII ст. Полацк пераўтвараецца ў буйнейшы цэнтр каталіцкага са-
краль нага дойлідства на тэрыторыі Беларусі. Гэты працэс развіваецца паступова ў тым ліку і за 
кошт матэрыяльнай спадчыны прадстаўнікоў іншых канфесій. Так, дзесьці ва ўсходняй частцы 
сучаснай плошчы Свабоды альбо ў раёне заходняй часткі сённяшняга праспекта Ф. Скарыны з 
сярэдзіны xVI па сярэдзіну xVII ст. размяшчаўся кальвінскі збор. Ён знаходзіўся непасрэдна на 
рынку, што і абумовіла далейшую «лацінізацыю» рыначнай плошчы і стварэнне новай урбані-
стычнай структуры Полацка, надалей актыўна развітай езуітамі [Baranowski, 1994, s. 28, 32]. 
Апошні існаваў да сярэдзіны xVII ст. (спалены ў 1660 г.). Збор размяшчаўся на супрацьлеглым 
баку рынка ад езуіцкага калегіума. Паводле апісання збора 1636 г. ён меў вялікія вароты, новы дом 
з двума пакоямі (адзін з іх сталовая), сенцы, камору, гаспадарчыя пабудовы. У пакоях былі лаўкі, 
пастаўленыя кругам, дзве белыя печы, пакрытыя зялёнай кафляй, і адна чорная для выпякання 
хлеба [Иванова, 1992, с. 26].

Пасля вайны Расіі з Рэччу Паспалітай (1654–1667 гг.) езуіты вярнуліся ў Полацк. На месцы 
калегіума яны пабачылі дамы мяшчан, пабудаваныя за час панавання маскоўскіх войскаў. Езуіты 
пачалі адбудоўваць на месцы колішняга касцёла «сціплы калегіум» і фарны касцёл, а насупраць, 
цераз рынак, на месцы былога кальвінскага збо ра, другі касцёл Францыска Ксаверыя. Апошні, па 
сведчаннях пісьмовых крыніц, знаходзіўся на рынку і згарэў падчас пажару ў 1754 г. [Baranowski, 
1994, s. 30, 32].

У другой палове xVIII – пачатку хІх ст. горад перажывае сапраўдны будаў нічы бум, у гэты час 
узводзіцца комплекс мураваных каталіцкіх кляштараў, будынкаў грамадзянскага прызначэння, 
фарміруецца архітэктурны ансамбль цэнтральнай рыначнай плошчы ў барокава-класічным стылі. 
У гэты час у Полацку паўсталі мураваныя ансамблі францысканскага, дамініканскага, базыліянскага 
і бернардзінскага кляштараў разам з касцёламі. У стылі Віленскага барока на месцы ўзарванага 
ў 1710 г. храма ўзво дзіцца Сафійскі сабор (1738–1750 гг.), у сярэдзіне – другой палове xVIII ст. паўста-
юць мураваныя будынкі езуіцкага калегіума разам з касцёлам св. Стэфана, узводзяцца жылыя кар-
пусы Брацкай школы разам з праваслаўнай Богаяўленскай царквой, будуецца дом генерал-губер-
натара і шэраг іншых грамадскіх пабудоў [Baranowski, 1994]. Абсалютная большасць пералічаных 
новабудоўляў была здзейснена ў тыя часы, калі Полацк уваходзіў у склад Рэчы Паспалітай. Па 
маштабах мураванага будаўніцтва xVIII ст. гэты час можна параўнаць з эпохай росквіту полацкай 
школы дойлідства хІІ ст., змянілася толькі ідэалагічная афарбоўка: раней выключна праваслаўнае, 
цяпер гэта было ўжо пераважна каталіцкае дойлідства. Тым не менш Полацк напрыканцы xVIII ст. 
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стаў горадам з развітой паўнацэннай еўрапейскай сістэмай забудовы цэн тральнай часткі горада, 
што сведчыць не толькі пра высокі ўзровень развіцця культуры, але і адпаведны эканамічны падму-
рак такіх шырокамаштабных здзяйсненняў.

Такім чынам, менавіта наступствы Лівонскай вайны ў Полацку ў доўгатэрміновай перспектыве 
абумовілі далейшую еўрапейскую «вестэрнізацыю» ідэнтычнасці гарадскога насельніцтва і гарад-
ской прасторы. Масавы працэс укаранення новых тэхналогій у Полацку пачаўся ў першай палове 
xVI ст. (з’яўленне «святліц» – памяшканняў і будынкаў з камернымі печамі, як следства – новых 
павеваў у «эстэтызацыі» жыццёвага ўкладу), аднак іх самае шырокае распаўсюджванне адбы-
лося менавіта на мяжы xVI–xVII стст. (будаўніцтва драўляных святліц, пашырэнне асартыменту 
дэкаратыўна-прыкладных вырабаў з тэракоты і шкла і інш.). Дадзеныя навацыі ў матэрыяльнай 
культуры падрабязна разгледжаны намі ў асобным выданні [Дук, 2007б]. 

Новая рэальнасць, у якой стала адбывацца паўсядзённае жыццё палачан у перыяд ран-
няй «навачаснай»24 гісторыі Полацка, знайшла праяўленне не толькі ў пашырэнні правоў і праяў 
дзейнасці каталіцкай і ўніяцкай канфесій, але і ў этнічным плане. У Полацку, па сведчанні шэрагу 
крыніц, засталася пражываць значная частка людзей з маскоўскага гарнізона стральцоў Івана IV. 
Лакалізацыя двароў «маскавітаў» у Полацку засталася практычна нязменнай на працягу ўсяго 
xVII ст.: былыя стральцы пражывалі на Ніжнім замку, імі ж калісьці заснаваным. Некаторая іх част-
ка служыла ў варце Верхняга замка («гайдукі»). Праявай іх дзейнасці сталі хваляванні ў Полац-
ку ў 1599 г., учыненыя «масквой» (былымі жыхарамі маскоўскага царства), па прычыне нязгоды 
з грыгарыянскім каляндаром [Марзалюк, 2002, с. 187].

Этнічная талерантнасць нароўні з канфесійнай – яскравыя традыцыйныя рысы праяў ідэнтыч-
насці гарадскога насельніцтва Полацка, замацаваныя ў выніку Лівонскай вайны. Пры гэтым непа-
збежныя для познасярэдневяковага грамадства канфесійныя канфлікты не мелі такой вастрыні як, 
напрыклад, у заходнееўрапейскім рэгіёне і не паўплывалі на фарміраванне дзяржаўнай ідэнтычнасці: 
на пераломе эпох у ранні Новы час. Жыхары Полацка, Віцебска і Магілёва, гэта значыць гістарычных 
цэнтраў Белай Русі, успрымалі сябе ў першую чаргу як грамадзяне ВКЛ, дэманструючы на справе 
свой дзяржаўны патрыятызм. Яскравым прыкладам, які пацвярджае дадзены тэзіс, з’яўляецца факт 
вяртання г. Віцебску ад караля Уладзіслава IV магдэбургскага права ў 1633 г. за ўзнагароду за ва-
енныя дзеянні супраць маскоўскіх войск (раней горад страціў магдэбургскае права за забойства 
Іосафата Кунцэвіча) [Марзалюк, 2002, с. 195].

Такім чынам, наступствамі Лівонскай вайны стала замацаванне дзяржаўнай ідэнтычнасці 
насельніцтва Полацка як складанай часткі ВКЛ. З’яўленне езуітаў у Полацку, непасрэдна запро-
шаных Стэфанам Баторыем пасля адваявання ім Полацка, садзейнічала мадэрнізацыі гарадской 
прасторы і з’яўленню на працягу канца xVI – першай паловы xVII ст. першых цагляных карпусоў 
буйнейшага ў ВКЛ комплексу калегіума. Мадэрнізацыя гарадской прасторы набыла небывалы раз-
мах у xVIII ст. і была ўвасоблена ў маштабным будаўніцтве сеткі каталіцкіх кляштараў з выдатнымі 
помнікамі сакральнага дойлідства, а таксама комплексу брацкай школы пры праваслаўным Бо-
гаяўленскім манастыры. Ідэнтычнасць насельніцтва Полацка ў большай ступені адпавядала тэн-
дэнцыям развіцця ВКЛ як поліканфесійнай, поліэтнічнай і мультыкультурнай дзяржавы дзякуючы 
шматлікім кантактам з выхадцамі з Цэнтральнай і Усходняй Еўропы. На прыкладах шэрагу сюжэтаў 
твораў дэкаратыўна-выяўленчага мастацтва з Полацка і Полацкага рэгіёна можна меркаваць не 
толькі пра непасрэднае знаёмства з заходнееўрапейскай культурай, але і пра ўкараненне шэрагу яе 
рысаў у арганізацыі жыццёвай прасторы, эстэтычных перавагах насельніцтва.

24 Ранні Новы час – перыяд xVI–xVIII стст.
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Г Л А В А   4
Полацкая дзяржаўнасць 

у гістарычным наратыве хіх – Пачатку хх ст. 
і новыя рЭаліі Полацка ў складзе расійскай імПерыі

4.1. вобраз полацкай дзяржаўнасці  
ў беларускім гістарычным наратыве XIX – пачатку XX ст.

Як вядома, для беларускай нацыянальнай гістарыяграфіі, прынамсі з часоў «Нашай Нівы», ха-
рак тэрна адлічваць пачатак беларускай дзяржаўнасці з часоў Полацкага княства, падкрэсліваць 
выключнае значэнне гэтага дзяржаўнага ўтварэння ў гісторыі беларускага народа.

Пэўныя сегменты, якія пазней будуць скарыстаны для будучай полацкацэнтрычнай канцэпцыі 
беларускай нацыянальнай гістарыяграфіі, у пачатку xIx ст. ужо з’явіліся ў творах польскіх і 
расійскіх гісторыкаў. Яшчэ ў 1803 г. апалячаны шляхціц з пад Пінска, польскі гісторык, каталіцкі 
біскуп Адам Нарушэвіч у другім томе сваёй «Гісторыі польскага народа» сцвярджаў, што палачане 
былі цалкам адрознымі ад іншых русінаў і мелі сваю ўласную дынастыю да Уладзіміра Святога, 
які забіў іх князя Рагвалода, захапіў у палон яго дачку і княства. Польскі гісторык рабіў акцэнт на 
самастойнасці Полацкай зямлі ад Кіеўскай Русі. З гэтай жа думкай пагаджаўся і польскі гісторык 
Я. Лялявель. Выдатны расійскі гісторык М. Карамзін таксама пісаў пра тое, што полацкія князі 
здаўна жылі самастойным жыццём, жадаючы быць незалежнымі ўладарамі [Латышонак, 2009, 
с. 353]. 

Але сістэмнага выкладу менавіта беларускага мінулага ніхто з вышэйзгаданых даследчыкаў 
зрабіць не здолеў, ніхто з іх не напісаў гісторыю Беларусі як гісторыю асобнага суб’екта гістарычнага 
працэсу, бо папросту не меў у гэтым патрэбы. Гонар гэтага рэвалюцыйнага перавароту ў айчыннай 
гістарыяграфіі, які і сведчыць пра яе нараджэнне, па праву належыць магілёўскаму гісторыку Восіпу 
Цэзару Турчыновічу – аўтару першай гісторыі Беларусі. 

Дзякуючы артыкулу беларускай даследчыцы Ірыны Грыбко мы зараз ведаем, што Восіп 
Турчыновіч нарадзіўся ў верасні 1824 г. у дваранскай каталіцкай сям’і Вікенція Ігнацьевіча і Аўдоцці 
Андрэеўны Турчыновічаў. Яго бацька, Вікенцій Варфаламей, паходзіў са старажытнага, але збяд-
нелага шляхецкага роду, таму Турчыновічам даводзілася арандаваць землі і ісці на службу. Бацька 
паклапаціўся, каб усе дзеці атрымалі адукацыю [Грыбко, 2008, с. 139–143]. 

І. Грыбко паказала, што акрамя «Обозрения истории Белоруссии с древнейших времен» (1857) 
з-пад пяра В. Турчыновіча выйшлі і іншыя навуковыя творы: «О поземельной собственности и на-
следстве в Древней Руси» (1853) і «История сельского хозяйства России от времен исторических до 
1850 года» (1854) [Грыбко, 2008, с. 140]. 

Дастаткова паглядзець на спасылкі да «Обозрения истории Белоруссии…», каб пераканацца 
ў выдатным веданні В. Турчыновічам і крыніц, і гістарыяграфіі праблемы. Ён выкарыстаў працы 
Анацэвіча, Нарбута, Нарушэвіча, Лялявеля, Шлёцэра, Шафарыка, Тацішчава, Карамзіна, Устрала-
ва, Надзеждзіна, Салаўёва, Калайдовіча, Пагодзіна,  Крузэ, Брэкеля і многіх іншых даследчыкаў. 
Акрамя таго, наш аўтар выдатна ведаў усходнеславянскія летапісы, польскія і ордэнскія хронікі. 
Мяркуючы па спасылках, аўтар, акрамя рускай і польскай моў, добра ведаў нямецкую мову і лаціну. 
Нельга не адзначыць і той факт, што В. Турчыновіч добра ведаў мову і этнаграфію беларусаў. 
Так, у спасылках да сваёй працы ён адзначае: «Похороны Белорусы называют хаутурами. …До 
настоящего времени оба слова сохранились в употреблении между Белоруссами. Слово триз-
нить – врать, говорить не кстати, бредить; страва же означает явство, кушанье» [Турчинович, 
2006, с. 251–252].

В. Турчыновіч лічыў самым важным перыядам у гісторыі Беларусі, часам росквіту яе дзяржаўнасці 
гісторыю Полацкага княства. Неабходна падкрэсліць тую важную акалічнасць, на якую звычайна 
ніхто не звяртае ўвагу, што менавіта В. Турчыновіч зрабіў найбольш сістэмны і ёмісты па факталогіі 
выклад палітычнай гісторыі Полацкага княства. Прынамсі ні ў якой іншай працы xIx ст., да выхаду 
манаграфій М. Доўнар-Запольскага і В. Данілевіча, так падрабязна палітычная гісторыя Полацкай 
зямлі не аналізавалася. 

Змаганне полацкіх князёў з Яраславічамі пад пяром Турчыновіча выступае як непрымірымая ба-
рацьба нашчадкаў Гарыславы (так ён эмацыянальна і з непрыхаванай сімпатыяй называе Рагнеду) 
за незалежнасць краіны ад Кіева [Турчинович, 2006, с. 40–45]. Паказальны факт – князь Уладзімір 
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нідзе ў тэксце святым не называецца. Наш аўтар цалкам на баку Рагвалода і Рагнеды. Ён захапля-
ецца хараством Рагнеды, называе яе «прекрасной». Іншая справа – Уладзімір. Ён ні больш ні менш 
як «жестокий победитель». Замах Рагнеды супраць мужа – апраўданая кара апошняму за забойства 
яе сям’і і шлюбныя здрады. Яе тлумачэнні прычын замаху раз’юшанаму мужу – гэта «справедливые 
упрёки» [Турчинович, 2006, с. 40–41]. 

Прычыны барацьбы полацкіх князёў супраць Кіева В. Турчыновіч тлумачыць дынастычнымі 
ўмовамі. З прычыны таго што князі Полацкага дома паходзілі ад старэйшага сына Уладзіміра і Раг-
неды, яны, як старшыя ў родзе, лічылі сябе законнымі спадчыннікамі вялікакняжаскага кіеўскага 
прастола: «Ярославичи всеми силами души ненавидели их, Изяславичей; часто – не преклоняемые 
ни к единодушию, ни к миру никакими бедствиями отечества, раздираемого их междуусобной враж-
дою – они оставляли все споры и ссоры, делались искренними друзьями, когда соединялись против 
князей Полоцкого дома» [Турчинович, 2006, с. 45].

З асаблівым піетэтам намаляваны В. Турчыновічам вобраз Усяслава Брачыславіча.  Ці не пер-
шым з беларускім гісторыкаў ён называе князя «Чарадзеем». Падрабязна спыняецца В. Турчыновіч 
на дзяржаўнай і палітычнай дзейнасці князя, якая характарызуецца ім станоўча, як час росквіту По-
лацкага княства.  Дзяржава Усяслава, паводле В. Турчыновіча, ахоплівала большую частку Беларусі 
і кантралявала частку Прыбалтыкі: «В 1101-м г. 14 апреля скончался в Полоцке этот знаменитый ча-
родей, княживший 57 лет. …Всеслав оставил Полоцкое княжество с весьма обширными пределами, 
граничавшими к югу – с княжеством Киевским и отчасти Черниговским; к востоку – с Смоленским, 
Псковским; к северу – с Варяжским морем, ибо страна Ятвягов и часть Ливонии зависела от По-
лоцка; к западу – с Летгалиею. Заключало в собственных пределах, кроме Ливонии, всю нынешнюю 
Витебскую губернию, часть Могилевской (уезды Оршанский, Сенской, Копыский, Могилевский, мо-
жет быть и Быховский) и части Минской (уезды Борисовский, Минский, Дисненский, Игуменский и, 
как кажется, Слуцкий)» [Турчинович, 2006, с. 49].

Такім чынам, для В. Турчыновіча полацкія князі былі «владетелями независимыми», іх землі 
нішто іншае, як «древняя область Кривичей», якую перманентна і беспаспяхова стараюцца пад-
парадкаваць сабе Яраславічы [Турчинович, 2006, с. 52–53]. В. Турчыновіч акцэнтаваў увагу і на 
такой рысе полацкай гісторыі, як вечавы лад. Народаўладдзе, развіццё дэмакратычнай традыцыі, 
якая аб’ядноўвала Полацк з Ноўгарадам і адрознівала ад іншых зямель Русі, нібыта, сцвярджае 
наш аўтар, прывялі ўрэшце ў далітоўскі час да стварэння Полацкай рэспублікі [Турчинович, 2006, 
с. 45].

Вельмі важнай падзеяй і для будучай беларускай нацыянальнай гістарыяграфіі, і для кштал-
тавання будучай беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці было выданне з дазволу віленскай цэн-
зуры ў друкарні А. Сыркіна ў 1863 г. кнігі пад назвай «Расказы на белорусском наречіи». У якасці 
чытанкі для народных школ яна скарыстоўвалася ў 1863 г. па ўсёй Віленскай акрузе. Тэксты гэтай 
кніжкі напісаны на розных дыялектах беларускай мовы – заходнепалескім і паўночна-ўсходнім. 
Найважнейшым для беларускага гісторыка з’яўляецца напісаны на заходнепалескім дыялекце 
і пастаўлены першым па парадку ў зборніку тэкст «хто былі нашы найдаўнейшыя дзяды і якая 
іх была доля да уніі». Зборнік на сённяшні дзень, дзякуючы навуковым высілкам беластоцкага 
гісторыка беларускага паходжання Алега Латышонка, дастаткова добра вывучаны [Латышонак, 
2004, с. 196–212]. 

Ананім, відаць, скарыстаў тэорыю польскага гісторыка Адама Нарушэвіча пра тое, што крывічы 
былі асноўным старажытным насельніцтвам сучасных зямель Беларусі і мелі ўласных, полацкіх, 
князёў. Як трапна заўважыў А. Латышонак, «Наш аўтар творча развіў думку Нарушэвіча, які 
даказваў усё гэта дзеля замацавання пальшчызны ў Беларусі, у беларускую нацыянальную тэорыю. 
Атаясаміў крывічоў з беларусамі, полацкую дзяржаву з Белай Руссю, але Беларусь паказаў як асоб-
ную ад Кіеўскай Русі. Такім чынам, аўтара трэба лічыць заснавальнікам нацыянальнай беларускай 
гістарыяграфіі. Як ні дзіўна, заснавальніцкі крывіцка-полацкі міф беларускай гісторыі аказваецца 
творам ураджэнцаў Заходняга Палесся, сфармуляваным канчаткова на заходнепалескай гаворцы!» 
[Латышонак, 2004, с. 198].

Пад пяром невядомага нам аўтара на авансцэну гісторыі выходзіць асобны беларускі народ, 
асобная краіна – Белая Русь. Гісторыя гэтага народа «хаваецца» пад старажытнай «нацыяналь-
най» назвай – крывічы. Паводле аўтара, абсяг крывічоў, якіх ён атаясамлівае з продкамі сучасных 
беларусаў, ахопліваў Віцебскую, Магілёўскую, частку Пскоўскай і Смаленскай губерняў, значную 
частку Мінскай губерні з Мазыром, Пінскам і Туравам, частку Віленскай да Дзітвы і вялікую частку 
Гарадзенскай з Ваўкавыскам і Берасцем. Своеасаблівую пераходную зону ствараюць Віленская, 
Пскоўская і Смаленская губерні [Латышонак, 2004, с. 197].
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Апісваючы тэрытарыяльны абсяг Беларусі, аўтар, з аднаго боку, падкрэслівае роднасць 
насельніцтва Беларусі з іншымі ўсходнеславянскімі народамі: «в гэтуй сторонни зъ вэльмы дав-
ныхъ часувъ живъ народъ Словяньскій, рудный з народамы, который давши жылы и тэпэръ жи-
вуть въ полуднёвыхъ и всхуднихъ русськихъ краяхъ»; з другога боку, «Билорусській народъ» мае 
свае граніцы, якія аддзяляюць яго ад блізкароднасных суседзяў [Латышонак, 2004, с. 203]. Аўтар 
падкрэслівае і моўны кантынуітэт паміж сучасным яму насельніцтвам Беларусі і яго старажытнымі 
продкамі: «Наши диды-Крывычи Полоцькии» мелі сваю мову, яна «у іих булла русськая, подобная 
до тэпэрешнэи нашей мужицькэи» [Латышонак, 2004, с. 203]. Беларусы выступаюць у гэтым тэксце 
як старажытны народ, які мае традыцыі ўласнай дзяржаўнасці: «милы воны своихъ князювъ, и якъ 
вси Словэнэ въ тую пору и воны-диды наши жилы въ поганьстви, нэ знаючы Бога истынного. Князи 
Полоцькыи-Билорусськыи булы вэльмы отважныи, воевалы з сосиднымы своимы браттямы Словя-
намы» [Латышонак, 2004, с. 203–204].

Вялікі князь кіеўскі Уладзімір Святаславіч для аўтара тэксту з’яўляецца фігурай амбівалентнай. 
З аднаго боку, ён знішчае Полацкую дзяржаву, але з другога, стаўшы хрысціянінам, здзяйсняе най-
важнейшую справу ў дачыненні да Беларусі – яе хрышчэнне. Паказальна, што аўтар тэксту і тут 
суб’ектывіруе гэты факт беларускай мінуўшчыны: Уладзімір хрысціць спачатку «сваю» Кіеўскую 
Русь і толькі потым, асобна, – Беларусь [Латышонак, 2004, с. 203–204].

Вельмі важнае значэнне надаваў Полацкаму княству і класік заходнерусізма, беларус этніч-
нага паходжання прафесар М. Каяловіч. Паводле М. Каяловіча, беларусы стварылі ўласную дзяр-
жаўнасць у выглядзе Полацкага княства:

«… Белорусское племя, с главным своим городом Полоцком, по-видимому, начало обосо-
бляться от других русских областей с самого начала своей государственности» [Коялович, 2006, 
с. 60, 62].

Не абмінуў увагай гэтую тэматыку і будучы класік беларускай гістарыяграфіі М. Доўнар-Запольскі. 
Для яго з самых першых крокаў полацкая дзяржаўнасць была дзяржаўнасцю дэмакратычнай, 
полацкі князь заўсёды быў абмежаваны вечам, улада князя была чыста выканаўчай. М. Доўнар-
Запольскі ўвогуле сцвярджаў, што полацкія князі былі больш абмежаваны ў сваёй праваздольнасці,  
больш залежныя ад веча, чым нават князі пскоўскія ці наўгародскія: «они были совершенно отделе-
ны от остальной Руси, защиты искать было не у кого, уделов тоже; если они теряли стол в Полоцкой 
области, то должны были бы скитаться без княжения в чужих землях» [Довнар-Запольский, 1891, 
с. 67–68].

Сама ж полацкая дзяржаўнасць для М. Доўнар-Запольскага – гэта суб’ектывіраваная пра-
ява этнаграфічных адметнасцей той часткі Беларусі, якая групавалася вакол Полацка як свайго 
галоўнага дзяржаўнага цэнтра, гэта значыць крывічоў-палачанаў. Узнікненне удзельных княстваў – 
гэта нішто іншае, сцвярджаў гісторык, як адраджэнне плямёнаў, якія насялялі Беларусь, узнікненне 
ў іх дзяржаўнага пачатку [Довнар-Запольский, 1891, с. 84–85 ].

Полацкацэнтрычная візія беларускай гісторыі, трактаванне Полацкай зямлі як зыходнай 
кропкі ў гісторыі дзяржаўнасці Беларусі, беларусаў стала агульным месцам навукова-папулярнай 
літаратуры ў «Северо-Западном крае» напрыканцы xIx – пачатку xx ст. Менавіта таму полацкі 
гісторык Д. Леанардаў у сваёй працы «Полоцкий князь Всеслав и его время» мог сабе дазволіць 
эмацыянальна і катэгарычна выказацца на гэты конт: «Всем обитателям прекрасного белорусско-
го края естественно любить родную старину свою и ею интересоваться. …Именно такими – не-
сокрушимо-вечными должны быть преданья старины глубокой, старины Полоцкой для памяти 
всех белорусов, в жилах которых еще течет старославянская кровь кривичей» [Леонардов, 1912, 
с. 121].

Паказальным з’яўляецца і той факт, што В. Турчыновіч стварыў канцэпцыю пра кантынуі тэт 
паміж полацкай дзяржаўнасцю і ВКЛ. Менавіта каланізацыя палачанамі зямель часткі Верхняй 
Літвы прывяла да таго, як сцвярджаў аўтар, што частка насельніцтва Літвы Завілейскай складалася 
з крывічоў. Таму і ядро новай дзяржавы ад пачатку было Літоўска-Крыўскім, ці Літоўска-Рускім [Тур-
чинович, 2006, с. 60–61].

Такія разважанні былі характэрны і для  М. Каяловіча. Важнейшым, магістральным пунктам 
беларускай гісторыі, лічыў М. Каяловіч, было збліжэнне беларускіх зямель з Літвой, якое пачало-
ся ў полацкі перыяд беларускай гісторыі. Гэта знайшло адлюстраванне ў каланізацыі продкамі 
беларусаў – крывічамі і дрыгавічамі – зямель літоўцаў і яцвягаў [Коялович, 2006, с. 60–61]. 
Пранікненне беларусаў у літоўскія землі, іх каланізацыя прыводзіла да агульнага збліжэння двух 
народаў. У першую чаргу гэта тычылася супольных вайсковых паходаў, скарыстання літоўскіх дру-
жын полацкімі князямі падчас войнаў. З канца xII і да сярэдзіны xIII ст. (да часоў мангольскага 
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нашэсця) літоўскія дружыны пастаянна нападаюць на землі Пскова, Ноўгарада, Цверы. Паводле 
М. Каяловіча, такое магло адбывацца толькі ў выпадку дапамогі літоўцам з боку беларускіх зямель, 
якія не чынілі ніякіх перашкод апошнім, бо ў іх вачах яны былі сваімі [Коялович, 2006, с. 64]. Адсюль 
і ўзнікненне ВКЛ паказваецца як супольная справа беларусаў і літоўцаў. Пры гэтым, падкрэслівае 
М. Каяловіч, дзяржаватворчымі кампанентамі новай дзяржаўнасці выступаюць, з аднаго боку, бела-
русы, а з другога – аўкштайты (верхнія літоўцы ў яго тэрміналогіі). Уласна літоўцы (аўкштайты) на 
момант стварэння дзяржаўнасці былі добра абазнаныя з культурай, мовай і рэлігіяй беларусаў, лёг-
ка яе засвойвалі і выступалі пасярэднікамі ў перадачы гэтых здабыткаў «чыстым» балцкім літоўцам-
паганцам – жмудзінам. Усё згаданае абумовіла бесканфліктнасць у стварэнні Вялікага Княства 
Літоўскага і адсутнасць антаганізму паміж усходнімі славянамі-беларусамі і балтамі-літоўцамі [Коя-
лович, 2006, с. 75–76, 88].

Увогуле, калі гаварыць пра прыярытэты (скажам, стварэнне міфа пра тое, што нібыта полацкія 
князі заснавалі Вялікае Княства Літоўскае, быццам бы менавіта полацкая дынастыя запанавала ў 
Літве, а значыць, і ВКЛ з’яўляецца ні больш ні менш як працягам полацкай, славянскай, дзяржаў-
насці), то першым, хто такое пачаў сцвярджаць, быў «беларускі нацыяналіст» xVI ст.,  маскоўскі 
цар Іван IV (у расійскай традыцыі – Іван Грозны) і яго інтэлектуальнае атачэнне. Якраз менавіта ў 
«Маскве» ў час барацьбы гэтай дзяржавы за ўсходнеславянскія землі, якія ўваходзілі ў ВКЛ, быў 
створаны міф пра паходжанне літоўскай дынастыі ад полацкіх князёў. Справа ў тым, што ў такім 
выпадку Гедымінавічы не мелі права на землі, якія ўваходзілі ў склад Кіеўскай Русі, бо «вотчынай» 
полацкіх князёў было толькі іх княства, а права кіравання астатнімі ўсходнеславянскімі ўладаннямі 
яны былі пазбаўленыя [Пашуто, 1959, с. 75–76; Флоря, 1978, с. 20]. 

На перамовах 1562 г. аб Інфлянтах маскоўскі бок заяўляў: «Только вспомнить старину, каким 
образом гетманы литовские Рогволодовичей Данила да Мовкольда на Литовское княжество взяли 
и каким образом великому государю Мстиславу Владимировичу Мономашу к Киеву дань давали, то 
не только что Русская земля вся, но и Литовская земля вся – вотчина государя нашего» [Соловьев, 
1993, с. 556].

Працяг такой традыцыі выразна прасочваецца і ў пазнейшых творах расійскай гістарыяграфіі 
xVIII ст. Уяўленні пра кантынуітэт паміж Полацкім княствам і ВКЛ былі  агульнараспаўсюджанай, 
афіцыйнай пазіцыяй у Расійскай імперыі ў часы Кацярыны II: «Великий Владимир наследовал По-
лотским княжением по супруге своей Рогнеде, дочери варяжскаго князя Рогиволда, который умер 
бездетен. При разделе государства детям своим дал сие княжество сыну своему Изяславу, рож-
дённому от Рогнеды; от сего произошли полотские князья, владевшие чрез 200 лет всею Литвою, 
Лифляндиею, Курляндиею до реки Мемеля. Но и после того город сей пребыл Литовской столицею 
до построения Гедимином города Вильны» [Топографические..., 2009, с. 47–48].

 Гэтая ідэалагема ў xIx ст. была запазычана большасцю беларускіх гісторыкаў заходнерускай 
плыні, палоналітвінам Адамам Ганорыем Кіркорам і заўсёды агучвалася ў прадмовах да выданняў 
Віленскай археаграфічнай камісіі. 

Такім чынам, адзначым, што полацкацэнтрычны варыянт беларускай гістарыяграфіі (трактаван-
не гісторыі Полацкай зямлі ў катэгорыях беларускай дзяржавы) быў створаны ў асяроддзі беларускіх 
інтэлектуалаў, якія лаяльна ставіліся да Расійскай імперыі. Прынамсі, усе прааналізава ныя намі тэк-
сты былі «дозволены цензурою» і пабачылі свет у легальных друкарнях. У гэтым жа асяроддзі быў 
створаны міф аб кантынутэце паміж дзяржаўнасцю Полацкага княства і ВКЛ.

Тэксты падручнікаў па гісторыі Беларусі беларускіх нацыянальных гісторыкаў пачатку xx ст. 
(В. Ластоўскі, У. Ігнатоўскі) цалкам пабудаваны ў рамках канцэптуальных падыходаў іх папярэднікаў. 
Калі гаварыць пра «Гісторыю Беларусі» В. Ластоўскага (1910), то асобныя фрагменты гэтай кнігі, 
прысвечаныя гісторыі Полацка, яго стасункам з Літвой, – гэта прамыя літаральныя запазычанні 
з прац В. Турчыновіча, М. Каяловіча і А. Кіркора, якія адрозніваюцца ад арыгіналаў толькі мовай 
напісання.

4.2. фарміраванне «новай» гарадской прасторы і матэрыяльнай культуры 
насельніцтва Полацка ў складзе расійскай імперыі

Матэрыяльная культура насельніцтва Полацка ў старажытны час (Іх–хVIII стст.) добра выву-
чана археолагамі Г. В. Штыхавым і Д. У. Дукам [Штыхов, 1975; Дук, 2007б]. Па перыядзе хІх ст. 
існуе пэўны прабел, які ў выніку праведзеных аўтарам дадзенага раздзела ўласных археалагічных 
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даследаванняў, а таксама раскопак Д. У. Дука і Н. І. Здановіч кампенсуецца ў прадстаўленым 
даследаванні. Варункі зменаў матэрыяльнай культуры палачан у сукупнасці з тэндэнцыямі развіцця 
гарадскога асяроддзя ў хІх – пачатку хх ст. вызначаюць спецыфіку і асаблівасці развіцця Полац-
ка, што дазваляе ўдакладніць яго месца і ролю ў зараджэнні нацыянальных форм беларускай 
дзяржаўнасці ў складзе Расійскай імперыі.

Далучэнне Полацка да Расійскай імперыі пакінула значны след у гісторыі горада. Гэты перыяд 
нельга ўспрымаць адназначна, паколькі гістарычная спадчына Полацка, увасобленая ў аб’ектах га-
радской прасторы (тэрыторыя, ландшафт, планіроўка, архітэктура) мела і страты, і здабыткі, якія, 
у сваю чаргу, былі непасрэдна звязаны з палітычнымі і эканамічнымі абставінамі, у тым ліку са зме-
най адміністрацыйнага статусу горада.

Царскі ўрад актыўна стымуляваў развіццё шэрагу водных і сухапутных шляхоў зносін, дзяку-
ючы чаму Полацк у хІх ст. захаваў важнае эканамічнае і ваенна-стратэгічнае значэнне. Развіццё 
шляхоў зносін спрыяла прытоку ў горад рамеснікаў і актывізацыі продажу іх тавараў. У 1866 і 
1902 гг. праз Полацк пракладзены дзве чыгуначныя лініі, якія надзейна звязалі яго з шэрагам буй-
ных прамыслова-эканамічных цэнтраў Расійскай імперыі і еўрапейскіх дзяржаў. Змены адбыліся 
і ў арганізацыі гандлю. На працягу хІх ст. дзейнічаў традыцыйны крамны гандаль, які да пачатку 
хх ст. быў практычна выцеснены кірмашамі. У сферы паслуг працуе вялікая колькасць купцоў і 
майстроў яўрэйскага паходжання. Новым накірункам дзейнасці яўрэяў у Полацку стала банкаўская 
сфера. На працягу хІх ст. у Полацку зарадзіліся капіталістычныя адносіны, базу якіх стваралі дроб-
ныя і сярэднія саматужныя майстэрні, а таксама шматпрофільныя аб’екты гандлю [Канойка, 2012, 
с. 239–241].

Знешні выгляд Полацка значна змяніўся. У рэгулярным планаванні Полацка да 1840-х гг. быў 
створаны шэраг новых горадскіх раёнаў. Найбольш заможнае насельніцтва па-ранейшаму канцэн-
травалася ў паўднёвай частцы былога Вялікага пасада, якое на працягу хІх ст. забудавала амаль 
ўсю тэрыторыя ад сучасных вул. Ф. Скарыны да вул. Энгельса. З Пачатку хх ст. асобныя заможныя 
гаспадары адбудоўваюцца ў Запалоцці і на Ніжнім замку. За межамі былых гарадскіх умацаванняў, на 
месцы якіх пабудавана вул. Крапасная, і на месцы былых курганоў («гор Балгарэйскіх») пачынаецца 
шчыльная драўляная забудова. Па сведчаннях святара Пакроўскай царквы В. Пяскоўскага (1868 г.), 
асноўная частка насельніцтва Полацка займаліся дробным гандлем, гарбарным і ганчарным рамя-
ством, пры гэтым Пяскоўскі адзначаў, што «мало людей достаточных, многие промышляют строени-
ем больших лодок или нанимаются на них и барках, но с проведением железной дороги промысел 
этот прекратился» [Морель, 1903, с. 2; Орлова, 2018, с. 112–113; Нацыянальны гістарычны архіў 
Беларусі. – Ф. 2602. Воп. 1. Спр. 46. Арк. 5, знойдзены Ю. А. Аўчыннікавай]. Крыніцамі папаўнення 
гарадскога насельніцтва, акрамя яўрэйскага, па-ранейшаму былі навакольныя вёскі. Некаторая 
частка жыхароў прыехала ў Полацк з гарадоў Расіі.

Тапаграфія засялення выглядае наступным чынам. На поўнач ад былога могільніка паміж 
сучаснымі вул. Камуністычнай і Ф. Скарыны жыло пераважна яўрэйскае насельніцтва, якое займа-
лася гарбарствам і вырабляла скуры яшчэ з часоў Рэчы Паспалітай [Дук, 2004, с. 249; Нарысы 
гісторыі Беларусі, 1994, ч. 1, с. 278–279]. Бліжэй да Палаты сялілася бедната і салдаты. Вайсковыя 
часці звычайна месціліся на Ніжнім замку, побач з кадэцкім корпусам і магазінамі, цэйхгаузам і па-
рахавым склепам на Верхнім замку [Чантурия, 2017, с. 226, рис. 3.3.22; с. 227, рис. 3.3.23; с. 381, 
рис. 4.4.6].

З закрыццём у 1820 г. езуіцкай акадэміі назіраецца адток з Полацка значнай колькасці спецыя-
лістаў у сферы будаўніцта і вытворчасці будаўнічых матэрыялаў. Царскі ўрад узяў курс на пасту-
повае «падвядзенне» ўніяцкай царквы да праваслаўнай праз асцярожныя меры, адной з якіх было 
ўкараненне царкоўнай літаратуры з фонду кніг маскоўскага друку, другой мерай стала карэкці-
роўка царкоўных абрадаў. Пасля полацкага царкоўнага сабора 1939 г. апошняй апорай каталіцтва 
ў По лацку стаў марыявіцкі кляштар, які займаў невялікія драўляныя пабудовы на вул. Плігаўскай і 
закрыўся толькі ў 1867 г. [Воднева, 2012, с. 18]. Адзіным каталіцкім храмам у Полацку заставаўся 
касцёл былога дамініканскага манастыра. Праваслаўная царква на Беларусі ў цэлым на працягу 
хІх ст. страчвае шэраг спецыфічных нацыянальных рысаў і ўніфікуецца, трапляючы ў залежнацсь 
ад царскага ўраду. Менавіта праз яе пачынаеццца ў далейшым актыўная культурна-рэлігійная пе-
раарыентацыя Полацка на праваслаўную расійскую традыцыю [Падокшын, 2000, с. 106]. Пратэстан-
тызм у Полацку прадстаўляла лютэранская абшчына, якая мела стасункі з Рыгай. Гэтая абшчына 
набыла зямлю каля падпорнага мура калегіума і пабудавала там кірху, спачатку драўляную, потым 
цагляную [Национальный исторический архив Беларуси. – Ф. 1430. Оп. 1. Д. 39497. Л. 17, дакумент 
знойдзены І. П. Водневай]. У Полацку квітнелі таксама культурныя традыцыі яўрэйскай абшчыны, 
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якая мела ў горадзе на працягу хІх ст. шэраг навучальных устаноў і даволі паспяхова вытрымлівала 
націск русіфікацыі царскага ўраду [Воднева, 2014, с. 61–71].

У гісторыі развіцця архітэктуры і планавання Полацка даволі выразна прасочваюцца тры перы-
яды. 

Першы перыяд ахоплівае апошнюю чвэрць xVIII – 30-я гг. хІх ст. Пасля далучэння Полацка 
да Расійскай імперыі самадзяржаўе імкнулася максімальна выкарыстоўваць і ўлічваць культурную 
спецыфіку і культурныя набыткі і дасягненні палачан, якія засталіся ім у спадчыну пасля ВКЛ і Рэчы 
Паспалітай. Галоўнымі носьбітамі гэтых традыцый з’яўляліся езуіты, уніяты і базіліяне, а таксама 
гарадскі набілітэт, які да гэтага часу быў ужо моцна апалячаных.

мал. 1. Традыцыйная кафля, вырабляемая полацкімі майстрамі:  
1 – безрамачныя сценавыя і прафіляваныя карнізныя вырабы з медальёнамі другаснага карыстання  

(Полацкі езуіцкі калегіум); 2 – пячны набор у класічным стылі (калегіум); 3 – цокаль і фрыз у класічным  
стылі (Бырысаглебскі манастыр); 4 – элементы пячнога набору ў класічным стылі (вул. Талстога, 15)

Галоўным культурным цэнтрам Полацка быў езуіцкі калегіум (пазней – акадэмія). Тут рыхтавалі 
архітэктурныя кадры, маглі праходзіць стажыроўку як за мяжой, так і пры няспынных будоўлях на 
калегіуме і ў езуіцкіх маёнтках. Пасля ўстанаўлення над ордэнам патраната з боку расійскіх манархаў 
Кацярыны ІІ, Паўла І і Аляксандра І пачалася буйнамаштабная мадэрнізацыя і забудова ансамбля 
полацкага езуіцкага калегіума [Соловьев, 2012, с. 59, 62–72]. Значны уплыў на гэты працэс меў і 
высокі адміністрацыйны статус Полацка, які з 1776 па 1796 г. быў губернскім горадам. Дзякуючы гэта-
му статусу ў Полацку разгортваецца будаўніцтва і рэгулярная рэканструкцыя гарадскога цэнтра, якія 
асабліва актывізаваліся пасля наведвання ў 1780 г. Полацка імператрыцай Кацярынай ІІ [Чантурия, 
2017, с. 378–382]. Такім чынам, патрэбы ў падрыхтоўцы кваліфікаваных архітэктараў і будаўнікоў 
узраслі ў некалькі разоў. Адначасова адбыўся шэраг змен у развіцці будаўнічых тэхналогій, у выніку 
якіх канчаткова замацаваўся пераход да іх масавай вытворчасці на мануфактурах і заводах. На 
прыкладзе аднаго з самых масавых відаў прадукцыі – кафлі для печаў – можна прасачыць эвалю-
цыю развіцця полацкага рамяства.

Так, традыцыйныя вырабы полацкіх кафляроў апошняй чвэрці xVIII ст. уяўлялі сабой буйна-
фарматныя пласціны з высокай (да паловы іх шырыні) румпай і мелі познабарокавы рэльефны 
фігурны медальён са складанапрафіляваным краем (мал. 1: 1), стылю класіцызму адпавядалі цал-
кам гладкія пласціны (мал. 1: 2). Складаная «гданьская» архітэктоніка печы патрабавала стварэнне 
вырабаў для ніш ці скразных праёмаў, баляс, фрызаў і франтонаў, якія часам былі з нізкай рум-
пай і дадатковай перегародкай, што захоўвала кафлі ад дэфармацыі падчас сушкі. Пад уплывам 
класіцызму распаўсюдзіліся буйнафарматныя прафіляваныя карнізы, што маглі фіксаваць адразу 
некалькі сценавых пласцін, а сілуэту печы надавалі выгляд антычнага збудавання. Румпы кафлі не 

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



80

фармаваліся на ганчарным коле, як раней, а рабіліся з пласцін. З класіцызмам звязана з’яўленне 
першых цокальных і фрызавых пласцін, аздобленых канелюрамі на ўзор антычных архітэктурных 
элементаў (мал. 1: 3). Нізкія румпы кафлі сведчылі пра іх адаптацыю для аздаблення цалкам цагля-
ных печаў і пачатак ператварэння кафлі з самастойнага будаўнічага матэрыялу ў сродак аздаблен-
ня (мал. 1: 4). Адначасова полацкімі майстрамі на базе майстэрань полацкага езуіцкага калегіума 
(акадэміі) вяліся пошукі рэцэпта новай сыравіны таго, каб кафлю можна было рэзаць і прычэсваць 
у адпаведнасці з формай і канструкцыяй печы [Соловьев, 2013а, с. 39–47, 80–83]. Падчас узвядзен-
ня будынкаў дзяржаўных устаноў для іх парадных печаў распачалі выраб гладкай шматколернай 
распісной «галандскай» кафлі. Гэтыя вырабы прынцыпова адрозніваліся ад традыцыйнай прадукцыі 
полацкіх майстроў як па складзе глінянай масы, так і тэхналогіяй вырабу і фарматам. Асартымент іх 
быў вельмі разнастайны: гладкія і ўвагнутыя сценавыя пласціны, прафіляваныя карнізы і перамычкі 
(мал. 2: 1–3, 5–7). Мелі месца і вырабы з іншымі відамі роспісаў (мал. 2: 4, 8, 9). Аналагічны набор 
знойдзены ў віцебскай ратушы і звязаны з яе перабудовай у 1775 г. таксама для патрэб расійскай 
адміністрацыі. Такім чынам, такая кафля можа быць прывезена з Расіі альбо створана па замове но-
вай улады на месцы [Соловьев, 2013а, с. 47]. У першай трэці хІх ст. кафля ў Полацку характэрна для 
позняга класіцызму. Карнізы і перамычкі робяцца прафіляванымі, вылучаюццца цокальныя вырабы, 
а сценавыя пласціны робяцца толькі гладкімі [Соловьев, 2013а, с. 41–43]. 

мал. 2. Распісная кафля, знойдзеная ў развалах будынкаў Полацка, узведзеных  
для расійскай адміністрацыі. Шматколерная – з дома генерал-губернатара і будынка павятовага 

ніжняга земскага суда, бела-сіняя – з павятовага казначэйства

Працягваецца выкарыстанне кафляў ад разабраных старых печаў, у прыватнасці для будаўніцтва 
топак «гіпакаустаў» (мал. 3: 1).

 
мал. 3. Узоры печаў у стылі класіцызму (рэканструкцыі па знаходках з калегіума): 1 – печ для топак «цёплай 

падлогі» (гіпакаустаў), узведзеная са старой кафлі (знешні выгляд і разрэз); 2 – печ у класічным стылі 
з плямістай кафлі ў адной з езуіцкіх келляў; 3 – праёмны шчыток (знешні выгляд і разрэз)
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У гэты час печ з дамінантнага элемента інтэр’ера памяшкання трансфармуецца ў яго шараговы 
элемент, акцэнт пры гэтым робіцца на стыль класіцызму (мал. 3: 2). Першыя праёмныя шчыткі і печы-
«сценаўкі» вядомы па археалагічных матэрыялах полацкага езуіцкага калегіума (мал. 3: 3), але ўжо 
ў апошняй чвэрці  xVIII ст. яны атрымалі шырокае распаўсюджванне ў іншых адміністрацыйных бу-
дынках. Архітэктар Полацка Іван Зігфрыдэн выдантна ведаў як мясцовыя архітэктурна-будаўнічыя 
традыцыі, так і лепшыя набыткі Расіі і Еўропы. На яго праектах зафіксаваны і першыя трохвуголь-
ныя печы з бакавымі рызалітамі [Чантурия, 2017, с. 386, рис. 4.4.23; с. 389, рис. 4.4.32, 4.4.33]. Адбы-
ваюцца змены ў канструкцыі топак печаў, майстры адмаўляюцца ад ўжывання металічных «санак». 
Пытанне з доступам кіслароду да топкі вырашаюць за кошт нахілу чарэні ці стварэння паддувала. 
Для гэтага ў пячных дзверцах звычайна рабілі адтуліны, як у кухоннай печы езуіцкага калегіума, 
пазней пачалі рабіць спецыяльныя каморы з дзверцамі [Соловьев, 2013а, с. 79–80, 86–87].

Пасля далучэння Полацка да Расійскай імперыі хутка аднаўляецца выраб цэглы-«пальчаткі» 
з косымі барознамі, але для развіцця яе масавай вытворчасці пачалося спрашчэнне тэхналогіі, 
і якасць вырабаў значна панізілася. На мяжы xVIII–хІх стст. пачынаецца пераход да сучаснага 
фармату цэглы. На будынках калегіума знойдзены цагліны-гібрыды даўжынёй 27,0–28,0 см (такая 
даўжыня больш характэрна для пальчаткі), шырынёй і таўшчынёй 12,5–13,5 х 6,0 см адпаведна. 
Узвядзенне падпорнай сцяны ў першым дзесяцігоддзі хІх ст. адбывалася ўжо з цэглы фармату 
25–26 х 12,5–13,0 х 6,5–7,0 см [Соловьев, 2012, с. 73].

У гэты самы час пачалося ўжыванне металічных літых і каваных агароджаў лесвіц і лесвічных 
пляцовак (мал. 4: 4 і 5). Найбольш раннія ўзоры гэтага часу вядомы ў кадэцкім корпусе і мелі класічны 
геаметрычны арнамент. Сфера ўжытку цаглянага і плітачнага пакрыцця падлогі (вырабы клаліся на 
пасцелісты бок) значна скарачаецца (мал. 1: 1 і 2), новае пакрыццё падлогі робіцца па расійскіх 
узорах, дагэтуль у Полацку невядомых (вырабы клаліся на жалабок у «елку») (мал. 4: 3) [Соловьев, 
2012, с. 60–62, 68–69, 76, 78; Тыдман, 2000, с. 202].

мал. 4. Узоры падлогі Полацкага езуіцкага калегіума і кадэцкага корпуса: 1 – плітачная падлога часоў 
езуітаў; 2 – цагляная падлога часоў езуітаў; 3 – цагляная падлога ў «елку» часоў кадэцкага корпуса;  
4 – чыгунная пліта ад міжпавярховых пляцовак галоўнага будынка кадэцкага корпуса; 5 – ацалелыя 

чыгунныя прыступкі лесвіцы паміж 2-м і 3-м паверхам галоўнага будынка кадэцкага корпуса

Працягваецца стварэнне высокіх стромкіх дахаў будынкаў, уласцівых для барокавай архітэктуры, 
і пакрыццё іх дахоўкай. Пазней, з хІх ст., пад уплывам класіцызму ў Полацку пачынаюць набываць 
папулярнасць дахі, пакрытыя прапакошчаным з абодвух бакоў жалезам. Галоўны штуршок гэтаму 
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працэсу надала рэканструкцыя езуіцкага калегіума пад кадэцкі корпус [Кукуня, 1994, с. 26, 31]. На мо-
мант візіту ў Полацк Кацярыны ІІ у 1780 г. у Полацкай губерні ўжо працаваў шэраг шкляных заводаў 
[Сапунов, 1993, с. 69]. У гэты самы час пачынаецца пашырэнне новай тэхналогіі шклення вокнаў 
у драўляных рамах без свінцовых пераплётаў. Новыя шкляныя пласціны былі бясколернымі (у ме-
муарнай літаратуры такое шкло названа «чыстым») і значна большага фармату, але вырабляліся 
старым спосабам [Соловьев, 2014а, с. 100, рис. 9].

З канца xVIII ст. пачынаюцца змены ў вырабе вокнаў і дзвярэй, у гэты час распаўсюджваюцца 
сталярныя вырабы. На змену старажытным «футраваным» дзвярным палотнам прыходзяць фі-
лян говыя, якія найбольш адпавядалі класіцызму. Для іх уладкавання рабіліся асобныя дзвярныя 
каробкі, якія потым устаўлялі ў праём. Рэшткі такой каробкі намі знойдзены падчас разбору сцяны 
канца xVIII ст. на былой бурсе калегіума (сучасны корпус «Ж» ПДУ). Яна мела выпуклы профіль у 
чвэрць круга, характэрны для вырабаў канца xVIII – пачатку хІх ст. [Соловьев, 2016, с. 162]. Для іх 
навешвання пачынаюць ужываць новыя шарнірныя ламаныя завесы разам з традыцыйнымі ў вы-
глядзе палос з адтулінамі і раскляпанымі канцамі [Археалогія Беларусі, 2001, с. 275]. Аконныя рамы 
таго часу таксама мелі акруглую апрацоўку вуглоў, як гэта было на знойдзеных намі тонкіх шалёўках 
драўлянага пераплёту з абмазкай вакол шкла [Соловьев, 2014а, с. 100; рис. 9]. Такія аздаблен ні 
рам мелі шырокае распаўсюджванне ў тагачасных будынках краін Заходняй Еўропы [Тыдман, 2000, 
с. 177] і Расіі. Цэлая рама зафіксавана ў паўднёвай прыбудове Мікалаеўскага сабора на фотаздым-
ку хІх ст. (выдатна бачна хвалістая паверхня старога шкла, зробленага ўручную) [Поляков, 2010,  
с. 29].

На працягу апошняй чвэрці xVIII ст. – 30-х гг. хІх ст. адбываюцца значныя змены ў будаўнічых 
тэхналогіях Полацка, якія былі выкліканы пашырэннем будаўніцтва ў стылі класіцызму.

Пачынаецца скарачэнне сферы ўжытку скляпеністых перакрыццяў за кошт драўляных, якія 
канструктыўна найбольш адпавядалі класічным ордэрам [Шуази, 2010, с. 127]. У сувязі з гэтым 
таўшчыня сцен будынкаў значна памяншаецца. Значныя змены адбыліся ў канструкцыі вокнаў 
будынкаў. Будаўнікі адмаўляюцца ад старажытных складаных па выкананні канструкцый, што 
спалучалі арачную і плоскую перамычкі. Перш за ўсё ў памяшканнях з драўлянай столлю шырока 
ўжываюць клінчатыя гарызантальныя перамычкі [Соловьев, 2012, с. 59].

мал. 5. Узоры муровак: 1 – муроўка былой бурсы Полацкага езуіцкага калегіума з падрэзкай шва; 
2 – муроўка падпорнай сцяны калегіума з першапачатковай дэкаратыўнай  акруглай абрэзкай шва;  

3 – мяшаная муроўка з камянёў і буйнафарматнай «пальчаткі» тарцовай сцяны віннага склепа і скляпення 
з малафарматнай цэглы панскай сядзібы на Экімані; 4 – замуроўка гатычнай аркі з двухбаковай падрэзкай 

шва часоў кадэцкага корпуса

У апошняй чвэрці xVIII ст. шво паміж цаглінамі мела косую падрэзку і вагалася ў межах 1,5–3,0 см 
(мал. 5: 1), пасля пераходу да работы з малафарматнай цэглай з больш якаснай фармоўкай і да-
сканалай апрацоўкай паверхні ў хІх ст. таўшчыня шва змяншаецца да 1,0–1,5 см [Соловьев, 2012, 
с. 70, 72–73]. Падрэзка шва мае некалькі варыянтаў. Для падпорнай сцяны ўжывалася акруглая 
дэкаратыўная нарэзка, падчас рамонтаў калегіума шво заціралася, пры рэканструкцыі калегіума 
пад кадэцкі корпус шво муровак мела двухбаковую падрэзку [Соловьев, 2012, с. 72] (мал. 5: 4). 
Падчас муроўкі карнізаў, скляпенняў, арак і перамычак з малафарматнай цэглы муляры падчэсвалі 
цагліны непасрэдна на будаўнічай пляцоўцы, што бачна на прыкладзе канструкцый падпорнага 
мура калегіума [Соловьев, 2012, с. 73] (мал. 5: 2). Мелі месца выпадкі спалучэння розных фарматаў 
цэглы ў адным будынку і нават памяшканняў аднаго будынка, што зафіксавана падчас вывучэння 
вінных склепаў панскай сядзібы на Экімані. Іх тарцовыя сцены з дзвярнымі праёмамі і нішамі мелі 
мяшаную муроўку цэглы-пальчаткі і камянёў, фасад быў выкананы каменем на клінах з іх аскепкаў, 
цагляную аправу з лучковымі аркамі мелі толькі дзвярныя праёмы і былі набліжаны да «разынка-
вай» муроўкі, добра вядомай у канцы xVIII – хІх ст. [Соловьев, 2012, с. 35–37] (мал. 5: 3).
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На апошнюю чвэрць xVIII ст. – 30-я гг. хІх ст. прыходзіцца час змены барокавых традыцый на 
стыль класіцызму, які ў 30-я гг. хІх ст. пачынае прыходзіць у заняпад і трансфармавацца ў эклек-
тыку.

У час далучэння Расійскай імперыі Полацк меў сфармаваную рэнесансную планіроўку з сі мет-
рыч ным рынкам і трыма вуліцамі каля яго, цэнтральная з якіх была восевай лініяй плошчы. Згодна 
з фіксацыйным планам 1778 г. абрысы кварталаў былі набліжаны да чатырохвугольнікаў, вулічная 
сетка мела шмат архаічных рыс, вуліцы былі адаптаваны да асаблівасцей рэльефаў дзённай 
паверхні і характару размяшчэння капітальных будынкаў [Чантурия, 2017, с. 226, рис. 3.3.22; с. 227, 
рис. 3.3.23; с. 381, рис. 4.4.6]. 

Праект рэгулярнай рэканструкцыі Полацка 1778 г. прадугледжваў па сутнасці «геаметрыза-
цыю» існуючай вулічнай сеткі цэнтральнай часткі Полацка – пашырэнне і выраўноўванне старых 
вуліц і пераход ад старажытнай сядзібнай забудовы да «адзінай фасаднай» па «чырвонай лініі». 
Згодна з праектам была запланавана ліквідацыя старажытных вул. Вазнясенскай і Чыстай, якія 
знаходзіліся паміж вул. Ільінскай (зараз паўднёвы бок праспекта Ф. Скарыны) і вул. Вялікай (за-
раз Ніжне-Пакроўская). Асноўныя мерапрыемствы па перепланіроўцы адносіліся да ўсходняй часткі 
Вялікага пасада на месцы «гор Балгарэйскіх», Ніжняга замка, Запалоцця і Задзвінскіх пасадаў. Па-
водле праекта 1778 г. (мал. 6: 1) на ўсходняй частцы Вялікага пасада фактычна стваралася но-
вая вулічная сетка: пракладвалася трасіраванне сучасных вул. Свярдловай, Гогаля, Пушкіна, былі 
прадоўжаны трасы сучасных праспекта Ф. Скарыны і вул. Камуністычнай, Войкава, Ф. Скарыны. 
На заходняй частцы пасада планавалася ліквідацыя некаторых старажытных «узвозаў» і перанос 
папярэчных вуліц, якія мелі другаснае значэнне. Вялікія работы тычыліся вул. Вялікай, якая пачына-
лася ад яўрэйскіх могілак на ўсходзе горада і далей цягнулася праз Вялікі пасад, Верхні замак і мост 
над Палатой, вяла праз усё Запалоцце і выводзіла ў поле за Запалоццем. Даўжыня вул. Вялікай 
дасягала трох кіламетраў, планавалася спрамленне яе частак на Запалоцці і «гарах Балгарэйскіх». 
Гэтую вуліцу планавалася не толькі пашырыць, але і зрабіць больш прыдатнай да праезду. На мяжы 
абодвух частак Вялікага пасада быў перанесены і рынак, гэта рабіла яго больш даступным для 
дробных і сярэдніх гандляроў і рамеснікаў, што ў большасці сяліліся на месцы «гор Балгарэйскіх» 
[Дук, 2010б, с. 86–88, 109].

Падчас работ у першапачатковы праект уносіліся змены, якія пазначаны на плане цэнтра гора-
да ў 1786 г. (мал. 6: 2). Складальнікамі плана дасканальна пазначаны ўсе драўляныя і цагляныя 
будынкі, большасць якіх ужо прывязана да новай чырвонай лініі. Месцамі засталіся старажытныя 
пабудовы, якія часам перакрываюць да паловы шырыні новыя вуліцы. Згодна з фіксацыйным пла-
нам усе старыя «ўзвозы» захоўваліся, а папярэчныя вуліцы, якія вядуць да іх, карэктаваліся. Та-
кая сітуацыя назіралася пры стварэнні плана 1793 г. [Чантурия, 2017, с. 380, рис. 4.4.4; с. 381, 
рис. 4.4.6].

Вынік гэтых работ у цэнтры горада бачны на плане Полацка 1793 г. На Запалоцці перапланіроўка 
на момант складання праекта не вялася [Чантурия, 2017, с. 381; рис. 4.4.6]. Яна была праве дзена 
толькі ў пачатку хІх ст. На Запалоцці па плане 1778 г. была цэнтральная плошча і рэгулярная, блізкая 
да сучаснай вулічная сетка. Згодна з усімі пералічанымі планамі на Верхнім замку знаходзілася тэ-
рыторыя размяшчэння пабудоў каталіцкіх ордэнаў базыльян і езуітаў, у паўночнай частцы тэрыторыі 
замка размясціліся аб’екты вайсковай інфраструктуры, правіянцкі магазін, цэйхгауўз, парахавы склеп. 
Для злучэння іх з Вялікім пасадам праз роў быў пабудаваны мост. Падчас мадэрнізацыі Г. Грубэрам 
будынкаў калегіума езуітамі планавалася пабудова новага маста для таго, каб аформіць яшчэ адну 
вось сіметрыі калегіума і, такім чынам, атрымаць вольны доступ у батанічны сад, які месціўся на іх 
юрыдыках на Верхнім замку. Для стварэння гэтай восі праз двухпавярховы флігель мануфактур была 
зроблена брама, а на галоўным будынку (сучасны корпус «Г» ПДУ) зроблены высокі ганак і партал з 
класічным ордэрам і барокавымі вазамі [Соловьев, 2012, с. 71]. Цэнтрам прыцягнення праваслаўных 
полацкіх месцічаў, засяліўшых месца былых «гор Балгарэйскіх», стала царква на старых Пакроўскіх 
могілках, якая ў 1781 г. была рэканструявана як прыхадская, а з 1804 г. атрымала нават статус сабор-
най, які захоўвала да 1833 г. [Данько, 1992, с. 82].

У гэты самы час вядзецца будаўніцтва і ў полацкіх езуіцкіх маёнтках. Так, у фальварку Спас ра-
мантуецца старажытная Спаса-Праабражэнская царква, якая набывае аблічча ў стылі класіцызму, 
у пачатку хІх ст. будуецца дом для генералаў ордэна, які сваім аздабленнем і планаваннем паўтарае 
нядаўна збудаваную езуіцкую бурсу на калегіуме [Соловьев, 2016, с. 156–158]. На Ксавер’еўскіх 
могілках у 1786 г. Францыскам Карэ ўзводзіцца касцёл Магілы Гасподняй. Гэты будынак быў выка-
наны ў познабарокавым стылі [Гліннік, 2003, с. 68–69].
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мал. 6. Планы Полацка: 1 – фіксацыйны план горада 1778 г. з нанясеннем на яго праекта рэканструкцыі 
(уверсе); 2 – план цэнтральнай часткі Полацка ў працэсе рэканструкцыі на 1786 г.; частка дамоў  

збудавана ўжо па «чырвонай лініі» новых вуліц (унізе)
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Другі перыяд – 30–60-я гг. хІх ст. – вызначаецца заняпадам архітэктуры, будаўніцтва і планавання 
Полацка. Гэтаму спрыяў шэраг наступных фактараў. Закрыццё езуіцкай акадэміі яшчэ ў 1820 г. прывя-
ло да спынення падрыхтоўкі спецыялістаў у галіне архітэктуры і будаўніцтва, якія маглі б ажыццяўляць 
на практыцы атрыманыя веды, набытыя ў Расійскай імперыі і краінах Заходняй Еўропы. Многія во-
пытныя спецыялісты засталіся незапатрабаванымі з-за адсутнаці актыўнага і маштабнага будаўніцтва. 
Апошні замоўшчык заходняй традыцыі будаўніцтва – уніяцкая царква – пасля «падвядзення» яе да 
расійскага праваслаўя праз уніфікацыю шэрагу элементаў веравучэння, абраднасці і царкоўнага аб-
сталявання ўрэшце рэшт як самастойная канфесія скасавана на Полацкім царкоўным саборы ў 1839 г. 
[Нарысы Гісторыі Беларусі, 1994, с. 297]. У карпусах езуіцкай акадэміі праз пэўны час быў размешчаны 
кадэцкі корпус, і многія архітэктурныя здабыткі езуітаў сталі незапатрабаванымі. Утвораная яшчэ ў 
канцы xVIII ст. мяжа яўрэйскай аседласці ўзмацніла прыток яўрэяў, якія жылі па сваіх законах і звычаях 
[Нарысы Гісторыі Беларусі, 1994, с. 335]. Паступова яўрэі ў Полацку сталі галоўнымі замоўшчыкамі ца-
глянага будаўніцтва. У гэты перыяд у горадзе практычна спыняецца маштабнае каменнае будаўніцтва, 
асноўныя работы звязаны з рамонтамі і перабудовай ужо існуючых аб’ектаў. У гэты самы час у 
архітэктурным абліччы Расійскай імперыі на змену класіцызму прыходзіць эклектыка, адначасова 
ўзнікаюць рэтраспектыўна-рускі і руска-візантыйскі стылі [Архітэктура Беларусі, 2007, с. 121–122, 178]. 
У Полацку спалучэнне гэтых стыляў праявілася ў 1830-я гг. у рамонце старажытнай Спаса-Праабра-
жэнскай царквы ў Спаса-Еўфрасіннеўскім манастыры. На думку рэстаўратара У.В. Ракіцкага, «появив-
шийся и придуманный в 30-е годы хІх в. «византийский стиль» был одет на византийский оригинал 
хІІ века. Тогда никому и в голову не приходило заглянуть глубже и разобраться в этом. Не были ус-
лышаны и слова епископа Гавриила с отсылкой к греческим образцам. Не реальности и фактичности, 
а  «долженствующему быть» было отдано предпочтение» [Ракицкий, 2013, с. 39]. 

Пачынаецца заняпад вытворчасці кафлі ў Полацку, бо яна не вытрымлівала канкурэнцыі з ма ну-
фак турамі Віцебска. Полацкія кафляры пераважна ўжывалі старыя вырабы, якія спалучалі ў сябе як 
архаічныя, так і сучасныя на той момант рысы і мелі сляды ручной і мануфактурнай працы. Сценавая 
кафля мела добраапрацаваную паверхню, геаметрычна правільныя формы пласцін і румп. Карнізы і 
перамычкі мелі чвэрці для іх мацавання ў печы (мал. 7: 1–4). Дэкор кафлі злучаў рысы позняга класіцызму 
і эклектыкі (перавага дробнага расліннага альбо геаметрычнага арнаменту). На карнізных пласцінах 
зрэдку меўся люстраны адбітак даты 1836 [Викентьев, 1910, с. 370; Соловьев, 2016, с. 164] (мал. 7: 2). 

мал. 7. Узоры кафляў 30–40-х гг. хІх ст., зробленыя ў Полацку: 1 – з Доміка Пятра І;  
2, 3 – з былой езуіцкай бурсы; 4 – з казначэйства (нагляд  Д. У. Дука); 5 – з дома па Войкава, 1

З 30-х па 60-я гг. хІх ст. тэхналогіі будаўніцтва заставаліся ў асноўным на ранейшым узроўні. 
Захоўваліся старыя будаўнічыя прыёмы і тэхналогіі муровак вокнаў з часоў езуіцкага калегіума. 
Полацкія муляры працавалі як з малафарматнай цэглай, так і са старажытнай пальчаткай ад ра-
забраных частак будынкаў. Назіраецца некаторая дэградацыя мулярскай справы: з будаўніцтва таго 
часу знікае муроўка скляпенняў у «елку». Вокны склепа мелі канструкцыю, падобную да вокнаў 
езуіцкага калегіума (мал. 8: 1, 3), але скляпенні былі ўжо не паўцыркульныя, а элептычныя (трохцэн-
травыя) і лучковыя (мал. 8: 2).

мал. 8. Канструкцыі дома, збудаванага ў 30–60-х гг. хІх ст. (вул. Ніжне-Пакроўская, 35):  
1 – муроўка адхону акна склепа; 2 – элептычны абрыс столі склепа; 3 – замураванае акно склепа
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мал. 9. План Полацка 1838 г. (уверсе); фрагмент «Маршрутаў» Полацка 1858–1859 гг.:  
квартал з Домікам Пятра І і забудовы па вул. Верхне-Пакроўскай і Ніжне-Пакроўскай
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Вялікай падзеяй для Полацка стала ўстаноўка помніка ў гонар герояў вайны 1812 г. У 1850 г. ства-
рэнне гэтага манумента вымагала не толькі вялікага аб’ёму работ па яго мантажы, але і наяўнасці 
кваліфікаваных спецыялістаў і сродкаў па яго абслугоўванні. Работы па ўзвядзенню помніка і на-
гляд за ім быў даручаны полацкаму кадэцкаму корпусу. Пры корпусе працавалі інжэнеры, якія 
абслугоўвалі розныя механізмы, напрыклад, калодзежныя насосы, і першыя лініі водаправоднай 
сеткі [Поляков, 2010, с. 29; Соловьев, 2015б, с. 15–16].

Пасля скасавання губернскага статусу Полацка гарадская інфраструктура развівалася ўжо не 
так імкліва. Асноўная ўвага гарадскіх улад была сканцэнтравана на рэканструкцыі і стварэнні рэ-
гулярнай планіроўкі Запалоцця і Задзвіння. Згодна з планам Полацка 1838 г. рост тэрыторыі го-
рада спыніўся. Гарадская плошча пераўтварылася ў пляц, які быў перададзены кадэцкаму корпу-
су ў 1834 г. дзеля экзертыцый (страявых заняткаў кадэтаў) з «упарадкаваннем бульвараў, вуліц, 
парэнчаў…» (мал. 9: 1) [Викентьев, 1910, с. 285]. Пасля ўстаноўкі помніка ў гонар герояў 1812 г. пляц 
атрымаў назву «Корпусны». Стан забудовы Полацка ў канцы гэтага перыяду добра адлюстроўваюць 
«Маршруты», складзеныя ў 1858–1859 гг. па большай частцы тэрыторыі Полацка. Па большай част-
цы Вялікага пасада забудова была пераважна драўляная і шчыльная (мал. 9: 2). Шэраг асобных 
двароў насцілалі дрэвам альбо брукавалі каменем [Орлова, 2018, с. 101–102]. На большай част-
цы Вялікага пасада захоўваецца старажытная традыцыя сядзібнага будаўніцтва, патрабавання 
будаўніцтва «адзінай фасадай» практычна ніхто не прытрымліваўся, зрэдку два сумежныя будынкі 
мелі агульную сцяну [Соловьев, 2015а, с. 99]. Новыя мураваныя будынкі звычайна знаходзіліся асоб-
на адзін ад аднаго. Такімі, напрыклад, былі будынкі, якія пазней увайшлі ў склад дома па праспекце 
Ф. Скарыны, 20 (яны мелі блізкія адзін да аднаго малюнкі «ўзорных» фасадаў і ўзроўні паверхаў). На 
той момант яшчэ захоўваліся рэшткі старажытнай Вазнясенскай вуліцы паміж Верхне-Пакроўскай і 
Ніжне-Пакроўскай. Менавіта там узведзены дом (вул. Энгельса, 3), які мае тры багата аздобленыя 
фасады [Соловьев, 2015а, с. 99]. Потым да яго прыбудоўваецца цагляны склеп, які стаў асновай 
будынка па вул. Энгельса. Найбольш значным будаўнічым праектам гэтага часу было канчатковае 
афармленне верхняга «базара» цаглянымі гандлёвымі радамі. Праект быў распрацаваны ў 1838 г. 
і насіў яшчэ рысы традыцыйнага класіцызму. Месцам гандлю стала і вул. Крапасная. Менавіта тут 
пачынаюць канцэнтравацца прыватныя склепы, лаўкі і магазіны. Гэта вуліца, створаная на месцы 
былых умацаванняў Вялікага пасада, у хІх ст. звязала Ніжні Базар, што месціўся ў раёне вялікай 
поймы Заходняй Дзвіны, якая існавала да 50-х гг. хх ст. на скрыжаванні сучаснай вул. Свярдлова і 
Ніжне-Пакроўскай, і Дрывяную плошчу, размешчаную ў раёне сучаснай школы № 10 і скрыжаван-
ня сучасных вул. Ф. Скарыны і Леніна. Гарадская ўсходняя мяжа згодна з планам Полацка 1838 г. 
праходзіла на ўсходзе каля Пакроўскай царквы і далей працягвалася ў раёне сучаснай вул. Пушкіна 
[Воднева, 2012, с. 17]. Яна заставалася практычна ў гэтым стане да будаўніцтва Рыга-Арлоўскай 
чыгункі. 

Трэці перыяд пачынаецца з 60-х гг. хІх ст. і доўжыцца па другое дзесяцігоддзе хх ст. Галоўнай 
падзеяй для Полацка ў гэты час стала будаўніцтва Рыга-Арлоўскай чыгункі ў 1866 г. [Канойка, 
2012, с. 239–241; Филиппенко, 2018, с. 116]. Гэтая падзея абумовіла актыўнае стварэнне неаб-
ходнай інфраструктуры і змены ў забудове і планаванні Полацка. Спачатку быў пабудаваны чыгу-
начны вакзал у стылі эклектыкі. У Полацку з’явіліся новыя катэгорыі жыхароў – служачыя чыгункі, 
рабочыя і інжэнеры па яе абслугоўванні. Менавіта яны былі носьбітамі перадавых напрацовак у 
сферы выкарыстання найноўшых будаўнічых матэрыялаў і тэхналогій, вітрынай якіх стала но-
вая чыгунка. Стварэнне надзейнага сухапутнага шляху, які злучыў Полацк з буйнымі гарадамі 
Расійскай імперыі дало моцны штуршок для развіцця горада. Суднаходства па Заходняй Дзвіне 
адыходзіць на другі план.

У гэты самы час у архітэктуры Полацка набралі моц неагатычны, неакласічны, руска-
візантыйскі стылі і разнастайныя варыянты іх спалучэння – эклектызм [Архітэктура Беларусі, 
2007, с. 121–122, 178]. У аздабленні печаў працягвалі ўжывацца гладкая тэракотавая і 
эмаліраваная сценавая кафля (мал. 10: 1). Галоўным пастаўшчыком кафлі ў Полацк былі за-
воды Віцебска. Найбольш раннія ўзоры мелі рысы неакласіцызму. Рэшткі дэкораў будынкаў 
археалагічна зафіксаваны ў выглядзе буйнафарматных тэракотавых вырабаў (архітэктурныя 
дэталі франтонаў, фрызаў, акратэйронаў, частак калон) [Соловьев, 2014б, с. 197] (мал. 10: 2). 
Асобная кафля мела сляды адбіткаў тканіны, выкарыстанай падчас запаўнення рэльефнай фор-
мы керамічнай масай (прадукцыя фабрык Ерамея Гарбуза і Георгія Буднікава) [Соловьев, 2012, 
с. 80]. Некаторыя з гэтых вырабаў маглі ўжывацца для аздаблення інтэр’ераў будынкаў. Знойд-
зены прывазныя вырабы з Пскова, якія вылучаліся больш светлай, амаль белай керамічнай 
масай [Соловьев, 2015а, с. 105]. 
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Большасць вырабаў з рэльефным арнаментам маюць эклектычныя ці неакласічныя рысы. Ча-
сам яны спалучалі ў сябе белаэмалевыя сценавыя і тэракотавыя карнізы, медальёны, фрызы і 
франтоны, якія мелі каляровую пабелку (рэшткі падобных печаў знойдзены Н. І. Здановіч, каля дома 
па вул. Ніжне-Пакроўскай, 25) [Здановіч, 2005, с. 55–56]. Нярэдка ў пячным наборы выкарыстоўвалі 
кафлю ад больш ранніх печаў, як напрыклад ў будынках кадэцкага корпуса [Викентьев, 1910, с. 370]. 
Сярод знаходак былі вядомы праразныя вырабы, якія маглі выкарыстоўваць для каларыфераў аль-
бо паддувалаў печаў [Соловьев, 2015а, с. 105] (мал. 10: 3). Вялікую папулярнасць набылі пячныя 
наборы, складзеныя з гладкіх белаэмалевых пласцін, разнастайных прафіляваных карнізаў, фрызаў 
і перамычак (мал. 10: 4; 11: 1). 

мал. 10. Узоры эмалевай кафлі хІх–хх стст.: 1 – кафля апошняй чвэрці хІх ст.; 2 – тэракотавая кафля  
з адбіткамі тканіны падчас фармоўкі; 3 – праразная сценавая кафля для каларыфераў 

альбо паддувала печы з белай эмаллю; 4 – набор профільных карнізаў

З пачатку хх ст. пачынае набываць моц новы архітэктурны стыль – мадэрн. «Мадэрнавыя» 
кафлі ў Полацку прадстаўлены адным тыпам – блізкімі да квадратаў пласцінамі са зрэзанымі краямі 
і з увагнутай сярэдзінай, аздобленай па краях расліннымі завіткамі. Печы з іх мелі выгляд звычайнай 
скрыні, пастаўленай на тычок, адна з іх ацалела ў 2004 г. у доме па вул. Ніжне-Пакроўскай, 4 [Со-
ловьев, 2014б, с. 194, рис. 1; с. 195, рис. 2, 3] (мал. 11: 3). Такія печы рабілі і з белых кафляў. Цэлы 
карніз з рэльефнымі клеймамі і медалямі знойдзены побач з былым правіянцкім магазінам.

мал. 11. 1 – печ канца хІх – пачатку хх ст. (рэканструкцыя); 2 – трохвугольная печ з двума фасадамі  
для сумежных пакояў хІх – пачатку хх ст. (рэканструкцыя); 3 – ацалеўшая грубка пачатку хх ст.
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Для стварэння кафлянага панцыра ўжываецца шэраг скабяных вырабаў: дрот і клямары, 
з дапамогай якіх гэтыя вырабы надзейна фіксаваліся, шчыліны паміж пласцінамі дасягалі не 
больш 0,5 см. У гэты самы час распаўсюджваюцца печы з каналамі і каларыферамі ў выглядзе 
металічных каробак, для іх пакрыцця выкарыстоўвалі крацістыя праразныя кафліны. Самі печы 
набылі трохвугольны план, пры іх будаўніцтве кафляныя пласціны разразалі і прымацоўвалі пад 
рознымі вугламі (мал. 11: 2).

У апошняй чвэрці хІх ст. у Полацку пашыраецца выраб якаснай цэглы і вапны, прыдатнай для 
капітальнага будаўніцтва. Большасць знойдзеных у развалах дамоў цаглін ніякіх знакаў не маюць. 
У канцы хІх ст. у Полацку працавалі цагельні пры Струнскай турме і ў Спаса-Еўфрасіннеўскім 
манастыры. Струнская цэгла мела кляймо «С.Т.» [Дэйніс, 2007, с. 139, 178] (мал. 12: 1 і 2). Майстрамі 
выраблялася простая і лякальная (часцей часаная) цэгла (мал. 12: 3), вёўся пошук больш дасканалай 
глінянай масы, каб цагліны было лягчэй часаць і прыфугоўваць для стварэння пэўнага малюнка 
муроўкі. Апошняе актывізавала царкоўнае будаўніцтва ў «цагляным» і рэтраспектыўна-рускім стылі 
[Архітэктура Беларусі, 2007, с. 121–122, 178]. Для лютэранскай кірхі, узведзенай у 1888 г., з Рыгі 
была замоўлена і прывезена спецыяльная фасадная цэгла, якая па спосабе вырабу паверхні 
не саступала сучаснай. Склад яе глінянага цеста быў аднародны, добра прамешаны і ўключаў 
у сябе прасеяны дробны пясок. З гэтай цэглы збудавана і капліца на Чырвоных могілках [Дэйніс, 
2007, с. 158]. Са з’яўленнем кацельняў і паравога ацяплення звязаны знаходкі ў кадэцкім корпусе 
першых узораў шамотавай вогнетрывалай цэглы, часта яны мелі надпісы «FIRE», «G SKROM-
BERGA», «H. LOND.Y.C.», на некаторых з іх меліся выявы паравозаў і кірылічных літар «Б. К.» 
альбо «Р.О.Ж.Д.». Шэраг знойдзеных намі вырабаў быў меншага фармату, бо яны прызначаліся 
для муроўкі паравозных топак, каб захаваць металічныя дэталі ад разбуральнага ўздзеяння агню 
(мал. 12: 3–9).

мал. 12. Узоры цэглы канца хІх – пачатку хх ст.: 1, 2 – вырабы з літарамі «С.Т.»,  
прадукцыя цагельні пры турме ў Струні; 3 – лякальны часаны выраб ад карніза коміна; 

4–9 – шамотавыя вырабы для топак кацельняў і паравозаў з клеймамі расійскіх і замежных вытворцаў

Падчас узвядзення будынкаў шмат увагі надаецца ўмацаванню найбольш праблемнай 
цокальнай часткі сцен, якая першая разбураецца пад уплывам вільгаці і марозаў. Найбольш 
старажытным спосабам яе рамонту і захавання было выбіванне спарахнелай муроўкі і замена 
яе новай. Такім чынам, напрыклад, выпраўлялася муроўка на будынках кадэцкага корпуса 
(мал. 13: 1). Нярэдка такі цокаль выконваўся ў выглядзе выступу, што дазваляла стварыць больш 
умацаваную муроўку, як у Доміку Пятра І (мал. 13: 2). У сувязі з гэтым значна пашыраецца сфера 
ўжытку колатага і цэлага каменя, часам упрыгожанага «разынкамі» (мал. 13: 4). Найбольш ранні 
прыклад такога рамонту зафіксаваны на былой лютэранскай кірсе (мал. 13: 3). Акрамя каменя 
пачынаецца выкарыстанне апрацаваных блокаў (мал. 13: 5–8). Падчас будаўніцтва чыгуначнага 
вакзала ў 1902 г. камень выкарысталі не толькі для цокаля, але і ў якасці ўставак у сцены [Полоцкое 
радование, 2010, с. 252].
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мал. 13. Узоры цокальных муровак будынкаў хІх – пачатку хх ст.: 1 – цагляны цокаль былой бурсы  
езуіцкага калегіума; 2 – цагляны цокаль (1902 г.) Доміка Пятра І (зверху і знізу першапачатковая муроўка);  

3 – цокаль былой лютэранскай кірхі з каменных часаных блокаў (1888 г.); 4 – «разынкавая» муроўка 
цокаля драўлянага дома ўрачоў (вул. Ніжне-Пакроўская, 23, да рамонту); 5 – муроўка з блокаў  
кадэцкага корпуса (флігель для слуг, каля 1911–1912 гг.); 6 – фрагмент цокаля з квадраў былой  

земскай бальніцы на Верхнім замку (каля 1910 г.); 7 – муроўка цокаля з былога аптэчнага склепа; 
8 – муроўка з часаных блокаў цокаля былога гатэля «Брыстоль» (пасля 1912 г.)

Каб захаваць схілы берагоў на Заходняй Дзвіне ад разбурэння паводкамі, яны ўмацоўваліся 
«заваламі» [Авчинникова, 2018, с. 12]. Раней гэта былі канструкцыі ў выглядзе трохсценных зрубаў, 
бакавыя часткі якога ўрэзваліся ў схіл берага і ўжываліся як контрфорсы. Рэшткі такой кан ст рукцыі 
знойдзены Д. У. Дукам і А. А. Салаўёвым у 2002 г. падчас рамонту дзюкера [Дук, 2003, спр. 2046а, 
с. 3–4]. Тамсама былі зафіксаваны першыя муроўкі з каменю, якім спрабавалі ўмацаваць бераг. 
Пазней з апрацаванага каменю ўзводзяцца падпорныя муры ля дома па вул. Ніжне-Пакроўскай, 16 
(мал. 14: 1–2) і былога бернардзінскага манастыра (пазней – Іаана – Багаслоўскі манастыр). 
Грубаапрацаваныя прамавугольныя блокі выкарыстаны на падпорным муры Богаяўленскага ма-
настыра (мал. 14: 3–4) [Полоцкое радование, 2010, с. 79, 119], вядзеццца рэканструкцыя падпорнага 
мура кадэцкага корпуса (мал. 14: 5) [Соловьев, 2012, с. 84]. 

  1.        2.         3.              4.                5.

мал. 14. 1–2 – каменны падпорны мур пачатку хх ст. каля выратавальнай станцыі (вул. Ніжне-Пакроў-
ская, 16) адначасова быў падмуркам гаспадарчай пабудовы; 3–4 – фрагменты падпорнага мура пачатку 
хх ст. Богаяўленскага манастыра (вул. Ніжне-Пакроўская, 22); 5 – стык дзвюх частак падпорнага мура:  
з цэглы – пачатак хІх ст. (езуіцкі калегіум/акадэмія) і з камянёў і бетону – пачатак хх ст. (кадэцкі корпус)

   1.     2.       3.             4.  5.     6.     7.     8.           9.         10.

мал. 15. 1 – цэментавае аздабленне лютэранскай кірхі 1888 г.; 2 – цэментавае аздабленне лютэранскай 
капліцы на Чырвоных могілках; 3–5 – узоры лютэранскіх каменных і бетонных надмагільных помнікаў  

на Чырвоных могілках; 6–8 – узоры каменных і бетонных праваслаўных надмагільных помнікаў на Чырвоных 
могілках; 9–10 – каменна-бетонныя надмагільныя помнікі індывідуальных форм на Ксавер’еўскіх могілках
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З канца хІх ст. у Полацку ўжываюцца новыя матэрыялы – портланд, раманскі цэмент і бетон. 
Першапачаткова сфера іх прымянення была вельмі абмежавана. Напрыклад з цэменту створаны 
гатычныя аркатурныя паясы і пінаклі былой лютэранскай кірхі (мал. 15: 1), часткі неакласічнага 
дэкору капліцы на Чырвоных могілках (мал. 15: 2). Як і на Ксавер’еўскіх могілках, там былі зроблены 
надмагільныя помнікі, шэраг элементаў дэкору дамоў і храмаў Полацка, якія потым часта бялілі ці 
фарбавалі. 

У гэты самы час распаўсюджваецца выраб бетонных і каменных надмагільных помнікаў. 
Найбольшая іх колькасць захавалася на Чырвоных могілках і адносіцца да лютэранскіх і 
праваслаўных пахаванняў, якія былі даволі тыповымі. Звычайна гэта былі крыжы на прафіляваных 
пастаментах з паліраванага шэрага і чорнага граніту (мал. 15: 3–5). Праваслаўныя надмагільныя 
помнікі выконваліся ў руска-візантыйскім стылі, часам нагадвалі невялічкія цэрквы (мал. 15: 4–8). 
З бетону адліты помнік на Ксавер’еўскіх могілках, там жа захаваўся і надмагільны помнік з гербам 
на каменным пастаменце (мал. 15: 9–10). 

У будаўніцтве з пачатку хх ст. цэмент выконваўся для рамонтаў старых каменных і цагляных 
муровак і ім запаўнялася шво ў месцы высыпання вапнавай рошчыны (падобным чынам рамантаваўся 
падпорны мур былога езуіцкага калегіума) (мал. 16: 1). Такая спецыфіка першапачатковага 
прымянення полацкімі будаўнікамі цэменту і бетону абумоўлена яго герметычнымі ўласцівасцямі, 
якія таксама выкарыстаны для падземных і гідратэхнічных збудаванняў кадэцкага корпуса 
[Соловьев, 2012, с. 89–91] (мал. 16: 2–3). Актыўнае прымяненне цэменту і бетону для стварэння 
нясучых канструкцый (перакрыццяў залаў) было распачата падчас мадэрнізаціі будынкаў кадэцкага 
корпуса паміж 1910–1914 гг. (мал. 16: 4). У той час меў месца ўжытак дэкаратыўнага мазаічнага 
бетону, з якога выканалі прыступкі для лесвічных маршаў «заразнага лазарэта» (корпус «Д» ПДУ) – 
гэта былі зграбныя прафіляваныя і адпаліраваныя вырабы з прафіляванымі вугламі [Соловьев, 
2012, с. 82, 84] (мал. 16: 5). На цэменце была выканана муроўка адноўленых скляпенняў падвала 
пад карпусной сталовай (корпус «Б» ПДУ) (мал. 16: 6). 

   1.    2.      3.

     4.             5.             6.

мал. 16. Узоры ўжытку бетону і цэменту на кадэцкім корпусе паміж 1910–1914 гг.:  
1 – падпорны мур пачатку хІх ст. са слядамі рамонту швоў цэментам; 2 – частка фільтравальнай камеры па-

чатку хх ст.; 3 – тунэль для цеплатрасы (рэшткі труб на падлозе) у двары паміж кацельняй і бойлернай  
у розных будынках; 4 – бетонная столь над афіцэрскай сталовай з рэшткамі карніза і ляпных разетак вакол 

жырандоляў; 5 – лесвіца «заразнага лазарэта» з мазаічнага бетону; 6 – адноўленае скляпенне падвала 
пад сталовай, выкананае па старажытным узоры на цэменце

У гэты час пасля доўгага перапынку ў Полацку зноў з’явіліся пліткі на падлогу. Частку з іх 
везлі з Рыгі, дзе выраблялі высакаякасныя будаўнічыя матэрыялы. Найбольш раннія ўзоры маглі 
адносіцца да 1888 г. і быць звязаны з аздабленнем лютэранскай кірхі. Іх аздабленне найбольш 
адпавядала яе першапачатковым неагатычным інтэр’ерам (мал. 17: 1). Усе вырабы знойдзеныя 
намі былі прывазнымі. Частка іх была на цэментавай аснове, але мелі месца керамічныя вырабы 
і змешаныя. Гэтыя пліткі на адвароце мелі кірылічныя ці лацінамоўныя надпісы і часта называліся 
метлахскімі (мал. 17: 2–6). У Полацку ўжываліся і шматколерныя пліткі на цэментавай аснове. Гэтыя 
вырабы мелі паглыблены каляровы сеткавы арнамент (мал. 17: 2). Была адноўлена і вытворчасць 
керамічных вырабаў, сярод якіх мелі месца як гладкія, так і арнаментаваныя, як манахромныя, так і 
паліхромныя пліткі. Стварэнне гэтых плітак тэхналагічна связана з цэментавымі вырабамі, але для 
вонкавага боку характэрна выкарыстанне формы, а не сеткі. 
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     1.              2.        3.                 4.

     5.              6.        7.

мал. 17. Узоры плітак на падлогу з надпісамі на адваротных баках: 1 – гатычныя вырабы  
з лютэранскай кірхі(?); 2–6 – пліткі на падлогу з кадэцкага корпуса; 7 – сценавыя пліткі

Адваротны бок плітак меў не толькі разнастайныя надпісы, але і шасціканцовыя зоркі. Пліткі 
рабілі не толькі квадратныя, але і васьмівугольныя (мал. 17: 4–6). Склад іх керамічнай масы быў 
падобны на тую, што ўжывалася пры вытворчасці кафлі. Выраблялі сценавыя пліткі, ад плітак на 
падлогу яны адрозніваліся толькі наяўнасцю белай глухой эмалі і таўшчынёй (мал. 17: 7). Больш 
дасканалымі былі невялікія пліткі з моцна спечанай афарбаванай у патрэбны колер масай, на 
іх адвароце былі лацінскія надпісы і палоскі (мал. 17: 3). Узоры гэтых плітак вядомы ў будынках 
кадэцкага корпуса, пабудаваных пасля 1910 г. [Соловьев, 2012, с. 83]. 

Аснову падлогі з пліткі таксама рабілі з цэменту на падсыпцы з цаглянага бою (мал. 18: 2). 
Асноўнай задачай майстроў было вытрымаць аднолькавай шырыні швы паміж асобнымі пліткамі. 
Асобныя буйныя пліткі муравалі старым спосабам (мал. 18: 1–4). У гэты самы час з’явіўся спосаб 
пакрыцця падлогі «карцінамі», калі замацаваныя вонкавымі бакамі на паперы невялікія пліткі клалі 
на цэментавую аснову. Потым паперу здымалі, і атрымоўваўся арнамент падлогі з роўнымі швамі. 
Гэта тычылася перш за ўсё невялікіх вырабаў са спечанай афарбаванай масы (мал. 18: 5–6).

   1.         2.        3.          4.         5.   6.

мал. 18. Узоры падлогі кадэцкага корпуса пачатку хх ст.

У канцы хІх ст. яшчэ захоўвалася традыцыя ўжывання хвалістай дахоўкі. Жыццяздольнасць 
такога спосабу пакрыцця даху абумоўлена прастатой яго тэхналогіі. Дахоўкі звычайна навешвалі на 
латы з дапамогай шыпоў і прамазвалі стыкі вапнавай рошчынай [Полоцкое радование, 2010, с. 121; 
Соловьев, 2012, с. 55].

 1.          2.               3.

мал. 19. Узор палатна даху са штампаванай дахоўкі: 
1 – вонкавы выгляд; 2 – выгляд з боку паддашша; 3 – вільчыкавая дахоўка

З канца хІх ст. на змену традыцыйнай керамічнай дахоўцы прыходзяць фабрычныя штам-
паваныя вырабы, якія адрозніваліся вельмі гладкай паверхняй, складаным профілем пласціны і 
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шчыльным стыкам швоў. На пласцінах змяшчаўся надпіс «ПОЛОЦКЪ ШПАЕРЪ» альбо «ПОЛОЦК 
ПРЖЕСИМЕНЦЫ». Разам з імі рабіліся вільчыкавыя гранёныя дахоўкі. Яны, як і хвалістыя дахоўкі, 
навешваліся на латы, дадаткова нацягваліся дротам праз адтуліну (мал. 19). Па Полацку такое па-
крыццё дахаў было адзінкавае, што сведчыць пра іх непапулярнасць сярод гараджан з-за дарагоўлі 
[Соловьев, 2019а, с. 167].

Адначасова пачынаецца стварэнне каналізацыйнай сістэмы кадэцкага корпуса сучаснага ўзору. Так, 
у 1886 г. у карпусах пачынаецца замена старажытных свінцовых каналізацыйных труб xVIII ст. на чыгун-
ныя вырабы [Викентьев, 2010, с. 256–267]. З гэтага часу ў яго будынках пачынаецца ўсталяванне пер-
шых ватэрклазетаў, канструкцыя якіх у Полацку дагэтуль была невядомай [Кукуня, 1994, с. 47]. Першыя 
(фаянсава-металічныя) называліся «рускі гаршчок» [Брокгауз, 1865, с. 417], абломкі іх керамічных частак 
мелі багата аздобленую штампаваным раслінным роспісам паверхню. Пазней з’явіліся ўнітазы і пісуары  
і іншыя фаянсавыя вырабы сучаснага ўзору (мал. 20: 7) [Соловьев, 2019б, с. 277–278, рис. 3].

Павелічэнне нагрузак водаадвядзення на старажытную драўляна-цагляную дрэнажна-кана-
лізацыйную сістэму былога езуіцкага калегіума прывяло да таго, што паміж 1910–1914 гг. яе 
цалкам ліквідавалі і замянілі больш сучаснай інжынернай сеткай. Новы дрэнаж па канструкцыі 
нагадваў сучасны і ўяўляў сабой камлект разнастайных люкаў з керамічных кольцаў і труб. Коль-
цы, як і чыгунныя накрыўкі люкаў, мелі штампы «ЗАВОДЪ НОВЪ ВЪ БОРОВИЧАхЪ» і малюнак 
перакрыжаванай кіркі і рыдлёўкі [Соловьев, 2012, с. 88–90] (мал. 20: 1–4). Асобныя керамічныя 
вырабы мелі надпіс вытворцы «G SKROMBERGA» (мал. 20: 5).

Упершыню ў Полацку менавіта ў кадэцкім корпусе ствараецца сістэма паравога ацяплення, з 
чым звязана з’яўленне ў будынках радыятараў, бойлераў і чыгунных частак «шухаўскіх» катлоў 
(мал. 20: 6) [Соловьев, 2019б, с. 273]. Знойдзеныя радыятары мелі мембраны, завяршэнні якіх 
аздоблены сціплым арнаментам. Праз трубы яны злучаліся з бойлерамі, якія папарна стаялі ў 
склепах. Нашы назіранні паказалі, што яны збіраліся непасрэдна на месцы ўсталявання і ўяўлялі 
вялікія цыстэрны на чыгунных падстаўках [Соловьев, 2012, с. 90–91].

           1.              2.   3.    4.

            5.   6.        7.

мал. 20. Узоры частак дрэнажна-каналізацыйнай сістэмы, паравога ацяплення, сантэхнікі:  
1 – накрыўка дажджавога люка; 2 – накрыўка дрэнажнага люка; 3–5 – знакі вытворцаў  

на керамічных кольцах і трубах; 6 – бойлер у падвале; 7 – фрагмент пісуара

Падчас стварэння чыгуначнай інфраструктуры ўзводзяцца прынцыпова новыя збудаванні, 
якія патрабавалі выкарыстання канструкцый павышанай трываласці. З гэтай мэтай цагляныя 
будынкі вакол чыгуначных каляін умацоўвалі металічнымі бэлькамі, каб захаваць іх ад вібрацыі, 
што выклікаецца цягнікамі [Филиппенко, 2018, с. 119–120]. Дзякуючы прымяненню двухтаўровых 
металічных бэлек і рэек, у Полацку таксама з’явіліся першыя будынкі з канструкцыямі, блізкімі да 
сучасных каркасаў. Яны мелі вялікія пралёты паміж апорамі, цагляныя і бетонныя скляпенні на 
металічных бэльках (мал. 21: 2). Акрамя скляпеністых, ва ўжытак пачалі ўваходзіць плоскія бетон-
ныя столі. У гэтым плане вельмі паказальна мадэрнізацыя старых будынкаў кадэцкага корпуса і 
ўзвядзенне новых (1910–1911 гг.) [Соловьев, 2012, с. 82, 84] (мал. 21: 1). Яны выкарыстоўваліся ў 
якасці апор пад балконы, на іх трымаліся цагляныя «ліхтары» прамавугольнай, шматграннай і нават 
круглай форм [Копыл, 2009, с. 45, 50]. У некаторых будынках ствараюцца металічныя ганкі і балко-
ны, у Полацку захаваліся як літыя, так і каваныя ўзоры (мал. 21: 5). Мелі месца металічныя лесвіцы, 
якія былі больш лёгкімі і трывалымі ў параўнанні са звычайнымі (мал. 21: 3–4). 
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  1.             2.                 3.                     4.    5.

мал. 21. Узоры металічных вырабаў другой паловы хІх – пачатку хх ст.: 
 1 – падвешванне старажытнай сцяны на кадэцкім корпусе з дапамогай швелераў і бетоннай столі 

1910–1914 гг.; 2 – скляпенне на двухтаўровых швелерах; 3–4 – цэльнаметалічная лесвіца пачатку 1910 г.;  
5 – кранштэйн над ганкам (другая пал. хІх ст.)

Вялікім попытам сталі карыстацца металічныя каваныя і пракатныя цяжы з клінамі, ражкі і 
палоскі, іх выкарыстоўвалі ў якасці перамычак над аконнымі і дзвярнымі праёмамі. Асабліва гэта 
было важна падчас будаўніцтва лучковых і клінчатых перамычак вокнаў, каб пазбегнуць іх праваль-
вання з-за зрухаў апор [Соловьев, 2019а, с. 173].

Паміж 1910 і 1911 гг. у Полацку з’яўляецца электрычнае асвятленне, слупы і ліхтары-«талеркі» 
для яго ўладкавання зафіксаваны на шэрагу старых фотаздымках Полацка [Дейнис, 2012, с. 55]. 
З электрычным асвятленнем звязана знаходка каля Чырвонага моста фрагмента фарфоравага 
роліка з кляймом тагачаснага «фарфоравага караля» Расійскай імперыі М. С. Кузняцова. Пазней 
з’явіліся асобныя электрычныя станцыі ў кадэцкім корпусе і чырвоных казармах [Дейнис, 2012, 
с. 56, 64; Полоцкий Кадетский корпус, 1982, с. 3].

З 60-х гг. хІх ст. пачынаецца імклівы рост тэрыторыі Полацка, выкліканы прытокам спецыя ліс-
таў і рабочых для будаўніцтва і абслугоўвання чыгунак. Заходняя мяжа горада стабілізавалася 
ў раёне сучасных вул. Гастэла і Шанягіна і практычна захоўвалася без змен да 90-х гг. у хх ст. 
Асноўны рост Полацка назіраўся ва ўсходнім накірунку за кошт драўлянай забудовы, якая канцэнт-
равалася вакол чыгуначнай інфраструктуры. Існаваўшыя тут з xVII ст. вёскі старавераў Грамы і 
Грамёнкі былі ўключаны ў планіровачную структуру новага гарадскога раёна. Практычна адноль-
кавы ўзровень і ўклад жыцця навапасяленцаў і вяскоўцаў – грунтовыя дарогі, драўляныя забу-
довы сядзіб – прыводзілі да таго, што былыя вёскі станавіліся часткай планіроўкі новага раёна. 
Першыя вуліцы для чыгуначнікаў з’явіліся ўжо на плане Полацка 1910 г. на ўсход ад вул. Стара-
вакзальнай (мал. 22).

У цэнтры горада пачынаецца актыўнае будаўніцтва яўрэямі дробных і сярэдніх мурава-
ных аб’ектаў. Гэта былі невялікія школы ў розных частках цэнтра горада, будынкі якіх нярэдка 
ўзводзіліся па адной схеме і плане [Соловьев, 2018, с. 156, рис. 9–10]. У гэты самы час будуецца 
лазня каля Чырвонага моста на Палаце, паравы млын братоў Левіных, адначасова вядзецца рэ-
канструкцыя і старых будынкаў (такіх, напрыклад, як дамы па праспекце Ф. Скарыны, 20) [Орлова, 
2013, с. 172–173].

Адначасова вяліся работы па добраўпарадкаванні некаторых цэнтральных вуліц і плошчаў. На 
Корпусным пляцы зноў былі высаджнаны дрэвы замест загінуўшых пірамідальных таполяў, якія 
засталіся ад езуітаў. Саджанцы з’явіліся па вул. Віцебскай. Пашыраецца і колькасць брукаваных 
вуліц. Каменнае пакрыццё набылі вул. Ніжне-Пакроўская і Верхне-Пакроўская, Віцебская і Спаская 
(зараз Савецкая), на адрэзках, якія злучалі Корпусную плошчу і Верхні базар. На працягу гэтага 
перыяду забрукаваны вул. Рыжская (зараз Еўфрасінні Полацкай), Стралецкая, Вазнясенская (за-
раз Леніна). Адначасова для пажарных было забрукавана некалькі ўзвозаў для зручнасці набору 
вады з ракі [Дейнис, 2012, с. 54]. За гэты перыяд значна ўзрастае колькасць каменных будынкаў і іх 
шчыльнасць. Сядзібны характар забудовы цэнтральных вуліц на адрэзках паміж Корпуснай і базар-
най плошчамі цалкам знікае. У гэты час на базе асобных камяніц ствараецца адзіны двухпавярховы 
гмах па вул. Верхне-Пакроўскай, вядомы ў пачатку хх ст. як дом Шпака (зараз вучэбны корпус ПТВ 2 
па праспекце Ф. Скарыны, 18 і 20) [Орлова, 2013, с. 172, 173], шэраг прыкладаў такой забудовы 
зафіксаваны на старых паштоўках Полацка пачатку хх ст. Адначасова канчаткова фарміруецца 
вулічная сетка Верхняга замка, якая часткова існуе і зараз. Тэрыторыю на поўдзень і захад ад 
Сафійскага сабора займаў былы базыліянскі кляштар, які знеслі ў 1912 г. Прыватная драўляная 
забудова тут месцілася ў асноўным у паўночнай частцы. Першыя цагляныя будынкі з’явіліся і на 
тэрыторыі Ніжняга замка. Гэта дамы па вул. Стралецкай, 10 (знесены ў 2002 г.), 14 і 20, што сведчы-
ла пра павышенне статусу гэтага раёна Полацка. 
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мал. 22. План Полацка 1910 г.: на ўсход ад вул. Старавакзальнай пачынаецца фарміраванне  
вулічнай сеткі для забудовы дамоў чыгуначнікаў

Такім чынам, на працягу вылучаных намі трох перыядаў існавання Полацка ў складзе Расійскай 
імперыі можна прасачыць яго культурную пераарыентацыю на Расійскую імперыю. Гэта знайшло 
адлюстраванне ў змене адміністрацыйнага статусу горада, яго архітэктурна-будаўнічых традыцый, 
асартыменце будаўнічых матэрыялаў і тэхналогій.

У плане станаўлення гарадской прасторы Полацка ў часы Расійскай імперыі можна вылучыць 
тры перыяды, кожны з якіх меў свае адметныя рысы. Першы пачынаецца з апошняй чвэрці xVIII ст. 
і завяршаецца ў 30-я гг. хІх ст. Гэта час пачатку рэгулярнага планавання Полацка на падставе 
прынцыпаў класіцызму, спрашчэння будаўнічых тэхналогій і пераходу ад рамеснай вытворчасці 
будаўнічых матэрыялаў да мануфактурнай. Полацк захоўвае арыентацыю на культурныя здабыткі 
былой Рэчы Паспалітай і Заходняй Еўропы ўвогуле. Другі перыяд прыпадае на 1830–60-я гг. Гэты 
перыяд характарызуецца скарачэннем манументальнага будаўніцтва і частковым захаваннем 
папярэдніх будаўнічых тэхналогій і вытворчасці будаўнічых матэрыялаў. З гэтага часу ўзводзяцца 
дробныя прыватныя мураваныя дамы ў традыцыі класіцызму, гэты ж стыль дамінуе ў афармленні 
гандлёвых радоў верхняга рынку («базару»). Апошні перыяд пачынаецца з 60-х гг. хІх ст. і доў-
жыцца па другое дзесяцігоддзе хх ст. Гэты час вызначаецца актыўнай русіфікацыяй мураванага 
будаўніцтва ў Полацку. Адначасова з многімі іншымі расійскімі гарадамі пачынаецца засваенне 
апошніх дасягненняў у сферы будаўнічых тэхналогій, стварэнне інжынерных сетак і камунікацый. 
Таксама атрымлівае новы штуршок развіццё масавай вытворчасці будаўнічых матэрыялаў аль-
бо іх імпарт з іншых гарадоў Расійскай імперыі. Змены ў этнічным складзе насельніцтва Полацка 
прывялі да таго, што менавіта полацкія яўрэі вялі найбольш актыўнае будаўніцтва цагляных дамоў 
у горадзе.

Полацк у складзе Расійскай імперыі захаваў статус значнага рэлігійнага, культурнага і 
эканамічнага цэнтра беларускіх зямель. З аднаго боку, за гэты час на працягу хІх – пачатку хх ст. 
Полацк страчвае шмат самабытных сярэдневяковых рыс у забудовае і планаванні. Знікаюць аль-
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бо прыходзяць у заняпад мураваныя забудовы xVIII ст. З другога боку, рэгулярнае планаванне, 
развіццё шляхоў зносін, стварэнне ўмоў для капіталістычнага развіцця часткова кампенсуе гэтыя 
страты. Спрашчэнне рамесных тэхналогій дазваляе арыентаваць саматужную вытворчасць на ма-
савага спажыўца, значная частка будаўнічых матэрыялаў і тэхналогій, а таксама вытворчага абста-
лявання прадпрыемстваў пачынае завозіцца ў горад пасля будаўніцтва чыгунак.

У Полацку хІх ст. асноўным культавым цэнтрам стаў Спаса-Еўфрасіннеўскі жаночы манастыр. 
Менавіта тут набываецца першы вопыт укаранення візантыйска-рускага стылю падчас рэканструкцыі 
старажытнай Спаса-Праабражэнскай царквы. У выніку старажытны архітэктурны арыгінал быў апра-
нуты ў афіцыйна зацверджаны «руска-візантыйскі стыль». У іншых пабудовах Полацка адлюстра-
ваны працэсы зменаў стылістычных накірункаў у аздабленні. Адразу пасля далучэння Полацка да 
Расійскай імперыі забудова гарадской плошчы і першыя мураваныя вайсковыя аб’екты будаваліся 
ў традыцыі позняга барока з рысамі класіцызму. Класіцызм, набраўшы моц у пачатку хІх ст., да 
40-х гг. хІх ст. страчвае свае пазіцыі, з 1860-х гг. дамінуе эклектыка, значны штуршок для развіцця 
якой дало будаўніцтва чыгункі і чыгуначнай інфраструктуры. З тых жа 1860-х гг. набіраюць моц стылі 
ампір (капліца на Чырвоных могілках), неаготыка (Лютэранская кірха і Мікалаеўскі вакзал), руска-
візантыйскі стыль (Пакроўская і Крыжаўзвіжанскія цэрквы).

У хІх ст. назіраюцца змены ў гарадской тапаграфіі. Пачынаецца імклівы рост тэрыторыі Полацка 
ва ўсходнім і паўночным накірунках. З канца хІх ст. актывізуюцца работы па добраўпарадкаванні 
вуліц Полацка, ствараюцца першыя грамадскія зялёныя зоны. У пачатку хх ст. у Полацку з’явіліся 
першыя лакальныя водаправоды, паравое ацяпленне і электрычнае асвятленне.
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Г Л А В А   5
вяртанне да вытокаў: гістарычная сПадчына Полацка 

ў сацыяльна-Эканамічным развіцці горада ў хх ст.

Пасля канчатковага ўсталявання савецкай улады ў Полацку (лістапад 1917 г.) партыйна-савецкія 
органы ў межах будаўніцтва сацыялізму сталі ажыццяўляць трансфармацыю гарадской прасторы. 
Трансфармацыя выяўлялася ў змене гарадской тапанімікі, пашыраным жыллёвым будаўніцтве, 
мадэрнізацыі камунальнай гаспадаркі, дэсакралізацыі культавых будынкаў і іх утылітарным вы ка-
рыстанні, горадабудаўнічай перабудове ў мэтах пабудовы сацыялістычнага «горада будучыні». Пры 
гэтым трансфармацыя прадвызначалася сацыяльна-эканамічнымі рэсурсамі.

У 1917 г. у Полацку налічвалася 34 вуліцы, 10 завулкаў, 8 плошчаў (Корпусная, Гандлёвая, Се-
нечная, Дрывяная і інш.) [Гаўрылава, 2012, с. 70; Путеводитель по городу Полоцку 1910 г., 2006, 
с. 13]. Архітэктурна-планіровачнае палатно цэнтральнай часткі горада фарміравалі вуліцы: Верхне-
Пакроўская, Аляксандраўская, Спаская, Віцебская, Ніжне-Пакроўская, Верхне-Барысаглебская, 
Азараўская, Крыжовая, Рыжская, графа Талстога, Плігаўская, Вакзальная, Габрэйская, Лепель-
ская і Невельская (Карта 1). Пачатак стварэння на аснове полацкай гарадской прасторы новага 
сацыялістычнага горада быў пакладзены «тапанімічнай рэвалюцыяй» [Прудникова, 2012, с. 139]. 
Ператварэнне гарадской тапанімікі было часткай культурнай палітыкі дзяржавы, скіраванай на 
фарміраванне ў савецкіх грамадзян цэльнай выявы новага сацыялістычнага асяроддзя.

Аднымі з першых у горадзе з’явіліся вуліцы лідараў рэвалюцыйнага руху: Леніна, Троцкага, Фрун-
зэ. У 1926 г. у Полацку налічвалася 65 вуліц і 39 завулкаў, з якіх 20 вуліц і 7 завулкаў насілі пераважна 
савецкія назвы (Савецкая, Пралетарская, Войкава, Сака і Ванцэці) [Вся Белоруссия, 1926, с. 215]. Ма-
савае перайменаванне гарадскіх вуліц адбылося 19 студзеня 1938 г., калі прэзідыум Полацкага гарад-
скога савета прыняў рашэнне аб змене назваў 14 вуліц і завулкаў. У гарадской тапаніміцы Полацка былі 
страчаны назвы вуліц: Віленская, Задзвінская, Балагоўская, завулкі Сірацінскі, Шпакоўскі. Замест іх у 
Полацку з’явіліся вуліцы Дзяржынскага, Свярдлова, завулкі Калгасны і Стаханаўскі [Третьяк, 2009, с. 4]. 
Цэнтральная плошча горада, якая насіла да рэвалюцыі назву Корпуснай, спачатку была перайменава-
на ў плошчу Свабоды, а затым у плошчу Леніна. Парк культуры і адпачынку ў Грамах стаў насіць імя 
сталінскага наркама Л. М. Кагановіча [Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі, 1985, с. 343].

Партыйна-савецкія органы ўлады ажыццяўлялі сацыялістычную трансфармацыю гарадской 
прасторы Полацка. Гістарычная планіровачная структура Полацка ў 1910 г. складалася з пяці ча-
стак: Верхні замак, Ніжні замак, Горад (цэнтральная частка), Запалоцце і Задзвінне [Путеводитель 
по городу Полоцку 1910 г., 2006, с. 12]. У цэнтральнай частцы горада панавала прамавугольная 
сістэма планіроўкі. Вуліцы ў гэтай часткі горада размяшчаліся лінейна, іх перспектывы выходзілі 
на архітэктурныя дамінанты – Свята-Мікалаеўскі сабор на Корпуснай плошчы і Богаяўленскі сабор 
на правым беразе Заходняй Дзвіны. Забудова іншых частак горада была прадстаўлена пераваж-
на драўлянымі будынкамі [Орлова, 2005, с. 41]. Асноўнымі горадаўтваральнымі аб’ектамі Полацка 
былі культавыя збудаванні і чыгуначны вузел.

У перыяд 1920-х – першай паловы 1930-х гг. істотных змен у гарадской прасторы Полацка не ад-
бывалася. Горадабудаўнічыя пераўтварэнні тычыліся ў асноўным адбудовы пашкоджаных будынкаў, 
а таксама нешматлікага ўзвядзення новых пабудоў у межах існуючых кварталаў [Орлова, 2005, с. 41]. 
Першым збудаваннем, некалькі змяніўшым аблічча Полацка, быў трансляцыйны радыёвузел, увед-
зены ў эксплуатацыю 10 жніўня 1921 г. Радыёвузел меў мачтавы слуп даўжынёй больш за 18 метраў 
[Зональный государственный архив г. Полоцка. – Ф. 51. Оп. 1. Д. 65. Л. 142]. Радыёвузел размяшчаўся 
ў доме на скрыжаванні вуліц Савецкай і Сака і Ванцэці [Полоцкий историко-археологический запо-
ведник. – Ф. КП. Оп. 5-2774. Л. 119]. Такія збудаванні з’яўляліся бачнымі знакамі новай савецкай эпохі.

З сярэдзіны 1930-х гг. партыйна-савецкія органы актывізавалі працу па змене гарадской прасторы 
Полацка. Пры гэтым задача захавання гістарычнага аблічча горада не ставілася, паколькі яно, з пун-
кту гледжання ўлады, не ўяўляла архітэктурнай каштоўнасці і не было функцыянальна прыстасавана 
да патрэб сацыялістычнай мадэрнізацыі. Уяўленне пра «горад будучыні» знайшло адлюстраванне 
ў Генеральным плане сацыялістычнай рэканструкцыі Полацка, разлічаным на 25 гадоў. Ён быў рас-
працаваны ў 1936 г. групай мінскіх архітэктараў і інжынераў з «Белдзяржпраекта» з улікам прапаноў 
гарадскіх улад. Праект быў зацверджаны навукова-тэхнічным саветам Народнага камісарыята каму-
нальнай гаспадаркі БССР і прыняты заказчыкам – Полацкім гарадскім саветам [Белорусский государ-
ственный архив научно-технической документации. – Ф. 3. Оп. 4. Д. 336. Л. 11].
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У 1937 г. у Доме настаўніка адбылося прадстаўленне гэтага праекта. Планам сацыялістычнай 
рэканструкцыі меркавалася, што ўжо ў 1942 г. у Полацку з’явіцца гарадская набярэжная па вуліцы 
Леніна з пасажырскай прыстанню ў раёне вуліцы Баравой, а ў гарадскім раёне Задзвінне будуць пабу-
даваны трохпавярховая школа і камунальныя дамы [Лясовіч, 1936, с. 2]. Акрамя таго, у адпаведнасці 
з праектам меркавалася, што ўздоўж Заходняй Дзвіны павінны былі з’явіцца шырокія, азялененыя 
вуліцы, якія выходзілі б на прасторныя плошчы і скверы, перацякаючы ў бульвары. Па плане ўздоўж 
вуліц павінны былі ўзвышацца трох- і чатырохпавярховыя будынкі жылых дамоў і ўстаноў культуры 
[Полоцкий историко-археологический заповедник. Ф. КП. Оп. 5-2774. Л. 158]. Таксама ў Полацку 
планавалася з’яўленне трамвая.

Планам сацыялістычнай рэканструкцыі Полацка 19 студзеня 1936 г. было зацверджана будаў-
ніцтва дома Чырвонай арміі ў межах вуліцы Талстога і вуліцы Войкава. Для ачышчэння пляцоўкі пад 
будаўніцтва было вызначана знесці шэраг жылых дамоў, у тым ліку клуб імя Горкага [Зональный 
государственный архив г. Полоцка. – Ф. 109. Оп. 1. Д. 9. Л. 14]. У 1940 г. будынак Полацкага дома 
Чырвонай арміі быў здадзены ў эксплуатацыю [Центральный архив Министерства обороны РБ. – 
Ф. 3390. Оп. 82042. Д/П. 1. Л. 17]. Апроч іншага, па плане рэканструкцыі горада меркавалася каля 
Чырвонага маста зрабіць плаціну і стварыць вадаём, пабудаваць вісячы мост ад дома Чырвонай 
арміі на вал Івана Грознага. За валам зладзіць парк культуры і адпачынку [Полоцкий историко-ар-
хеологический заповедник. – Ф. КП. Оп. 5-2774. Л. 158]. Пасля зацвярджэння Генеральнага плана 
сацыялістычнай рэканструкцыі горадабудаўніцтва пайшло хуткімі тэмпамі. На вуліцах К. Маркса і 
Савецкай, Арджанікідзе і Ленінскай, Талстога і Гогаля былі пабудаваны кварталы цагляных жылых 
дамоў у тры-чатыры паверхі. Вайна  1941 г. спыніла рэалізацыю Генеральнага плана.

У рамках трансфармацыі гарадской прасторы ў сацыялістычным духу ўлады ў даваенны пе-
рыяд паслядоўна праводзілі мерапрыемствы па дэсакралізацыі, дэфармацыі і знішчэнні шэрагу 
культавых збудаванняў горада. Гістарычна Полацк склаўся як горад з вялікай колькасцю храмаў. 
У пачатку хх ст. у Полацку былі: Спаса-Еўфрасіннеўскі манастыр, Барысаглебская, Пакроўская і 
стараабрадная цэрквы, Сафійскі, Свята-Мікалаеўскі і Богаяўленскі саборы, касцёл Магілы Гаспод-
няй і Францішка Ксавэрыя, бернардзінскі кляштар, лютэранская кірха, сінагога [Путеводитель по 
городу Полоцку 1910 года, 2006, с. 19]. У другой палове 1920-х – першай палове 1930-х гг. гарадскія 
ўлады правялі кампанію закрыцця культавых будынкаў: былі зачынены Сафійскі (1926 г.) і Свята-
Мікалаеўскі (1930 г.) саборы, Богаяўленская і Спаса-Праабражэнская цэрквы (абедзве – у 1929 г.), 
Іаана-Багаслоўская царква (1933 год). Да канца 1937 г. у Полацку не засталося ніводнага дзеючага 
храма [Бараненка, 2016, с. 194]. Усё гэта адпавядала пануючай у той час канцэпцыі «ваяўнічага 
атэізму».

У пачатку 1920-х гг. уладамі быў узяты курс на ўтылітарнае выкарыстанне закрытых культавых 
збудаванняў. Будынак былога бернардзінскага кляштара, дзе да рэвалюцыі размяшчалася духоўнае 
вучылішча, з 1920 г. стаў выкарыстоўвацца ў якасці гарадской турмы [Зональный государствен-
ный архив г. Полоцка. Ф. 1221. Оп. 1. Д. 7. Л. 20]. На працягу 1928–1941 гг. на тэрыторыі Спаса-
Еўфрасіннеўскага манастыра ў былых келейных карпусах размяшчаліся кватэры для вайскоўцаў]. 
Манастырскія збудаванні выкарыстоўваліся як памяшканні пад склады, майстэрні і нават грамад-
скую сталовую [Зональный государственный архив г. Полоцка. Ф. 104. Оп. 1. Д. 87а. Л. 93].

У 1926 г. Полацкі Сафійскі сабор быў перададзены ўладамі пад краязнаўчы музей [Гаўрылава, 
2016, с. 17]. У 1930-х гг. падвалы Сафійскага сабора выкарыстоўваліся як збожжасховішча. Свята-
Мікалаеўскі сабор выкарыстоўваўся як склад і сховішча для агародніны. У 1937 г. краязнаўчы музей 
быў пераведзены ў будынак былой лютэранскай кірхі, закрытай яшчэ ў 1924 г. [Воднева, 2013, с. 5]. 
У 1925 г. Камісія па ахове помнікаў даўніны абследавала будынак былога Барысаглебскага мана-
стыра з мэтай выяўлення стану будынка і наступнага яго ўтылітарнага выкарыстання. Аднак Камісія 
выявіла, што манастыр моцна пацярпеў у перыяд польскай акупацыі [Национальный архив Респуб-
лики Беларусь. – Ф. 903. Оп. 3. Д. 36. Л. 4]. Было адзначана, што ад манастыра засталася толькі 
частка сцен, даху і падлогі [Зональный государственный архив г. Полоцка. – Ф. 104. Оп. 1. Д. 81. 
Л. 4]. Камісія пастанавіла, што аднаўленне манастыра эканамічна неапраўдана. У 1932 г. Полацкі 
гарсавет прыняў канчатковае рашэнне аб зносе цэркваў Барысаглебскага манастыра [Полоцкий 
историко-археологический заповедник. – Ф. КП. Оп. 5-2774. Л. 138].

Партыйна-савецкія органы ўлады імкнуліся прыбраць з гарадской прасторы многія элементы 
гісторыка-культурнай спадчыны мінулага. Ахвярай гэтай палітыкі стаў помнік героям Айчыннай вай-
ны 1812 г., усталяваны ў 1850 г. перад Свята-Мікалаеўскім саборам. Гэты манумент быў вызначаны, 
як буржуазны перажытак і ў 1932 г. знесены паводле афіцыйнай версіі на метал для патрэб першай 
пяцігодкі [Полоцкий историко-археологический заповедник. – Ф. КП. Оп. 5-2774. Л. 137]. Такую ж 
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нібыта эканамічную мэту мела зняцце званоў з полацкіх сабораў. Самым буйным звонам, знятым з 
храмаў у 1932 г., быў звон Свята-Мікалаеўскага сабора вагой 15 тон [Полоцкий историко-археологи-
ческий заповедник. – Ф. КП. Оп. 5-2774. Л. 138]. Усе званы пасля пераплаўляліся.

У рамках сацыялістычнай трансфармацыі гарадской прасторы Полацка ў 1921–1941 гг. у го-
радзе рэалізоўвалася праграма савецкай манументальнай прапаганды. 18 лістапада 1935 г. 
на плошчы Свабоды адбылося ўрачыстае адкрыццё помніка У. І. Леніну [Шамов, 1987, с. 63]. 
Кампазіцыйна да помніка прымыкалі скульптурныя фігуры чырвонаармейца і матроса. Фігура 
Леніна знаходзілася на высокім пастаменце, унізе пастамента была трыбуна для выступоўцаў, 
якія прымалі парад [Полоцкий историко-археологический заповедник. – Ф. КП. Оп. 5-2774. Л. 136]. 
За помнікам Леніну знаходзіўся Свята-Мікалаеўскі сабор, які з’яўляўся архітэктурнай дамінантай 
плошчы Свабоды. На фоне сабора з-за звонавых вежаў (Фота 1) помнік Леніну выглядаў невы-
разна. З мэтай візуальнага павелічэння помніка Леніну ў 1936 г. былі знесены дзве званіцы Свята-
Мікалаеўскага сабора [Иезуиты в Полоцке, 2005, с. 42]. Паміж рэшткамі званіц быў усталяваны 
вялізны партрэт І. В. Сталіна, а пад партрэтам размешчаны лозунг: «Пралетарыі ўсіх краін, яд-
найцеся!» [Полоцкий историко-археологический заповедник. – Ф. КП. Оп. 5-2774, Л. 136]. Падтры-
манне і ўмацаванне ленінскага і сталінскага культу былі неад’емнай часткай ідэалагічнай працы 
полацкіх улад у 1920–30-х гг. [Зональный государственный архив г. Полоцка. – Ф. 104. Оп. 1. Д. 75. 
Л. 61; Ф. 104. Оп. 1. Д. 128. Л. 12].

У міжваенны перыяд (1921–1941 гг.) у Полацку адбывалася значная па маштабах трансфар-
мацыя гарадской прасторы. Пры гэтым найбольш пацярпела гістарычная тапаграфія Полацка, 
прадстаўленая да пачатку хх ст. гарадскімі кварталамі, комплексам манументальных культавых і 
свецкіх пабудоў, якія вызначаюць «гістарычны» сілуэт горада.

Трансфармацыя гарадской тапаграфіі выявілася ў змене колькасці вуліц, узбуйненні шэра-
гу кварталаў з ушчыльненнем іх забудовы, з’яўленні новых грамадскіх і прамысловых аб’ектаў. 
Гістарычныя назвы большасці вуліц былі зменены згодна з савецкай ідэалогіяй.

Змяніўся ідэалагічны складнік гарадской палітыкі, што прывяло да дэсакралізацыі, дэфармацыі і 
знішчэння культавых аб’ектаў. Некаторыя культавыя збудаванні атрымалі ўтылітарнае прызначэнне, 
частка іх была знішчана, у тым ліку найбуйнейшы гісторыка-культурны комплекс – Барысаглебскі 
(Бельчыцкі) манастыр хІІ ст.

У прасторавай арганізацыі горада трансфар-
мацыя выявілася ў змене архітэктурных дамінант, 
пачатку жыллёвага будаўніцтва ў Задзвінні і За па-
лоцці. Дадзеныя пераўтварэнні змянілі аб ліч ча го-
рада, але не трансфармавалі яго радыкальна. Ма-
шта бы змены гістарычнага аблічча горада згодна 
з Генеральным планам «Белдзяржпраекта» 1936 г. 
маглі быць больш значныя. У прыватнасці, мерка-
валася вызваліць ад старой «мяшчанскай» забу-
довы гарадскую прастору ў цэнтральнай (права-
бярэжнай) частцы Полацка, знішчыўшы пры гэтым 
частку гістарычнай жылой і культавай забудовы.

У пачатку 1920-х гг. перад партыйна-са вец кімі ор-
га намі ўстала неабходнасць аргані зацыі работы па 
за хаванні і вывучэнні гісторыка-культурнай спадчыны. 
Вясной 1920 г. у Полацку ўтвараюцца першыя ама тар-
скія гурткі па вывучэнні гісторыі Полаччыны. 18 лі пе ня 
1920 г. была арганізавана Полацкая павятовая ка мі сія 
па ахове помнікаў старажытнасці і мастацтва [Па  мяць: 
гіст.-дакум. хроніка Полацка, 2002, с. 359]. 2 чэрвеня 
1925 г. гарадскія помнікі абследавала ка мі сія з удзе-
лам кіраўніцтва Полацкага гарвыканкама і су працоўні-
ка Інбелкульта Н. Н. Шчакаціхіна [Зональный госу-
дарственный архив г. Полоцка. – Ф. 104. Оп. 1. Д. 81. 
Л. 5]. Па выніках працы быў складзены акт, якім за ма-
цоўвалася, што Замкавая гара, Сафійскі сабор, Спа-
са-Праабражэнская царква, цытадэльны вал і іншыя 
гіс та рычныя помнікі бяруцца пад ахову дзяржавы.

фота 1. Свята-Мікалаеўскі сабор, Полацк, 1924 г. 
[Национальный Полоцкий историко-культурный 

музей-заповедник. – Ф. КП. Оп. 002432]
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У 1920-х гг. у Полацку развіваўся краязнаўчы рух. У сувязі з гэтым у чэрвені 1925 г. быў зацвер-
джаны статут Полацкага краязнаўчага грамадства, старшынёй якога стаў І. П. Дэйніс [Краско, 2001, 
с. 58]. Часам найбольшага ўздыму краязнаўчага руху ў Полацку быў канец 1920-х гг. У гэты перы-
яд краязнаўцы актыўна збіралі і фіксавалі матэрыялы па гісторыі Полаччыны, вялі летапіс горада, 
бралі ўдзел у археалагічных і этнаграфічных экспедыцыях па Полацкай акрузе [Краско, 2001, с. 59]. 
З разгортваннем у БССР кампаніі барацьбы з «нацдэмаўшчынай» у пачатку 1930-х гг. краязнаўчы 
рух у Полацку пайшоў на спад.

У дачыненні да аб’ектаў гісторыка-культурнай спадчыны гарадскія ўлады Полацка дзейнічалі 
ў адпаведнасці з яго ўтылітарным выкарыстаннем. 26 снежня 1926 г. у будынку Сафійскага са-
бора пачаў працу краязнаўчы музей (у 1927 г. музей пераведзены ў будынак былой лютэранскай 
кірхі) [Гаўрылава, 2016, с. 17]. Краязнаўчы музей быў заснаваны на базе матэрыялаў, сабраных 
краязнаўчымі гурткамі Полацка і камісіяй па ахове помнікаў мастацтва [Воднева, 2011, с. 5]. У 1937 г. 
планавалася пераабсталяваць Свята-Мікалаеўскі сабор пад фізкультурны клуб [Зональный госу-
дарственный архив г. Полоцка. – Ф. 104. Оп. 1. Д. 177. Л. 85], але гэтыя планы не былі рэалізаваныя 
па прычыне недахопу фінансаў.

Стаўленне да помнікаў гісторыка-культурнай спадчыны вызначалася ідэалагічнымі ўстаноў-
камі, з прычыны чаго культавыя пабудовы ў горадзе былі закрыты, часткова разбураны ці 
выкарыстоўваліся ва ўтылітарным прызначэнні. У свядомасці гарамадзян укараняўся атэізм, ад-
бывалася мілітарызацыя гарадской прасторы, панавала атмасфера класавай нецярпімасці да 
«ворагаў народа» і «ўсеагульнай падтрымкі палітыкі ВКП(б)».

Трагічным перыядам у жыцці Полацка з’явілася Вялікая Айчынная вайна. З прычыны вайны і на-
цысцкай акупацыі Полацк панёс не толькі велізарныя людскія і матэрыяльныя страты, але таксама 
быў нанесены істотны ўрон гісторыка-культурнай спадчыне. У перыяд вайны і акупацыі былі ў роз-
най ступені пашкоджаны помнікі гісторыка-культурнай спадчыны: Сафійскі сабор, Свята-Мікалаеўскі 
сабор, касцёл Андрэя Баболі, храм Георгія ў Экімані, Свята-Пакроўская царква, дом Пятра I [Зо-
нальный государственный архив г. Полоцка. – Ф. 687. Оп. 1. Д. 1. Л. 34]. У сценах Сафійскага сабора 
ўтварыліся расколіны, быў знявечаны фасад, паўразбураны верх правай вежы, сапсаваны дах і 
падлога [Кацар, 1946, с. 2]. У Свята-Мікалаеўскага сабора былі прабіты скляпенні, знесена частка 
даху (Фота 2), пашкоджаны сцены і дэкор [Национальный архив Респуб лики Беларусь. – Ф. 903. 
Оп. 3. Д. 36. Л. 49]. Моцна пацярпеў Богаяўленскі сабор: сцены далі расколіны, з-за чаго ўзнікла 
пагроза абрушэння, быў знесены дах, часткова разбураны хоры. Георгіеўская царква ў Экімані была 
знішчана дашчэнту [Национальный архив Респуб лики Беларусь. – Ф. 903. Оп. 3. Д. 36. Л. 41; 44].

фота 2. Свята-Мікалаеўскі сабор і кадэцкі корпус, Полацк, 1944 г.  
[Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник. – Ф. КП. Оп. 003141-10]
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У выніку ваенных дзеянняў і акупацыі горада былі абрабаваны і знішчаны калекцыі Полац-
кага краязнаўчага музея. Былі выкрадзены ўнікальныя музейныя каштоўнасці: дзве Бібліі xVI ст. 
з літаграфіямі, план горада Полацка 1832 г., два слуцкія паясы, 300 тамоў гістарычнай бібліятэкі 
музея, 34 прылады каменнага веку [Зональный государственный архив г. Полоцка. – Ф. 687. Оп. 1. 
Д. 1. Л. 115]. Сярод згубленых экспанатаў апынуліся візантыйскія і старажытнагрэчаскія манеты, 
партрэтная галерэя дзеячаў дамініканскага і езуіцкага ордэна, атлас геадэзічных здымкаў Заход-
няй Дзвіны з апісаннямі 1860 г. [Зональный государственный архив г. Полоцка. – Ф. 687. Оп. 1. Д. 1. 
Л. 168]. З усяго музейнага збору захавалася толькі 462 прадметы [Гаўрылава, 2016, с. 17]. У самым 
пачатку Вялікай Айчыннай вайны быў згублены крыж Еўфрасінні Полацкай, які захоўваўся ў сей-
фе Магілёўскага абкама КП(б)Б [Арлоў, 1992, с. 48]. Дадзеная святыня да сённяшняга дня так і не 
знойдзена. Агульны кошт знішчанай і раскрадзеннай музейнай маёмасці склаў 1,9 млн руб. [Зональ-
ный государственный архив г. Полоцка. – Ф. 687. Оп. 1. Д. 1. Л. 116].

Пасляваеннае аднаўленне Полацка залежала ад мноства фактараў. Стратэгічнае значэнне для 
хутчэйшага адраджэння горада мела стварэнне Полацкай вобласці. Дадзены фактар быў важны не 
толькі для аднаўлення даваеннага эканамічнага патэнцыялу і наступнага развіцця города, але і для 
ўспрымання Полацка як важнага гісторыка-культурнага цэнтра БССР.

Першапачаткова вобласць меркавалася стварыць за кошт разбуйнення Калінінскай воб лас  ці 
РСФСР, Віцебскай і Вілейскай абласцей БССР [Борисенок, 2012, c. 127]. Тут было шмат супярэч-
насцей, што ўрэшце рэшт перашкодзіла рэалізацыі гэтай прапановы. У цэлым праект Полацкай 
вобласці ўяўляў сабой спалучэнне ўнутрыпалітычных і геапалітычных матываў [Борисенок, 22–
23 мая 2012, с. 339]. Да ліку першых варта аднесці эканамічную мэтазгоднасць, на погляд партый-
нага кіраўніцтва, аб’яднання часткі раёнаў Віцебскай вобласці БССР і Калінінскай вобласці РСФСР 
у Полацкую вобласць у складзе РСФСР вакол стратэгічна важнай чыгункі ў кірунку да Ленінграда. 
Аднак у святле савецка-польскага пагаднення аб перадачы Польшчы большасці раёнаў даваен-
най Беластоцкай вобласці БССР такое рашэнне ўяўлялася І. В. Сталіну палітычна нявыгадным. 
У верасні 1944 г. ЦК КП(б)Б накіраваў у ЦК ВКП(б) праект стварэння ў складзе БССР трох новых 
абласцей – Бабруйскай, Гродзенскай і Полацкай [Елизаров, 2009, с. 140]. І. В. Сталін пайшоў на-
сустрач жаданням партыйнага кіраўніцтва БССР стварыць Полацкую вобласць у складзе рэспублікі 
[Борисенок, 2013, с. 192].

Полацкая вобласць як адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка ў складзе БССР існавала з 
20 ве расня 1944 г. i па 8 студзеня 1954 г. [Энцыклапедыя гісторыі Беларусі, 1999, т. 5, с. 530]. З на-
быццём Полацка статусу абласнога цэнтра істотна павялічылася ўвага партыйных і савецкіх органаў 
да пытанняў аднаўлення і развіцця горада [Полоцк : ист. очерк, 1987, с. 226].

Галоўны ўплыў на арганізацыю гарадской прасторы Полацка і развіццё сацыяльнай сферы ў 
1945–1991 гг. аказаў Генеральны план рэканструкцыі і аднаўлення Полацка, зацверджаны 30 жніўня 
1948 г. Саветам Міністраў БССР [Воднева, 2017, с. 6]. Гэты праект быў распрацаваны архітэктарамі 
Г. У. Заборскім, Л. П. Мацкевічам, А. А. хегаем і быў разлічаны на 20 гадоў [Штыхаў, 2001, с. 452]. 
Планам прадугледжвалася аднаўленне і развіццё горада як адміністрацыйнага (абласнога), пра-
мысловага і культурна-асветніцкага цэнтра БССР (План 1).

Аўтары праекта зыходзілі з таго, што Полацк дзяліўся на чатыры мікрараёны: цэнтральны – 
у межах правага берага Заходняй Дзвіны, левага берага Палаты і чыгуначнай магістралі Полацк–
Бігосава; раён Задзвінне – левабярэжная частка горада; раён Грамы і раён Лазоўка [Белорусский 
государственный архив научно-технической документации. – Ф. 3. Оп. 4. Д. 336. Л. 11]. Развіццё го-
рада павінна было адбывацца ва ўсіх яго частках, аднак прыярытэтам з’яўлялася тэрытарыяльнае 
развіццё Полацка ў паўднёва-заходнім і заходнім напрамках уздоўж асноўнай кампазіцыйнай восі 
горада – Заходняй Дзвіны (План 2).

Графічнай асновай для складання Генеральнага плана рэканструкцыі і аднаўлення Полацка 
1948 г. паслужыла копія з плана 1936 г. у гарызанталях (без надстройкі) у маштабе 1:5000 (копія за-
хавалася ў харкаўскім водаканале) [Белорусский государственный архив научно-технической до-
кументации. – Ф. 3. Оп. 4. Д. 336. Л. 11]. У змястоўных адносінах Генеральны план рэканструкцыі 
і аднаўлення Полацка 1948 г. шмат у чым абапіраўся на аналагічны план 1936 г. і прадугледжваў 
актыўнае будаўніцтва адміністрацыйных і жылых будынкаў на тры-чатыры паверхі ў гістарычным цэн-
тры горада, добраўпарадкаванне набярэжнай Заходняй Дзвіны ў межах цэнтральнай часткі Полацка.

Для рэалізацыі задач, пастаўленых Генеральным планам па аднаўленні, рэканструкцыі, 
будаўніцтве і добраўпарадкаванні Полацка, прадугледжвалася вылучэнне значных сродкаў 
з дзяржбюджэту. Арыенціровачны кошт работ па праекце на 1949–1970 гг. павінен быў скласці 
668 млн руб. [Белорусский государственный архив научно-технической документации. – Ф. 3. Оп. 4. 

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



103

Д. 342. Л. 2]. Сюды ўключаліся: узвядзенне інжынерных збудаванняў у горадзе (220 млн руб.), 
будаўніцтва грамадскіх будынкаў (133 млн руб.), работы па азеляненні горада (20 млн руб.) і інш. 
Істотная частка выдзеленых сродкаў павінна была пайсці на жыллёвае будаўніцтва: у разліковы 
перыяд планавалася пабудаваць 325 тыс. кв. м жылля (кошт работ 232 млн руб.) [Белорусский го-
сударственный архив научно-технической документации. – Ф. 3. Оп. 4. Д. 342. Л. 3]. Па паверхавасці 
жылая забудова размяркоўвалася наступным чынам: трохпавярховая – 15%, двухпавярховая – 
40%, аднапавярховая – 45%.

Падбіраючы архітэктурна-планіровачнае рашэнне Генеральнага плана, аўтары праекта збі-
раліся выправіць існаваўшыя, на іх погляд, недахопы горадабудаўнічай арганізацыі Полацка. 
Падкрэслівалася, што ў Полацку не было ярка выяўленага цэнтра, адміністрацыйныя і грамадскія 
арганізацыі былі разгрупаваны па тэрыторыі горада [Белорусский государственный архив на-
учно-технической документации. – Ф. 3. Оп. 4. Д. 336. Л. 98]. Таксама адзначалася адсутнасць 
архітэктурнага афармлення набярэжных Заходняй Дзвіны [Белорусский государственный архив на-
учно-технической документации. – Ф. 3. Оп. 4. Д. 336. Л. 99]. Па генплане галоўнай магістраллю 
горада меркавалася зрабіць вуліцу К. Маркса, злучыўшы ёю тры гарадскія плошчы. Першую з іх, 
плошчу Свабоды, планавалася пашырыць, заасфальтаваць і акружыць архітэктурнымі будынкамі 
(План 3). Другая плошча павінна была знаходзіцца на скрыжаванні вуліц К. Маркса і Гогаля, дзе вы-
значалася пабудаваць драмтэатр, а каля яго ўсталяваць помнік Францыску Скарыне. Трэцяя плош-
ча задумвалася на скрыжаванні вуліцы К. Маркса з магістраллю Мінск–Полацк–Ленінград. У цэн-
тры гэтай плошчы планавалася ўсталяваць манумент у гонар перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне 
(План 4). Усё гэта лагічна адлюстроўвала падзеі, якія адбыліся ў нядаўнім мінулым.

Як ужо адзначалася, архітэктурна-горадабудаўнічае рашэнне прапаноўвалася і для ўлад ка-
вання набярэжнай Заходняй Дзвіны (План 5). Аўтары праекта генплана 1948 г. адзначалі, што 
рака дапускала толькі частковае суднаходства на ўчастку Полацк–Віцебск [Белорусский госу-
дарственный архив научно-технической документации. – Ф. 3. Оп. 4. Д. 342. Л. 122]. У сувязі з 
гэтым рашэннем Міністэрствам рачнога флоту (МРФ) СССР планавалася Заходнюю Дзвіну пе-
ратварыць у суднаходную раку на ўсім участку Полацк–Віцебск. У адпаведнасці з лістом МРФ 
СССР ад 4 верасня 1946 г. у генплане 1948 г. прадугледжвалася будаўніцтва ў Полацку рачнога 
вакзала ўмяшчальнасцю да 100 чалавек (220 кв. м), грузавой прыстані і затокі. Будаўніцтва гэ-
тых збудаванняў планавалася на 1949–1955 гг. [Белорусский государственный архив научно-тех-
нической документации. – Ф. 3. Оп. 4. Д. 342. Л. 124]. У перспектыве меркавалася пакінуць у 
цэнтральнай частцы горада толькі пасажырскі рачны вакзал з вынасам грузавой прыстані і затокі 
ніжэй праектаванага маста [Белорусский государственный архив научно-технической документа-
ции. – Ф. 3. Оп. 4. Д. 342. Л. 122]. Аднак ідэя зрабіць Заходнюю Дзвіну асноўнай кампазіцыйнай 
воссю горада так і не была рэалізавана.

Генеральны план рэканструкцыі і аднаўлення Полацка 1948 г. уяўляў сабой грандыёзны па 
фінансавых выдатках горадабудаўнічы праект, які мог быць рэалізаваны толькі пры захаванні абласнога 
статусу Полацка. Менавіта па прычыне змены адміністрацыйнага статусу Полацка Генеральны 
план 1948 г. так і не быў рэалізаваны цалкам. З запраектаваных адміністрацыйных будынкаў быў 
пабудаваны толькі будынак Упраўлення МДБ па вуліцы Л. Талстога [Сергеенко, 2008, с. 4].

Рэалізацыя ўсяго плана магла прывесці б да значных змен горадабудаўнічай прасторы Полацка. 
Цэнтр горада планавалася перанесці ад Верхняга замка і плошчы Свабоды з іх культавымі 
будынкамі (Сафійскі і Свята-Мікалаеўскі саборы) і помнікамі свецкага дойлідства (кадэцкі корпус, 
дом губернатара) на некалькі сотняў метраў на ўсход па вуліцы К. Маркса, на якой прапаноўвалася 
стварыць тры плошчы з помнікамі і чатырохпавярховымі адміністрацыйнымі і жылымі будынкамі. 
Гістарычнае аблічча Полацка, якое складалася на працягу стагоддзяў, змянілася б радыкальна. 
Аднак у 1964 г. была праведзена карэкціроўка плана 1948 г., якая прадугледжвала маштабную 
перапланіроўку цэнтральнай часткі Полацка і будаўніцтва ў цэнтры горада адміністрацыйных 
будынкаў у тры-чатыры паверхі [Анисковец, 2008, с. 20; Орлова, 2005, с. 42].

У рамках ажыццяўлення мерапрыемстваў па падрыхтоўцы Полацка да 50-годдзя Каст-
рычніцкай рэвалюцыі гарадскімі ўладамі планавалася на востраве Заходняй Дзвіны, раз-
мешчаным у непасрэднай блізкасці ад Кургана Бессмяротнасці, разбіць парк і ператварыць 
востраў у грамадскі культурна-спартыўны цэнтр (Фота 3). На востраве меркавалася пабуда-
ваць летні рэстаран, буфет, танцпляцоўку [Зональный государственный архив г. Полоцка. – 
Ф. 1152. Оп. 4. Д. 107. Л. 48], спартыўныя пляцоўкі (Фота 4), тэнісны корт, выставачны і чыталь-
ны павільёны, усталяваць атракцыёны і скульптуры (Карта 2). Але з-за недахопу сродкаў план 
будаўніцтва парку на востраве не быў рэалізаваны ў поўным аб’ёме.
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План 3. Эскіз цэнтральнай плошчы Полацка па генеральным плане рэканструкцыі і аднаўлення горада 1948 г. 
[Белорусский государственный архив научно-технической документации. – Ф. 3. Оп. 4. Д. 347. Л. 9]
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План 4. Эскіз манумента ў гонар перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне ў Полацку па генеральным плане 
рэканструкцыі і аднаўлення горада 1948 г. [Белорусский государственный архив научно-технической 

документации. – Ф. 3. Оп. 4. Д. 347. Л. 11]
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фота 3. Першы сакратар Полацкага гаркама партыі П. Р. Якаўлевіч урачыста адкрывае парк імя 50-годдзя  
савецкай улады, 1967 г. [Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник. – 

 Ф. КП. Оп. 002495-11]

фота 4. Грамадскія спартыўныя аб’екты ў парку імя 50-годдзя савецкай улады ў Полацку, 1967 г. 
[Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник. – Ф. КП. Оп. 002495-38]
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Тым не менш да ліпеня 1967 г. на востраве азелянілі і заасфальтавалі алеі, устанавілі скуль-
птурную кампазіцыю «Клятва партызан», пабудавалі фантан, танцавальную і спартовую пляцоўкі, 
адкрылі гандлёвыя павільёны. Недалёка ад цэнтральнай эстрады ўсталявалі атракцыёны (віражныя 
самалёты і кола агляду) [Імя слаўнага пяцідзесяцігоддзя, 1967, с. 1]. На беразе Заходняй Дзвіны 
абсталявалі пляж і адкрылі лодачную станцыю.

Горадабудаўнічыя рашэнні ўвесь час дапаўняліся. З 1970-х і па 1991 г. Полацк развіваўся ў 
адпаведнасці з Генеральным планам 1972 г. (архітэктары В. П. Чарнышоў, Г. Я. Булдаў, М. М. Трэгу-
бо віч), скарэкціраваным у 1977 г. Па Генеральным плане архітэктурна-планіровачная структура цэн-
тра горада развівалася як прамавугольная сетка вуліц з невялікімі кварталамі, забудаванымі пера-
важна дамамі ў 3–5 паверхаў. Асноўная частка горада фарміравалася ўздоўж галоўнай гарадской 
магістралі і берага Заходняй Дзвіны і забудоўвалася жылымі дамамі ў 5–9 паверхаў, уключаючы ў 
сябе «гістарычнае ядро» цэнтра і паркавую зону [Зональный государственный архив г. Полоцка. – 
Ф. 658. Оп. 6. Д. 525. Л. 83]. Індывідуальнае жыллёвае будаўніцтва развівалася ў паўночна-ўсходняй 
частцы горада.

Савецкая эпоха адклала выразна выяўлены адбітак і на стане культуры. У рамках ажыццяўлення 
манументальнай прапаганды ў горадзе напачатку 1950-х гг. былі ўсталяваны два помнікі І.В. Сталіну 
(у цэнтральным парку недалёка ад гаркама партыі і каля будынка вячэрняй школы № 1) [Дэйніс, 
2007, с. 217]. У скверы на праспекце К. Маркса, на Прывакзальнай плошчы (1959 г.) і каля будынка 
сярэдняй школы № 1 (1979 г.) былі ўзведзены помнікі У. І. Леніну [Збор помнікаў гісторыі і культуры 
Беларусі. Віцебская вобласць, 1985, с. 350]. Пасля прыходу да ўлады М. С. хрушчова (першы са-
кратар ЦК КПСС у перыяд 1953–1964 гг.) у рамках развянчання культу асобы помнік І. В. Сталіну 
ў Полацку быў дэмантаваны.

Культурнае жыццё Полацка ў пасляваенны перыяд было даволі рознабаковае. У рамках свят-
кавання ў Полацку 450-годдзя беларускага кнігадрукавання (1967 г.) у горадзе былі праведзены ме-
рапрыемствы з удзелам партыйнага кіраўніцтва Полацка (Фота 5) і кніжныя кірмашы (Фота 6). У маі 
імя Ф. Скарыны было прысвоена полацкай друкарні, 18 жніўня 1967 г. гараджане прысутнічалі пры 
закладцы памятнага знака на месцы будучага помніка Ф. Скарыне (Фота 7). Урачысты мітынг з наго-
ды адкрыцця помніка 11 жніўня 1974 г. распачаў старшыня Полацкага гарвыканкама В. А. Грыбанаў. 
На мітынгу выступілі народныя пісьменнікі І. П. Шамякін і І. Я. Навуменка [Воднева, 2017, с. 3]. 
Помнік вышынёй 12 метраў быў створаны па праекце скульптараў А. К. Глебава, І. Н. Глебава і 
А. М. Заспіцкага, архітэктара В. С. Марокіна [Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Віцебская 
вобласць, 1985, с. 352]. Манумент вырабілі з бронзы і чырвонага граніту.

Полацк з’яўляўся цэнтрам рэлігійна-духоўнага жыцця рэгіёна. Пасля ўсталявання савецкай ула-
ды бальшавікі вялі мэтанакіраваную і актыўную барацьбу з «рэлігійным дурманам», якая спрыя-
ла практычна поўнай дэсакралізацыі гарадской прасторы і гарадскога соцыума да канца 1930-х гг. 
Ажыўленне рэлігійнага жыцця ў Полацку адбылося ў гады Вялікай Айчыннай вайны, калі Руская 
праваслаўная царква (РПЦ) падтрымала барацьбу супраць нацысцкай акупацыі [Зональный госу-
дарственный архив г. Полоцка. Ф. 1221. Оп. 1. Д. 1. Л. 38]. Гэта абумовіла лаяльнае стаўленне са-
вецкай улады да царквы.

31 студзеня 1945 г. Упаўнаважаным Рады па справах РПЦ пры СНК БССР пры Полацкім аб-
лвыканкаме была зарэгістравана прыхадская праваслаўная абшчына Спаса-Еўфрасіннеўскага 
манастыра [Государственный архив Витебской области. – Ф. 1439. Оп. 3. Д. 63. Л. 3]. На 1945 г. 
у Спаса-Еўфрасіннеўскім манастыры пражывала 50 манашак [Зональный государственный архив 
г. Полоцка. – Ф. 1221. Оп. 1. Д. 1. Л. 1]. 11 красавіка 1946 г. паміж гарадскімі ўладамі і прадстаўнікамі 
праваслаўнай абшчыны на чале з настаяцелем манастырскага храма архімандрытам Мадэстам 
(Паўлавым) быў заключаны дагавор аб перадачы суполцы ў бестэрміновае карыстанне манастыр-
скай праваслаўнай царквы, царкоўнага будынка ў два паверхі і культавай маёмасці [Государствен-
ный архив Витебской области. – Ф. 1439. Оп. 3. Д. 63. Л. 1]. Праваслаўная абшчына атрымала 
таксама ў бестэрміновае карыстанне зямельны ўчастак [Зональный государственный архив г. По-
лоцка. – Ф. 658. Оп. 1. Д. 33. Л. 4].

Было прынята яшчэ некалькі пазітыўных рашэнняў. У тым самым 1946 г. Полацкі аблвыканкам 
адмяніў рашэнне гарсавета аб перадачы педвучылішчу часткі манастырскіх зямель [Пішчулёнак, 
1995, с. 27]. У 1949 г. манастыр на ўласныя сродкі адрамантаваў Спаса-Праабражэнскую царкву: 
быў усталяваны новы дах, праведзены дробны касметычны рамонт [Лабоха, 2010, с. 44]. Іншым 
культавым збудаванням манастыра таксама быў неабходны рамонт, аднак гарадскія ўлады палічылі 
гэта немэтазгодным.
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У другой палове 1940-х гг. полацкія партыйна-савецкія органы сталі прымаць некаторыя меры 
па захаванні гісторыка-культурнай спадчыны. 13 мая 1948 г. выканкам Полацкага абласнога Савета 
дэпутатаў працоўных разгледзеў пытанне аб рамонце Спаса-Праабражэнскай царквы. Кіруючыся 
пастановай Савета Міністраў БССР ад 15 верасня 1947 г. «Аб правядзенні аварыйна-аднаўленчых 
і рамонтных работ па помніках архітэктуры Беларусі», выканкам вырашыў зрабіць у гэтай царкве 
ў 1948 г. рамонтна-аднаўленчыя работы даху, падмурка і сцен [Зональный государственный архив 
г. Полоцка. – Ф. 658. Оп. 1. Д. 9. Л. 26].

фота 5. Выступленне першага сакратара Полацкага гаркама партыі П. Р. Якаўлевіча на ўрачыстым сходзе  
ў дзень святкавання 450-годдзя беларускага кнігадрукавання, 1967 г. [Национальный Полоцкий  

историко-культурный музей-заповедник. – Ф. КП. Оп. 002504-15]

фота 6. Кніжны кірмаш у Полацку ў дзень святкавання 450-годдзя беларускага кнігадрукавання, 1967 г.  
[Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник. – Ф. КП. Оп. 002504-12]
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фота 7. Беларускія пісьменнікі і партыйнае кіраўніцтва горада каля памятнага знака  
на месцы будучага ўсталявання манумента Ф. Скарыне, 1967 г. 

[Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник. – Ф. КП. Оп. 002504-06]

Аднак на стан рэлігійнай сферы Полацка рашаючы ўплыў аказала палітыка цэнтральнай ула-
ды, калі зноў асновай стаўлення да рэлігіі фактычна стала нецярпімасць. Таму ў 1960 г. Спаса-
Еўфрасіннеўскі манастыр распараджэннем улад быў закрыты [Государственный архив Витебской 
области. – Ф. 1439. Оп. 3. Д. 63. Л. 6]. Да самага канца 1980-х гг. у сястрынскіх пакоях кляштара жылі 
гараджане. Яго храмы знаходзіліся ў паўразбураным стане і патрабавалі рэстаўрацыі [Зональный 
государственный архив г. Полоцка. – Ф. 658. Оп. 6. Д. 946. Л. 28]. У 1985 г. у кіраўніцтва горада ўзнікла 
ідэя стварыць на тэрыторыі манастыра турыстычны комплекс. У будынку Крыжа-Узвіжанскага сабо-
ра меркавалася адкрыць планетарый, а ў Свята-Еўфрасіннеўскай царкве зладзіць музей [Мажуль, 
2013, с. 4]. Аднак ва ўмовах адраджэння рэлігійнага жыцця, якое пачалося ў гады перабудовы, гэты 
праект не быў рэалізаваны.

Не паляпшала сітуацыю даваенная практыка выкарыстання дэсакралізаваных культавых бу-
дынкаў ва ўтылітарных мэтах. Так, 5 ліпеня 1946 г. выканкам Полацкага абласнога савета перадаў 
Сафійскі сабор Полацкаму гарсавету для арганізацыі ў ім краязнаўчага музея [Зональный государ-
ственный архив г. Полоцка. – Ф. 1221. Оп. 1. Д. 2. Л. 20]. 13 мая 1948 г. выканкам Полацкага абласнога 
Савета дэпутатаў працоўных прыняў рашэнне «Аб рамонце і аднаўленні будынка Сафійскага сабо-
ра ў Полацку». Вызначалася, што пасля рамонтна-аднаўленчых работ Сафійскага сабора (рамонт 
даху і скляпенняў, шкленне і інш.), сабор неабходна перадаць Полацкаму абласному ўпраўленню 
Міністэрства ўнутраных спраў для арганізацыі ў ім абласнога архіва МУС, а таксама аднаўлення 
краязнаўчага музея [Зональный государственный архив г. Полоцка. – Ф. 658. Оп. 1. Д. 49. Л. 43; 
Ф. 1161. Оп. 1. Д. 49. Л. 35]. Пад краязнаўчы музей у алтарнай частцы сабора з паўночна-заходняга 
боку адводзіліся два пакоі на першым і другім паверхах [Зональный государственный архив г. Полоц-
ка. – Ф. 658. Оп. 1. Д. 49. Л. 43]. Акрамя таго, у 1945–1969 гг. у Сафійскім саборы размяшчаўся архіў 
і база кнігагандлю [Кулагін, 2001, с. 164]. Тым не менш архітэктурная аснова сабора захоўвалася.

У той самы час нельга апраўдаць значнае змяненне гістарычнага цэнтра Полацка, калі ў 1960-х гг. 
СССР захліснула хваля «барацьбы з рэлігіяй» у сувязі з уступленнем краіны ў перыяд разгорнута-
га будаўніцтва камуністычнага грамадства [Чумаченко, 2011, с. 9]. Дзейнасць па барацьбе з рэлігіяй 
полацкіх улад прывяла ў пачатку 1960-х гг. да знішчэння Свята-Мікалаеўскага сабора (былы касцёл 
святога Стэфана). Сабор быў узведзены ў стылі позняга барока і з’яўляўся архітэктурнай дамінантай 
цэнтральнай плошчы Полацка [ЗГАП. Ф. 687. Оп. 1. Д. 1. Арк. 52]. Упершыню ўлады заявілі пра неаб-
ходнасць зносу сабора яшчэ ў 1960 г., зацвердзіўшы, што будынак знаходзіўся ў паўразбураным стане 
[ЗГАП. Ф. 658. Оп.1. Д. 247. Арк. 2]. Для выкарыстання яго пад культурна-асветныя і бытавыя мэты 
нібыта патрабаваліся велізарныя выдаткі.
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На жаль, у 1963 г. Свята-Мікалаеўскі сабор рашэннем Савета Міністраў БССР быў выключаны з 
пераліку помнікаў гісторыка-культурнай спадчыны БССР. 3 кастрычніка 1963 г. выканкам Полацкага 
гарсавета (старшыня Н.А. Кляпацкая) зацвердзіў знос Свята-Мікалаеўскага сабора і часткі былога 
кадэцкага корпуса шляхам правядзення выбуховых работ [Иезуиты в Полоцке: 1580–1820 гг., 2005, 
с. 44]. Знішчэнне храма з часткай будынкаў кадэцкага корпуса адбылося 11 студзеня 1964 г. [Огнев, 
1996, с. 8]. На месцы ўзарванага Свята-Мікалаеўскага сабора пабудаваны шматкватэрны жылы дом.

Свята-Мікалаеўскі сабор быў знішчаны ў выніку некалькіх прычын. Перш за ўсё ён з’яўляўся 
архітэктурнай дамінантай цэнтральнай плошчы горада, што было несумяшчальна з новым 
горадабудаўнічым абліччам Полацка. У параўнанні з Сафійскім саборам, узведзеным у сярэдзіне 
xI ст. і набыўшым сусветную вядомасць, Свята-Мікалаеўскі сабор быў збудаваны ў 1733–1745 гг. і 
меў рэгіянальны статус. Яго разбурэнне, на думку ўлад, мела б значна меншы грамадскі рэзананс, 
чым знос Сафійскага сабора. Ад поўнага знішчэння складанай часткі ансамбля Свята-Мікалаеўскага 
сабора, былога кадэцкага корпуса, выратавала размяшчэнне з 1944 г. у корпусе ваеннага шпіталя. 
Тым не менш у 1960–80-х гг. было знесена 60% былога кадэцкага корпуса [Соловьев, 2012, с. 5].

У сваю чаргу, лёс Сафійскага сабора ў савецкі час вызначаўся ідэалагічнай кан’юнктурай эпохі. 
Пасля свайго закрыцця сабор выкарыстоўваўся ва ўтылітарных мэтах. У пасляваенны час ён стаў 
важным ідэалагічным сімвалам: наяўнасць у Полацку, Кіеве і Ноўгарадзе Сафійскіх сабораў свед-
чыла на карысць афіцыйнай дактрыны пра існаванне ў x–xIII стст. «старажытнарускай народнасці» 
і адзінай дзяржавы ўсходніх славян – Кіеўскай Русі. Гэты фактар стаў прычынай рэстаўрацыі 
Сафійскага сабора ў Полацку.

Першыя рэстаўрацыйныя працы ў Сафійскім саборы былі пачаты ў 1969 г. У 1975 г. былі выпра-
цаваны прапановы па музеефікацыі сабора. У 1973–1975 гг. у горадзе вялася работа па стварэнні на 
базе Сафійскага сабора Рэспубліканскага музея атэізму. Яго стварэнне прадугледжвалася загадам 
Міністэрства культуры БССР ад 4 снежня 1973 г., выдадзеным у адпаведнасці з пастановай Бюро ЦК 
КПБ ад 23 кастрычніка 1973 г. [Джумантаева, 2015, с. 78]. Аднак загад так і не быў выкананы ў сілу 
значнасці Сафійскага сабора ў ідэалагічным плане. У канцы 1970-х – пачатку 1980-х гг. рэстаўрацыя 
Сафійскага сабора была працягнута з удзелам спецыялістаў Дзяржаўнага Эрмітажа з Ленінграда.

У другой палове 1960-х – 1970-х гг. палітыка партыйна-савецкіх органаў СССР і БССР у 
дачыненні да помнікаў гісторыка-культурнай спадчыны зведала істотныя змены ў бок большай увагі 
да гістарычнага мінулага, якое выходзіла за рамкі савецкага перыяду. У краіне быў прыняты шэ-
раг нарматыўна-прававых актаў, якія рэгламентавалі палітыку дзяржавы ў адносінах да помнікаў 
гісторыі і культуры: пастанова ЦК КПБ і Савета Міністраў БССР ад 19 верасня 1967 года «Аб стане 
і мерах паляпшэння аховы помнікаў гісторыі, мастацтва і архітэктуры ў БССР», «Палажэнне аб 
гісторыка-археалагічных запаведніках», зацверджанае Міністэрствам культуры БССР 8 кастрычніка 
1968 г. [Джумантаева, 2001, с. 77], Закон БССР ад 20 снежня 1969 г. «Аб ахове помнікаў культу-
ры», Закон БССР ад 14 лiпеня 1978 г. «Аб ахове і выкарыстанні помнікаў гісторыі і культуры» [Збор 
помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Брэсцкая вобласць, 1984, с. 6].

Павышэнню статусу Полацка як культурна-гістарычнага цэнтра спрыялі навуковыя пошукі. Так, 
у выніку археалагічнага вывучэння Полацка ў 1960–70-х гг. назапасіўся вялікі рэчавы і навуковы 
матэрыял, які пацвярджаў значэнне Полацка як буйнога цэнтра x–xIII стст. У сваю чаргу, патрэба ў 
захаванні, сістэматызацыі і музеефікацыі назапашанага матэрыялу стала прычынай стварэння По-
лацкага гісторыка-культурнага запаведніка (ПГКЗ).

Датай заснавання ПГКЗ з’яўляецца 19 верасня 1967 г., калі было прынята пастанова ЦК КПБ 
і Савета Міністраў БССР «Аб стане і мерах паляпшэння аховы помнікаў гісторыі, мастацтва і 
архітэктуры ў БССР» [Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Брэсцкая вобласць, 1984, с. 6]. 
У пастанове прысутнічаў пункт аб наданні статусу гісторыка-археалагічнага запаведніка Верхнім і 
Ніжнім замкам у комплексе з Сафійскім саборам у Полацку. З 1985 г. ПГКЗ стаў першай дзяржаўнай 
установай па захаванні гісторыка-культурнай спадчыны ў БССР. У 1986 г. быў заснаваны Гісторыка-
культурны запаведнік «Заслаўе», у 1993 г. – Нацыянальны гісторыка-культурны запаведнік «Нясвіж» 
[Мартыненко, 2005, с. 37].

Важна, што 25 чэрвеня 1985 г. у склад Полацкага запаведніка былі ўключаны ўсе помнікі 
археалогіі: полацкія паселішча і гарадзішча (VI–VIII стст.), Запалоцце, Верхні замак з Сафійскім 
саборам, Ніжні замак з Валам Івана Грознага, Спаса-Праабражэнская царква, комплекс былога 
Бельчыцкага (Барысаглебскага) манастыра, комплекс былога езуіцкага калегіума, Еўфрасіннеўская 
царква, Крыжа-Узвіжанскі сабор, комплекс Богаяўленскага манастыра з саборам і брацкай школай, 
лютэранская кірха, «Домік Пятра I» і Чырвоны мост [Джумантаева, 1999, с. 535]. Тым самым забя-
спечвалася іх захаванне.
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У 1985 г. таксама ў склад ПГКЗ увайшлі музей гісторыі архітэктуры Сафійскага сабора, 
краязнаўчы музей, музей беларускага кнігадрукавання, музей-бібліятэка Сімяона Полацкага, му-
зей баявой славы, музей-кватэра Героя Савецкага Саюза З. М. Тусналобавай-Марчанка (у склад 
ПГКЗ увайшоў у 1987 г.) [Джумантаева, 1999, с. 535]. Пасля прыняцця ў 1990 г. пастановы Савета 
Міністраў БССР № 158 «Аб Полацкім гісторыка-культурным запаведніку» запаведнік атрымаў статус 
рэспубліканскага (16 ліпеня 1990 г.) [Джумантаева, 2015, с. 79].

Уключэнне ў склад ахоўнай зоны полацкага паселішча і гарадзішча, Запалоцця, Верхняга і 
Ніжняга замка стала магчымым дзякуючы археалагічнаму вывучэнню Полацка. У 1928 г. у Полацку 
працавала навуковая экспедыцыя Інбелкульта пад кіраўніцтвам А. Н. Ляўданскага [Дук, 2010б, с. 10]. 
Сістэматычныя археалагічныя даследаванні ў Полацку праводзіліся ў 1957, 1959–1966 гг., у 1967–
1968, 1976–1977, 1979–1980 і 1986–1993 гг. вядомымі археолагамі Г. В. Штыхавым, П. А. Рапапор-
там, С. В. Тарасавым і інш. [Дук, 2010б, с. 16]. Правядзенне археалагічных пошукаў стымуляваў 
ідэалагічны заказ на даследаванне старажытных гарадоў Русі (падкрэслівалася адзінства матэры-
яльнай культуры Старажытнай Русі), а таксама акадэмічны інтарэс з боку гістарычнай супольнасці 
БССР.

У другой палове 1980-х гг. на хвалі палітыкі перабудовы рэспубліканскімі і полацкімі ўладамі 
ў дачыненні да культавых збудаванняў быў узяты курс на выкарыстанне культавых будынкаў як 
элементаў культурна-духоўнай інфраструктуры горада. У пастанове Савета Міністраў БССР 
10 ліпеня 1980 г. № 255 «Аб мерах па паляпшэнню аховы, рэстаўрацыі і выкарыстання помнікаў 
гісторыі і культуры ў БССР» адзначалася, што ў Полацку завяршалася стварэнне музейнай экспазіцыі 
і канцэртнай залы ў рэстаўрыраваным будынку Сафійскага сабора [Елизаров, 2009, с. 6]. Прыняцце 
гэтай пастановы спрыяльным чынам адбілася на лёсе помнікаў гісторыі і культуры Полацка.

Пазітыўным момантам стала тое, што ў 1985 г. у Сафійскім саборы былі завершаны рэс таў-
рацыйныя работы па праекце архітэктара В. Р. Слюнчанкі, сабору вярнулі яго ранейшы «барочны 
бляск» [Кулагін, 2001, с. 164]. Кіраўніцтва Полацкага музея-запаведніка выступіла з прапановай ад-
крыць у саборы канцэртную залу і ўсталяваць арган. Атрымаўшы падтрымку ад рэспубліканскіх і 
абласных улад, кіраўніцтва запаведніка пачало рэалізацыю праекта. Арган у Сафійскім саборы быў 
усталяваны ў 1985 г. [Что неподвластно течению времени, 2017, с. 6].

Разбурэнне ў студзені 1964 г. Свята-Мікалаеўскага сабора ў Полацку з’явілася незаменнай стра-
тай для гісторыка-культурнай спадчыны Полацка. Гэтая падзея выклікала негатыўную рэакцыю з 
боку гарадской грамадскасці. Пастанова ЦК КПБ і Савета Міністраў БССР ад 19 верасня 1967 года 
№ 318 «Аб стане і мерах паляпшэння аховы помнікаў гісторыі, мастацтва і архітэктуры ў БССР» 
заканадаўча забараніла такое стаўленне да помнікаў гісторыі і культуры [Збор помнікаў гісторыі 
і культуры Беларусі. Брэсцкая вобласць, 1984, с. 6]. З’яўленне пастановы № 318 выратавала ад 
знішчэння шматлікія помнікі гісторыі і культуры ў Полацку, у тым ліку Богаяўленскі сабор. Сабор доўгі 
час не функцыянаваў у якасці культавага аб’екта, яго карпусы выкарыстоўваліся ў якасці жылля 
[Кулагін, 2001, с. 162]. Пасля рэстаўрацыі ў канцы 1970-х гг. у Богаяўленскім саборы ў лютым 1981 г. 
была адкрыта карцінная галерэя [Что неподвластно течению времени, 2017, с. 6]. У будынку былой 
брацкай школы з 7 верасня 1990 г. размясціўся музей беларускага кнігадрукавання [Ладзісава, 1999, 
с. 537]. Так, гісторыка-культурная спадчына шмат у чым стала шырока запатрабаванай.

Пад уздзеяннем палітыкі перабудовы ў СССР (1985–1991 гг.), полацкія партыйна-савецкія ор-
ганы прыйшлі да ўсведамлення неабходнасці змены ва ўзаемаадносінах паміж уладай і царквой. 
У 1989 г. гарадскімі ўладамі было прынята рашэнне аб вяртанні царквы Спаса-Еўфрасіннеўскага 
манастыра, Крыжа-Узвіжанскага і Богаяўленскага сабораў праваслаўнай канфесіі [Зональный го-
сударственный архив г. Полоцка. – Ф. 658. Оп. 6. Д. 1011. Л. 33]. На ізноў створаную Полацкую ка-
федру 23 чэрвеня 1989 г. быў асвечаны архімандрыт Троіца-Сергіевай Лаўры Дзмітрый (Драздоў) 
з тытулам «біскуп Полацкі і Віцебскі» [Говейнович, 2012, с. 3]. Гэтыя падзеі азначалі аднаўленне 
царкоўнага жыцця ў Полацку.

Такім чынам, у пытанні захавання і аднаўлення гісторыка-культурнай спадчыны Полацка пе-
рыяд 1917–1991 гг. вылучаўся крайняй супярэчлівасцю: гэта была пара незаменных страт, але ў 
той жа час і значных здабыткаў (дадзены тэзіс выкарыстоўваецца і ў дачыненні да другой паловы 
1960-х гг.). У ліку галоўных страт варта назваць: знішчэнне Барысаглебскага (Бельчыцкага) мана-
стыра хІІ ст. (канчатковы знос – 1932 г.) і разбурэнне ў 1964 г. Свята-Мікалаеўскага сабора з часткай 
езуіцкага калегіума. У 1925 г. камісія па ахове помнікаў даўніны пасля абследавання будынка было-
га Барысаглебскага манастыра з мэтай выяўлення стану комплексу і наступнага яго ўтылітарнага 
выкарыстання пастанавіла, што аднаўленне манастыра эканамічна неапраўдана. Аднак дадзенае 
рашэнне было абгрунтавана імкненнем савецкай улады прыбраць элементы гісторыка-культурнай 
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спадчыны мінулага. Свята-Мікалаеўскі сабор з’яўляўся архітэктурнай дамінантай цэнтральнай 
плошчы горада і не ўпісваўся ў бачанне сацыялістычнага аблічча Полацка згодна з генеральным 
планам рэканструкцыі Полацка 1936 і 1948 гг.

Станоўчай тэндэнцыяй дадзенага перыяду стала выкарыстанне ва ўтылітарных мэтах шэрагу 
помнікаў гісторыі і культуры, што з’явілася прычынай іх частковай або поўнай захаванасці (Свята-
Еўфрасіннеўская царква сярэдзіны xIx ст., Сафійскі сабор xI–xVIII стст., лютэранская кірха канца 
xIx ст.). Акрамя таго, важнай вяхой у пытанні захавання і прымнажэння гісторыка-культурнай спад-
чыны Полацка стала стварэнне ў 1967 г. Полацкага гісторыка-культурнага запаведніка. У 1985 г. 
ПГКЗ стаў установай, якая каардынавала пытанні аховы гісторыка-культурнай спадчыны Полац-
ка, папаўнення і захаванасці археалагічных калекцый. У склад ПГКЗ былі ўключаны ўсе помнікі 
археалогіі і культуры, а таксама музеі горада. Як вынік, 16 ліпеня 1990 г. ПГКЗ першым у БССР 
атрымаў статус рэспубліканскага гісторыка-культурнага запаведніка.

Генеральныя планы рэканструкцыі і аднаўлення Полацка 1936 і 1948 гг. былі рэалізаваны 
часткова. Зыходзячы з плана 1936 г. змяніліся архітэктурныя дамінанты і распачалося жыллё-
вае будаўніцтва ў Задзвінні і Запалоцці. Дадзеныя пераўтварэнні змянілі аблічча горада, але не 
трансфармавалі яго радыкальна. Маштабы змянення гістарычнага аблічча горада паводле Гене-
ральнага плана «Белдзяржпраекта» 1936 г. маглі быць больш значныя. У прыватнасці, меркавалася 
вызваліць ад старой «мяшчанскай» забудовы гарадскую прастору ў цэнтральнай (правабярэжнай) 
частцы Полацка, знішчыўшы пры гэтым частку гістарычнай жылой і культавай забудовы.

З задач Генеральнага плана 1948 г. удалося ажыццявіць забудову праспекта К. Маркса, а так-
сама зрабіць добраўпарадкаванне правабярэжжа Заходняй Дзвіны ў межах гарадской рысы. З ад-
наго боку, частковая рэалізацыя плана 1948 г. шмат у чым прадвызначыла сучасную забудову і 
выгляд цэнтральнай часткі Полацка. З другога боку, поўнае ажыццяўленне плана прывяло б да 
катастрафічных наступстваў для гістарычнага аблічча Полацка, якое склалася на працягу стагоддзяў. 
Сярод станоўчых момантаў рэалізацыі Генеральнага плана рэканструкцыі і аднаўлення Полац-
ка 1948 г. у культурнай сферы варта адзначыць стварэнне і дзейнасць Полацкага педагагічнага 
інстытута імя Ф. Скарыны (1953–1958 гг.).
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заключЭнне
1. Працэс станаўлення Полацка як цэнтра першага дзяржаўнага ўтварэння на беларускіх землях 

пад назвай «Полацкая зямля» з Іх ст. праходзіў на мясцовай славянскай (крывіцкай) аснове. Полацк у 
хІ ст. стаў найбуйнейшым горадам на тэрыторыі Усходняй Еўропы, а полацкія князі Рагвалодавічы ў хІ–
хІІ стст. захавалі выключнае права на кіраванне Полацкай зямлёй і шанавалі калектыўную памяць пра 
родапачынальніка дынастыі – скандынаўскага князя Рагвалода, князёў Брачыслава Ізяславіча і Усяс-
лава Брачыславіча, пры якіх Полацкае княства як самастойная ўсходнеславянская дзяржава зведала 
найвышэйшы росквіт.

Узбуйненне тэрыторыі Полацка, інтэнсіфікацыя рамеснай і гандлёвай дзейнасці яго насельніцтва 
непасрэдна былі звязаны з палітычнымі абставінамі, а менавіта – мірным пераходам улады да сыноў 
Ізяслава Уладзіміравіча і замацаваннем у хІ–хІІ стст. асобнай княжацкай дынастыі Рагвалодавічаў. Другім 
складальнікам  росквіту Полацка з’яўляюцца сацыяльна-эканамічныя працэсы, у тым ліку ўсталяванне 
данніцкіх адносін полацкіх уладароў над балцкімі плямёнамі Ніжняга Падзвіння і манаполіі на гандаль ў 
Заходнедзвінскім басейне. 

У рэпрэзентацыі ўлады полацкія князі Рагвалодавічы выкарыстоўвалі знакавыя, вобразныя і 
ідэалагічныя сімвалы, характэрныя для ўлады Рурыкавічаў. Ідэалагічная аснова абгрунтавання ўлады ў 
Рурыкавічаў і Рагвалодавічаў была агульнай і заснавана на прынцыпах хрысціянскага (праваслаўнага) 
светапогляду і маралі. Яна ж, гэта канфесіянальная (праваслаўная) аснова, і прадвызначыла ў xI–
xII стст. адзін з галоўных складальнікаў паняцця «Русь» у шырокім сэнсе. Сярод хрысціянскіх прынцыпаў 
функцыянавання ўлады ў сімвалічным значэнні галоўную ролю ігралі так званыя «княжацкія» культы і 
абрады, галоўным з якіх быў абрад інтранізацыі ў Полацкім Сафійскім саборы. Адметнай рысай полацкіх 
Рагвалодавічаў з’яўляецца наяўнасць унікальных і рэдкіх імёнаў князёў, нехарактэрных для агульнару-
скага княжацкага антрапанімікона і ў цэлым для ўсяго насельніцтва Полаччыны. Дадзеная асаблівасць 
з’яўляецца яскравай рысай самаідэнтыфікацыі Рагвалодавічаў у рэпрэзентацыі іх княжацкай улады.

Асаблівую ролю ў станаўленні дзяржаўнасці Полацкай зямлі адыгрывалі асобы княжацкага роду. 
Полацкія князі Рагвалод, Брачыслаў Ізяславіч і Усяслаў Брачыславіч як палітычныя дзеячы былі шырока-
вядомы на прасторах тагачаснай Еўропы. Не менш значнымі асобамі ў дадзеным кантэксце з’яўляюцца 
полацкія князёўны – Рагнеда і Еўфрасіння. Адмысловы выбар Еўфрасінні, дачкі князя Святаслава-Георгія 
і ўнучкі знакамітага полацкага князя Усяслава Брачыславіча, на карысць манаскаму служэнню абумовіў 
яе асабісты патранат у стратэгіі развіцця Полацка як значнага духоўнага і культурнага цэнтра з шэра-
гам унікальных рыс. Гэтыя ўнікальныя рысы праявіліся ў статусе Еўфрасінні, уладальніцы двух актавых 
пячацей – пячацеў ігуменні і асабовай, а таксама ў яе шырокіх паўнамоцтвах у парадыгме забудовы 
створаных ёй двух манастыроў з унікальным, не маючым аналагаў на Русі помнікам манументальнага 
дойлідства – царквой Святога Спаса.

2. Полацкае княства з першых этапаў фарміравання ВКЛ вылучалася ў параўнанні з астатнімі 
землямі Русі, якія сталі складовай часткай новай дзяржавы. Валоданне Полацкай зямлёй лічылася 
сучаснікамі самым каштоўным здабыткам. З князямі Полацка часоў ВКЛ даводзілася лічыцца не толькі 
новым літоўскім уладарам, іх прызнавалі і заходнія суседзі. Дадзены феномен абумоўлены глыбокай 
гістарычнай традыцыяй успрымання насельніцтвам беларускіх зямель Полацка як галоўнага культурнага 
і адміністрацыйнага цэнтра, вядомага з «даўніны», а яго уладароў – сваімі абаронцамі. Легітымнасць іх 
праўлення, а таксама наяўнасць асаблівага статусу сярод іншых князёў не аспрэчвалася. Такім чынам, 
Полацкая зямля займала асобнае месца ў палітычнай сістэме ВКЛ, а яе правіцелі, хоць паступова і 
ўвайшлі ў цэнтральную іерархію намесніцтва, мелі моцны ўплыў і самастойнасць. 

3. Пасля Лівонскай вайны (вызваленне Полацка адбылося ў 1579 г.) адбываецца канчатковае замаца-
ванне дзяржаўнай ідэнтычнасці насельніцтва Полацка як складовай часткі ВКЛ. З’яўленне і замацаванне ў 
Полацку ордэна езуітаў садзейнічала мадэрнізацыі гарадской прасторы, якая набыла нечуваны размах у 
xVIII ст. і была ўвасоблена ў маштабным будаўніцтве сеткі каталіцкіх кляштараў. Ідэнтычнасць насельніцтва 
Полацка ў большай ступені адпавядала тэндэнцыям развіцця ВКЛ як поліканфесійнай, поліэтнічнай і муль-
тыкультурнай дзяржавы дзякуючы шматлікім кантактам з выхадцамі з Цэнтральнай і Усходняй Еўропы. На 
прыкладах шэрагу сюжэтаў твораў дэкаратыўна-выяўленчага мастацтва з Полацка і Полацкага рэгіёна мож-
на меркаваць не толькі пра непасрэднае знаёмства з заходнееўрапейскай культурай, але і пра ўкараненне 
шэрагу яе рысаў у арганізацыі жыццёвай прасторы, эстэтычных перавагах насельніцтва.

4. Полацкацэнтрычны варыянт беларускай гістарыяграфіі, трактаванне гісторыі Полацкай зямлі 
ў катэгорыях беларускай дзяржавы, быў створаны ў хІх ст. у асяроддзі беларускіх інтэлектуалаў, якія 
лаяльна ставіліся да Расійскай імперыі. У гэтым самым асяроддзі быў створаны міф пра кантынуітэт 
паміж дзяржаўнасцю Полацкага княства і ВКЛ. Тэксты падручнікаў па гісторыі Беларусі пачатку xx ст. 
(В. Ластоўскага, У. Ігнатоўскага) з адзнакаю ролі і месца Полацка ў дзяржаватворчых працэсах былі па-
будаваны ў рамках канцэптуальных падыходаў іх папярэднікаў і стварылі аснову будучай беларускай 
нацыянальнай гістарыяграфіі і фарміравання будучай беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці.
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Полацк у складзе Расійскай імперыі захаваў статус значнага рэлігійнага, культурнага і эканамічнага 
цэнтра беларускіх зямель. З аднаго боку, за гэты час на працягу хІх – пачатку хх ст. Полацк страч-
вае шмат самабытных сярэдневяковых рыс у забудове і планаванні, з другога – ствараюцца ўмовы 
для капіталістычнага развіцця, што часткова кампенсуе гэтыя страты шляхам мадэрнізацыі гісторыка-
культурнай спадчыны. Істотна мадэрнізуецца і гарадская прастора, пачынаецца імклівы рост тэрыторыі 
Полацка. Гістарычная памяць пра Полацк як пра некалі значны дзяржаўны цэнтр часткова захавалася ў 
гарадской прасторы.

5. Гістарычная памяць пра Полацк як пра старажытны дзяржаўны цэнтр, таксама як і справа захавання 
гісторыка-культурнай спадчыны Полацка, у савецкі перыяд (1917–1991 гг.) вылучалася супярэчлівасцю: 
гэта быў час незаменных страт, але ў той жа час і значных здабыткаў. У ліку галоўных страт варта на-
зваць знішчэнне Барысаглебскага (Бельчыцкага) манастыра хІІ ст. і Свята-Мікалаеўскага сабора з част-
кай езуіцкага калегіума. Важнай вяхой у пытанні захавання і прымнажэння гісторыка-культурнай спадчы-
ны Полацка стала стварэнне ў 1967 г. Полацкага гісторыка-культурнага запаведніка. У савецкі час полацкі 
Сафійскі сабор зноў стаў важным ідэалагічным сімвалам: наяўнасць у Полацку, Кіеве і Ноўгарадзе 
Сафійскіх сабораў сведчыла на карысць афіцыйнай дактрыны пра існаванне ў x–xIII стст. «старажыт-
нарускай народнасці» і адзінай дзяржавы ўсходніх славян – Кіеўскай Русі. Гэты фактар стаў прычынай 
маштабнай рэстаўрацыі Сафійскага сабора ў Полацку, што, адпаведна, прадвызначыла захаванне да 
сённяшняга дня гэтага сімвала дзяржаўнасці старажытнай Полацкай зямлі.
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