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СЛО ВА ДА ЧЫТА ЧА
Чалавек без памяці — пат алогія . Такі ж
хворы i народ, які не ведае с вайг о мі нулага,
страці ў гіс тарыч ную памя ць. Народ без т акой
памяці не мае буд учы ні. Ё н раней ці пазней
знікае ся род боль ш з гуртаваных суседз яў. Таму
так важна вед аць, адкуль мы на гэт ай зя млі ,
які ад олелі шля х, калі перамаг алі i дз е
памы лялі ся, каб вопыт продкаў як паход ня
асвятляў нам кі рунак у будуч ыню.
Выт окі г іст оры і беларусаў — у цёмнай
бездані т ысяч аг оддзя ў. Таму зд аецца, шт о
сляды мінулых пакаленняў з ацерлі ся ў бяс памяцт ве, з ніклі наз аўс ё ды . Але ж ніч ог а чалавечаг а, колісь жы вога, не прападае без ас тат ку, нават с а с таражыт нейшы х д апісь мовы х часоў. Толькі т прэ ба бы ць уважлі вы м i дапыт лі вым, адч уваць душою повязь э пох, i т ады з ямля
пачне адчы ня ць свае тая мні цы , i процісі нагадаюць пра ся бе — каменнай пры лад ай, з нойдзенай дз е не будзь на рач ны м беразе, абломкам
глі нянаг а гаршка, стромкі мі схіламі г арадзі шча,
курганамі, здз івяць г армоніяй мураванак, загад кава г лянуць вачы ма ст арад аўні х ід алаў. Ну а з
паз нейшы х с таг оддзя ў, калі навуч ыліся пісьмёнам, нават i прамовя ць са ст аронак рукапіс аў i
першад рукаў. I паўс тануць перад табою вобразы даўнія Краю, я кому с ёння імя — Беларусь.

НАПР АДВЕСНІ

Каля 500 млн гадоў назад большасць т эрыто рыі Беларусі
займала мо ра. Толькі яе паўночна-зах одняя ўскраіна
заставалася су шай, дзе ра спасц іралася б езжыццёвая
камяніста я раўн іна.

Да таго моманту, я к на ўзбя рзжжах Дняпра i
Прыпяц і праляглі першыя ча лавечыя сляды, на ш край
— яго воблік, кліма т, жывёльн ы i ра слінны све т —
прайшо ў да ўжэзны шлях раз віцця .
Больш як 0,5 млрд га доў наз ад на тэрыторыі сучаснай Беларусі ўз дыма ліся магутныя горныя х рыб ты,
асобныя ўча сткі якіх на вышыні i велічна сці не са ступалі сённяшн ім Альпам. Шма тлікія вулканы, вывяргалі лаву, за сыпа лі попелам. Землятрусы ска ланалі
наваколле.
Праходз іў ча с. Ba да i вецер нішчылі скалы. Горы
пера тва раліся ў камян істыя безжыццёвыя п устэльні.
Апускалася суша, i мо ра, у я кім ужо зара дзіла ся жыц цё, залівала зям лю. За тым яно зно ў паступо ва адступала.
Каля 440 млн гадо ў назад перамя шчэнні зямной
кары запаво ліліся i бераг авыя лініі ма рскіх вадаёма ў
ста лі бо льш устойлівым і. Яны праходзі лі паміж
Мінскам i Ма ла дзечнам, а та ксама на захад а д
Пінска. Большасц ь жа тэрыторыі займа ла раўнінна я
суша . Яе ўзбя рэжжа пача ло зара стаць першымі

Каля 500 млн гадоў назад у моры ўжо існавала жыццё.

Каля 400 млн гадоў назад жыццё пачынае з вад ы
пераб ірацца i на сушу, на ўзбярэжжах з' яўляюцца
прымітыўныя ра слін ы i жыв ёлы.

Каля 300-250 млн гадоў назад наш край пакрывал і
лясы з г іганцкіх папарацей, хва шч оў. З ix завалаў,
занесеных пяско м i глеем, ме сцамі пазней утварыўся
каменны вугаль.

Сцэна з жыцц я гіганц кіх яшча раў каля 200 млн гадоў наза д.

Бранта заўры — вел ікан ы ме зазой скай эры.

Яшчары ў мезазой скі
час панавалі не толькі на сушы i ў вадзе,
але i ў небе.

Каля 50-45 млн гадоў назад тэрыторыя Белаpy ci яшч э
была
прыморскім
кра ем з субт рап ічнымі лясамі i над
прыб ярэжнымі пясчанымі пляжамi ўздымаліся
паль мы.
Пазней мо ра назаўсёд ы пакінула нашы
земл і.

Дзінат эрый — дaлёкі
прода к суча сных
сланоў.

наземнымі раслінамі. Сяро д ix поўза лі земнаводныя , якія
ўжо прывыклі на пэўны час пакідац ь ро дную водн ую
стыхію.
Затым мо ра на доўга адступ іла ад межа ў Бела русі, каб
праз некалькі мільёнаў га до ў затапіць яе амаль по ўнасцю . У
гэты ча с панава ў га рачы i во льготны клімат. На невя лікай
прасторы сушы паміж Бера сцем i Гародняй ра слі першыя
лясы з вялізных папарацей, хва шчо ў, дзераз ы, у якіх ужо
трап ляліся ска рпіёны i мнаганож кі. На ўзбярэжжах i ў
балотах раска шава лі земнаводныя істо ты.
Каля 350 млн га доў на зад на по ўдні Бела русі адбываюцца разлом ы i апусканні зямной кары. Зноў за люта валі
вулкан ы. З атым гіганц кая , глыбінёй у 2-5 км, упа дзіна на
дне мора на працягу мільёна ў гадоў нача ла запа ўняцца
асадкавымі паро дамі. Ся род ix мы i знаходзім сёння
магутн ыя па клады мінера льн ых солей.
Неўзабаве пача ўся так з ваны каменнавуга льны перыяд у
гісто рыі Зям лі (каля 300 млн га до ў наза д). Заб уя лі трапіч ныя ля сы, сяро д якіх узвыша ліся гіганц кія папа раці i хва шчы вышынёй у 30-40 м. У ба лотах i на прыбярэжжах за валы дрэў зано сіліся пя ском , заплывалі глеем i з часам
ператва раліся ў торф , вугаль, нафту. Каменнавуг альны перыяд быў раем для земнаводных . У лясах з 'явіліся першыя
паўз уны i насяком ыя. Сяро д апо шніх быў i п рода к
сённяшняга пруса ка .
Важнейшы перыя д для раз віцця ж ывёльнага све ту па чаўся 225 м лн гадоў наза д з наступ леныем так званай эры
«сярэдняга жыцця» — мезазой скай . Мо ры зно ў то на ступа лі,
то адступа лі ад на шай тэрыто рыі. У трапічных лясах усё
большала хваёвых дрэў — папярэдніка ў со снаў i ялін. Паз ней пачалі ра спа ўсю джвацца першыя кветкавыя расліны.
Лясныя прагаліны па крыла тра ва.
Мезазой — эра амаль непадзельнага панавання я шчара ў,
дыназа ўраў, якія былі п ра шчурамі вядомых нам змей,
чарапах , яшча рак i кра ка дзілаў. Ян ы запаланілі зям лю i вылучаліся разна стайна сцю памераў, выгля ду, спосаба ў жыц ця — з уба стыя драпежнікі i рахманыя тра ваедныя істо ты,
хутканогія спрытнюгі i пакрытыя моцнымі панцырамі непаваро тлівыя маруды. Неба по ўніла ся ля таючым і я шча рамі з
крыламі, я к у кажано ў. Кішэлі імі воды мораў, а зёр i рэк.
Найбольшыя з яшчараў дасягалі 6 м у вышыню, да ўжынёй
былі да 30 м, а важыц ь маг лі больш я к 50 т.

Аднак сяро д гэтых пачвар б ыццам з фільмаў жах аў ужо
шука лі месца пад сонцам, пакуль я шчэ ня ўпэўнена, першыя
птушкі і, што самае важнае, першыя м лека кормя чыя —
сысун ы. Менавіта апо шнія сталі пачына льн ікам і таго кірунку развіцця жывёльнага свету, які прывёў да ўзнікнення
чалаве ка!
Сысун ы ўжо не адклада лі яй кі, я к паўзун ы, a нара джа лі
дзіцяня т жывымі, адра зу га товым і да актыўнага жыцця , i
выко рмлівалі ix мала ком. Ян ы былі пакуль што прымі тыўныя i малапрыкметн ыя, дробныя ростам i трыма ліся да часу
за кулісам і «сц эны Жыцц я», на якой усе гало ўныя ро лі
займалі яшча ры.
Каля 70 м лн гадо ў назад у гісто рыі Зям лі па чынаецца
«эра но вага жыцц я» — кайназойская . Яна працяг ваецца i
сёння.
За час кайназою воб лік планеты пача ў паступова наб ываць знаёмыя нам абрысы. Утварыліся Між эемнае i Чорнае
моры, узняліся Альпы, Карпа ты i Ка ўка зскія горы. Прыкла дна 45 м лн гадо ў наз ад мо ра канча тко ва па кінула тэрыторыю Беларусі, i з гэтага ча су яна пера тва рыла ся ў
кантынентальны край.
У пачатку кайназою кліма т Беларусі б ыў я шчэ суб трапічны i над пясчан ымі марскім і пляжамі ўз дыма ліся пальмы. З часам усталя валіся ўмераныя тэмпературы. Трапічныя i суб трапічныя ля сы ўсё больш саступалі месца шыракалістым , а на по ўначы краю — хваёва -шырака лістым.
У самым канцы папя рэдняй мезазойскай эры на ўсім
зямным ша ры за каро ткі ча с вымерлі ама ль усе я шча ры, а
таксама шмат якія сысуны. Знікла i ка ля па ловы кветкавых
раслін. Што зда рылася? На конт г этага існ уе шма т меркаванняў. Згодна а днаго з ix — а дбылася нейкая касмічная
ка тастрофа , рэз ка змяніла кліма т. Частка ра сліннага i ж ывёльнага свету, а сабліва я шча ры, не змагла прыстаса вацца
да новых умо ў.
Жыццёвую прастору, якая так нечакана была выз валена
ад яшчара ў, у хуткім часе запаланілі сам ыя разна стайныя
сысун ы. Ся род ix ужо ў па чатку кайназойскай эры
вылучыліся ма лпападобныя істо ты, я кія зна чна пазней
развіліся ў розныя віды ча лавекападобных малпа ў.

Частка з ix паступова начала набывац ь рысы, хара ктэрн ыя
для б удучага ча лавека ,— ужывала не толькі ра слінную, але i
мясную ежу, выпраца вала больш п рамастая чую паходку,
пача ла ка рыстацца па лкам і i камянямі.
Нарэшце, каля 2 млн гадоў наза д у трап ічных зонах
Афрыкі i Па ўднёва -Усхо дняй Аз іі з 'явіўся першы сапра ўдны
чалаве к, хоц ь знешне i модна падобны я шчэ на малп у. Ён
мог хадзіць, выпраста ўшыся на двух нагах, ра ско лва ў
камяні i раб іў з ix першыя п рымітыўныя нрылады працы,
пачаў ка рыстацца агнём i меў адносна вялікі гала ўны мозг.
З часам гэта істо та навучылаея захоўваць агон ь i пераносіц ь
яго з месца на месца, пачала майстравац ь з галля і, мабыць,
скур прытулкі-павеці а д непагадзі i прыкрывац ь хало дным
часам скурамі i цела . Усё гэта да зволіла нека то рым групам
першых людзей выходзіц ь за межы трогііка ў i суб троп іка ў i
пасяляцца ў краях з умераным кліма там.

Царо м звяроў ледав іковай эпох і
стаў мамант — валасат ы слон
з гарбом, у якім назапашваў ся
тлушч на зімовую б яскорміцу, i
малымі, каб не адмярзал і, вушамі.

КАМ Е Н НЫ ВЕК
У ПАЛОНЕ
ВЕЧНАЙ
М ЕРЗЛАТЫ

Карта першапачатковага за сяленн я
Беларусы 1 — 4
—
месца знаходжанн і кра мянёв ых вырабаў неанд эртальскага чалавека;
а, б — Юрав іцка я i Ве рд ыжска я познепалеалітычн ыя стаян кі. На
поўначы Белару сі адзначана мяжа ледавіка, ст рэл кі пункцірных л іній паказваюць шлях і пран ікнення плямёнаў паляўнічых на
паўночных аленяў.

Як бачым, за радж энне i развіццё стараж ытнейшых людзей
адбывала ся да лека за межамі Бела русі, у краях з цёшіым
кліма там . У нас жа наступалі суровыя ча сы. Пахала данне,
што намеціла ся яшчэ ў пачатку кайназойскай эры, ка ля 10
млн гадо ў назад, п рыкметйа ўзмацніла ся . I ў да лейшым х валі
холаду ўсё часйей i на больш працяг лы ча с пачынаюц ь
накочвайДа на на шыя землі.
1 млн гадо ў назад на планеце пачалася эпоха Вя лікіх зледзяненняў. Адпаведна гэтам у на тэрыто рыі Бела русі істо тна
змяніўся жывёльны i ра слінны свет. У лясах усё большае
месца пачынаюц ь

Гурт неанд эртальцаў — пе ршых люд зей Цэнтраль най Еўропы рушыў у нябл ізкі шлях.

Во стра канечн ік неанд эртальца, знойдзены на Гомель шч ыне.

Кра маньёнец, што з' яв іўся на паўднёвым усходзе Бела русі каля 25
тыс. гадоў назад, ужо быў цалкам
падобны на суча сных людзей.

Валасат ы насарог, праб іт ы коп' ямі. Г рав іроў ка на
камен і. Фран цыя.

Паляванне на ма манта ра тавала чалавека ў сурову ю
ледавіковую эп оху, давала яму мяса, тлушч, ску ры, ко сткі.
Таму та кое важнае ме сца в ыяв ы маманта займаюц ь у
палеалітычн ым ма стацтве — у гравіроў ках, малюн ках,
скульпту рах.

Толь кі

гу ртам

можна

было

а долець

маманта. Сучасны малюна к.

Познепалеалітычн ы
нож-кінжал з рэканст руяванай рука яткай (в. Юрав іч ы
Калін кав іцкага р-на).
Познепалеалimычн ыя людзі будавал і сабе
хаціны з костак ма манта, жэрдак,
звярыных скур. Рэкан ст рукцыя.

займаць хваёвыя пароды дрэў. Ся род ix знаходзілі прытула к
i спажыву ля сныя быкі, ла сі, мядз ведзі, ва ўкі, коні, баб ры.
Пра ўда , трапля ліся i нязвыклыя для нас жывёліны — сланы i
маста донты, наса рогі. Нека то рыя ix віды пачалі паступова
прыста соўвацца да паха ладанняў i па крывацца г устой i
доўгай поўсцю.
Асабліва хало днымі перыя дамі на гарах Скандынавіі пачыналі ўтварацца маг утныя ледавікі та ўшчынёй у некалькі
кіламетра ў. Яны спа ўза лі ў ніж эйшыя мясц іны, запа ўня лі
катлавіну Балтый скага мора , рухаліся на п расторы П аўно чнай Еўроп ы. Перыяды максімальна жорсткага кліма ту i прасоўвання леда віка дале ка на поўдзень, ажно да суча снага
Кіева , змяняліся адно снымі пацяпленнямі. Тады пачына ла ся
раставанне i адступанне ледавіко ў. У выніку ад ix зноў вызваля ліся вялікія п ра сто ры, я кія па крываліся раслінна сцю,
зася ляліся жывёламі i птушкам і. У шма тлікіх ва даёмах з 'я ўляліся рыбы. А сабліва моцныя пацяпленні вя лі да міжледавіко ўя ў, калі лёд зніка ў нава т з горных вяршынь На рвегіі.
I ў любы гэты час сп рыя льнага кліма ту першы чалаве к ужо
мог трапіць на землі Бела русі.
Аднак на ступныя зледзяненні быццам гіганц кім плугам
пераворва лі з ямную паверхню, по ўнасцю мяняючы рэльеф.
Шматметро выя а дкла ды пя ску, г ліны i жвіру за крыва лі берагі рэк. Па водкі п ры ра ставанні лёду, я кія можна ра ўняц ь
з патопамі, разм ыва лі i перамо лвалі ўсё нава колле . Таму,
калі i жыў чалавек на на шай тэрыторыі ў міжледавіковыя
часы, сляды яго та кога ста раж ытнага знаходжання па куль
што выявіць не ўдаецца.
Прыкла дна 90 тыс. га доў назад па чало ся апо шняе зледзя ненне. Зноў па сунуліся на поўдзень ільды i вечная мерзлата пача ла ско ўваць зямлю . Месца змешаных ля соў заня ла
тайга. На рэшце i яна вырадзіла ся, са ступ іўшы пра стору тундры. Ся род жывёльнаг а свету, хара ктэрнага для хало дных
краё ў, асабліва вылучаліся маманты i вала са тыя на сарог і.
Вось у такіх умовах паступовага наступ у леда віка i адб ылося найпершае, вя домае вучон ым, пранікненне стараж ытнейшага чала века на тэрыторыю Бела русі. Сля до ў тага ча сных пасяленняў пакуль што не выяўлена. У некаторых мя сцінах беларускага Падняп роўя знойдзены толькі а дзін кавыя
вельмі арха ічныя крамянёвыя прыла ды — вастра кі,
скрэб лы, раза кі з тоўстых адшчэпа ў. Яны належа лі
ста раж ытн ым людзям так з ванага неандэрта льскага тыпу,
якія 100-40 тыс. га до ў наза д засяля лі Еўроп у.

З'я ўленне гэтых людзей на тэрыто рыі Бела русі i ра спача ло
нашу гісторыю .
Першаж ыхары яшчэ істо тна а дро зніва ліся а д на с з вамі — былі ц рысадзістыя, моцнага скла ду цела, з пахілым
ілбом над выступаючымі на дбро ўямі, са ско шаным
падбаро дкам . Аднак ян ы ўжо ра спальвалі вогнішчы, каб
абагрэцца i за смажыц ь мяса , умелі будавац ь нейкае
падабенства жытла, п рыкрыва лі цела скурамі, з крэменю,
костак i дрэва выраблялі неабходн ыя для прац ы i палявання рэчы. Неандэрта льц ы ўжо маглі параз умецца між
сабою сло вамі, што было а сабліва неабходна пры кале ктыўным за гонным паляванні. Мелі заро дкі рэлігіі, бо памерлых хава лі ў магілах . Каб лепш суп рац ьстаяц ь суро вым
умовам існавання, яны аб 'я дноўваліся ў першаб ытн ыя
ста ткі, дзе было падна чаленне аўта рытэту i моцы важ ака ,
пэўнае планаванне занятка ў, а сабліва палявання , падзел
працы па яго хара ктару паміж ж анчынамі i муж чынамі,
даро слымі i па длеткамі.
Па невядомых я шчэ прычынах каля 40-35 тыс. гадо ў
назад неандэртальцы ца лкам зніклі. Ix месца заня лі людзі
так званаг а краман ьёнскаг а тып у, я кія знешне амаль не
адрозніваліся ад сённяшніх еўрапейцаў. У ча се паміж 262З тыс. гадо ў наза д краманьёнцы на да волі прац яглы ча с
праніклі i на поўдзень Беларусі. Па д шма тметро вымі пя счанымі наносам і ка ля вёса к Юра вічы Ка лін кавіц кага i Бердыж Чачэрскага раёна ў археолаг і знайшлі дзве стаян кі
гэтага ча су. Ян ы адно сяцца да позняга перыяду ста ра жытнага каменнага веку — па леаліту (па -грэча ску «палаё с» —
ста раж ытн ы, «літос» — ка мень).
Раскопкі беларускіх i суседн іх познепалеалітычн ых паселішча ў дазва ляюць да волі по ўна ўявіць жыццё ix ж ыхароў. Марозн ыя зім ы, п рахало дныя летнія месяц ы — та кі
быў непрыветн ы клімат таго часу. На вока л прасц іра ла ся
бяскрайняя тундра , i толькі ў зацішных ніз інах чэз лі
хмызняк i карлікавыя дрэўц ы. Моцныя хало дныя вя тры
прымуша лі людзей будавац ь прыземістыя до ўгача совыя
жытлы з коста к i скур ж ывёла ў, на сіць цёплую скураную

вопра тку, безупынна паліц ь агн ішчы — на стаянках выя ўлены аг ромністыя пла сты перапаленага ка сцянога вуга лю.
Тагачасныя першабытныя людзі, аб 'яднан ыя ў мац ярынскія рода выя аб шчыны, у мел i выраб ляц ь разна стайныя
крамянёвыя прыла ды — вастракі, наж ы, скрабкі, разцы,
прако лкі, а таксама ка сцяныя — шылы, іголкі, да ўбешкі.
Асноўн ым ix заня ткам было паляванне на паўночных слано ў
— мамантаў. Здабывалі та ксама ва ла сатых наса рогаў,
першабытных б ыко ў, паўно чных а леняў, коней, мя дзведз яў,
ваўко ў, зай доў, пясцо ў. Збіра льн іцтва i рыбало ўства былі
распа ўсюджаны менш. У краман ьёнцаў ужо існа валі даво лі
складан ыя сістэмы вера вання ў, ся род я кіх а саблівае месца
займалі культы жывёл, душ памерлых, ж анчыны-маці. Ра звівалася а рнаментальнае i выя ўленчае ма стацтва.
Аднак i друга я спроб а першаб ытнага чалавека замац авацца на тэрыторыі Бела русі паця рпела няўдачу. 19-18 тыс.
гадоў наза д ледавік дасягнуў раёна ў сённяшніх Г родна , Вілейкі, Во ршы. На ва т ле тнімі месяц амі на по ўдні Беларусі
здара ліся зама раз кі. У такіх невыносна суровых умо вах існаванне краманьёнцаў спынілася . Пага слі на берагах
Дняпра i П рыпяц і апо шнія вогнішчы.

ПАЛЯЎ НІЧ ЫЯ НА
ПАЎ Н0ЧНЫХ АЛЕНЯ Ў

Паўночныя алені на на скальным малюн ку
познепалеалітычнага часу. Францыя.

Каля 17 тыс. гадо ў назад на ўсёй Зямлі i, зраз умела , на
Беларусі таксама, па чало ся імклівае пацяпленне. Яно, як i
папярэдняе пахаладанне, не адбывала ся пла ўна . Ледавік
раставаў, а дступа ў, але на дараліся перыя ды ў сотні i тысячы гадо ў, калі зноў мацнела сібернае дыханне Поўначы.
Тады ледавік п рыпыня ўся або нава т зно ў па шыра ўся на
поўдзень, быццам спраба ва ў вя рнуц ь страчанае. Адна к цяпло брала сваё, i праз 7 тыс. га доў ледавік адступіў да
сваёй першапачатковай калыскі — гор Скандына віі i канчаткова там раста ў.
Адступаючы, леда вік пакіда ў пасля сябе ўзго ркі глін ы i
жвіру, ра ўніны, дзе на дне талых па тока ў i шыро кіх лагчын
адклада ліся пяскі. Зямля я шчэ была мёртвая , з вечнай
мерзлатой . Але, чым да лей адступа ў леда вік, тым усё больш
край пачына ў пакрывацца, хоць я шчэ i зусім кво лай,
тун дра вай ра слінна сцю. За тым густа зазелянелі берагі
незлічоных рэк i азёра ў. I вось на гэтай тундры, дзе
аленевы мох — ягель се рабрыў лаго дныя сх ілы ўзгорка ў,
з'явіла ся мноства дзікіх жывёл, i ся род ix найбольш —
паўночных аленя ў.
Каля 12 тыс. гадо ў назад, у сам ым канцы палеаліту, з
ноўдня i захаду на зямлю Беларусі, я кая ўжо даўно
забыла ся пра цяпло ча лавечага вогні шча, прыйшлі

Тыпы ста ражытнейшых
кра мянёв ых на канечнікаў
ст рэл з т эрыто рыі
Белару сі.
Паляўніч ы канца
палеаліту, узбро ены
лукам са ст рэла мі i
касц яным га рпуном на
дрэўку.

Паляванне лучнікаў на
аленяў. Наскальны малюнак канца палеаліту.
Іспанія.

плямёны паляўн ічых на паўно чных аленяў. Гэта было рухавае насельніц тва , якое часта перамя шча ла ся з месца на
месца, бо яго а сноўна я здаб ыча м ігрыра вала . Летам алені
адыходзілі на поўна ч, б ліж эй да бераго ў ха лоднай Балтыкі,
дзе можна было ра тавацца а д машка ры, зімой — пад
зацішак ля со ў, якія ўжо з 'явіліся на ўзбя рэж жах П рып яці.
Асноўнай паля ўнічай зброяй новых жыха роў на шага
краю стаў лук ca стрэламі. Л ук — фа ктычна першае механічнае прыста са ванне, вынай дзенае чала векам. У ім выкарысто ўва ла ся энергія пруг кага дрэва .
У папярэднюю эпоху, ка лі гало ўнай здабычай былі вялізныя непаваро тлівыя маманты, паля ванне было пера важна
загонным усім ча лавечым г уртом, з до ўбнямі, камянямі,
цяжкімі коп'ямі. За раз , ка лі дзічына ста ла драбнейша я памерамі i х утканога я, та кі спосаб быў далё ка не за ўсёды
эфектыўн ы. Ста ла патрэбна заб івац ь жывёлу на адлегласці.
Таму i вынайшлі лук.
Свае каро ткача совыя паселішчы-стаян кі людзі канца палеаліту ладзілі на берагах рэк, непада лёку б радо ў i перапра ў
аленяў. Жытлом служ ылі лёгкія зб уда ванні з ж эрдак,
крытыя карой i скурамі. Яны нага двалі пазнейшыя сіб ірскія
чумы.
Пры раскопках та кіх стаяна к археолаг і знаходзяц ь пераважна крамянёвыя выраб ы, змай страваныя з ма сіўных
адшчэпа ў i пласцін . Сяро д ix вылучаюцца вялікія лістападобныя наканечнікі стрэл, ра зцы, скраб кі, нажы. Выгля д
знаходак арх аічн ы, грубы, яны я шчэ захоўваюць палеалітычн ыя традыцыі.
З'я ўленне плямёнаў паля ўнічых на па ўночных а леняў
ста ла трэцяй сп робай чала века з ася ліц ь тэрыто рыю
Беларусі, і, як бачым, паспяхо вай.

ТАМ У I З АВЕЦЦА
ВЕК КАМ ЕННЫМ

Кра мянё выя жаўлакі, якія б ыл і
сыравінай
для
вырабу
прыла д
працы i зб ро і ў ка менным веку.

Самыя першыя ча лавекапа добныя істоты ўжо ка рысталіся
палкамі i косткам і, каб выкапаць ядомыя каран і, дастац ь з
дрэва пло д, абаран іцца ад звера ц і ворага або каб упа ляваць
дзічыну. А ле найбольш эфектыўн ым быў камень, а сабліва
востра канечны, заціснуты ў дужай руц э. У х уткім часе, каб
атрымлівац ь вострыя рэж учыя i ся кучыя гран і, камяні
зда ўмеліся разбіваць.
Каля 2 млн гадо ў для чала века камень быў асно ўным
матэрыя лам для выраб у прыла д прац ы i зб роі. Там у гэты
першапача тковы i найда ўжэй шы перыяд чала вечай гісторыі
вучон ыя i наз валі ка менным векам. Адна к за такі працяг лы
час а дбыва ліся шматлікія i істо тныя змены ў жыцці. Уда сканальва лася тэхн іка апрацоўкі каменю, больш разнастайным і станавіліся прыла ды прац ы, развівалася га спа дарчае жыццё, мяняўся духоўн ы свет першабытнага грама дства.
Адпаведна гэтам у каменны век вучоныя падзялілі на
ста раж ытн ы — па леаліт (скончыўся 10 тыс. га доў назад),
сярэдн і — мезаліт (10-6 тыс. га доў на зад) i позні, або новы —
неаліт (6-5 тыс. гадо ў на зад).
Шукаючы розн ыя прыда тныя га тун кі каменю, ра ско лваючы яго, сп раб уючы ап рацоўваць, старажытныя

Адбойн ік i ну клеус.

Ста ражытны майста р ад колвае ад
кра мянёвага жаўлака пла сцін кі.

Магчымыя споса бы в ыіса ры,
стання востра канечн ікаў з
бакавой в ыемкай, якія суст ракаюцца на Бердыжскай палеалітычнай ста янцы.

Спосаб ы работы, скра бко м i ра зцом.

Спосаб ы апрацоў кі крэмен ю.

людзі я шчэ ў палеаліце заўважылі, што найбольш моцныя
i вострыя выраб ы а трымліваюцца з крэменю. Яго ж у свеце, у тым ліку i на Бела русі, шма т. Таму не дзіўна , што
пераважная колькасц ь прылад прац ы i зброі каменнага
веку — крамянёвыя .
Пры апрацо ўцы крэменю старажытны чала век карыста ўся рознымі п рыёмамі i спо сабамі. Аббіўкай ён авало да ў
яшчэ ў ранн ім палеаліце. Такім чынам з буйных кан крэцый — жа ўлако ў або аб ломка ў — а трымліва ліся ручныя секачы — рубілы. Таксама i ў пазнейшыя ча сы, каб
вырабіць ма сіўныя рэчы — ся керы, цёслы, спа чатку
кава лак нарых тоўкі фарма валі шляхам аббіўкі. Для та кой
мэты ўжывалі адм ысловыя камяні выцягн утай форм ы са
сля дамі мноства ўдараў на канцах .
Большасц ь драбнейшых прыла д выраб ля лася з а дшчэпаў i пласціна к, якія сколваліся з падрых таван ых адпа ведных кавалкаў крэменю, якія археолагі наз ываюц ь
нуклеусамі. З краёў такіх нарыхто вак спецыя льн ымі рэтушорам і здымалі ма ленькія лусачкі каменю — рэтушава лі.
Такім чынам рэж учыя i колю чыя ча сткі выраба ў атрым ліва лі з убча ста сц ь, як у ся рпа.
К самам у канцу ста раж ытнага каменнага веку была
выпраца вана большасц ь тыпа ў крамянёвых выраба ў. Г эта
былі на канечнікі стрэл i коп 'я ў, разц ы, скраб кі i скобелі,
прако лкі, нажы i кінжа лы, ся керы i цёслы.
Найбольш шма тлікую груп у выраба ў каменнага веку
складаюц ь нажы. Для ix выка рыстоўваліся розныя п ласцінкі крэменю i нават адшчэпы. Во стра канечныя рэтушаван ыя пла сціны маглі ўж ывацца я к кінжа лы. Другая па
колька сці група выраба ў — скрабкі. Гэта б ылі пласцін кі,
або адшчэпы, у я кіх п рыкруг лены канец апрацо ўва ўся
стромка рэтушшу. Скраб кі служылі пераважна для
здзірання мяз дры са скуры, з якой шылі вопра тку. Для
гэтага ж маг лі п рымяняцца i бо льшыя па добныя п рылады
— скрэблы. На палеа літычн ых ста янках асабліва шма т
розных крамянёвых разцо ў, якімі ап рацоўвалі ка сцяныя
рэчы. Звяртае ўваг у, што ix форма моцна нагадвае
сучасн ыя
мета лічныя .
П ра колкі
май страваліся
з
востра канечных
пласц інак i адшчэпа ў.
Яны былі
незаменныя пры сшыванні скура ў. Асаб ліва вылучаюцца
разнастайна сцю i да сканала сцю выканання на канечнікі

стрэл. У канц ы стараж ытнакаменнага веку i ў пача тку
мезаліту яны б ылі лістапа добныя , часам мелі выг ляд
востра канечнай пласцін кі з рэтушаван ым ско сам.
Крамянёвы наканечнік з'яўля ўся важнай часткай тагачаснай зб роі — лука . А ён з канца палеаліту ста ў
незаменнай прыладай на па ляванні, да таго ж вельмі
эфектыўнай . З моцнага лука можна б ыло вып ускац ь стрэлы
з вялікай сілай, даста тко вай для па ражэння нават б уйной
жывёлін ы. Пры гэтым трэб а зазначыц ь, што калі кін утае
кап'ё пра ля тае звычайна 40-50 м , то страла — далека за
100. Так, напрыклад, да лёкасц ь бою з вя лікага індзейскага
лўка да сягае да 450 м. З эскімоскага лука на невялікай
адлегла сці а лень прабіваецца стра лой наскроз ь, a індзеец з
племені апачаў тое ж мог зраб іць з чалавекам за 300 м.

М ЕЗАЛІТ —
СЯРЭДНІ КАМ ЕННЫ ВЕК

Хара кт эрн ыя тып ы кра мянёв ых мезал ітычных
вырабаў
з
т эрыторыі
Беларусі:
1,
2
—
раннеме заліт ычныя на канечн ікі стрэл; 3, 5, 6 —
вастрыі-ўклад ышы ў ст рэлы, га рпуны i кінжалы; 4
— скрабо к; 7 — ско бля для заглад жвання дрэў каў
ст рэл; 8 — сяке ра.

10 тыс. гадо ў назад скончыла ся ледавіко вая эпо ха i
наступіў ся рэдні каменны век — мезаліт (пагрэча ску «мезос»
— ся рэдні). Кліма т пача ў цяплець, a раслінны i ж ывёльны
свет паступова ста ў падобн ым на сучасн ы. А сабліва
пацяплела ў канцы мезаліту, 6 тыс. гадо ў назад.
З пацяпленнем паўночныя алені адступілі да лёка на поўнач. У след за імі накіравала ся i значна я частка насельніцтва , што спецыялізава лася на паля ванні за гэтым і тундра вымі жывёлінамі. Іншыя ж груп ы паляўн ічых пача лі
прызвычай вацца да ўмоў ж ыцця сяро д ля со ў, я кія ўсё
гусцей па крыва лі тэрыто рыю Беларусі.
Напача тку цяж ка п расачыц ь істотн ыя а дрозненні паміж
матэрыя льнай культурай раннемезалітычных жыха ро ў i ix
папярэднікаў. Толькі на канечнікі стрэл наб ылі меншыя
памеры i апрацо ўва ліся значна лепш. Адна к у познім
мезаліце ўсё ж а дбыліся істотн ыя змены. П а нейкіх
прычынах жых ары стаяна к па чалі выка рыстоўваць мноства
рэтуша ваных дробных крамянёвых выраба ў геаметрычнай
формы. З ix склада ліся рэжучыя i колючыя часткі

Коп' і, лук, ст рэлы ў кал чане, крамянёвыя
нажы. Малюнак- рэканст рукц ыя.

Спосаб ы мацавання ў яка сц і
наканечнікаў ст рэл кра мянё вых уклад ышаў.

Матыка i сяке ра мезал ітычна га часу з рагоў
выса каро днага аленя.
Мезаліт ычныя касц яныя вы рабы:
наканечнік i кінжал з кра мянёв ымі
ўкладышамі ў па зах (Палессе), гарпун (паўднёвая Лimвa пры бела рускім памежжы).

Чалавек ме залітычнай эпо хі.
Рэкан стру кцыя
па
ч эрапе.
Літва.

Тыпы ме залітп ычных жытлаў. Рэканстру кцыі па даных археалаг ічных ра скопак.

саста ўных прылад i збро і — касцян ых кінжалаў, га рп уноў,
наканечніка ў, коп'я ў. Крам яні ўста ўляліся ў выразаныя пазы
касцяной асновы i замацо ўваліся клеем. Акрамя таго , шырока ста лі ўжывацца i далкам ка сдяныя рэчы, асаб ліва
наканечнікі стрэл, ма тыкі, сякеры.
Распа ўсюджанне дробных крамянёвых выраба ў х утчэй за
ўсё звяз ана з перася леннем на тэрыто рыю Беларусі з поўдня i
паўднёвага захаду новага на сельніцт'ва , га спадарка i побыт
якога былі звяз аны з паля ваннем на лясную дз ічын у, вада плаўн ую п тушку. Абарыгены з пла сцінча тым і на канечнікамі
стрэл вымушаны б ылі ўступац ь ча стку сваіх ула дання ў больні
шматлікім нахо днікам.
Раннемезалітычны чала век, як i па леалітычны, большасц ь
харчу меў з паля вання. Ва ўмовах цёплага кліма ту, пры наяўнасці незлічонага мно ства азёра ў, г устой се ткі рэк i рэчак,
істотнае значэнне набывае i рыба лоўства . Рыбу па чынаюц ь
здабываць не толькі гарп унамі, а ле лавіц ь вудамі з ка сцян ымі
кручкамі. З'я віліся ў мезаліце i найбольш эфектыўныя
рыбац кія п рыста саванні — плеценыя з лубян ых вало кна ў
сеткі. Ш ыро ка выка рысто ўваліся i розныя па сткі з п руто ў
тып у б уча ў. З мезалітычнага часу вядомы i находкі першых
выдзе ўбаных з камля дрэва ча ўно ў.
Шмат вільгаці i цяп ла стварыла максімальна спрыя льныя
ўмовы для развіцц я расліннасц і. Непраходныя лясы да крылі
наш край. Многія мелкія азёры інтэн сіўна зараёталі i ператва раліся ў бало ты. Ся род та кой разна стайнай расліннасц і
знаходзілася спажыва i для ча лавека — лісты, сцёблы,
некаторыя ка рані i а сабліва пла ды. Мяркуючы на знаходках з
тарфян іка вых ста янак, дзе захо ўваюцца рэшткі з а рганічн ых
рэчыва ў, а сабліва шма т збіра лі людзі ля сных i вадзян ых
арэха ў. На жа ль, апошн ія сёння амаль вывеліся з бела рускіх
азёр. На зім у раб іліся бага тыя запа сы з сам ых розных яга д i
сушан ых грыбо ў. Збіралі таксама ядом ыя малюскі i свежыя
птушын ыя яйкі, асаб ліва кача к i г усей.
Калі ў палеаліце збіральніц тва мела то лькі зача ткавыя
формы, то ў мезаліце назіраецца яго росквіт. Мабыц ь, з
гэтым заняткам маюць сувя зь знахо дкі пад Смаргонню цэлай
серыі ма тык з раго ў ла ся з прасвідраван ымі для рукая та к
адтулінамі.

НЕАЛІТ —
НОВЫ КАМ ЕННЫ BEК

Карта рассяленн я неаліт ычных плямёнаў
на
тэрыт орыі Белару сі: 1 — дняпроў ска- данецкай; 2—
верхнедн япроўскай; З — нё манскай; 4 — на рвенскай;
5 — ша рападобн ых амфар; 6 — г рабеньча таямкавай
ке раміжі культур.

6 тыс. гадо ў наза д (у IV тысячаго ддз і да н . э.) у гісторыі
першабытнага наеельніц тва Бела русі распа чаўся за клю чны
этап каменнага веку — новы каменны век, або неаліт (пагрэчаску «неос» — новы). Ён працяг ва ўся ка ля 2 тыс. гадо ў
i хара ктарызава ўся важнымі зменамі ў жыцц і нашых
продкаў. У неаліце навучыліся ляпіць гліняны посуд, пача лі
вырабляц ь больш да сканалыя шліфаван ыя каменныя прылады працы, прыступілі да з дабычы крамянёвай сыравіны
шахтавым спосаб ам. А днак важнейшым дасягненнем гэтага этап у ста ла за радж энне i ра спаўсюджанне земляроб ства
i жывёлаг адо ўлі. Такія кардына льн ыя з рухі ў гаспа да рцы ў
сваю ча ргу па ўплыва лі не толькі на матэрыяльн ую, але i на
духо ўную культуру насельніц тва , на ўзаемаадно сіны паміж
людз ьмі, на ix светапогляд i вера ванні. Яны ж выклікалі i
прыкметн ы рост ко лькасц і

Bid на рэшт кі неаліт ычнай ста янкі каля в. Ру саков іч ы Стаўбцоўскага р-на. На прынёман скім узв ышэнн і бачн ы археалагічн ы ра скоп.

Неаліт ычныя
рыбакі. Малюнак па
матэрыялах стаянак
Крыв інскага
тарф яніку.

Спосаб ы

здаб ычы

стара жытн ыя часы.

агню

ў

насельніц тва, якое ўжо магло харчавацца не толькі за ко шт
навакольнай прыроды, але i само гадава ла ста ткі — жывыя
запасы мяса i выро шчвала на па лях а культураныя ра сліны.
Мезалітычныя стаянкі на тэрыторыі Беларусі сустра каюцца не часта. Можна цэлы дзень ісці берагам Немана або
Дняпра i знайсці толькі пару месцаў пасялення тага часнага
чалаве ка. А днак там жа сустрэнеш да дзеся тка бо льшых i
меншых ста янак новага каменнага веку з мноствам знахода к.
Нярэдка ян ы ўтвараюц ь вялікія групы ў некалькі пасе лішча ў.
У пошуках месца ў для ж ыцця неалітычны чалавек пачаў
асвойвац ь берагі i меншых рачн ых i азё рных вадаёма ў.
Мы не ведаем, ці адбыло ся ў пача тку неаліту пранікненне
нейкага новага насельніц тва на тэрыторыю Бела русі . Мя ркуючы па крамянёвых выраб ах, хутчэй за ўсё мясцовае
спра двечнае жыхарства само паступова ўспрымала ад сваіх
паўднёвых i паўднёва-захо дніх суседзя ў усё тое, што было
характэрнае для нова каменнага веку.

НА ПОЛІ I У З АГОНАХ ДЛЯ ЖЫВЁЛЫ

Рагавыя мат ыкі з та рфян ікавай стаян кі
каля в. Зац энне Лагой скага р-на.

На Беларусі невя домы дзікаро слыя раслін ы, якія чалавек мог бы а культурыць з ка рысцю для сябе. Яны раслі
далека на по ўдн і — у Міжэемнамор'і, на Бліз кім Усхо дзе. У
гэтых краях на сельніцтва, якое размножылася , ужо ў
познім мезаліце задумва ла ся аб дадатковых крын іцах ха рчавання, бо шма т дзе ля сы з дзічынай бы л i знішчаны ды i
з-за інтэнсіўнага збіральніц тва зменшыла ся колькасц ь
ядомых дзіка роелых ра слін. Па гэтай прычыне людзі пача лі
аберагаць i даг ля даць участкі зям лі з дз ікай п шаніцай i
ячменем, цыбуляй i ін шай зелянінай. З да ўна прыкме ціўшы, як ян ы размнажаюцца , з ча сам пачал! наўмысна высявац ь у рыхлую з ямлю зярня ты, выса джвац ь саджанцы.
У V — IV тысячаго ддз ях да н . э. уменне вырошчвац ь
расліны распа ўсюдзіла ся i на поўдзень Еўроп ы. У ся рэдняй
жа пала се i больш на поўна ч, дзе

Так выглядалі зе мляроб ы i жы
еёлаводы паўднёвай Бела русі i
Украін скага Падняп роўя ў неалітычны час. Рэканст рукцыя
па чэрапе.

Ста ражытныя сярпы з крамянёв ымі лёзамі i Эра ўлянымі або касцян ымі рука яткамі.

Позненеал ітычныя п рылады прац ы для ручной ап рацоўкі зямлі. Прыбалтыка.

Позненеалітычная вёска ў Цэнтральнай Еўропе. Рэканструкцыя

яшчэ б ыло мноства дз ічын ы i рыбы, новыя фо рмы
гаспада рання п рыж ываліся паво льней. У ix я шчэ не было
асаблівай па трэбы. А днак з ча сам i на шы про дкі пача лі
далучацца да земля робчай сп равы.
Асноўн ымі зерневымі культурамі неалітычнай Еўропы
былі п шаніца i ячмень. П ры г этым больш ха лодная Бела русь
была прыда тнейшая менавіта для ячменю.
Спача тку па д пасевы побач з хацінамі на стаян ках
займалі невя лікія ўчасткі з ямлі. Яны напам іналі сённяшн ія
агародн ыя гра дкі. Г лебу рыхлілі за востранымі каламі, раг авымі ма тыкамі, я кія на саджваліся круглым і пра свідра ванымі адтулінамі на рукая ткі, матыкамі дра ўлянымі. У познім
неаліце, з большым пашырэннем земляробства , пачалі выпальваць i выся кац ь ля сы, расчышчаю чы месцы па д
сапра ўдн ыя палі.
Спелы ячмень можна было на гра дцы зрэзац ь i звыклым
крамянёвым нажом. З развіццём жа зем ляробства , ка лі па д
пасевы сталі адво дзіц ь значныя плошчы, нажы пача лі
рабіц ь больш зручнай серпапа добнай формы. Перац іраючы
зрэз аныя кала сы, з ix здаб ыва лі зерне, якое за тым
перамолвала ся на п лоскіх камянях .
Яшчэ ў г лыбо кай ста ражытна сці з дараліся , мабыц ь, выпадкі п рыручэння дзіцян ят заб ітых ля сных ж ывёл. Так з
часам нека торыя з вя ры п рыз вычаіліся жыц ь каля чала вечага жылля . У мезаліце, а можа i раней, сталі свой скімі
сабака i ко т. У новым ка менным веку многія жывёлы ста лі
насто лькі асвойтаным і, што пачалі ра змнажацца ў ня волі, у
загара дзях. Г эта ўжо б ыло сап ра ўднай жывёлагадо ўляй.
Вядома , што жывёлагадо ўля, як i земля робства , спа ча тку
зарадзілася та ксама ў па ўднёвых землях. Адна к i ў Еўропе
зда ўна вадз іліся дзікія свінні, быкі-туры, козы, коні. Так
што а свойтванне ix магло адбывацца нава т i на нашай
тэрыторыі. Як бы там ні было , але позненеалітычны жыха р
Беларусі ўжо гада ваў коз i авеча к, ка роў, коней, свіней.
Пільнавац ь стата к яму дапамагаў сабака .
Вырошчванне раслін
дазво ліла чала веку ства рац ь
дада тко выя і, як пра віла, па стаянныя запасы ежы, асабліва
зерневай. А крамя таго, сцёблы лёну i каноплі ішлі на выраб
ніта к для тканіны i шыцця. Салома служ ыла падсцілкай
жывёле. Ёй жа маг лі накрываць i стрэхі хацін .

Такімі ж паста яннымі «хадзя чымі» запа самі ежы мясной
ста ла свой ска я жывёла. Да яе чала век з вя рта ўся, калі паля ванне на дзікіх звя роў было няўдалым або знікала ў блі жэйшых ва даёмах рыб а. Ан рача таго , скуры прыручан ых
жывёлін ішлі на выраб вопра ткі, во ўна авеча к для нітак, для
вырабу розных прыла д выка рысто ўваліся рогі i косткі. Конь,
між ін шым , ужыва ўся i я к цяг лава я сіла.
Збіральніц тва даро ў прыроды было перайажна заняткам
жанчын. Яны ж, відац ь, i сталі старажытнейшымі земля робамі. A па колькі жывёлагадо ўля зара дзілася з паля вання, то
галоўн ым «спецыя лістам» на ёй, першым пастухом ста ў
менавіта м ужчына.
Вытво рчыя формы гаспа дарання — земля робства i
жывёлага доўля значна папо ўнілі запа сы ежы, я кія чала век
атрымліва ў з традыцыйных п рысвойваючых паля вання, рыбалоўства i збіральніц тва . Ён ста ў менш залежным ад літа сця ў
прыро ды, яго харчаванне зрабілася больш разнастайным ,
здань го ладу радзей заз іра ла ў хацін ы. Зб ліз ку на зіраючы за
развіццём ра слін i жывёл, старажытны чалавек г лыбей
праніка ў у таямніц ы жыцця i смерц і, лепш пазнава ў ж ывую
прыро ду, узаемасувяз ь зямных i н ябесных з'я ў.

З КР ЭМ ЕНЮ, КОСТАК I
РАГОЎ

Кра мянё вая сяке ра з Пан ямонн я.

Неалітычн ы чала век ужо меў за сабой вопыт многіх пакаленняў крэменеапрацоўшчыка ў я шчэ са ста раж ытнага i
сярэдняг а каменнага вяко ў. За раз ён уда сканальва ў тэхніку выраб у прыла д прац ы, на дава ў ім больш з акончан ую
форму, вынай ша ў i некато рыя невядомыя раней тыпы вы
раба ў.
Пры раскопках неалітычных стаяна к шма т сустра каецца
разнастайных скрабко ў. А днак найбольш распа ўсюджанай
прыла дай робіцца нож . Ён меў уніве рса льнае п рызна чэнне.
Im можна б ыло рэз аць, калоц ь, скрэбці, рабіць адтуліны ў
скуры або дрэве i нават жац ь збажын у. Нож быў незаменны
пры ра счляненні туш упа ляван ых звяро ў, для зняцця скуры. Без яго не абыходзіліся i пры апрацо ўцы дрэва. А вось
кра мянёвых разцо ў, я кіх та к многа было, напрыклад, у
палеаліце, на стаян ках нова каменнага веку, асаб ліва позніх, менш. Мабыц ь, у ка ста рэзнай сп раве ix таксама мог
замяніць нож.

Крамянёвыя вы рабы з неалітычных ст аянак
Паня моння i П адняпроўя : праколка, наканеч нікі
стрэл i кап'я, раз ец, скрабкі, нажы.

Рагавыя сяке ры з в. Асавец.
Крыв інскі та рфян ік.

Кра мянё вы
на канечнік кап'я з Крывінскага та рфяніку
Бе шанков іц кага рна.

Касц яныя накане чнікі ст рэл з тарфянікав ых стаяна к паўночнай Белару сі.

Касц яныя шылы. Крыв інскі та рфян ік.

Касц яныя кінжал ы ca ста янак
Зацэнне i Асавец.

Касц яныя гарпуны з
Зацэння ( ранні неал іт)
i Асаўца (позні неал іт).

Лук i стрэлы былі важнейшай паля ўнічай зброяй неаліту.
Аб
гэтым
сведчац ь
шматлікія
знахо дкі
крамянёвых
наканечніка ў стрэл i ра знастайнасц ь ix форма ў. Неалітычнае
насельніц тва Падняпро ўя i Па дзвіння да апераных дрэўка ў
мацавала каро ткія лістападобн ыя i рамбічныя вастрыі розных
памераў, якія б ылі асабліва прыда тныя для па лявання на дз ічыну i п тушак. На Па лессі i Панямонні ўж ыва лі трох кутныя
наканечнікі, a ў канцы нова каменнага веку — сэрцападобныя
з зазубнямі. Гэта ўжо была збро я не толькі на звера , але i на
непрыяцеля-чала века. Ранены мог выдягнуц ь дрэўка , а ле
само ва стрыё чап лялася за мышцы i за ста вала ся ў целе,
прынося чы пастаянн ыя па куты.
Мабыц ь, кожны м ужчына -паля ўнічы i воін меў пры сабе i
кап'ё. Яно ўяўля ла сабой доўг ае дрэўка з прымацаван ым на
канцы крам янёвым наканечнікам . Цікава, што на та рфя нікавых ста янках ча сам сустра каюцца цалкам дра ўляныя коп'і.
Калі ў папярэдні час сякеры выкарысто ўва ліся пераважна
для таго, каб высекчы ж эрдку для хац іны або дрэўка для
кап'я , то за раз з апатрабавала ся расчыетка лесу i хм ызняку
пад палі i пашы. Таму ся керы пача лі выраб ляць у вялікай
колька сці. Ix форма i апрацо ўка ўсё больш уда скана льваліся.
Руб ячыя прылады са скошан ым лязом служ ылі цёсламі. Імі
выдзё ўбва ліся дра ўляныя ёміста сці i асаб ліва — ча ўны.
У познім неаліце лёзы сякер i цёсла ў ча сам па чалі прышліфоўваць. Нека то рыя ж г рупы насельніц тва з аходняй Беларусі ў гэты ча с ка рысталіся ца лкам за шліфаван ымі рубя чымі
прыла дамі i до латам і.
Ад самых па ча тка ў сваёй г історыі чалавек адначасова з
каменем выкарысто ўва ў косці i рог і. Там, дзе былі багатыя
запасы крэменю, гэтыя а рганічн ыя матэрыя лы захо ўва лі
дапаможнае значэнне. Аднак у кра ях, я к Бела рускае Паазер'е,
бедных крэменем, з рагоў i коста к майстраваліся самыя
розныя прыла ды прац ы i зб роя, быта выя рэчы.
З кава лка ў труб частых ко ста к б уйных жывёл рабілі разнастайныя наканечнікі стрэл, шылы, гарпуны. Вялікія ко сткі
выкарыстоўваліся i для кінжа ла ў, наканечніка ў коп'я ў, прыста саванняў для аб корвання дрэва . Асабліва масіўн ыя заво стран ыя косткі служ ылі пешнямі для падлёднай ло ўлі рыб ы.
Выкарысто ўва лі i надзвычай моцныя іклы дзіка . Адшчэпленыя ад ix пла сцін ы з эмаллю, а дпаведна апраца ваныя , былі
прако лкамі i а дмысловымі нажамі для рэзання рыбы i а чысткі
яе ад лускі.

Шыро кае прымяненне знаходзілі i рогі, асаб ліва аленевыя
i ла сіныя . З ix рабілі тыя ж кінжа лы, гарп уны, а таксама
рыбац кія кручкі. А сабліва шма т на тарфяніка вых ста янках
сустра каецца рогавых сякер, долата ў i матык.
Ну i зраз умела, я к шырока неалітычны ча лаве к выка рыстоўва ў дрэва . Гэта было паліва. Яно ішло на буда ўніц тва
хацін, з яго рабілі до шкі, по суд, рука яткі i дрэўкі. З дрэва ж
выдзё ўбва лі ча ўны, рабілі вёслы. З пруто ў майстрава лі
пасткі для рыб ы, пля лі кошыкі. Д ы i для чаго толькі не
выкарыстоўвалі дрэва! Ужывалася i ка ра — для по суду,
паплаўкоў для сетак.

ПЕРШАБЫТНЫЯ
ГАНЧАР Ы

Тыпов ыя фо рмы неал ітычных га ршкоў Белару сі. Карта-сх ема.

Адным з найва жнейшых дасягненняў новакаменнага
веку было вынаходніц тва глін янага посуду — керамікі.
Пэўна, i ў папярэдн і ча с меліся выдзеўбаныя з дрэва ,
сплеценыя з луб у ці дубцо ў або з робленыя з бяро сты
ёміста сці. Але ў раннім неаліце а саблівага росквіту
дасягн ула збіральніц тва расліннай ежы. Па зней распачалося земля робства i ста ла неабходна гатаваць — ва рыц ь
сцёблы, ка рані i а сабліва зерне, бо та кая ежа ў сырым
выгля дзе ча лавекам засвойваецца цяж ка. Во сь гэты клопа т
i накіраваў чалавечы роз ум на вынаходніц тва посуду, які б
не гарэў на агні. I нічога лепшага на ш першабытны п рода к
не мог прыдумац ь, як толькі гліняны га ршчок. Але я к ён да
гэтага даўмеўся , м ы можам то лькі здаг адвацца.
Чала век я шчэ на пача тку сваёй гісторыі з аўважыў пластычныя асаб ліва сці сырой гліны i з дольнасц ь яе пры
высыханні захо ўваць наб ытую форм у. Маг чыма , у нейкі
час людзі пача лі замаз вац ь шчыліны ў сва іх плеценых начыннях. I ка лі такія дра ўляна -глінян ыя пасудзіны трапля лі
ў агон ь, дрэва выга рала , a гліна рабілася цвёрдай, як камень. Потым ста лі ляпіц ь начынне толькі з гліны, абпальваючы яго на вогнішчы.

Спосаб ы вырабу кера мікі па этнаграф ічн ых даных: 1
— спіральнастужкав ы (Новая Гв інея); 2 — кальцавы
налеп (Афрыка).

Аблома к б рыжа позненеал ітычнага гаршка з Панямоння.

Скла даныя

фо рмы

арна ментаў

мяжы неаліту i б рон завага веку.

на

ке раміцы

Глін у для га ршка рых тава лі доўга i а дмыслова . Яе
спача тку п рамарож валі, размя кчалі i перац іра лі. За тым
дамешва лі роз ныя даба ўкі, каб не была а сабліва тлустая i не
трэскалася пры абпале. У пача тку неаліту даба ўля лі
тоўчаную кару, здроб неныя рака він кі малю ска ў. Пазней
падсыпа лі п ясо к, ж арству, дробна па трушчан ыя чарап кі
ста рога посуду — ша мот.
Звычайна гаршкі ляп іліся з шыро кіх i тонкіх гліняных
стужа к, якія на стыках змацо ўва ліся з аз убленай драўлянай
або касцяной лапаткай. За тым паверхні сценак ра ўняліся,
разгла джва ліся ,
каб
выраб
выгля да ў
а кура тным
і
прыгожым . Часам яны нава т глянца валіся .
Амаль увесь неалітычны посуд Беларусі ва страдонн ы.
Такая дз іўна я форма стане зраз умелай, ка лі ведац ь, што
страва га тава лася на адкрытых агнішчах-вогнішчах. А на
палаючым галлі ва страдонная форма найбольш устойлівая .
У раннім неаліце гаршкі мелі вып уклы яйкападобны ко рпус i, як правіла , крых у звуж аны верх. Пазней назіраецца
большая разна стайнасц ь форма ў. З'яўляюцца па судзін ы з
шый камі, міскі, куб кі, мініяцюрныя вырабы, амфа ры.
Пра ктычна ўвесь г ліняны посуд б ыў а рнаментаваны. П ад
верхам гаршкі аз дабляліся поя сам г лыбокіх круглых яма к,
або накола ў. Сценкі-ба кавінкі ўп рыгож валіся адб іткамі
грабеньчатых i п ласц інча тых штампаў, на колам і, п ра крэсленымі рысамі. Сустрака ліся i ін шыя элементы а рнаменту.
Калі ў раннім неаліце ўзоры на гаршках б ылі даво лі сц іплыя,
то пазней больша сць выраба ў пакрывалася разна стайнымі
кампазі цыямі ад брыжа а жно да самага дна.
Вылепіўшы па трэбныя пасудзіны, а рнаментава ўшы па я шчэ
сырых сценках , ix патрэбны ча с высушвалі ў цені i толькі
потым абпальва лі. Абпал рабіўся на вогнішчах , там у быў
няяка сны, крох кі. По суд трэска ўся i часта біўся. Але на яго
выраб
так
шмат за тра чва лася часу,
што
нярэдка
пашко джаныя га ршкі рамантаваліся — «сшываліся» з
дапамогай пра свідраваных адтулін па краях трэшчын,
бяросты i лубяных або суконн ых ніта к.

Большасц ь га ршко ў уж ыва лася для гатавання стра вы, я к
расліннай, так i мясной. П ра гэта сведчыць нага р на ўн утран ых паверхнях некато рых аб ломка ў. Малыя пасудзін кі
былі для індывідуальнага спаж ывання ва дкасцей. Адна к
вырабля ліся i вялікія гаршкі да па ўметра ў дыяметры. Яны
служылі для з ахоўвання жалудо ў, арэха ў, ягад i іншых
прыпасаў. Лодкапа добныя мелкія місачкі маг лі служыц ь
каганцамі-свяц ільнікамі.
На некато рых керам ічных вырабах за сталіся адбіткі
пальца ў. Яны належа лі жанчынам. I гэта цалкам зра зумела .
Менавіта жанчыны найбольш займаліся збіральніц твам i
зачатка вым земля робствам , яны гата валі раслінную стра ву.
Таму яны i ста лі вынахо днікам і ке рамікі, першымі
ганчарамі.

ПАСЕЛІШЧЫ I ЖЫТЛЫ

Biд на та рфян ікавую стаян ку каля в. Асавец. Культурныя напластаванні з рэштка мі жыцц ядзейна сці
першаб ытнага
чалаве ка,
што
захавал іся
naд
тарф яной тоўшчай, пера рэзаны каналам.

Як і ў папя рэднія ча сы, чала век новакаменнага веку туліўся да ва ды. Гэта быў на туральны шлях зносін паміж непраходных за расніка ў i бало т. Вада з 'я ўля лася крыніцай
рыбы, шма т я кіх ядом ых раслін. Каля яе трыма ліся п тушкі,
былі звярыныя ва даіюі, ды i для та кіх про стых чала вечых
патрэб, як нап іцца або зга тавац ь страву, была неабходна
вада .
Археолагі пры раскопках неалітычных стаянак знаходзяць тоўстыя напла ставанні з рэшткамі жыцця дзейнасці
тагача снага ча лавека: зям ля цёмная ад вуголля i попелу,
перагніўшага дрэва, коста к i, наог ул, рознага смецця. Ста ла
больш каменных i касцян ых знахода к, мно ства ча рапко ў
бітага i па трушчанага посуду. Усё гэта сведчыц ь, што
жыццё ў нова каменны час б ыло больш ула дка ванае, лю дзям
не трэба б ыло , я к раней, усімі сем'ямі i ро дамі перам яшчацца з месца на месца ў пошуках з дабычы. Палява лі
тады на аселую ля сн ую дзічын у, лавілі рыб у ў зда ўна
вядомых мя сцінах — за токах , старыцах, вусцях рэк. Да таго
ж, з'яўленне земляробства i ж ывёлага доўлі яшчэ бо льш
прывя зва ла жыха ро ў да наседжан ых кутко ў. I то лькі нейкія
надзвычайныя аб ста віны (мо р лясной жывёлы або

Схема размяшчэння паселішчаў каменнага веку каля вусця р. Моўчадзь у Панямонні: 1 –
канца палеаліту, 2 – мезазалітычныя, 3 – неалітычныя.

Малюнак- схе ма размяшчэнн я стаяна к на колішні м Крывінскі м возеры

Школьнікі Дабрыгорскай школы на археалагічных раскоп ках ранненеал ітычнай стаян кі
на кра і Крыв інскага тарф ян іку.

Аблома к до шкі, ч эсанай каменнай сякерай (в. Асавец).

Завост раныя ка меннымі сяке рамі калы, а д
збудаванняў на ста янцы Асавец.

рыбы, эпідэміі, націск мацнейшых i бо льш вая ўнічых суседзя ў) вым ушалі людзей шукац ь новыя месцы праж ывання .
Людзі, асаб ліва ў канцы неаліту, а трымліваю чы больш
харча вання ад земляроб ства i жывёлага до ўлі, размнож ыліся .
Паселішчы ix ста лі гусцей сустра кацца на берагах ва даёмаў.
Пры г этым у а сабліва з ручных месцах былі цэлыя г руп ы
ста янак. Мусіц ь там жылі ро ды, аб 'яднан ыя ў плямёны.
Хара ктэрна, што чалавек найбольш ахво тна сяліўся на
пясчаных уз вышшах. На пяску было сушэй i цяп лей,
здара вей для ж ыцця . А во сь г ліняных берагоў не любілі.
Дажджом там г раз ка, сухменем — я к на камені.
Самі стаян кі-вёсачкі былі а дносна невялікія. Скла да ліся
найчасцей з двух-трох хацін .
На поўдні Беларусі ча сам буда валі неглыбокія падча тырохкутн ыя або круглыя паўзямлян кі, паверх я кіх з жэрдак,
галля i кары ла дзіліся стрэхі. У жытлах знаходз іліся а дкрытыя агнішчы-кастрышчы. Ян ы служылі для абагра вання i
гатавання стравы. Летнім ча сам карыста ліся агнішчамі,
размешчанымі ка ля жытла .
Аднак найчасцей ж ытлы былі наземныя . Ix рэшткі
знойдзены на тарфянікавых стаян ках паўночнай Беларусі.
Аснову такіх хацін скла да ў шэраг вертыкальна ўвагнан ых у
зямлю даво лі то ўстых слупоў з развілінай-ра сохай уверсе. У
расох і кла ла ся гарызанта льная жэрдка-кла дз ь. За тым да яе
з двух бако ў прыстаўля ліся нахіленыя жэрдкі, замацаваныя
ў зямлі заво страным і канцамі. Да жэрдак прымацо ўва ліся
гарызан та льна тон кія папя рэчыны-ла ты. Так утва ра ўся
карка с страхі, якая была а днача сова i сценамі. Карка с
пакрыва ўся карой i трыснягом.
Кожнае жытло ўсярэдз іне мела агнішча-ка стрышча . Аднак некато рыя стаян кі размя шча ліся на заб алочан ых берагах, i людз і зда ўна былі знаёмыя з неўтаймаванай стых іяй
тарфян ых пажараў. Таму агнішчы раб іліся а дмысло выя . З
пластоў я ловай або сасно вай ка ры над то рфам рабілася
шырока я пляцо ўка . На яе насыпалі то ўсты пласт пяску —
тэрмаіза ляц ыю. I во сь на та кой падсыпц ы i запальвалі
агонь. Поба ч з агнішчамі сустра каюцца па трушчаныя
пасудзін ы, паламаныя або зг убленыя рэчы, ко сткі i рознае
смецце.

М ІЖ АЗ ЁР I Р ЭК

Тыпов ыя гл іняныя гаршкі нёман скай культуры.

У першай пало ве новага каменнага веку сітуацыя на
Беларуеі выгля дае стабілізаванай. Сплылі ў вечнасц ь ча сы,
калі неспакойныя сці жмы паля ўнічых пасляледа віковай
эпохі перамя шча ліся , сутыкаліся ў суп рац ьстаянні, перамешва ліся на б яскрайніх пра сто рах паміж Прыпяццю, Дняпром, Волг ай i Балтый скім морам . Зараз кожнае племя або
груп ы бліз ка роднасн ых плямёнаў займа лі пэўныя тэрыторыі, што ўключалі пераважна буйн ыя рачныя ба сейны.
Межамі такіх племянных уладанняў былі, я к правіла, малапраходныя за лесеныя водапа дзелы або балоці стыя пра сторы.
Мы ніколі не даведаемся, як наз ыва ліся тагачасныя
плямёны, i то лькі можам гадац ь, на якой мове разма ўля лі,
ды i я к самі выгля далі — у бо льша сці выпа дкаў невядома .
Аднак а рхеолагі за ўважылі, што на пэўных тэрыторыях
рэшткі ж ыццядзейнасц і стараж ытнага чала века , якія
адносяцца да канкрэтнага прамежку часу, маюц ь паміж
сабой больш-менш агульныя рысы. Падабенства можа быц ь
у тыпах прылад прац ы, ха ракта ры домаб у да ўніц тва ,
пахавальным абра дзе. А ле найбольш яно прая ўляецца ў
формах i а сабліва а рнаментацыі керам ікі. Вось та кія рэшткі
з агульн ымі рысамі вучоныя аб 'ядно ўваюц ь у археалагічную
культуру.
-

Малюнак-рэканструкцыя жытла, рэшткі якога знойдзены пры раскопках стаянкі Асавец.

Гліняны по суд дн япроў ска- данецкай
культуры, (в. Юравічы Калін кав іцкага р-на).

Гаршч ок верхнедняп роўскай
культуры (в. Хода савічы Paгачоўскага р-на).

Знаходкі рэчаў нарвенскай культу ры на ста янцы Зацэнне:
рэкан стру яваны гаршч ок, абло мкі брыжоў i дно па судзіны,
касц яныя наканечн ікі стрэл i долата з ра сшч эпленай
трубча стай ко ст кі, кра мянёв ыя на канечн ікі ст рэл i но ж.

Ад крывальнік стаян кі Зацэнне
абломка м неалітычнага чоўна.

Сяргей

Шубара

з

Позненеал ітычны по суд з Крыв інскага тарфян іку .

Грузіл ы. ад рыбац кіх
прыстасаванняў з
тафян ікав ых стаянак
Белару сі.

Мужчына неаліт ычнай эпох і з Прыбалтыкі з выразнымі еўрапей скімі
рысамі тва ру. Та кія ж люд зі ў г эты
час за сял ялі i паўночную Белару сь.
Рэкан стру кцыя па ч эрапе.

Яны ж даюц ь культурам i ўмоўн ыя назвы — па тэрыторыі ра спа ўсю джання стара жытнасцей, па найбольш
характэрных знахо дках або па населенаму п ункту, дзе
размешчаны важнейшыя стаянкі або могільн ікі. Лічыцца
пры г этым, што хутчэй з а ўсё канкрэтн ую а рхеалагічную
культуру пакінуў пасля сябе нейкі этнас — група плямёнаў, я кія разма ўля лі на а дной мове або б ліз кіх дыялектах .
У неаліце Беларусь i суседн ія тэрыто рыі займала
насельніц тва некалькіх а рхеалагічн ых культур, выто кі
якіх знаходз яцца я шчэ ў мя сцовым мезаліце.

Амаль на ўсёй тэрыторыі Бела рускага Падняп роўя жылі
плямёны верхнедняпроўскай культуры. Яны выраблялі для
сваіх па трэб з сожскага крэпча стага крэменю мноства
прыла д працы. Сяро д ix а сабліва ха ра ктэрн ыя ло залістыя са
злёгку выражан ым ча ранком на канечнікі стрэл i коп 'я ў.
Гаршкі верхнедняп роўца ў праз увесь неаліт мелі яйка падобную з вострым дном форм у i аздаб ляліся глыбокімі адб іткамі
грэбеня, насечкамі, на коламі, кан там па лачкі з тонкай
ніткай.
Усходняе Палессе, а таксама значн ую ча стку У краіны
займалі плямёны Дняпро ўска -Данецкай культуры. Ян ы рана
пазнаёміліся з земляроб ствам i жывёлага до ўляй , вырабля лі
да волі розна тыповыя га ршкі, аздоб леныя пераважна а дбіткамі грэбеня i наколам і. На Украіне знойдзены i могільнікі,
дзе ў ямах пахаван ы выпрастаныя нябожчыкі.
Поўнач Бела русі i ўсю па ўднёва -ўсходнюю П рыба лтыку
зася лялі плямёны нарвенскай культуры. Культура та к названа
па хара ктэрнай стаянцы ка ля г . На рва ў Эстон іі. Любімым
месцам пасялення нарвенцаў б ылі пясчаныя ўзбя рэжжы
шматлікіх а зёр. Гэта ў сваю чарг у з рабіла рыба лоўства важнейшай крыніцай харчавання . Надзвычайная беднасц ь мясцовых запа са ў крамянёвай сыравін ы кампенса вала ся ка сцянымі i рагавымі вырабамі. Для керам ікі а сабліва характэрны
дамешкі то ўчаных рака він.
На заха дзе Бела русі, на по ўдн і Літвы, паўночн ым усходзе
Польшчы i па ўночн ым захадзе У кра іны сустра каюцца стаян кі
нёманскай культуры. Ча сам а собныя групы нёманцаў пранікалі да лека на заха д, ажно да нізо ўя ў Одэра на сучаснай мяжы Германіі. Носьбіты нёманскай культуры па стаянна а дчувалі істо тныя ўплывы сваіх цэн тра льнае ўрапейскіх суседзя ў.
З-за гэтага мяня ўся выгля д i аздаб ленне посуду, х ара ктар
крамянёвых вырабаў.
Пры ная ўна сці та кой ко лькасц і археалаг ічных культур важна тое, што ян ы ў а сно ўных тынах керам ікі i арна ментацыі
між сабой былі бліз кія . Гэта сведчыць, што на вя лізных п расто рах Ц энтральнай i У сходняй Еўропы ж ыло на сельніцтва з
родна снай матэрыяльнай i духоўнай культурай i б ліз кімі
мовамі. Г этую прастору а рхеолагі наз ываюц ь зонай культур
грабеньча та-на кольча тай керам ікі.

НАХОДНІКІ
З-ЗА БУГА I ВІСЛЫ

Карта распаў сюд жання плямёнаў культуры шарапад обных
амфар: 1 — пе ршапачатковае ра ссяленне; 2 — напра мкі
рассяленн я; З — шлях і п ранікнення а собных груп.

У той ча с, ка лі ў Бела русі жыло сп радвечнае неалітычнае
насельыіц тва , разлеглыя п расто ры Цэн тра льнай Еўропы з аймалі п лямёны ін шых звычая ў i мо ў, я кія ўжо з IV тысяча годдзя да н. э. займаліся земляроб ствам i жывёлага до ўляй ,
вырабля лі пла скадонны по суд i ка рыста ліся крамянёвымі
шліфаваным і ся керамі. Адсю ль, а таксама з тэрыто рыі
Укра іны ішлі на на шыя землі новыя культурныя ўплывы.
Асабліва
г эта
суседства
земля робча -жывёлагадо ўчых
плямёнаў адчула ся ў другой па лове III тысячаго ддзя да н . э. У
гэты ча с по ўнач Цэн тральнай Еўропы займала насельніц тва ,
сяро д глін янага начыння якога найбольш тыповым і былі
шарападобныя амфары. Таму яго ста раж ытна сці археолаг і i
аб'ядно ўваюц ь у культуру ша рападобн ых амфа р.
Як з асведчылі
апошнія
да следаванні, находнікі
з
Цэнтральнай Еўропы п ранікалі i на захад Бела русі, а та ксама
праз Пале ссе да Дняпра i Дзя сны, нека то рыя ж г руп ы нава т
трап ілі на далёкую Смаленшчын у. «Ша рападобн ікі» любілі
пасяляцца на пя счан ых узвышшах пры ўскрай ках шырокіх
рачных да лін . Т ут яны будавалі хацін ы з двух схільн ым

Biд

рытуальнага

пахавання

Кра снасельскім мог ільніку.

Касц яныя наканечн ікі, якімі
быў забіты бык на Краснасельскім мог ільн іку.

свой скіх

жывёл

на

Гліняныя
гаршкі
Кра снасельскага
могільн іка.

з

Арна ментаваная част ка а мфары з Малых Ёд кав іч Бе растав іцкага р-на.

Амфа ра з пахавання
каля Ма лых Ед кав іч.

Касц яное i кра мянёвае долаты з Малых Едкав іч.

Знаходкі з пахавання культу ры ша рападобных а мфа р
з-пад Смо ленска.

дахам, сцены якіх трымаліся на слупах . Па сярэдз іне хацін або
на покуце размя шчаліся адкрытыя агнішчы, ча сам аб кла дзеныя каменнем. Побач з жытлом выкопва ліся ямы для
захоўвання п радукта ў, асабліва зерня . Нека торыя ям ы былі
звыклым і сметніцамі.
Займаючыся традыцыйнымі для нова каменнага веку рыбалоўствам, па ляваннем i збіральніц твам , «шарапа добнікі»
значную ўваг у ўдз яля лі земля робству i ж ывёлаг адо ўлі. У ста тку пераважа лі каровы, шма т было свіней. Вя домыя б ылі таксама авечкі i козы, коні ну i, зра зумела , да ўно ўжо свойекі
сабака.
Як i па ўсю дна ў каменным веку, «ша рападобн ікі» пера важную больша сць п рылад п рацы вырабля лі з крэменю. Для
буйнейіных выраба ў, а сабліва сякер, уж ыва ўся крэмень,
здабыты ў шах тах . Ся керы дада тко ва за шліфо ўва ліся на
паліравальных ка менных плітах .
Былі вядомыя мясцо ваму на сельніцтву i выраб ы з рагоў i
костак. Г эта на канечнікі стрэл i невялікіх коп'яў, кінжа лы,
сякеры з аленевых рагоў з а дтулінамі для рукая так, ма тыкі.
Разнастайным і былі рага выя шахцёрскія ін струменты, якімі
разрыхляла ся па рода i з дабываўся крэмень.
Хара ктэрны для культуры шарапа добных амфа р розна тыповы гліняны посуд. На -першае, трэба а дзначыць акругла донныя амфа ры з шарападобным ко рпусам i некалькімі ма лымі вушкамі ка ля шый кі. Ужываліся таксама міскі, вя лікія i
малыя кубкі, гаршкі i збаны. Вя домы на ват гліняныя накрыўкі.
Гліняны по суд найча сцей упрыгож валі ў верхняй ча стц ы
адбіткамі лапаткі, наколам і, насечкамі пазногцем, пальца вымі ўмяцінамі. У канцы існавання культуры ў а рнаментацыі
керамікі з'я ўляюцца а дбіткі шн ура .
Археалагічныя раскопкі сведчац ь пра складанае i разна стайнае духо ўнае жыццё носьбітаў культуры ша рапа добных
амфар. Сваіх нябож чыкаў яны х ава лі ў а дмысловых ма гільных збуда ваннях. Доўг ія ямы абста ўлялі каменнымі плітамі
або абкла далі валунамі. Дно магілы выб руко ўва лі, каменнем
або дрэвам прыкрывалі магілу з верху. Атрым ліва ла ся па мяшканне для памерлага , дзе п рыб удо ўва лі нава т калідорувахо д. Нябожчыка х ава лі ў скурчаным выглядзе. Т ут жа
памяшча лі г лінян ы посуд, упрыгожанні, некато рыя прыла ды п рацы, запасы мя са , ж ывёл.

Калі памерлы займа ў важнае становішча ў родзе або
племені, у яму за копва лі i ін шых а соб — жонак або , магчыма, рабоў. П ры раскопках цяжка сустрэць цэлы шкілет
чалаве ка. Яшчэ да пахавання нябожчыка звычайна ра ссякалі на часткі. Некато рыя ко сткі маюць сля ды ўз дзеяння агню. Г эта сведчыць пра магчымае каніба льства —
людаедства.
Найціка вейшы помнік культуры шарападобных амфа р
знойдзены побач з крэменездабыўным і шах там! ка ля пас.
Кра снасельскі Ва ўка выскага раёна . Г эта быў мог ільнік,
які склада ўся з чатырох паха вальных ям памерам ' прыкла дна два на ча тыры метры. У самай вялікай былі
пахаваны больш за дзесята к быкоў, свіней i коз, а таксама
ляжала частка каня . Рытуа льнае пахаванне свойскай
жывёлы супра ваджа лі i «ахвяры» — чатыры га ршкі,
нейкае бурштынавае ўпрыгожанне. У грудной клетц ы
аднаго з быко ў б ылі два касц яныя на канечнікі стрэл,
якімі жывёліна i б ыла па зба ўлена жыцця . У суседняй
пахавальнай яме знаходзіліся напа ўабпаленыя ко сткі i
самога га спада ра та кога багатага статка.
Мы не маем сведчанняў аб узаемаа дносінах паміж
нёманцамі-туб ыльцамі i находнікамі-« ша рападобн ікамі» .
Хутчэй за ўсё яны не былі мірнымі, а сабліва на першым
часе. Пра г эта, маг чыма , сведчыць i тое , што на з ахадзе
Гродзеншчын ы i Брэстчыны, дзе найбольш п рыкметным
было пран ікненне з захаду, даво лі ма ла стаяна к, што
належалі неалітычнам у насельніц тву нёманскай культуры.
Аднак до ўгае суіснаванне павінна б ыло згла дзіц ь суп ярэчна сці. Г этаму сп рыя ла i тое, што мя сцовыя ж ыхары
былі пера важна паляўн ічым і i рыба ловамі, a находн ікі —
земляробамі i жывёлаводам і. Нёманцам былі асабліва
патрэбныя бага тыя дзічынай ля сы ды бало ты, рыбн ыя
вадаёмы. «Ша рападобніка ў» жа больш цікавілі ўрадлівейшыя ўча сткі зямлі, а та ксама луг і, дзе можна было знайсці
пашу для ж ывёлы. Як бы там ні было , але к канц у III
тысячаго ддз я да н. э. мы ўжо бачым на матэрыялах нёманскай неалітычнай культуры зна чныя ўп лывы культуры
«шарападобніка ў».

НА ПОЎ НАЧ Ы ТАКСАМ А
НЕСПАКОЙНА

Карта рассяленн я плямёнаў з грабен ьчата- ямкавай
ке рамікай з-над Фін скай зато кі.

У час, ка лі з ахад Бела русі паб ачыў пера ся ленцаў з-з а
Буг а i Віслы, на ша поўна ч та ксама адчула вынікі наступу з над берагоў далё кай Фін скай зато кі. У сярэдз іне III тыся чагоддз я да н. э. на тэрыто рыі цяперашніх Ленінгра дскай i
Наўга родскай аблаецей i на по ўдні Ка рэліі па чалі аб 'ядноўвацца ,
мацнець
рыба лавецка-паляўн ічыя
плямёны
своеа саблівай культуры грабеньча та-ям кавай керамікі. Яе
носьбіты вельмі любілі пасяляцца на берагах азёр, мінаючы
хуткаплынныя рэчкі. Тут былі найбольш рыбн ыя мя сціны,
аса бліва з ручныя для рыбац тва з невя лікіх ча ўноў-дз яўбёнак, се ткамі, роз нымі пасткам і з дубцо ў, гарп унамі i
вудамі.
Азёрныя лю дзі з зайздро сным пастаянствам аздаб лялі
свае гліняныя г аршкі шчыльнымі па ясам і глыбокіх адб ітка ў
шыраказ убага г рабеньча тага штампа i круглым і ям камі.
Гаршкі былі акругла донныя , быццам вя лікае яй ка са з рэзанай вяршыняй . Сценкі то ўстыя i моцныя , вельмі добра абпаленыя. Ся род крамянёвых прылад п рацы, уво гуле тыповых для жыха роў усходнееўрапейскіх хваёвых ля соў, асабліва прыкметн ымі б ылі наканечнікі стрэл вербалістай фо рмы, рэтушаван ыя па ўсіх паве рхнях.

Фраг менты гаршкоў з
грабеньчата ямкавым
узорам са ста янкі Ске ма
ка ля
в.
Мікольц ы
Мядзельскага р-на.

Тыпов ы по суд культуры г рабень чата-ямкавай
ке рамікі
са
стаяна к паўднёва-ўсход няй Црыбалтыкі.

Гліняны га ршчо к са Ске мы,
на якім п раяв іл іся змешаныя
расы ро зных культур.

Рэкан стру кцыя позненеал ітычнага жытла з т эрыто рыі
Эстоніі, яко е належала зме шанаму насельн іцтву позненарвенскай i г рабень чата-ямкавай ке рамікі культу р.

Мужчына
позненеал іт ыч нага
часу з Эстон іі. Рэканстру кцыя
па чэрапе. Так маглі выглядац ь
i некат орыя нахо днікі з поўначы на Бела рускім Паазе р' і.

Да нядаўн яга ча су меркава лася, што на ступ з-на д
Фінскай за токі спыніўся на паўно чных рубяжах Бела русі.
Аднак вывучэнне ста ражытных стаяна к-па селішча ў на
Нара чы, на Лепельскіх азёрах паказа ла , што групы
азёрных лю дзей праніклі i на Бела рускае Паазер'е,
сягаючы п равага берага Віліі.
Пахавання ў находнікаў з-на д Фін скай за токі на Беларусі пакуль не знойдзена. А вось ра скоп кі ў Эстоніі i Ла твіі
паказалі, што г эта на сельн іцтва было змешан ым, мела
выразныя еўрапеоідныя рысы, а та ксама нека торыя
элементы манга лоіднасці, што ха ра ктэрна для поўначы
Усходняй Еўропы.
Узаемаадносіны паміж находнікамі i абарыгенамі ў
Прыба лтыцы, мабыц ь, былі я шчэ больш во стрыя, чым у
гэты час на захадзе Бела русі. Справа ў тым, што ўсе гэтыя
груп ы насельн іцтва мелі прыкла дна аднолькавы ха ра кта р
гаспада ркі, а значыц ь, прэтэнда валі на адны i тыя ж лясы
i азёры.
На больш па ўночных тэрыто рыях , напрыклад у Эстоніі,
находніка ў б ыло так шма т, што ян ы а сімілірава лі мя сцовае неалітычнае насельніц тва , змянілі ix культуру i, напэўна, мову. Лічац ь, што менавіта па г этай прычыне ў далейшым тут сфа рмірава ўся эстон скі на род. На тэрыторыі
Латвіі i паўночна ўсходняй Л ітвы а дбылося змя шанне
находніка ў i туб ыльца ў, у выніку мясцовая культура нава т
перамагла, хоц ь i прыкметна змян іла ся . На Беларусі ж
груп ы прышэльца ў былі, мусіц ь, нешма тлікія . К канц у ІІІ
тысячаго ддз я да н. э. яны растварыліся ся род абарыгенаў
спра двечнай нарвенскай культуры. Аднак пэўны след ад
ix заста ўся — у асаблівасц ях посуду i яго арнамента дыі, i
нават у сённяшніх назвах некато рых вадаёма ў, якія зах авалі водг ук фіна -угорскай , а больш да кла дна, эстонскай
мовы.

У СВЕЦ Е Ч АРАЎ НІЦТВА
І ПР ЫГАЖОСЦІ

Падвескі- карал і
з
пра св ід раваных
зубоў. Крыв інскі та рфян ік.

Першаб ытн ы ча лаве к, як то лькі набыў з дольнасц ь
мысліць, пача ў задумвацца аб уз аемасувязях з 'я ў i рэча ў у
прыро дзе, аб сваім месц ы ў ёй. Страх i бя ссілле перад
магутн ымі сіламі прыро ды i ім кненне ix зразумець, нейкім
чынам на ix паўздзейнічац ь, прывя лі да ўзнікнення
рэлігійных вера вання ў. Ужо еўрапейскі неандэрталец
дзеся ткі тысячаго ддзя ў на зад, ура жаны ня ўмольнай
наканавана сцю смерці, верыў у замагільнае існа ванне
чалаве ка. З г этым звязана з 'я ўленне звыча яў паха вання
нябожчыкаў з адпа ведным магічным рытуа лам.
З часам сфа рмірава лася скла даная сістэма вераванняў у
розныя з вышна тура льныя сілы — душы i духі, я кія быццам
-уплыва лі на існаванне чалавека i ўсяго нава кольнага
свету. Г этыя сілы, я к мерка вала ся , можна было задоб рыц ь
падарункам і
— ахвя рамі, замовамі
i адпаведн ымі
рытуальнымі дзеяннямі — абра дамі.

Познепалеалітычна я ста туэт ка жанчын ы з БранЛюскага Па дняп роўя (в. Ел ісеев іч ы).

Фігу рка чалавека, выг рав іравана я на
костцы. Ме заліт (в. Азё рнае на
баншчыне).

Арна ментаваныя вырабы з б іўняў
маманта з Го мельскага i Бранскага Па дняп роўя. Позн і палеаліт.

Гравіраваная в ыява жывёлы на ко стцы (в. Азё рнае).

Міфалагічны сюжэт «Герой i пту шка» на
абломку неал ітычнага гаршка з Юрав іч.

Гравіраваная в ыява ка чкі на
абломку
гаршка
нарвен скай
культуры. Крыв ін скі тарф ян ік.

Рагавая ста туэт ка

Драўляная ста туэт ка
чалавека неалітыч нага

лася (в. Асавец).

часу з Асаўца.

У гэтай сістэме важнейшае месца займаў культ про дкаў,
пра што сведчац ь не толькі пахаванні, а ле i выявы людзей
на кераміцы, статуэткі. Асабліва вядомыя саро дзічы пасля
смерці прызнава ліся духаMi — ахоўн ікам і цэлаг а роду або
племені.
Жывучы ў непадзельнай еднасці з прыро дай, стараж ытны чала век лічыў сваімі родапа чына льнікамі нека торых
жывёл. Мя ркуючы па заха ваных выя вах, на па знейшых
паданнях, легендах i каз ках, у нашых да лёкіх продка ў
такімі ж ывёлам і маг лі лічыцца мядз ведзі, ласі, качкі, б услы.
Свя шчэннымі лічыліся i нека торыя нежывыя аб 'екты —
крыніцы, камяні, дрэвы i г. д. Маг ічная сіла надава ла ся i
розным рэчам — з убам ж ывёл, адпа ведна выра заным
касцян ым п радметам , зна кам .
Занята к земля робствам i жывёлага доўляй прым усіў чалавека больш за думвацца над п лоднасцю з ямлі, паміраннем i
ўва скра шэннем прыроды, ро ляй i кругабегам нябесных
свяціл. Асаб лівае значэнне начало на давацца сонц у, без
жыва тво рнага цяпла якога не маглі развівацца расліны. На
выпаленых участках лесу асаб ліва б уйна расла збажына . Так
узнікла вера ў а дра джальн ую моц агню. З г этым быў
звязаны, маб ыць, i звычай спальваць нябожчыка ў, я кі
асабліва распа ўсюдз іўся ў наступную эпо х у — у бронзавым
веку.
Усё большае пашырэнне земляробча -жывёлагадо ўчых культа ў, я кія паступова выцясня лі культы паляўніча-зб іра льніцкія , вяло да ўзнікнення новай магічнай сімволікі. У а рнаментах з'я ўляюцца розныя а кружна сці, што сім валізуюц ь
сонца, крыж ы i сва стыкі, я к сім валы ўвасаб лення сонца на
зямлі — агню. Крыж i сва стыка былі схематычным зна кам
прасцейшага i найбольш ураж ваючага чалавека п рыстасавання для здабывання агню — перакрыжаваныя палачкі.
У бронзавым веку шыро ка распа ўсю дзіліся i ча ра ўнічыя
выявы трохкутн іка ў — увасаблення пло днасц і.
У першабытную эпоху, я к пра віла, не існа вала ма стацтва
для ма стацтва. Яно было непасрэдна звязана з рэліг ійнымі
ўя ўленнямі чалавека , служ ыла магічн ым рытуалам .
Самае стара жытнае сведчанне мастац кай творчасц і —
арнамент. На нека торых рэчах таго ж неандэртальца ўжо
сустра каюцца
рытмічна
размешчаныя
паглыб ленні
i
нарэз кі.

Чала век суча снага выг ляду — краманьёнец у познім
палеаліце ўжо шырока выка рысто ўва ў бо льша сц ь а рнаментальных элементаў — паралельныя на рэз кі, пера крыжаванні, ква дра ты, ромбы, ша сцікутнікі, трохкутнікі, зігзаг і.
Яны спалучаліся ў прыгож ыя i закончаныя кампаз іцыі, я кімі
аздабляліся пераважна ка сцяныя вырабы, асаб ліва з б іўня ў
маманта.
У неаліце арнаментальныя схільна сці чала века на кіраваліся на аз даб ленне глінянага по суду.
Большасц ь арнамента ў мела нейкі магічн ы сэнс, у ix былі
зашыфраваны элементы светапогля ду ча лавека . Сёння мы
гэтага сэнсу ў большасц і не раз умеем.
У познім палеаліце ча лавек на вучыўся майстравац ь i
аб'ёмныя выя вы — скульп туркі людзей i жывёл. Яны былі
пераважна ка сцяныя . У гэтых выявах наз іра льны паля ўнічы
часам да сяга ў непара ўнальных узора ў рэалізму. З гэтага
часу вядомы ста туэткі маманта ў, на сарога ў, коней, б ізона ў.
Аднак найбольш уражваюць скульптуркі жанчын . Па дкрэсленая дэфа рмацыя прапо рцый, захоўванне ix у спецыяльн ых схован ках ка ля агнішча ў указ ваюць на магічны сэнс
скульптурак, на зна чэнне жанчынымац і ў палеалітычным
грамадстве.
У познім неаліце i бронзавым веку, асаб ліва на та рфянікавых стаян ках па ўночнай Бела русі, мы ўжо знахо дзім
мужчын скія скульп турныя выявы. Г эта былі ўва саб ленні
духа ў-ахоўніка ў, а ле ў ix стараж ытн ыя маста кі паказва лі
вобраз ы сва іх сапляменніка ў.
Значную ўваг у першабытныя лю дзі ўдзялялі аздабленню
сваёй вопра ткі i цела. Для г этага служылі розныя ка раліпадвескі з зубо ў ж ывёл i чала века, ка сцяных пла сціна к,
трубачак, хрыбета к рыб. Асаб ліва звяртаюц ь увагу бурштынавыя ўпрыгожанні, я кія на Беларусі пача лі ра спа ўсюджвацца з канца неаліту. Уп рыгожаннямі чалавек
спраба ваў падкрэсліц ь сваю індывідуа льна сц ь, становішча ў
родзе, асаблівасц і по лу i ўзро сту.

БР ОНЗ АВ Ы В ЕК
ЭПОХ А
ПЕРШЫХ М ЕТАЛАЎ

Карта культу р б ронзавага ве ку: 1 — паўночна
беларуская; 2 — фацьянаўска я; З — сярэднедняпроўская; 4 — п рыбалт ыйская; 5 — культура
шнуравой ке рамікі Пале сся; 6 — т шц інецка я; 7 —
сосн іц кая.

У пача тку II тысячагоддзя да н . э. на тэрыторыі Бела русі
людзі навучыліся вып ла ўляц ь медз ь i б ронз у i ў на шай
першабытнай гісторыі наступіў бронзавы век, я кі працяг ваўся ама ль па ўтара тыся чагоддзя . Адна к з-за а дсутнасц і
мясцовай сыравіны першых мета лічных выраба ў сустра кала ся мала. Г эта б ылі ў асно ўным упрыгожанні, шылы,
сякеры, на канечнікі коп 'я ў. Пераважн ую большасц ь прыла д
працы i зб роі па -ранейшаму вырабля лі з крэменю. Асаб ліва
характэрным і для новай эпох і ста лі каменныя шліфаваныя
сякеры, б улавы i матыкі з п расвідра ванымі для рукая та к
адтулінамі.

Галоўныя тыпы глін янага посуду, якім карысталася насельніцтва бро нзавага веку Беларусі.

Арна менты на посудзе ранняга
бронзавага ве ку Паа зер' я.

Прылады п рацы. ша хцёраў медзе здаб ытч ыкаў. Аўст рыя.

Наканечн ікі ст рэл з
раннебронзавага naхавання. Падняп роўе.

Стано к для св ід равання камен я.

Сцэна во рыва д раўляныт ралам, зап рэжаным валамі.
Наскальны малюнак са Швецыі.

Калясніца б ронзавага ве ку. На скальн ы малюна к
са Шве цыі

Каменн ыя i рогавыя
матыкі са ста янак
Белару сі.

Галоўка
статуэткі

касц яной
чалаве ка

(в. Асавец).

Выява

чалавека

на

ранне-

бронзав ым га ршку (в. Асавец).

Буршт ынавыя ўпрыгожанні са ста янак
Крыв інскага та рф яніка.

Пасля медна-бронза вых выраба ў i свідра ваных каменных
прыла д трэц яй, найбольш ха ра ктэрнай прыкме тай матэрыяльнай культуры бронза вага веку на нашай тэрыторыі ста ла
паўсю днае пашырэнне пласкадоннага посуду, рознаг а па
памерах i формах. Гэта сведчыц ь пра з 'я ўленне ў чала вечым
жыллі агнішча ў з ро ўным подам , да шча тых стало ў i па ліц , а
таксама пра большую разна стайнасц ь у харчаванні.
Бронза вы век характэрны да лейшым па шырэннем i развіццём земляробства i ж ывёлага доўлі, пры заха ванні, а днак,
пераважнай ролі прысвойваю чых форма ў гаспа да рання —
палявання , рыбало ўства i збіральніц тва . На спрэс з алесеных
прасторах земля робства вымаг ала высякання дрэў пад
агароды i па лі, для чаго з апатрабава ла ся шмат ся кер. Па
гэтай п рычыне ўз рос попыт на выса кая касн ы крэмень, я кі
маецца ў то ўшчы крэй давых адклада ў. У та кіх м ясцінах , я к
ваколіцы пас. Кра снасельскі на Ва ўкавышчыне, яшчэ з
канца неаліту пачалі капац ь шах ты.
Развіццё земляробства i жывёлагадо ўлі, першабытнай металургіі i крэменездабычы вялі да зарадж эння маёмаснай
няроўна сці, да росту значэння муж чынскай прац ы ў сац ыяльна-гаспа да рчым жыцці роду i племені. Назапашванне
прадукта ў, металу, крэменю, ро ст значэння ўрадлівай зям лі
i ра довішча ў ка рысных выкапня ў прыво дзілі да пашырэння
ўзброеных сутычак i война ў з мэтай граб яжу i захоп у
тэрыторыі. У бронза вым веку існава ў i даво лі шырокі абмен
паміж рознымі рэгіёнамі, часам вельмі на ват а дда ленымі
між сабой. Та к, з Прыбалтыкі на Бела русь трапляў бурштын, у адва ротным кірунку ішо ў крэмень. Пера важна ка ўказскага i з ака рпацкага паходжання на шы першыя мета лы,
а шкляныя ўпрыгож анні — з усходняг а Між эемнамор'я .
У канцы неаліту i ў раннім бронза вым веку памерлых
разам з бытавымі рэчамі, зб рояй, а часам i ахвя рнай ж ывёлай пача лі хавац ь у маг ільных ямах, над якімі ў некаторых мясцінах насыпалі курган ы. З ся рэдзін ы II тысячагоддз я да н. э. ра спаўсюдж ваецца звычай спа львання
нябожчыкаў. У гэтым выявіла ся па шырэнне земляробчажывёлага доўчых
рэлігійных
культа ў,
звяз аных
з
абагаўленнем сонца i агню я к ж ыва тво рных сіл.

У бронзавым ве ку на далей раз віваецца мастацтва, ся род
тво раў я кога хара ктэрн ы багата а рнаментаваныя кера мічныя вырабы, упрыгожанні з ко ста к, б урштын у i медзі, гравіра ваныя i скульптурныя выя вы людзей, з вяро ў i птушак.
Чала век усё больш усп рымае сваю індывідуальнасц ь, вылучае сябе не то лькі з ж ывёльнага свету, а ле i ся род са родзіча ў. Таму за раз скульптурныя выявы людзей набываюц ь
характэрн ую выразнасц ь твара ў.
На мяжы новага каменнага i бронзавага вяко ў (канец III
— пача так II тыся чагоддзя да н. э.) на тэрыто рыі Беларусі
адбываюцца ра дыкальныя этнакультурныя змены. У г эты
час на шырачэзных п ра сто рах Ц энтральнай i У сходняй Еўро пы пачынаецца наступ плямёнаў культур шнуравой керамікі. Ва яўн ічыя плямёны « шнуравіко ў», узброеныя каменнымі баявымі сяке рамі, ра спа ўсюдзіліся ад Рэйна да
Ся рэдняй Волг і i ад Прыкарпацця да паўднёвай Фінлян дыі .
Трапілі яны i на нашы землі. Находнікі, мусіц ь, тут не былі
асабліва шматлікімі, таму не змаглі по ўнасцю выцесніц ь або
знішчыць мя сцовае насельніц тва , але ўп лыў ix быў значны.
З прыходам «шн уравіко ў» з'я віліся першыя медныя выраб ы i
пачаўся ў на с б ронзав ы век, істотна аднавіла ся колішняя
еднасць паміж розн ымі раёнамі Бела русі, устанавіліся сувя зі
з суседнім і тэрыторыямі, у тым ліку i з багатай на б урштын
Прыба лтыкай. Тагачаснае на сельніц тва на шай Бацька ўшчыны ўключылася ў а ктыўныя аг ульнаеўрапейскія нара да творчыя прац эсы, для якіх было характэрным фарміра ванне
ста раж ытнейшых славян , балта ў, а да лей на захад — i
германцаў.
К сярэдз іне II тыся чагоддзя да н . э. жыццё на пра сто рах
паміж Дзвіною i Прыпяццю стала бо льш спа койным i ўла дкаван ым. По ўдзен ь Бела русі, а та ксама суседнія тэрыторыі
Польшчы i Укра іны ў г эты ча с за сялялі плямёны тшцінецкай
культуры.
У канцы бронзавага веку, я кі прыпадае на першую
чвэрць I тысячаго ддз я да н. э., на Беларусі пачынаюць фа рміравацца археалагічн ыя культуры са слабаа рнамента ваным гліняным посудам, росквіт я кіх а дбудзецца ў ж алезным
веку.

I БРОНЗА I ЗВОНКАЯ М ЕДЗЬ

Медныя ўп рыго жанні раннебронзавага часу з Падняп роўя: б ранзалет i акулярападобная падве ска.

Медныя руды на Беларусі глыбока захаваны ў зямной
тоўшчы, таму яны былі недаступныя нашым продкам. Па
гэтай прычыне ста раж ытнейша я мета лургія за радз іла ся i
раз віва лася ў далёкіх краях — на У рале , Ка ўказе,
Прыка рпацці.
Людзі знахо дзілі ка валкі сама робнай медзі i спраб ава лі
ix апрацо ўвац ь, як i камень,— абб іўкай . Адна к х утка
заўважылі, што медзь пры ўдарах плю шчыцца. Так
навучыліся выкоўваць з гэтага металу пло скія ся керы,
нажы, пла сцінкі для ўпрыгож анняў.
У чалавечым побыце што дзённа прысутніча ў агон ь. У
яго трапля лі самыя розныя рэчы, у тым ліку ка валкі медз і i
меднай руды. А д моцнага награвання медз ь плавіла ся, а ,
застываю чы, набывала новыя формы. Так разга да лі
сакрэты мета лургіі.
Медзь i медн ую руду ча лавек спачатку збіра ў на го рных
схілах . За тым перай шо ў да шах тавай ра спрацо ўкі медных
радовішча ў.

Найбольш
стара жыт ны тып плоскай б ронзавай сяке ры, які па фо рме
яшчэ нагадвае ка мен ныя выраб ы (в.
Кастыкі
Вілейскага р-на).

Сяке ра з уступам зпад в. Падв ялікае на
Шчары.

Медныя i б рон завыя сяке ры з т эрыто рыі Бела русі.

Наканечн ік кап' я i сякеры з мед зі i б рон зы з
пахаванняў сярэднедн япроў скай культуры.

Здабытую руду ра сціралі на пара шо к, з якога по тым у
адмысловых печках-домніцах i выпла ўлялі чыстую медз ь.
Медныя вырабы, хоц ь i п рыгож ыя, адна к б ылі мала
лепшыя за крам янёвыя . Яны х утка тупіліся i гн уліся . Да
таго ж медзь можа п лавіцца толькі пры тэмпера туры не
менш як 1000 гра дуса ў.
З часам старажытныя майстры навучыліся сплаўляц ь
медзь з волавам, мыш'я ком, цын кам i іншымі металам і i
атрымлівац ь бронз у. А г эты метал плавіцца ўжо пры 700900 гра дусах , што можна было раб іць i на звыклым
вогнішчы. Да таго ж бронзавыя выраб ы моцныя i вострыя ,
значна больш эфектыўныя , чым каменныя .
На Беларусь медных i бронзавых рэча ў трапля ла мала i
яны, ба чна, вельмі цан іліся . Медн ымі былі пераважна
ўпрыгожанні, з бронзы рабіліся п рылады працы i зброя .
Пры ра скоп ках зной дзены бранзалеты, грыўні, дыядэмы,
пярсцёнкі, шпількі, пацеркі-па двескі, плоскія ся керы i дола ты, нажы, рыбац кія кручкі. Адліваліся вырабы i больш скла данай формы. Сяро д ix вядомы сякеры з бакавымі выступамі на аб ушку, са скра знымі а дтулінамі для рукая та к, з
тарцовымі адтулінамі ў аб ушку i мацава льным вушкам —
кельты.
Крамянёвы наканечнік кап'я часам замяня ўся бронзавым
з утулкай . У сярэднебронзавы ча с пашыраюцца металічныя
сярп ы. На Беларусі вядома i знаходка бронза вага мя ча .
Першыя мета лічн ыя выраб ы былі а дмысловыя i ка штоўныя. Буйнейшыя з ix аз дабля ліся рэльефнымі ўзо рамі.
Авало данне са крэтам і выпла ўкі медз і i бронз ы мела велізарнейшае значэнне для цывілізацыі. Ча лавек навучыўся
сам, па сваёй волі, ства раць новы матэрыя л. Г этым
адкрываўся шлях для з дабычы i выкарыстання ўсё новых
метала ў, i ся род ix найважнейшага — жалеза .

КАМ ЕНЬ
ПАЗІЦ ЫІ НЕ З ДАЕ

Шліфаваная сяке ра з е. Кубельн ікі Ваў кавыскага
р-на, зробленая са здабытага ў паўднёвай
Польшчы паласатага крэменю.

Першаб ытнае грамадства Заходняй Еўропы перажыло ў
сваім развіцц і сапраўдны бронза вы век. У матэрыяльнай
жа культуры ж ыха роў Бела русі i ў II тысячаго ддз і да н. э.
па-ранейшам у даміна валі вырабы з каменю i коста к. Больш
таго, у гэты час крэменеапрацоўка тут да сягн ула сваёй
вяршын і. З жаўлако ў-н уклеуса ў умелі сколваць ро ўныя
пласцін кі i а дшчэп ы. Ix краі на вучыліся пакрываць до ўгай
струменьча тай або пільча тай рэтушшу. У выніку прылады
працы i зброя а трымліваліся заз уб раныя i асабліва вострыя .
Усе тып ы крамянёвых выраба ў, якія існава лі ў папярэднюю эпоху, уж ываліся на Бела русі i ў б ронзавым веку.
Гэта тыя ж скрабкі, нажы, пра колкі, разнастайныя на канечнікі стрэл i коп 'я ў, рубя чыя прылады. Яны з вяртаюц ь на
сябе ўваг у ахайна сцю ап рацо ўкі i за кончанасцю форма ў.
Тыловым! для новага ча су роб яцца крамянёвыя ся рпы. Яны
асабліва былі вя домы з ся рэдзіны бронз авага веку на поўдні
Беларусі. Рабочыя ча сткі большасці з ix запаліра ваны да
бляску аб сцёблы збаж ыны.
Асабліва сць бронза вага ве ку на Беларусі i ў тым , што
менавіта ў гэты ча с найбольшага ро сквіту да сягае звычка
шліфавання выраба ў. Лёзы крамянёвых сякер, дола та ў i
цёслаў, як п равіла , прышліфо ўваюцца. Многія з гэтых
прыла д робяцца гла дкімі ц алкам.

Кра мянё выя вырабы б ронзавага ве ку Беларусі: на канечнікі ст рэл i коп' яў, нажы, шл іфаваная сяке ра.

Шліфаваныя каменныя сяке ра- клін i ц ясла.

Каменн ыя
чаранковыя сякеры.

Спосаб ы мацавання каменных плоскіх сяке р, молата i ц ясла.

Тыпы ка менных
се ід раваных сяке р.

Каменнае шл іфаванае цясла.
Паўночная Беларусь.

Каменн ыя булавы б ронзавага ве ку з т эрыт орыі Бела русі.

Акрам я крэменю, шырока па чынаюц ь выка рысто ўваць
іншыя пароды каменю. З ix асабліва шма т майструюць
плоскіх ся кер-кліно ў i цёсла ў. П ры гэтым усе ix паверхні
запаліроўваюцца. На по ўначы Бела русі на некато рых
сякерах фарміруюц ь у аб ушко вай частц ы чаранок, я кім
прыла да мацава лася ў рага вую муф ту рукая ткі.
Толькі ў б ронзавым веку на Беларусі з'яўляюцца ца лкам
шліфаваныя каменныя сяке ры з п расвідраванымі для
рукая та к адтулінам і. Ш ліфаванне адбыва ла ся на каменных
плітах з дапамогай мокрага пя ску. А дтуліны ж рабілі на а дмысло вых свідравальных станках , дзе асноўн ымі рабо чымі
часткам і былі касц яная трубка з мокрым пяском i лук з
цецівой, я кім трубка прыводз іла ся ў вя рчэнне. Сам у ж
адтуліну ў камені вымолва ла не костка , а пясчынкі. Свідрава льн ы стано к быў другім пасля лука скла даным
механічным прыстасаваннем, вынайдзеным ча лавекам.
Каменныя свідра ваныя сякеры мелі да волі ро зныя фо рмы. Асабліва да сканала выгляда лі ло дкапа добныя экз эмпляры. Нека торыя з ix мелі рэльефны ўзо р.
Калі плоскія клін ы ўж ыва ліся пераважна для апрацоўкі
дрэва , то сякеры свідра ваныя для г этай сп равы не
падыходз ілі. У ix лёзы б ылі больш то ўстыя, а камень па
свідра віне лёгка лама ўся . Хутчэй за ўсё ян ы служылі збро яй.
Асабліва экза тычна выгля даюць шліфа ваныя ка менныя
була вы з пра свідраванай па цэнтры а дтулінай. Былі яны
шарападобныя, сп люшчаныя , раб рыстыя, крыжападобныя,
а некаторыя нава т мелі грыбапа добныя выступы. Часам
була вы пакрываліся наразным арнаментам .
Хутчэй за ўсё булавы ўяўлялі сабой сім валы ўлады ў родзе
i племені. Гэтым жа яны былі ўсе наступныя тыся чагоддзі —
у гетмана ў, вялікіх князёў i ка ралё ў.

ПЕРШАБЫТНЫЯ
ШАХЦЁРЫ
БЕЛАРУСІ

Крэменездабыўныя шахт ы на сценцы крэйдавага кар' ера.
На разрэзе бачна запаўненне шах тавых ствалоў адпрацаваным крэйдав ым д рузам i пуст оты ў падбо ях i
шт рэках.

У познім неаліце, i асаб ліва ў б ронзавым веку шыро ка
распа ўсюдзіла ся земляроб ства . Адна к на спрэе залесеных
землях ім займацца было цяжка. Давя лося высякац ь ля сы i
хмызняк. А гэта ў сваю ча рг у запатраба вала вялікай
колька сці крамянёвых сякер.
Крэменю, што сустракаецца на паверхн і, даволі шмат на
Беларусі, асаб ліва на захадзе i на Пасожж ы. А днак та кі
матэрыя л высахлы, i таму служ ыў для вырабу пераважна
толькі дробных рэча ў. Вялікую ж ся керу з рабіц ь складаней.
Для гэтай м эты ста раліся адшукаць крамянёвую сыравіну ў
зямной тоўшчы ў абрывах рачн ых берагоў i я роў. Зда ўна
таксама прыкмецілі, што найбольш яе сустра каецца ў
месцах крэй давых па кла даў.
У то ўшчы крэйды крамянёвыя кан крэцыі (утва рэнні) —
жаўлакі з алягаюц ь пла стам і, ланцуж камі або ро ссыпам.
Памеры жа ўла коў а д некалькіх сан тыметра ў да вя лікіх
камянёў у паўметра дыяметрам. Вось гэты ма тэрыял ста ў
надзвычай пажадан ым для позненеалітычнага ча лавека, а
таксама

Пралазы-штрэкі паміж шахтав ымі вып рацоўка мі.

Вусц і шахтаў на паве рхн і крэйдавага
расчышчаныя археалагічн ымі раскоп каті.

ад орвен я,

Сляд ы гарн яцкіх канальных ін стру ментаў на сценцы шахт ы.

Кірка з ла сінага рога з адтул інай

Шахцёрскія

кіркі

з

для ру каят кі.

выса ка ро днага аленя.

рога

Шахцёрскі капач для работ ы ў вузкіх ме сцах шахтаў.

Так магла вгсціся п раца ў Кра снасель скіх

крэмене-

здабыўных шахтах i крэменеап рацоўчых майст эрнях.

Гаршч ок культуры шнуравой ке рамікі з пахавання
кра снасел ьскага шахцё ра.

Кра снасельскі ша хцёр па
чатку II т ысячаго ддзя да
н. э. Рэканст ру кцыя па ч эрапе з пахавання.

ў бронзавым веку. У шэрагу месца ў ча лавек перай шоў а д
збірання ix на паверхні да здабычы ў крэй давай па родзе
шахтавым спо сабам.
Такія крэменездабыўныя шах ты на Беларусі знойдзены
на ўзбя рэжж ах Po ci ў нава коллі па с. Кра сна сельскі
Ва ўка выскаг а раёна. У ча сы пера дапошн яга пахала дання
(250 — 125 тыс. га доў на зад) леда вік, што ў чарговы раз
насун уўся б ыў са Скандынавіі, пакінуў тут вя лізныя
адорвені крэйды, з якіх некато рыя маюць да ўжыню больш
за кіламетр. Вось на гэтых пакладах i ра спачалі сваю
дзейнасць нашы першаб ытн ыя шахцёры.
Напача тку крэмень маг лі з дабываць у невялікіх ямах i
тран шэях. За тым пачалі п ранікаць у глыбейшыя то ўшчы.
Для гэтага ў крэйдзе выкопва ўся вертыка льн ы ка лодзеж
— ствол б удучай шахты. Ш ырыня яго была такою , каб у ім
мог памясціцца адз ін чала век — да па ўтара метра , a
глыбіня — два-тры i больш метра ў.
Дасягнуўшы радо вішча крэменю, горназ дабытчыкі
пачыналі расп рацоўвац ь яго ўба кі невя лікімі пячо рамі —
падбоямі. Ян ы былі невя лікія , рэдка да сяга лі бо льш за
метр у да ўж ыню. Вып рацаваўшы такім чынам крэмень,
людзі ча сам паг лыблялі ка лодзеж да ніжэй шага залеж у
сыравін ы. У та кім разе шах та атрым лівала ся ў два i больш
«паверхаў» .

Калі крэйда вы ўча стак утрымоўваў шма т кан крэцый, то
на ім вып рацо ўкі размя шчаліся г уста, ча сам з лучаліся між
сабой пралазам і — штрэкам і, невялікімі а дтулінамі.
Як пра віла, у цесных шах тах можна было праца ваць толькі аднам у чала веку. Ш ахцёр-капальнік разрыхля ў крэй ду,
дастава ў з яе крамянёвыя жа ўла кі. За тым усё гэта змя шчалася ў скураныя мяхі або плеценыя ко шыкі. Памага ты з дапамогай вяро ўкі выцяг ва ў г руз на па верхню. З атым крэмень паступа ў на ра змешчан ыя побач май стэрн і для апрацоўкі.
Крэйда , я к вядома , даволі цвёрдая . Таму для яе капання
былі неабходны розныя адм ысловыя п рыста саванні. Вертыкальны кало дзеж х утчэй за ўсё выкопва ўся-выдзёўбва ўся
завостранымі ка ламі. Унізе, а таксама ў падбоях i штрэках ,
ужываліся гарн яцкія кіркі з раго ў высака роднага аленя . У
найбольш вуз кіх месцах, дзе кіркай было не размахнуцца ,
пароду прахо дзілі востра канечнымі капа чамі з рагавых
адро стка ў.
За мінулыя 3-4 тысячаго ддз і вып рацоўкі з дзіўляюча
добра зах ава ліся, з асыпаныя крэйда вым друзам яшчэ ў
етараж ытна сці. Сценкі ix г уста па крыты драпінамі а д га рняцкіх інструмента ў, на столі падбо яў маюцца закуранасці,
прыкметн ы вуглістыя пісагі. Гэта , мабыц ь, цямнейшым
часам месца пра цы асвятлялася лучынай . Тут жа ляжалі i
вуга лі. Дны кало дзежаў моцна за таптан ыя нагам і капа льшчыка ў, вузейшыя ўчасткі з ашма льц аваны воп раткай. Такое ўражанне, што першаб ытн ы на ш про дакшахцёр толькі
нядаўна па кін уў месца працы. Адчуванне яго прысутна сці
заўсёды суп рава джае археолага , які право дзіц ь тут
раскопкі.
Як ужо адзна чалася , здаб ыты крэмень ап рацоўва ўся на
размешчаных побач майстэрнях. Гэта былі ве рхнія часткі
вялікіх паўз асыпаных шах таў або ўтульн ыя пляцоўкі ка ля
камянёў. На месцы майстэрань мы сёння знаходзім сляды
вогнішчаў, каля якіх грэліся ха лодным часам ці гатава лі
страву, каб па дсілкавацца ў перап ынку паміж цяж кай
працай. Але асно ўнае — тут залягаюць цэлыя пласты роз ных
крамянёвых адшчэпа ў i абломка ў, а та ксама мноства
папсаваных i незакончан ых ся кер. Вывучэнне гэтых адкіда ў
i засведчыла, што мясцо выя майстры выраб лялі пераважна
крамянёвыя ся керы.

На ўзбярэжжах Poci за ўвесь больш як тысячага довы
перыяд існа вання г этага крэменездабыўнаг а раёна было
выкапана, па падліках археолага ў, некалькі тыся ч шах та ў.
Ca здабытага з кожнай выпрацо ўкі можна было
змайстравац ь да сотні сякер. На ва т цяж ка ўявіць, я кая
процьма ix б ыла тут выраблена .
Зраз умела, што тысячы сяке р былі непатрэбныя м ясцоваму на сельніц тву. Значыц ь, яны ў асно ўным прызначаліся для абмену i траплялі ў розныя раёны П анямоння
i на суседняе Павісленне.
Спецыяльнымі спосабам і археолагі даследава лі зной дзеныя ў шах тах вугалі. А казалася , што яны ў а сноўн ым
датуюцца II тысячаго ддзем да н. э., гэта значыц ь, бронзавым векам . А крамя таго , вызна чылі, што на некато рых
уча стках крэмень расп рацо ўва лі я шчэ ў познім неаліце —
у III тысячаго ддз і да н . э.
Побач з шах тамі быў знойдзены даво лі вя лікі могільнік
насельніц тва культуры ша рападобн ых амфар. А, як вядома, «ша рападобнікі» ўжо зда ўна вало далі са крэтам і здабычы крамянёвай сыра віны з зямных г лыбін ь. Зна чыц ь,
хутчэй за ўсё гэтыя находнікі i ра спача лі ра спрацо ўку
мясцовых крамянёвых залежа ў. На нава кольных позненеалітычных стаян ках та ксама маюцца сведчанні п рысутнасц і « ша рападобніка ў».
У адной з шахта ў знойдзена пахаванне i самога шахцёра. Мя ркуючы па хара ктэрнаму пахавальнаму га ршку,
яно адносіла ся да раннебронзавага ча су. Нябожчык б ыў
яшчэ мала ды м ужчына. Па костках чэрапа ўда лося
аднавіц ь яго аблічча — еўрапейскага выгля ду, хоць i
даволі своеасаблівае.
Гэта пахаванне, а таксама ча рапкі посуду з нека торых
іншых вып рацова к i з п рылеглай тэрыто рыі сведчац ь, што
месцарадж энне распрацоўвала ся i ў пачатку бронзавага
веку. Несумненна, што тут рабо ты вя ліся i пазней. I то лькі
ў жалезным веку Кра снасельскі цэн тр здабычы i ап рацо ўкі
крэменю незваро тна заняпа ў.

НАД З НАКАМ КАМ ЕННАЙ СЯ КЕР Ы

Карта распаўсюд жання ў Еўропе плямён, культур
шнуравой кера мікі: 1 — ме жы распаўсюджанн я; 2 —
сучасная тэрыто рыя Беларусі.

Менавіта з прыходам на тэрыторыю Беларусі нлямёна ў
культур шнуравой керам ікі ў нас i пачынаецца бронзавы
век. У сюды, куды ян ы трап лялі, археолаг і знахо дзяц ь
характэрныя курганн ыя або грунта выя могільн ікі. A ў
пахаваннях — скурчаныя на баку рэшткі нябожчыка ў,
пласкадонныя гаршкі з адб іткамі шн ура, амфары, а та ксама
каменныя ся керы з п расвідраванымі а дтулінамі. Там у
ста раж ытна сці гэтых плямёнаў i наз валі культурам! шнуравой Керамікі або б аявых сяке р.
«Шнура вікі» прыходз ілі на даво лі г устаза селеныя тэрыторыі i з аба рыгенамі а дносіны ў ix б ылі, відаво чна, скла даныя . Незда рма ж ся керы суп рава джалі нябожчыка ў i «на
той свет» , a наканечнікі іхніх стрэл з пільча стымі во стрым і
кра ямі былі асаб ліва шыпа стыя . Аб узаемадачыненнях
могуць сведчыць i знаходкі ў ка сцях нека торых шкілета ў у
пахаваннях мя сцовых лістапа добных вастрый стрэл.
Дзе «шнуравіко ў» было шма т, яны маг лі ца лкам выцесніць спра двечнае позненеалітычнае насельніц тва або
асімілявац ь яго рэшткі.

Баяв ыя
сяке ры

ло дкапад обныя
з
т эрыторыі

Белару сі.

Гліняны по суд, якім карыстала ся на сельніцтва сярэднедн япроў скай культуры.

Маладая
шнуравой

жанч ына
культу ры
ке рамікі з вярхоўяў

Волгі. Рэканст рукц ыя па ч эрапе.

Арна менты,
на
гл інян ым
«шнурав ікоў» з Падн япроўя.
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Курганнае пахаванне сярэдне дняп роўскай куль туры
(план i проф іль), якое ўт рымл івала пад ку рганавым
насыпам т ры пахаванні i чацвё ртае ў прыкурганавым раўчу ку.

Металічн ыя i шкл яныя знаход кі з пахавання сярэд недняпроўскай культу ры каля в. Ру дня Шляг інска я
Вет каўскага р на: наканечн ік кап'я, бран залет,
грыўня, рэшт кі по яса, шкл яныя пацеркі.

Месцамі, я к г эта назіралася на Бела русі, нахо днікі змешваліся з тутэйшым ж ыхарствам. У выніку фа рмірава ліся
асобныя культуры шнуравой керамікі.
На тэрыто рыі Беларусі найбольш да следа ваны п лямёны
сярэднедняпроўскай культуры шнуравой керам ікі. Ся рэднедняпро ўцы на мяж ы III i II тыся чагоддзя ў да н . э. за ся лялі
практычна ўсё Сярэдняе i Верхн яе Падняпро ўе. Ix увог уле
невялікія паселішчы размя шчаліся на высокіх рачн ых
берагах, на мысах , абмежаваных пан іжэннямі або я рамі, на
высо кіх паго рках пасяро д ба лоцістага поплаву. Думаецца ,
што пася ленцы на ўмысна шукалі мясц іны, цяж када ступныя
для няп рошан ых гасцей. Не выключана , што вёса чкі
дада тко ва
ўмацо ўва ліся
нейкай
ага родж ай.
Хацін ы
сярэднедняп роўца ў мелі двухсхільныя дахі, я кія трыма ліся
на слупах . Сцены, мабыц ь, сплеценыя з га лля , абма зва ліся
глінай. Глінай жа па крыва лася падлога. Агнішчы, на якіх
гатава ла ся страва, выкла даліся з камянёў. Поб ач з жытлам і
знаходзіліся ямы, у я кіх сустракаюцца косткі ж ывёл i
чарап кі посуду. Відаць, г эта б ылі перава жна сметніцы.
Найбольш распа ўсюджанай фо рмай посуду сярэднедня проўца ў былі а кругла донныя га ршкі са звужанай шыйкай i
высо кім лейкападобн ым вен цам. Ка рысталіся та ксама куб камі, міскамі, з рэдку амфарамі. Посуд аздаб ля ўся ў а сноўным адб іткамі шн ура i пракрэсленымі рысам і ў трохкутн ых
узорах.
Ся рэднедняпро ўцы ўжо карыста ліся меднымі i б ронзавымі вырабамі, хоц ь было ix я шчэ вельмі ма ла. Гэта —
сякеры з а дтулінай у абушку, пло скія i ўтульча тыя ва стрыі
коп'я ў, наж ы, шылы. Затое металічных уп рыгожання ў было
больш — пярсцёнкі, розн ыя падвескі — кара лі, бранзале ты,
дыя дэмы. Вя домы былі та ксама аздоб ы з прыбалтый скага
бурштын у, шклян ыя i фаян савыя пацеркі з усходн яга
Міжэемнамор'я .
Пры а рхеалагічных ра скоп ках паселішчаў рэча ў знаходзіц ца мала . З г этай прычыны можна было б думаць, што
сярэднедняп роўц ы мелі бедную i невыразн ую матэрыя льн ую
i духо ўную культуру. Аднак даследаванні ix могільніка ў
сведчац ь аб а два ротн ым. Сва іх нябожчыка ў тут хава лі па д
курганнымі насыпамі на паверхні зямлі або ў з аглыб леных
мацерыковых ямах.

Замагільнае «жытло» абкла два лася дрэвам, высціла ла ся
трыснягом . Часам перакрывалася дрэвам i зверх у. У адным
насыпе магло быц ь нека лькі пахавання ў. П а а сабліва сцях
магіл i паха вальнага ін вентару можна меркавац ь, якое
стано вішча ў родзе i племені займалі нябожчыкі пры жыцці.
Пад невялікімі на сыпамі х ава лі про стых саро дзіча ў. Ім
ста вілі га ршчок, кла лі пару крамянёў, ча сам сяке ру. У той
жа час сустра каюцца надз вычай багатыя пахаванні, у я кіх
маецца па некалькі адмысло ва а рнаментаваных па судз ін,
металічна я зб роя , упрыгожанні з медзі, бурштыну, шкла .
На поўначы Бела русі, куды « шнуравіко ў» трапіла мала , на
позненеалітычнай аснове сфарм іра вала ся раннебронза вая
паўночнабела руская культура. Жыхары мя сцовых паселішчаў па -ранейшам у карысталіся ва страдонн ым посудам, хоц ь
былі знаёмы i з пла ска донным. Асаб ліва шма т у ix было
самых ра знастайных касцян ых i рага вых выраба ў. У даво лі
вялікіх колькасцях трапля ў сюды прыба лтыйскі б урштын.
Носьб іты паўно чнабеларускай культуры ўмелі вырошчвац ь
расліны i га давац ь ж ывёлу, адна к у ix гаспа дарц ы ва жнейшае месца яшчэ займа лі па ляванне, рыб ало ўства i
збіра льніц тва.
Насельніцтва культур шнуравой керам ікі, калі меркавац ь
па форме чарапо ў, мела , несумненна, еўрапейскі выг ляд.
Мяркуюць, што яно i было той а сновай, на я кой сфарм ірава ліся па знейшыя славя не, балты i германцы.

НА ПР ЫПЯЦКІХ
ЎЗБЯРЭЖЖАХ

Посуд т шц інецкай культуры
Белару скага Пале сся.

з

Да ся рэдзіны II тыся чагоддзя да н. з . п рацэс змешвання i
ўзаемаасіміляцыі мясцовага насельніц тва i нахо дніка ў
цалкам за вя ршыўся . Па ча ўся ся рэдні этап б ронзавага веку.
У гэты час па ўднёвую пало ву Бела русі i ўсё наша Па дняпроўе, а та ксама суседнія тэрыторыі У краіны i Польшчы,
зася лялі плямёны двух родна сных між сабой археалаг ічных
культур — со сніцкай (на звана па стаянц ы ка ля в. Со сніца на
поўначы У кра іны) i тшцінецкай (на звана па знаходках ка ля
гарадка Тшцінец у ХІольшчы). Час ix існавання — прыкладна
ўся другая пало ва II тысячагоддзя да н. э.
Побыт на сельніцтва гэтых культур можна ўявіц ь на
падставе ра скопа к ка ля в. Пустынка на Чарніга ўшчыне
побач з беларускай мяжой . Тут, на п рыдняпро ўскім схіле
пясчанага ўзго рка , пасяро д поплава , 3,5 тысячаго ддзя на зад
знаходзілася вёска сярэднебронза вага ча су. Яна размя шчала ся ўз до ўж берага рачной старыцы больш я к на 200 м.

Гаршкі со сн іцкай культуры з Па дняп роўя.

Гліняны по суд на сельніцтва Пан ямонн я сярэд небронзавага ча су.

Кра мянё выя
нажы
сярэднеб ронзавага
часу
з паўднёвай
Белару сі. Ру каят кі
рэкан стру яваныя.

Гліняны гаршчо к, які належаў
носьб іта м культу ры шматвалікавай ке рамікі, яка я ў сярэднебронзав ы час з пра стораў
Украін ы т рапляла i на паўднёвы ўсх од Белару сі.

Вё ска т шцінец кага насельніцтва
Прыпяц і. Рэканст рукц ыя паводле
раскопа к.

з узб ярэжжа
археалагічн ых

Рэкан стру кцыя
жытла i гаспадарчай буд ынін ы
на с лупах (в.
Пустын ка на
поўначы Кіеўшчын ы, пры
беларускім
памежжы).

Круглая ба жніца
Пустын кі.
Рэкан стру кцыя.
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Жытлам і для тутэй шых жыхаро ў служ ылі зямлян кі глыб інёй
у пя ску да 1,5 м. Ян ы ўсе п рама кутныя i выцягнутыя ў бо к
вады, маюць пло шчы ў сярэднім 70-100 кв. м . Пасля таго я к
было выкапана паглыбленне ў пя ску, па яго краях укоп валіся то ўстыя слупы, якія звон ку абшыва ліся дра ўлян ымі
плашкамі, галлём i прысыпаліся з ямлёй. Па до ўгай во сі
зямлянкі ўкопва ліся цэн тра льныя слупы з развілінам і, у я кіх
мацавала ся кла дз ь. На кла дз ь i абапіралаея двухсх ільная
страха , крытая , відац ь, трыснягом, якога хапа ла ў суседняй
ста рыц ы.
Зямлянкі-жытлы скла да ліся з двух камер-пако яў. Першы,
у я кі i вя лі дзверы з вузкаг а прырэчнага та рца, меў га спадарчае прызначэнне. Тут б ыло агнішча з камянёў i гліны
для га тавання ежы, размя шчаліся розныя га спада рчыя ямы.
Земляная падлога б ыла няро ўная , з выбоінамі. П ры раскопках на ёй знаходз ілі біты по суд, ко сткі. Зімовым ча сам у
гаспада рчай пало ве жытла маглі трымаць i жывёлу, асабліва
маладня к.
Праход у да лёкай ун утранай сценцы вёў у другі па кой—
«свя тліцу» . Па длога тут была гліняная , пася рз дзіне знаходзілася агн ішча для асвя тлення i абагрэву, ля сцен меліся
земляныя ўз вышэнні, якія служ ылі лож камі.
Амаль ка ля кожнага жытла знаходзіліся пераважна наземныя гаспада рчыя збудаванн і. Большыя на слупах маг лі
прызначацца для захоўвання зе рня, са ломы, сена. Вако л
такога жыллёва -гаспа да рчага компле ксу, я кі належа ў вялікай сям 'і, верагодна , была агаро джа. Яе кіруна к вызнача ўся
па вялікай ко лька сці ча рапко ў посуду, якія пад яе
скідва ліся .
Такое вялікае паселішча, дзе магло жыц ь да 200 ча лавек,
павінна было мець i бажніцы — культа выя збудаванні. Ix
знойдзены дзве, i размепічаны ян ы, я к i належыц ь, далей ад
людскога тлуму, воддаль ад з ямляна к. Перша я бажніца
папярочнікам ка ля 10 м была кругла я. У земляной яе
падлозе археолаг і ра скапалі ра ўчук, запо ўнены аблом камі
120 моцна абпаленых каменных зерняцёрак. Тут жа быў
попел i здрабнёныя перапа леныя косткі. У сё гэта сведчыц ь
пра наяўна сц ь у тутэйшых жыха роў аб рада ў, звя заных з
земляробчымі рэлігійн ымі вераванням і.

Друга я бажніца была прамавугольная з трохкутнай прыбудо ўкай, у якой знахо дзіўся г ліняны міскапа добны ах вярнік з попелам. Тут жа ляжала разбітая бага та арнаментавана я пасудз іна, з дапамогай якой, мабыц ь, i адб ыва ліся
рытуальныя дзеянні. П ад падлогай асно ўнай ча сткі б ажніды
выя ўлены рэшткі нека лькіх чала вечых трупаспа ленняў.
Магчыма , гэта паха ванні святаро ў або ро давых старэйшын.
Гліняны посуд, я кім ка рысталіся на па селішчы каля в.
Пустынка , быў да волі разна стайны i ўвесь пласкадонны. Ён
моцны, добра абпа лены, мае гладкія сценкі. Га ршкі для га та вання стра вы ама ль не аздобленыя . Высокія ж цю льпа нападобныя па судзін ы, па добныя на жбаны-г ладышы,
упрыгожва ліся ўзо рамі з на рэзак, бара зёнак, г рабеньча тых i
руж анцавых адб ітка ў. Сустра каюцца та ксама слоікі, міскі,
вазы, друшлякі для а дцэджвання тва раг у, мініяцюрныя
пасудзін кі.
Амаль у кожным жытле можна было знайсці г ліняныя
лыж кі, пра селкі для прадзення i ткацтва. Сустра каліся таксама крамянёвыя на канечнікі стрэл i коп'я ў, нажы i ся рпы,
скрабкі, каменныя сякеры. Увог уле каменных выраба ў мала .
Гэта тлумачыцца тым, што насельніц тва ся рэднебронзавага
часу па ўднёвай Беларусі i па ўночнай У краіны ўжо даволі
добра было знаёма з меднымі i бронзавымі вырабам і i само
ўмела ix а длівац ь у адпаведн ых фо рмах.
Могільнікі
тшцінецкага
i со сніц кага
на сельн іцтва
размешчаны наво дда ль ад па селішча ў. На ix сустра каюцца
курганы з трупапа лажэннем i грун тавыя паха ванні ў ямах
ca спаленнем нябожчыка . У магілах даво лі неніматлікі
інвентар — па судзін ы, крамянёвыя i каменныя вырабы,
зрэдку металічныя ўп рыгожанні. Адна к за ўважаецца, што
мужчын i жанчын , а та ксама дзяцей хава лі па-ро знаму.
Выя ўляюцца та ксама бедныя i бага тыя магілы.
Калі на ка рту ca ста ражытна сла вянскімі назвам і рэк i
азёр нанесці тшц інецкія i ін шыя па добныя ім помнікі, то
выя ўляецца ix супадзенне. З гэтай прычын ы вучоныя
дапускаюц ь, што сяро д тутэйшых плямёнаў ужо можна
шукац ь вытокі сла вянскіх пазнейшых наро да ў.

У СУПОЛЬНАСЦІ З
РОДЗІЧ АМ І I СУСЕДЗЯМ І

Каменн ы арнаментаван ы молат-жа зло
з Іванаўскага р-на.

У бронзавым веку на тэрыторыі Бела русі працягва ў
існавац ь першабытнааб шчынны ла д, а днак у ім назіраліся
істотныя змены. Раз віццё жывёлагадо ўлі, а за тым i ляднага
земляробства , тым больш з выкарыстаннем цяглага вала,
садзейніча ла росту значэння прац ы муж чыны. Ён ж а ста ў i
першым мета лургам. У спомнім пры гэтым аб ролі мужчыны
— паляўн ічага , узб роенага аба ронца роду.
Вытво рчыя формы гаспа даркі, металургія, шахта вая
зда быча крэменю нярэдка ства ралі значныя запа сы
прадукта ў, б ронзавых i каменных рэча ў. Ix лішкі
абменьвалі з суседзямі. Выключна шляхам абмену трапля ў
на нашыя землі ста ражытнейшы метал, б урштын. Першымі
мянялынчыкам і-гандля рамі зно ў жа становяцца пераважна
мужчын ы.
Нагадаем, што ў паля ўніча-рыбац ка-зб іра льн іцкім грамадстве каменнага веку, а сабліва на яго старажытнейшых
этапах , ка рмільцам і са родз іча ў былі ў а днолька вай ступені
мужчын ы i жан чыны, a ў сямейных спра вах ро ля жанчыны
нават пераважа ла. У канцы ж каменнага ве ку першынство
як у грама дскім , так i ў гаспа да рчым ж ыцці перай шло да
мужчын ы. Сфа рмірава ўся патрыярха льны родавы лад (ад
грэч. «па тэр» — бацька i «а рхе» — ула да). У б ронзавым веку
патрыярх ат да сягн уў свайго росквіту.

Багатае пахаванне раннеб ронзавага ча су з Падн япроў я.

Рука яткі б рон завых
мяч оў i кінжалаў.
Цэнт ральная Еўропа.

Ваяр-ве ршнік позне брон завага
часу. Рэканст рукцыя па археалагічн ых мат эрыялах з
Цэнт ральнай Еўропы.

Пераважаючая роля м ужчыны ў эпоху бронз ы доб ра прасочваецца i пры археа лагічн ых даследаваннях . На могільніках муж чын скія пахаванні звычайна займаюц ь цэн тральнае месца, курганныя на сыпы над ім і найбольшыя , маюць шма т знахо дак, у тым ліку i вельмі бага тых . Ча сам
побач з мужч ынам хавалі яго, мабыц ь, забітую рабыню або
нават жонку.
У бронзавым веку ўжо можна было паспяхова ве сці
гаспада рку невялікім і калектывамі-сем'ямі. Адпаведна , i
атрыманыя п радукты сям'я старала ся пакінуц ь для сваёй
карысц і. Так пачына ў разб урацца прынц ып рода вага
калектывізм у. З'явіліся нава т а собныя сямейныя пахавальні.
Даследа ванні пера кана ўча па каз ваюць, што ў бронза вым
веку выразна пра сочваецца паміж асобнымі родам і i нава т
сем'ямі маёмасная няро ўнасц ь. Упершыню гэта за ўважана
пры вывучэнні могільніка ў сярэднедняп роўскай культуры.
Гэта ж назіраецца i на па знейшых помніках .
У каменным веку ўзброеныя сутычкі пам іж ча лавечымі
калектывамі ўзнікалі з-за ва лодання ля самі i рыбн ымі
вадаёмамі. У лічваючы ж невялікую заселенасц ь тэрыторый,
можна думаць, што та кое суп рац ьстаянне надара ла ся не так
часта. За раз жа, у бронзавым веку, людз і пачалі квапіцца на
ўра длівейшыя землі, лепшыя лугі, шляхі абмену крэменю,
медзі, бронз ы i б урштын у, на чужы наб ытак. Да таго ж
колька сць жых аро ў значна ўз ра сла , а месцамі нават
адчува лася перанаселенасц ь. Па г этай прычыне пачасціліся
міжплемянныя i нава т між рода выя войны. Упершыню
з'явіла ся спецыяльная збро я — баявыя сякеры, б улавы,
шыпа стыя на канечнікі стрэл, б ронзавыя мячы. Пешы i
асабліва ўзброены воін-вершн ік роб іцца по страхам суседз яў.

ЖАЛЕ ЗНЫ ВЕ К
ЭПОХ А ЖАЛЕЗ А
I ЗЕМ ЛЯНЫХ ЗАМ КАЎ

Карта культу р жале знага веку Белару сі: 1 —
мілаг радска я; 2 — заруб інецка я; З — шт рыхаванай
ке рамікі; 4 — дн япроў ска- дзв ін ска я; 5 — па морская;
6 — вельбарская (готы i геп ід ы).

У VII — VI стст. да н. э. на землях Беларусі б ронзавы век
змяніўся жалезным . У гэты ча с на шы про дкі навучыліся
здабываць з бало тнай руды жалеза . Такая сыра віна
распа ўсюджана ў многіх месцах, таму жа леза атрымліва лі
шмат i яго хапала для выраб у самых розн ых рэча ў — сякер,
сярпо ў, нажо ў, на канечніка ў коп 'я ў i стрэл, рыба ло ўных
кручкоў i во сця ў, шыла ў, спраж ак, запіна к i шмат чаго
іншага . Да таго ж пра дукцыйна сць п рылад прац ы з гэтага
металу б ыла зна чна большай, чым каменных i нава т
бронзавых , пагэтам у ў но вую эпоху камень амаль по ўнасцю
быў выцеснены з ужытку, а медз ь i б ронза ста лі
выкарыстоўвацца пераважна для ўп рыгожання ў.
Калі бронзавы век на Бела русі б ыў шма т у чым працягам
каменнага, то ў эпох у жалеза на ша г рамадства істо тна
змяніла ся i развіццё яго паскорыла ся .

Гарадзішча жале знага веку на Браслаўшчыне.

Зерняцё ркі з гара дзішчаў.

Драўлянае рала, знойд зенае naд Капланавіча мі Клец кага р-на.

Ве ртыкаль ны
ткацкі стано к.

Во рыва ралам. Малюна к на ста ражытнагрэча скай вазе.

Аблома к гаршка з выявай маг ічнага зна ка. Гарад зішча
каля в. Гара пад Ба рысавам.

Жалеза адкрыла ча лаведтву шлях да б удучых вышыня ў
цывілізац ыі.
Тагачасны чала век а трымліваў жалеза ў адпа ведных домніцах. Г эта былі звычайна ста жка ватыя г лінян ыя зб удаванні,
часам заглыбленыя ў зямлю , памерам каля па ўметра , ча сам
крыху бо льшыя. У нізе домніц знахо дзіліся невялікія адтулін ы
з гліняным і трубкамі, п раз я кія е куранымі мяхамі дзьм улі
паветра . З верху мела ся бо льша я дзірка для выха ду дым у.
У домніцу пача рговымі пла стамі змя шча лі драўн інны
вуга ль i перацёртую ў парашо к руду. П рац уючы на дуўн ымі
мяхамі, можна было распа льваць мо дны агон ь i даво дзіц ь
тэмпера туру ў зб уда ванні да 1200 г радусаў. П ры та кой
гарачыні пачына лася хімічная рэакц ыя i з руды выдз яля лася
жалеза. Яно асяда ла на дно домніцы i спя кала ся ў порыстую
блінападобн ую крыцу памерам у 20-30 см .
Калі працэс та кой «варкі» жалеза заканчва ўся , домніц у
разбіралі i дастава лі крыцу. А днак у ёй яшчэ за става лася
шмат шлаку-ж ужа ла . Яго выдз яля лі прапальваннем у горнах i
прако ўкай на ка менных кава длах . Часам такое жа леза
мнагакра тна награва лі i пра коўвалі, каб а трымац ь ста ль.
Сталёвыя рэчы б ылі вядомыя на Бела русі ўжо ў па чатку
жалезнага веку.
Пры ра скопках амаль кожнага паселішча знаходзяц ь
сля ды з дабычы жа леза — разва лы домніц, ж ужа ла, абломкі
крыц. Шма т сустра каецца i роз ных каменных бруско ў, якімі
даводзілі да ладу металічныя вырабы.
Вострай жалезнай сякерай можна б ыло ссекчы i то ўстае
дрэва , нашчапаць дошак, выча саць модную дра ўляную рыдлёўку. Таму i ча лавечае жытло ў жалезным ве ку ста ла больш
надзейнае i даўг авечнае. На поўдні нераважалі паўзямлян кі,
больш на по ўнач тубыльц ы жылі ама ль выключна ў на земных
хацінах слупавай кан струкц ыі. Некалькі жытла ў утва ралі паселішчы накшталт вёса к. Неўмаца ваныя паселішчы археолаг і
называюц ь селішчамі, a ўмаца ваныя — га радзішчамі. На
значнай тэрыто рыі ба сейнаў П рыпяц і i Дняпра б ылі я к
селішчы, так i га радзішчы, у цэнтральнай i па ўночнай
Беларусі — п рактычна толькі га радз ішчы. Апо шнія ла дзіліся
на высокіх бераг авых мысах, на стром кіх паго рках.

Каб зраб іць га ра дзішчы больш неда ступным і ворагам,
навокал капалі глыбокія равы, насыпалі ва лы, ставілі
паркан . Ча сам было па некалькі ра воў i ва лоў, што ствара ла
болей надзейную абарону. У ся рэдзіне гэтых землян ых замкаў знахо дзіліся, я к пра віла, ро ўныя пля доўкі, забудаваныя
па краях , з загонам для ж ывёлы. Іншы раз заб удо ўва ла ся i
ўся тэрыторыя гара дзішча.
Некато рыя такія ўмацаванн і існава лі ка ля тыся чы га до ў.
На ix адклаліся та ўшчэзныя пла сты модна насычанай а рганічнымі рэшткам і зямлі са слядамі пажа рышча ў, мноствам
чарап коў б ітаг а посуду, ж алезнымі вырабамі, пра селкам і,
косткам і i г. д.
Не ад ула снай прыхамаці тагачаеныя людзі тытанічнымі
намаганнямі ўзводзілі ўсе гэтыя ўмаца ванні, хава ліся за імі
са сва імі пажыткамі, плёнам жывёлага до ўлі i земля робства.
Спра ва ў тым, што вытворчыя форм ы га спада рання з выкарыстаннем жалезных прыла д працы, пашырэнне жалезаробства , рамёства ў, абмену вяло да большага накап лення
багаццяў. Таму за раз стала п рыбытковай не толькі стваральная п раца, але i ўзброенае рабаванне суседзя ў. П ры
адсутнасці сістэм ы калектыўнай аба роны, без дз ярж аўнай
арганіза ванасц і кожны ча лавечы калектыў спа дзяваўся
толькі на свае сілы i ўмельства , на ўмац аванні гара дзіп іча .
Посуд жалезнага ве ку па-ранейшам у ляп іўся з гліны
рукамі. Карыста ліся пера важна п ласка доннымі га ршкам і,
рознымі міскам і, куб камі, збанам і. Г ліняныя вырабы страцілі баг атую а рнаментадыю, ха ра ктэрн ую для папя рэдніх
зпох, а бо лыыасц ь ix увог уле не мела ўзо ра ў. У гэты ча с,
мяркуючы па знаходках мно ства пра села к а д верацёна ў i
ткац кіх стан коў, было шырока ра спаўсюджана ткац тва , i
людзі на сілі па латнян ую воп ратку, Во сь яе, мабыц ь, i пача лі
арнаментавац ь на шы п родкі.
Далейшае развіццё жывёлагадо ўлі, распа ўсюджанне ворнага земляроб ства вяло да я шчэ больша га павелічэння
значэння м ужчыны-б ацькі ў родзе, я кі імкн уўся перадаць
сваю прыдбан ую маёмасць у спадчын у сынам . Такім чынам,
першабытны ро д усе бо льш па чынае распа да цца на а собныя сем'i, а дбываецца ра злаж энне першаб ытна -аб шчыннага

ладу. I чым вышэй было развітым грама дства , тым гэты
працэс па ска ра ўся. Нап рыкла д, ка лі на по ўначы Беларусі
яшчэ п радяглы ча с дамінава лі вя лікія шма ткамерныя
жытлы, то на поўдні з самага пача тку жа лезнага веку ўжо
вядомы невялікія ж ытлы, раз лічаныя то лысі на а дну сям'ю .
Як i ў бронз авым веку, у новую эпох у пераважа лі
рэлігійныя вераванні, звязан ыя з земляробчымі культамі, з
абагаўленнем нябесных свяц іла ў, жыватворнай моц ы агню.
Менавіта з г этым быў з вязан ы звычай спальвання -крэмац ыі
нябожчыка.
Свае а сабліва сці мела мастац тва жалезнага веку.
Распа ўеюджваюцца металічныя ўп рыгожанні, я к жалезныя,
так, медныя i бронза выя , аз добы з ка ляро вымі эмалям і.
Шыро ка ста лі вядомы шкляныя пацеркі, я кія прывозіліся з
паўднёвых краё ў. П рыкметны ўплыў на раз віццё культуры, у
тым ліку i мастац кай, мясцо вых п лямёнаў ака зва ў антычны
свет Прыча рнамор'я .

ПЛЯМ ЁНЫ
ПАЎ ДНЁВАЙ ВЕЛАРУСІ

Глінян ы
посу д
мілаг рад скай куль туры.

насельн іцт ва

У жалезным веку Бела русь на сялялі розн ыя пля мёны.
Рэшткі ix ж ыццядзейнасц і — па селішчы, мог ільнікі i ўсё,
што на г этых помніках заха вала ся , а та ксама ска рбы i
асобныя знахо дкі — даследчыкі аб 'я дноўваюць у шэраг
археалагічных культур.
Першымі з жа лезаробчай сп равай пазнаёміліся плямёны
мілагра дскай культуры па ўднёвай Беларусі, названай та к
па гара дзішчу каля в. Мілагра д на Гомельшчыне. Ян ы ў VII
— III стст. да н. э. за сялялі тэрыто рыю Гомельскай,
поўдзень Магілёўскай i Мінскай, усход Брэсц кай абла сцей,
а та ксама частку па ўночнай У кра іны.
На прыпяцкім Па лессі мілагра дцы ж ылі пераважна на
неўмацаваных селішчах. Адна к у балоцістых ц яжка да ступн ых мясц інах мелі i га радзішчы-схо вішчы, якія выкарысто ўва лі ў ча с ваеннай небяспекі. А сабліва вялікае
падобнае гарадзішча знаходзіцца непадалёку в. Прыпяц ь у
Жытка віц кім раёне. Яго аба рончы ва л даўж ынёй ка ля 1,5
км а кружае п ляцоўку ама ль у 10 га .
У Падняпро ўі асно ўным
тыпам па сялення ў былі
гарадз ішчы.
Тагачаснае насельніц тва паўднёва -ўсходняй Беларусі
жыло пераважна ў наземных хацінах з дра ўлянымі сценамі,
якія мацаваліся да слупоў.

Жалезн ыя
прылады
прац ы
мілаг радцаў са скарбу, зн ойдзенага на гарад зішчы кал я в.
Гаро шкаў Рэч ыцкага р на:
се рп, мат ыка, сяке ра.

Жалезна я збро я міла градцаў: плоскія на канеч нікі
ст рэл i ўтульчатыя нака нечнікі коп' яў i дроціка.

Каляров ыя
пацеркі са
шклопадобнага рэчыва (в.
Гаро шкаў).

Металічныя
ўпрыгожанн і
мілаг радцаў: бран залет ы i
шп ількі-зап інкі.

Гліняна я
фігу рка

куль товая
каня
(в.

Гаро шкаў).

Глінянае
мілаг рад скае
прасел ка
збанапад об най
формы
з
гра фічнай
выявай, у якой мо жна
бачыць
сц эну
апрацоў к
зямлі ралам i баран ойсукават кай.

Скіфскі ваяр нацягвае
цеціву на лук. Выявы
на метал ічнай вазе з
Крыма.

Бранзалет ы

лужычан

з -пад

3дзітава Бяро заўскага р-на.

Пешы i конн ы ваяры па мо рскай куль туры, узб роеныя коп' ямі, дроціка мі з шыпа стымі накане чнікамі, шчытамі. Ве ршн ік дадат ко ва мае адналёзавы меч у драўлянай по хве.

Зрэдку сустрака ліся i паўз ямлян кі. Поба ч з жытламі
выкоп валіся гаспа да рчыя ям ы-скляпы са стрэшкамі.
Жыхары мілаг радскіх па селішча ў мелі ва ўж ытку даво лі
разнастайны мета лічны інвента р i зб рою, акругла донны
гліняны по суд, арнаментаваныя п раселкі. Сустра каюцца
культа выя ф ігуркі коней i каро ў. Тутэй шыя жанчыны
асабліва любілі ўп рыгожваць сябе ка ралямі з б уйных
каля ровых пацерак, якія трап лялі на Беларусь з далё кіх
грэчаскіх гара доў.
Сва іх памерлых мілагра дцы хава лі пера важна на бескурганных грунта вых могільн іках па абра ду крэмац ыі. Ме сцамі
сустра каюцца маг ілы з трупапалаж эннем над кург а намі.
Адкуль з'я віліся мілаг радскія плямёны на Гомелынчыне?
Наконт г этага вучоныя пакуль не маюць адз інай думкі.
Аднак усё больш факта ў сведчыц ь, што яны ў значнай
ступені з'яўляюцца на шча дкамі мя сцовага познебронза вага
насельніц тва. У час свайго існавання мілагра дцы кан та ктава лі з суседнімі інша культурнымі плямёнамі. Асабліва
цесныя сувяз і існавалі з ра змешчан ым на поўдзень ад ix
скіф скім све там. Мабыц ь, у пэўныя перыя ды тутэйшае
насельніц тва магло быць i падна чалена сваім вая ўнічым
паўднёвым суседзям , плаціла ім даніну п ушнінай, п радуктамі сельскай га спада ркі, раб амі. Праз скіфаў адб ыва ліся
канта кты i з г рэчаскімі га радамі-полісамі.
Нашы про дкі ў жа лезным ве ку я шчэ абыхо дзіліся без
пісьменнасці, таму яны не захавалі нам сваёй палітычнай
гісто рыі i нава т саманазвы. Адна к грэча скія г історыкі я шчэ
ў V ст. да н. э. веда лі, што на поўнач а д скіфаў ж ыў на род
неўры, з я кім і звя заны па данні аб змеях i ва ўкахпярэвара тнях . Змяіныя культы ся род бела руса ў захо ўва ліся
да самага апо шняга ча су, як i ве ра ў ва ўкала ка ў. Да таго ж
на Бела русі i сёння маюцца вёскі з на звамі На ўры, Наўрані,
прозвішчы Нева р, На ўрас, Наўрот, На ўроц кі. Па г этых
прычынах некато рыя да следчыкі лічац ь неўрамі менавіта
носьбіта ў м ілаг радскай культуры.
Ціка выя па дзеі разгортва ліся ў жалезным веку i на
Бера сцейшчыне. Яшчэ ў познім бронзавым веку сюды
пранікла на сельніцтва лужыц кай культуры.

Яно жыло на гарадз ішчах i селішчах, памерлых хавала на
грун тавых могільніках пераважна па аб раду крэмац ыі. У
пахавальных ямах знаходзяцца рытуальныя пасудзіны —
урн ы з рэшткамі спаленых нябожчыка ў, побытавыя рэчы i
ўпрыгожанні. Л ужычане асаб ліва вылучаліся разна стайнасцю
глінянага начыння. Бо льша сць да следчыка ў лічыц ь ix
продкамі стараж ытнейшых славян .
У IV ст. да н. э. назіраецца заняпа д лужыц кай супольнасці.
Мяркуючы па знаходках скіфскіх на канечнікаў, сля доў паж араў на па селішчах , г эта магло адб ыцца ў выніку ўзброенага
наступ у з Прыча рнаморскіх стэпа ў. А днак на па ўночным
захадзе Польшчы, куды не да сягн уў сп уста шальны скіфскі
націск,
частка
лужычан
пача ла
наб ірацца
моцы
i
сфарміравала но вую археалаг ічн ую культуру — паморскую.
Паморцы зан ялі бо льша сць тэрыто рый , якія калісьці належа лі
луж ычанам . У III ст. да н. э. п раніклі ян ы i на Прыпяц ь.
У пачатковую эпоху жа лезнага веку (VII — III стст. да н . э.)
вызнача льнай сілай на п расторах ад Чорнага i ама ль да
Балтый скага мора былі скіф ы, я кія разма ўля лі на адной з
іранскіх моў.
Аднак у III ст. да н. э. скіфская дз яржа ва была ра згромлена качэўнікамі з усходу — б ліз камо ўнымі ім сарма тамі.
Гэта ка тастрофа адг укн ула ся этна культурнымі i па літычн ымі
зменамі на значных пра сто рах Усхо дняй i Ц энтральнай
Еўропы. Большасц ь скіфа ў б ыла адкін ута пераможцамі на
Крымскі па ўво стра ў, а ста тнія рата валіся ў лясах i леса стэпах
на перыферыі мілаг радскіх ула дання ў.
Заняпад сваіх стэпа вых i крыўдзіцеля ў, і, маб ыць, часцей,
саюзнікаў i за ступнікаў стаў згубн ым i для саміх мілаг ра дцаў.
Яны, па каленнямі спадзеючыся больш на моц скіфскіх
жалезных мячо ў i стрэл, чым на ўла сную м ужна сць i
непрыступна сць гарадзішчаў, сталі лёгкай з дабычай захо дніх
суседзя ў — п лямён паморскай культуры. У выніку ад
змешвання культур находнікаў i аба рыгена ў, пры значным
скіф скім уп лыве , на Прыпяці i Бела рускім Па дняпро ўі, а
таксама на ся рэднім Падняп роўі Украін ы сфарміравала ся
(ся рэдзіна III ст. да н. э.) нова я культура — зарубінецкая,
назва ная та к па могільніку каля в. Зарубінцы на Кіе ўшчыне.

ЗАРУБІНЦ Ы

Гэтая па две ска з ч ырвонай эмаллю нале жала нашча дкам за руб інцаў, якія жыл і на гарадзішч ы Адамен ка
Быхаўскага р-на.

Заруб інцы сваё панаванне распачалі пашырэннем i дадатковым умацаваннем колішніх мілагра дскіх га радз ішча ў.
Аднак ян ы не баяліся ча сам сяліцца i на неўмацаван ых вёснах (селішчах ), размяшчаючы ix, а днак, непадалёку ад сваіх
земляных замка ў. Ка ля в. Чаплін Лоеўскага раёна на
высо кім бе разе Дняпра выя ўлены ц элы комплекс помніка ў
зарубінецкага насельніц тва — гара дзішча , селішча i
могільнік.
Ад Дняпра га радзішча ахо ўвала ся аб рывістым берагам, з
боку поля яно б ыло ўмаца вана валам i ро вам. На пляцо ўцы
гарадз ішча пло шчай больш за 0,5 га знаходз іла ся да трох
дзеся тка ў, пераважна
наземных , а
таксама
крых у
заглыб леных у зямлю жытла ў слупавай канструкцыі. Яны
былі невялікія , у 16—24 кв. м. Трэба думаць, што ў слупах
высяка лі паз ы, у якія ўста ўля лі абчэсаныя бя рвенцы. Над
такімі сценамі ўзвышаліся двухсхільн ыя стрэшкі.

Матэрыялы за руб інец кай культу ры: глін яны ляпн ы
посуд, пахаванне у яме, уп рыго жанні — г рыўн я,
фібулы, шп іль кі, п ярсцёна к, падве ска, б ранзалет.

Жалезн ыя прылады п рацы за рубінцаў: рыбацкі кру чо к, нажн іцы, нажы, сярпы, сяке ра з
ад тулінай у абушку.
Збро я за руб інцаў: накане чнікі коп 'яў i стрэл.

Бронзав ы

за руб інец кі

бранзале т (в. Чапл ін).

Побач размя шчаліся шматлікія га спада рчыя ямы. Мя ркую чы па крыцах i ж ужа лу, жыха ры шмат з дабывалі жалеза
i выраблялі з ix розн ыя неабходныя сабе рэчы. Асабліва
багата сярпо ў, што гаво рыц ь аб высокім раз віцці земляробства . Займаліся i бронзаліцейнай справай . Пра гэта сведчаць п лавільныя тыглі, льячкі, ліцейныя формачкі, а длітыя
ўпрыгожанні.
Кераміка, якой ка рысталіся зарубінц ы з Чапліна, у а сноўным складала ся са жбанападобных га ршко ў, міса к i
куб ка ў. Ча стка посуду заглянцавана . Шмат сустракаецца
гліняных пра селак.
Перад гара дзішчан скім валам ра змяшчалася веска —
селішча . Яно не абмяжо ўва ла ся лініяй умацаванняў, таму i
раскін ула ся ажно на 3 га. Адпаведна тут тан чэй шы культурны пла ст i бя днейшы знаходкамі.
Адраз у ж за селішчам на п рыдн япро ўскім бера зе знаходзіўся i апошн і прытула к тутэй шых ж ыха роў — мог ільнік.
Тут выя ўлена каля 300 пахаванняў у невялікіх ямах па
абраду крэмац ыі. З рэшткамі нябожчыка ў былі наканечнікі
коп'я ў, нажы, ся керы, уп рыгожанні, посуд. Нека торыя
пахаванні вылучаюцца багаццем, часам нябожчыка «на той
свет» супра вадж ала забітая рабыня .
Аналіз Чаплінскага комплексу дазваляе меркавац ь, што
мясцовае жыха рства ўжо знаходзілася на стадыі пераходу
ад па трыя рхальнай рода вай аб шчыны да суседскай.
У II — IV стст. н. э. культура на шча дка ў за руб інецкага
насельніц тва мяняецца. У гаспа да рцы ца лкам пераважаюц ь
земляробства i ж ывёлага доўля . Павя лічваюцца памеры
сярпо ў. Зерне перапрацо ўваецца на муку не толькі на
каменных зерняцёрках, а ле i ў жо рнах. Ся род мясцовых
жыхаро ў асаб ліва распа ўсюджаным і робяцца б ронзавыя
ўпрыгожанні з каляровымі эмалям і. Падтрымліваюцца
даволі цесныя сувяз і з ускраінамі Рымскай імперыі, вынікам
чаго ста ла з'я ўленне прывазн ых рэча ў, рымскіх манет.
Калі аб этнічнай прыналежна сці носьб ітаў мілагра дскай
культуры сп рачаюцца (б алты? славя не?), то за рубінца ў i
асабліва ix на шча дка ў шмат х то з сённяшніх даследчыка ў
звязвае са ста ражытнымі сла вянамі.

ГОТЫ-ГУТЫ

Ка рта гоц кага ра ссялення з н ізоўяў Віслы.

У II ст. н. э. з нізоўя ў Віслы на ўрадлівыя землі Прычарнамор'я па чаўся pyx герман скіх плямёнаў го та ў (г утаў) i
родна сных ім гепіда ў. Частка гота ў на да волі п рацяг лы ча с
(канец II — III ст.) за трымала ся на на шым Паб ужжы i
Верхняй П рыпяц і, па кін уўшы па сля сябе рэшткі селішчаў i
могільніка ў, я кія археолаг і аб'я дноўваюць у та к зван ую
вельба рскую культуру. Сва іх памерлых го ты хава лі пераважна па аб раду трупа спалення ў неглыбо кіх ямах . П ры ix
раскопках знахо дзяц ь прыса дзісты гліняны посуд, прасліцы,
жалезныя прыла ды працы, металічныя i шкляныя ўпрыгожанні, ка сцяныя грабяні. Жылі находнікі ў паўз ямлян ках i
даволі вялікіх наземных будынінах , сцены якіх , што трымаліся на ўкапаных слупах , б ылі сп лецены з га лля i абмазаны глінай. У ж ытлах, а таксама каля ix, меліся выкапаныя ямы-сховішчы. Наво кал паселішча ў не выя ўляецца
нейкіх адм ысловых умацавання ў.
Калі меркавац ь па пахаваннях i ма тэрыялах на па селішчах , готы былі спакойным i міралюбівым на родам . Але
гэта было не так. Па пісьмовых крыніцах вя дома, што яны,
трап іўшы ў Прыча рнамор'е,

Найболь ш т ыпов ыя

знахо д кі

з

могільн іка

готаў на ўскрай ку Брэста.

стварылі разам ca славянскімі i ін шымі плямёнамі моцную
дзярж аву, я кая сур'ёзна пагражала ўладанням Рымскай
імперыі. Готы-г уты, відаво чна ра зам з мясцо вымі славянамі,
рабілі ўзб роеныя паходы ў глыб тэрыторыі Бела русі, за селенай
на той час пераважна б алтамі. Успам іны п ра г этыя
разбойніцкія ўва рванні i та кое небяспечнае суседства з
поўдня за ста ліся ў памяці літоўца ў на до ўгія стагоддзі.
Мабыц ь па гэтай прычыне яны славян-беларусаў i сёння яшчэ
завуц ь гудамі, а на шу краін у Г удзіяй.

НА ЎЗГОРКАХ
М ІНШЧЫНЫ I
ВІЦЕБШЧЫНЫ

Бронзава я

накла дка

на

шчыт.

Гарад зішча

«шт рыхавікоў» каля в. Лаб еншчына М ін скага р-на.

З самага пачатку жалезнага веку i да сярэдзіны
першага тысячаго ддзя н . э. пра сто ры ц энтральнай Беларусі за сялялі плямёны культуры штрыхаванай керамікі.
Назва культуры сведчыц ь, што яе носьбіты вырабля лі
характерны пла ска донны гліняны по суд з моцна заштрых аваным і паверхнямі. На працягу ўсяго больш чым
тысячаг адоваг а перыя ду існа вання сваёй супо льна сці
«штрыха вікі» , за невялікім выключэннем, жылі на га радзішчах . Гэтыя ўмацаваныя паселішчы яны ладз ілі на
берагах азёр i рэча к, а та ксама на ўзгорках , якімі так
багатая Мін шчына . П ляцо ўкі г ара дзішча ў па краю або па
ўсёй пло шчы з абудоўваліся до ўгімі наземнымі ж ытламі
слупавай канструкцыі. Вя домы б ылі i з рубы. Матэрыя льна я культура « штрых авікоў» тыпова я для жа лезнага
веку на шага краю . Мя сцовай а сабліва сцю з'я ўляўся
звычай абмаз ваць сцены жытла глінай, a ў га спада рцы —
асаблівая ўвага нада валася свінага доўлі.
На па ўночны ўсход а д тэрыторыі рассялення

Гарадзішча « шт рыхав ікоў» у в. Малышкі Вілейскага
р-на. Рэкан ст рукц ыя.

Тыпов ыя рэчы, што
суст ра каюцца
п ры
раскоп ках га рад зішчаў
культуры
шт рыхаванай ке ра мікі: наканечнікі кап' я i д роц іка,
се рп, сяке ра, шпіл ька,
прасел ка, грузік, гаршчо к з заштрыха ванай паверхняй.

Бронзова я зап інка- фібула з чырвонай эмал лю
(в. Малышкi) .

Рэчы з га радзішчаў дняп роўскад зв ін скай культу ры:
каменна я i жале зная сяке ры, шпіл ькі.

Бронзава я скронева я падв еска. Га радзішча Бу ракова
Гарадоц кага р-на.

плямёнаў культуры штрыхаванай керамікі, у ба сейнах
Дзвіны i Ве рхняга Дняпра , ж ыло родна снае «штрыхавікам»
насельніц тва дняпро ўска-дзвінскай культуры. У адрозненне
ад Міншчын ы ў гэты ча с на паўно чным усхо дзе Беларусі
ўжыва ўся амаль выключна гладка сценны посуд. A родніц ь
днепрадзвінцаў са «штрыхавікам і» не толькі ха ра кта р
умацаван ых па селішча ў, тыпы домаб уда ўніц тва , іншыя
рысы ма тэрыяльнай i духо ўнай культуры, але i а дсутнасц ь
выя ўленых пахавання ў. Мя сцовыя жыхары трыма ліся
нейкіх дз івац кіх паха вальных абрада ў, я кія не захо ўва лі
ніякіх сля доў ні нябожчыка , ні магіл.
Носьб ітаў абедз вюх гэтых культур бо льша сць даследчыкаў п рылічвае да стараж ытн ых балтаў. На крайняй поўначы
Падзвіння а дчува ўся ўп лыў i фіна -уго рскага насельніц тва .
Стараж ытн ыя грэкі лічылі, што побач з неўрамі жыло
іншае племя — ан драфаг і (па жыральнікі м ужчын). З імі
даследчыкі
ча сам
звяз ваюць
на сельніц тва
культуры
штрых аванай керамікі або дняпро ўска дзвінскай. Калі г эта i
сапра ўды так, то нас не павінна б янтэжыц ь, што нашы
продкі на нейкай тэрыторыі i ў пэўны ча с, магчыма, былі
людаедамі. П раз рытуа льны канібалізм прай шлі многія
першабытныя на роды, а можа i ўсе, тыя ж грэкі — та кса ма.
Пра гэта сведчаць i археа логія , i этнаг рафія .

АД АБМ ЕНУ
ДА ГАНДЛЮ

Ста ражытныя бу рштынав ыя шлях і.

Нава т на ста ражытнейшых па селішчах сустракаюцца рэчы, што паходз яць з аддаленых зямель — ра ка віны для
ўпрыгожанняў, вырабы з а саб лівых гатун ка ў крэменю.
Траплялі
яны
на
Бела русь
шля хам
прымітыўнага
першабытнага абмену. З ча сам, калі жыха рства большала , a
заняткі i побыт яго станавіліся ўсё больш разнастайнымі,
абмен рабіўся больш а ктыўн ым. Асаб ліва г эта характэрна
для б ронзавага веку. Перш з а ўсё шляхам абмену на на шу
тэрыторыю трап лялі медз ь i б ронза з Закаўказз я i Заходняй
Еўропы. З Прыб алтыкі а трымлівалі бурштын. А што ж
прапаноўвала ся ўзамен? Паўднёва-ўсхо дняя Прыбалтыка
бедная крамянёвай сыра вінай, а на Беларусі было бага та яе.
Таму найперш крэмень i абменьвалі на бурштын. У канцы
новакаменнага веку i ў эпоху бронз ы асаб ліваг а росквіту
дасягн уў збыт крамянёвых ся кер, якія вырабляліся на
кра снасельскіх крэменездабыўных шахтах . Пэўныя лішкі
бурштын у, што заставаліся пасля ўласнага спаж ывання ,
жыхары нашых паселішча ў абменьва лі на металы i шклян ыя
ўпрыгожанні па ўднёвых суседзя ў.

Буршт ынавыя ўпрыгожанн і б рон завага
веку з Падн япроўя.

Скарб мілагра дскіх бран залетаў (в. Гаро шкаў).

Лічыцца , што ў бронз авым веку вылучаюцца групы лю дзей,
для якіх абмен рэчамі робіцца асно ўным зан яткам, гало ўнай
крыніцай існавання . Ca звыклых мянялынчыка ў яны па ступова ператва раюцца ў гандляро ў. Мабыц ь, менавіта ім i
належыць значна я частка скарба ў каменных i металічн ых
вырабаў, г рэчаскіх i рым скіх манет, знойдзеных пры раскопках паселішчаў г этага ча су.
У бронзавым веку та ксама ўжо актыўна дзейнічае вядом ы
Бурштынавы шлях , па я кому сонечная смала паўночн ых
мораў трап ляла ажно на Міжэемнамор'е. Такі ж вя лікі попыт
на прыб алтыйскі б урштын б ыў i ў жа лезным веку.
У эпоху ра спаўсюджання жалеза ган длёвыя сувяз! пам іж
асобнымі тэрыто рыямі становяцца даво лі рэгуля рнымі. Звыклым быў абмен на памежжы археалагічных культур. Адна к
сустра каецца шма т рэча ў, якія прывозіліся за многія со тні
кіламетра ў. Так, на большасці могільнікаў паўднёвай Бела русі
знаходзяць ка ляро выя шклян ыя пацеркі, я кія вырабля ліся ў
грэка-рым скіх га радах П рычарнамор'я .
Адтуль жа , а та ксама ca Скіфіі, за селенай пераважна кельтамі Заходн яй Еўропы, трап лялі рэчы ўзб раення i некато рыя
прыла ды працы, а собныя ўпрыгож анні, ганча рны i медны
посуд.
У абмен на прывазное багацце жыхары Бела русі жа лезнага
веку маг лі п рапанавац ь суседзям , акрамя рэшткаў б урштыну,
футры ля сных звяро ў, мёд, во ск, збожжа і, вядома , рабоў, без
якіх не магла існавац ь ан тычная г аспа дарка .
К канц у жа лезнага веку, калі ў Прыча рнамор'і з'я віліся
вая ўнічыя качэўн ікі з усхо ду, а ча стка германа -славян скіх
плямёнаў рушыла на по ўдзень, традыдыйн ыя ган длёвыя
сувязі Беларусі з ускраінамі Рымскай імперыі па рушыліся .
Зараз , мабыц ь, бо льша сць нязвыклых для нашай тэрыто рыі
рэчаў, а сабліва кашто ўных упрыгож анняў, магла трапляц ь
сюды то лькі я к ваенная з дабыча.

Р АННЯЕ СЯР ЭДНЯВЕЧЧА

СВІТАНАК НОВАЙ
ЭПОХ І

Рассяленне плямёнаў у Цэнт ральнай i У сх одняй Еўропе
ў VI — VII ст ст.: 1 — першапача тковая слав ян ска я
тэрыто рыя; 2 — ра ссяленне слав янскіх плямёнаў; З —
балцкія плямёны; 4 — ф іна-угорскія плямёны; 5 —
германц ы.

У сярэдз іне I тысячаго ддз я пад націскам варварскіх
плямёнаў — пераважна германскіх i славянскіх , спыніла
існаванне Заходняя Рымская імперыя. Гэта я падзея, а
таксама вялікія германа-славян скія пера сяленні непазнавальна змянілі аб лічча Еўропы, яе этнакультурнае i па літычнае ўла дкаванне, г аспа дарчае жыццё.

Знаход кі з раннеслав ян скіх п омн ікаў Пале сся:
глінян ыя га ршкі, на канечн ікі стрэл.

Колішнія першаб ытн ыя г рамадствы а ктыўна ўступілі на гістарычн ую сцэн у, утвараючы раннефвадальныя дзярж авы.
Пачалася эпоха сярэдніх вя ко ў, эпоха фва далізму.
Світана к новай эпохі на на шых тэрыто рыях па чынаецца
з актывізац ыі славяяскіх плямёнаў.
Перша вытокі славянства , пача тковыя этапы яго развіцця — адна з найбольшых загада к еўрапейскай гісто рыі.
Хоць грэка -рымскія пісьмовыя крыніц ы ўпамінаюц ь сла вян
ужо ў сам ым пача тку I тысяча годдз я н. э., адна к бя сспрэчныя рэшткі ix матэрыяльнай i духоўнай культуры
шлях ам археалаг ічных ра скопа к выяўляюцца толькі з V ст.
У гэты ча с сла вяне быццам выбухн улі неўтаймаванай
энергіяй i пачалі імкліва ра спа ўсю джвацца на значных
прасторах Еўропы — а д Ба лтыйскага да Адрыя тычнага i
Чорнага мо ра ў, ад усходняй Германіі i ажно да вярхо ўя ў
Волгі. Выра зныя сляды ix сталага знаходж ання ў VI — VII
стст. знойдзены i на паўднёвым ускрайку Беларусь
Тутэйшае насельніц тва так з ванай праж скай культуры
жыло пера важна ў неўмацаваных вёсках ва ўра длівай
даліне Прыпяці i на яе прыто ках. Жытлам і былі паўз ямлян кі
з агнішчамі на покуце. Ся род глінянаг а посуду вылучаюцца
тыповыя для ранніх сла вян па тэльні. Каля в. Хатомель
Сто лін скага равна на Брэстчыне выяўлены цэлы комплекс
сла вянскіх помніка ў — вёска-селішча , гара дзішча i
могільнік. А сабліва цікавае гара дзішча, дзе жыла знаць i
ваенная друж ына, я кія здз яйсня лі ўладу ў акрузе. Т ут,
акрам я звыклага га спада рчаг а i побыта вага матэрыя лу,
знойдзена ўзбраенне — жалезныя наканечнікі коп'я ў i стрэл,
рэшткі ахо ўнага панц ыра ва яра i рыштунку баявога каня.

БАНЦ АРАЎ СКАКАЛОЧ ЫНСКАЯ
СУПОЛЬНАСЦЬ

Распаў сюджанне банца раўскіх ( Б) i калоч ынскіх ( К) пл ямёнаў,
усходн яя мялса б еларускіх гав ора к у naчат ку XX cm. (1).

З ся рэдзіны I тысячаго ддзя славяне з бераго ў П рыпяц і
пачынаюць рух на поўнач, на землі, я кія сп радвеку займалі
балты — продкі сённяшніх літо ўца ў i латышоў. Менавіта з
гэтага ча су ў ц энтральнай i ўсхо дняй Бела русі пача ла
складвадца банца ра ўская культура (наз вана па га радзішчу
каля в. Банцараўшчына пад Мінскам). Яе носьбітамі ў
пераважнай больша сці б ылі балты. Адна к у культуры
прыкметн ы i нека торыя рысы, ха рактэрныя для славян , што
сведчыць п ра пранікненні з поўдня . Г эта — з'я ўленне паўзямлянка вых жытла ў, асаб лівых форма ў посуду, сла вянскай
зброі, жо рнаў. Мя ркуючы па знаходках , находнікі ўя ўлялі групы перава жна м ужчынскага на сельн іцтва, доб ра ўзб роенага

Знаход кі з га рад зішчаў банцараў скай культу ры
Мін шч ыны: на канечн ік кап' я, но ж, рытуальн ы но ж з
навершам у в ыглядзе рагоў ба рана, се рп, кальцо ад
спра жкі, шпо ра, гл інянае п ра сел ка.

Гарадзішча банцараўскага насельн іцтва
са Смален шч ыны. Рэканст ру кцыя.

Сярэб ранае

ўпрыгожанне

з

каляровымі

эмал ямі IV — V ст ст. Лагойшчына.

i арганіза ванага. Г эта павінна было выклікац ь супра ціўленне мясцовага жыха рства .
Падобныя ж прац эсы адб ываліся на Гомелынчыне i Браншчыне. Там сфа рмірава лася вельмі б ліз кая банца ра ўскай
калочынская культура .
Уражваюц ь супадзенні межаў рассялення банцараўскака лочынскіх плямёна ў з тэрыторыяй ра спа ўсю джання беларускай мовы ў навейшы ча с. А ле гэта робіцца зраз умелым,
калі зыходз іць з існуючай тэо рыі аб фарм іра ванні старажытнабеларускага на рода ў выніку а сім іляц ыі балта ў
сла вянамі.
Насельніцтва банца ра ўскай культуры, у а дро зненне ад
папярэднікаў, ж ыло ў не ўмацаван ых паселішчах-вёсках .
Гэта, м усіц ь, сведчыц ь, што за раз а дпала неабходнасц ь
кожнаму ро ду паасоб ку клапац іцца пра сваю бяспеку. Такое
магло здарыцца пры існа ванні ка лектыўнай абароны, гэта
значыц ь п ры п эўных фо рмах дзя ржа ўнай а рганіза ванасц і.
Пра існаванне дзярж аўна сці ва ўсхо дніх славян я шчэ ў
даполац кую эпох у вучонымі гаво рыцца даўно . Акрамя памянёнага характа ру паселішчаў, пра дап ісьмовую дзя ржа ўнасць на тэрыто рыі Бела русі могуц ь сведчыц ь знаходкі
надзвычай бага тых упрыгожанняў, я кія на лежалі а собам
высо кага становішча , шма тлікаг а ўзб раення на некаторых
умацаваннях , дзе магла жыць княжац кая дружына . Само
слова « княз ь», у зна чэнні «военача льнік» , «пра віцель», было
вядома сла вянам я шчэ да ix расся лення на пра сто рах
Еўропы, гэта зна чыц ь да ся рэдзін ы першага тысячаго ддзя .
За тысячу гадо ў да існа вання банцара ўскаг а насельніцтва
грэчаскі г історык Гера дот а дзнача ў на яўна сц ь у неўра ў
племянных вала да роў — ба зіле ўса ў. Варта памятац ь, што i
суседнія са славянамі герман скія п лямёны, тыя ж готы ў
пачатку тысячагоддзя , ужо ведалі спа дчынн ую кара леўскую
ўла ду, часам i моцную. Славяне былі на такім ж а ўз ро ўні
гаспада рчага i сацыя льнага раз віцця . Таму i ў ix былі
аналагічн ыя ўмовы дзя ржаватворчасці.
Мяркуемая
«Банца ра ўская
дзя ржава»
п раіснава ла
нядоўга . Праз пару стагоддзя ў на тэрыторыю Беларусі
накочваецца
новая
i
мацнейшая
хваля
славянскіх
перасялення ў, на г эты раз летапісных плямёнаў крывічоў,
радз іміча ў, драга вічо ў (дрыгавічоў).

КАРАНІ
БЕЛАРУСКАГ А
РАДАВОДУ

Рассяленне летап існых пл ямёнаў на т эрыто рыі Бела русі.

Перша вытокі бела рускага этна су выя ўляюцца ў глыбо кай
даўн іне. З многіх каранёў i ка рэн ьчыка ў наб іра ў ён сваю
моц. Пачата к самых старажытных х аваецца ў зм року
пасля ледавіковых
тысячаго ддз яў. У
рада водзе можна
знайсці i першых жыха ро ў краю забытай ужо мовы, i ф інаугра ў, i германца ў, а таксама , мабыц ь, скіфа ў i кельта ў. Але
найбольш моцнымі, найбольш жыцця здольным і аказа ліся
два ка рані бела рускага дрэва — балц кі i славянскі. Менавіта
яны вызначылі ха ра ктэрнейшыя а сабліва сці на шага на рода ,
што розняц ь яго а д суседзя ў, робяць адметным этнасам у
еўрапейскай сям'і.
Стараж ытн ыя ба лты — прам ыя про дкі сучасн ых літо ўца ў
i ла тышо ў, у ста ражытна сці, мяркуючы па наз вах ва даёмаў,
зася лялі п рактычна ўсю тэрыторыю Бела русі.

Яцвяг. Рэканст ру кцыя па
чэрапе.

Бранзалет ы
яцвяжскіх жанчын.

Убо р л ітоў скай жанч ыны.
Рэкан ст рукц ыя па а рхеалагічных мат эрыялах.

Знаход кі з літоўскіх па хаванняў у заходн яй М яд зельшч ыне: жалезны ўмб он шчыта дл я ахов ы рукі,
спіральн ыя ўп рыго жанні, сп ражка, сяке ра, нож,
наканечн ік кап' я.

Ix фарміраванне можна аднесці да пачатку бронзавага веку
(пачатак II тысячаго ддз я да н. э.). З другой паловы I
тысячаго ддз я н. э., калі балты ўступ ілі ў самы цесны
канта кт са славян скай стыхіяй, хаця г эта магло адбыцца i
значна раней, мы ўжо ведаем назвы ix плямёнаў на
Беларусі, заф іксаван ыя ў летапісах. Былі г эта яц вягі i літва .
Племя яцвяга ў зася ляла ў асно ўным міжрэчча Нёмана i
Нара ва. Ix вёскі i ўмаца ваныя паселішчы пакуль што да следаваны слаба . Больш вядомы курганныя могільнікі з каменнымі выб руко ўкам і ў магілах . Сам ыя раннія пахаванні
датуюцца III ст. i ўтрым ліваюц ь як трупапалажэнне, та к i
трупа спаленне нябожчыка ў. Пазней запанава ў абра д
крэмацыі, а з XI ст.— зно ў тру папа лаж эння. У м ужчынскіх
пахаваннях шма т разна стайнага ўзбраення i рыштунку
баявых коней, што было натуральным для таго неспакойнага часу. У жаночых — пераважаюць упрыгожанні i
дробныя прыла ды прац ы.
Яцвягі былі вая ўнічым i м ужным на родам , я кі тры
стаго ддз і (з X па XIII) вытрымліва ў амаль без упынны нац іск
дружын кіеўскіх i галіцка -ва лын скіх князёў, ва ладаро ў
Польшчы, а таксама нямецкіх рыца ра ў. А днак урэшце ix
землі былі сп устошаны, a на сельніцтва ў значнай ступені
вынішчана , ра сця рушана па суседніх землях. А статн ія —
сла вяніза валіся i сталі саста ўной ча сткай бела руса ў Гарадзеншчыны i Падля шша. I за раз толькі ў наз вах вёса к
«Ятвезь» з асталася па ix ж ыва я памяц ь.
Найбольш шматлікай i жыццеўстойлівай групай балц кіх
плямёнаў на Беларусі б ыла літва . Ім у ча сы Полац кага
княства на лежалі землі ў Верхнім Пан ямонні i на П авіленні.
Раней, магчыма , тэрыторыя ix ула дання ў была большай. Тут
знойдзены рэшткі неўмаца ваных вёсак i га радзішчы, а ле,
як i ў выпадку з яцвягамі, а рхеолагамі вывуча ліся пераважна то лькі кург анныя могільн ікі. Стараж ытнейшыя пах аванні вя домы з IV ст. Яны ўтрымліваюць трупапа лаж энні i
камяні ў насыпах. З ся рэдзін ы I тысячагоддзя ра спа ўсюдзіўся аб рад крэміравання . Нябож чыкам «на той свет»
кла лі шмат рэча ў — ра знастайныя п рылады працы,
упрыгожанні. У м ужчынскіх пахаваннях, а сабліва бо льш
ранніх, на д звычай б агата збро і. У канцы I тыся чагоддзя
пашыраюцца рытуальныя паха ванні коней.

Літо ўскія плямёны та ксама ця рпелі а д частых узб роеных
нашэсця ў суседз яў (га ліц ка-валынскіх князё ў, паля ка ў, нямецкіх рыца ра ў i ін ш.). Але лёс ix быў іншым, чым яцвяга ў.
Уступіўшы ў саюз са славянамі Беларусі, яны не толькі
выстая лі, але i аказа лі актыўнае ўзб роенае супрац ьдзеянне, а
нярэдка i на ступ . Яны ж паспяхова ўдзельнічалі ў стварэнні
магутнай бела руска-літоўскай дзя ржа вы сярэдн явечча —
Вялікаг а княства Л іто ўскага , Рускага i Жамойцкага.
Мяркуючы па назвах шэрага населеных пункта ў, на
Беларусі ж ылі i ін шыя балц кія плямёны. Сяро д ix ло тва i
латыгаль, з я кім і генетычна звяз ваюцца пазнейшыя ла тышы,
а та ксама, магчыма, дайнова , ішка льдз ь i ін ш.
Дзякуючы славян ізацыі балта ў ужо ў г іста рычн ы час мя жа
беларускага этнасу ня ўхільна па шыра лася на заха д у бо к
Віслы, па Нёман у, Віліі i Дзвіне — у кірун ку да Балтый скага
мора.

ЛЕТАПІСНЫЯ
СЛАВЯНЕ.
КРЫВІЧЫ

Крыв іц кія курган ы на У шач чыне.

Мы не ведаем саманазвы прыпяц кіх славян , як i тых .
што з VI ст. пача лі pyx на поўна ч у ба лцкае ася роддзе. А днак летапісы засведчылі, што пазней, напярэдадні ўтварэння Полацкай дзя ржавы, на нашых землях раепаўсюдзіліся
ўсхо днесла вянскія плямёны крывічо ў, драга вічо ў i ра дзім ічаў. Яны б ылі аб'яднаннямі плямёнаў, я кія ўжо мелі свае
княжанні. Ix назвы, мя ркуючы па суфі ксу «іч», паходз ілі ад
імён князёў-аб 'я днальнікаў. Згодна летап іса ў, у радзім іча ў
ім быў Радз ім. У крывічоў мог быц ь Крыў, або Крывы, у
драга вічо ў — Д раг .
Найбольш вя лікае i моцнае аб'яднанне ўяўлялі крывічы.
Ім уда лося ра сся ліцца на шыро кіх п расто рах Усхо дыяй Еўропы ад Верхняга Панямоння да П аволж а, ад вярхо ўя ў Сожа i Дзясн ы да ўзбя рэжжа П ско ўскага возера. На Г родзеншчыне яшчэ i сёння захава ліся вёскі Крывічы,
Крывічане, Крэва i г. д. Такія наз вы сведчац ь пра а ктыўн ую
калан ізацыю гэтым дынамічным насельніц твам суседн іх тэ-

Гліпян ы посу д
летапісных слав ян.

Упрыгожанн і з кры віцкіх ку рганных пахаванняў.

Крыв ічан ка.

Рэкан стру к-

цыя па ч эрапе.

Адзенне крыв іцкага мужчыны. Рзконстру кцыя na
матэрыялах з пахавання
каля
в.
Кубл ішчына
Міё рскага р-на.

План крыв іцкага ку рганнага могільн іка ка ля в.
Вышад кі Га радоц кага р-на.

Славян ская зб роя.

3находкі з курганоў пад Смаленскам, якія нале жалі
крыв іц ка-ва ражска му насел ьніц тву.

рыторый. На Міншчыне яны моцна змешваліся з драгавічамі.
Жывучы пера важна ў вёсках, крывічы свае паселішчы —
цэнтры а круг — пера тва ра лі ва ўмаца ваныя га ра дзішчы. З
часам некато рыя гарадз ішчы выра слі ў ася родкі рам яства i
гандлю — у г ара ды. На сённяшняй тэрыто рыі Беларусі вядомы стара да ўнія крывіц кія гарады Віцебск, Л укамль,
Друц к, Ворша , Копысь. Га лоўн ым, важнейшым цэн трам
заходніх крывічо ў стаў По лацк, на ўсходзе ім б ыў Смаленск.
У XII ст. п лемянная назва «крывічы», як, дарэчы, i суседніх драгавічо ў i радзімічаў, знікае са ста ронак летапіса ў.
Гэта сведчыць пра аб'яднанне насельніц тва ў этнаг рафічныя i палітычныя ўтварэнні.
Пра ўда , назвы «крывічы», «Крывіцка я зямля» заха валіся ў
гістарычнай традыдыі суседніх народаў i пазней. «Крывіяй»
называ лі зна чную частку Беларусі немцы я шчэ ў XIV ст. А
латышы i сёння называюць суседніх славян — « крыўс» . У
мінулым стагоддзі ча стка беларусаў та ксама лічыла сябе
крывічамі. A ка лі па ўста ла п ытанне аб адна ўленні дзя ржа ўнасці нашага наро да , былі прапановы назвац ь беларускі
край Крывіяй .
Крывічы як этнічная супольна сць па чалі фа рміравацца
яшчэ ў сярэдз іне I тысячагоддзя, i напача тку былі амаль
выключна балтамі. Мабыц ь, i на зва ix была тады ін шай.
Толькі з часам яны ўсё больш наб ываюць славян скія рысы.
Мабыц ь, там у ча сам i летап ісц ы сумнява ліся — ці а дносіць
крывічоў да на рода славян скай мовы.
У матэрыяльнай i духоўнай культуры, па этнаграфічных
асабліва сцях пазнейшыя крывічы мала а дрозн іва ліся ад
суседніх сла вянскіх на рода ў-п лямёнаў. Таму, каб вылучыць
межы ix ра ссялення, вучоныя асаб лівую ўваг у звя ртаюц ь на
даследаванне пахава льнага аб раду i тыпаў ж аночых
упрыгожанняў.
З самага пача тку крывічы сваіх памерлых хавалі па абраду крэмац ыі пад курганнымі насыпамі. Найбольш тыповымі б ылі ва лападобн ыя курган ы да ўж ынёй часам больш за
100 м i шырынёй у 8-10 м. Та кія «до ўгія курган ы» сустра каюцца то лькі на крывіцкай тэрыторыі. Нярэдка насыпы
былі i круглыя. Пазней толькі та к i выг ляда лі магілы
мясцовага насельніц тва .

З распа ўсю джаннем з канца X ст. хрысціянства , якое
забараня ла крэмац ыю, крывічы, як i ўсё тага часнае жыха рства Беларусі, перайшло да абра ду трупапа лаж эння. Хац я
па спра двечнай завя дзёнцы памерлым п рацягва лі класц і ў
магілы рэчы i насыпалі курганы. У язычніцкіх паха ваннях
археолагі рэча ў знаходзяць ма ла — пераважна толькі гаршкі. Рэшту нішчыў агонь. У курганах жа з трупа пала жэннямі знаходак бо льш. А крамя посуду, сустракаюцца б ронзавыя i медныя ўп рыгожанні, жа лезныя рэчы i г. д. Пры
гэтым, з раз умела, у жаночых пахаваннях упрыго жанняў
больш. Там жа можна знайсці ся рпы, п раселкі да вера цёнаў. У мужчын скіх — ся керы, наканечнікі коп'я ў, часам i
мячы.
Існ уюць паданн і, што ў курганах прыха вана зола та i
іншыя багацці. Там у ска рба шука льнікі-мара дзёры ча ста
раз рываюц ь стара да ўнія могільнікі, знішчаюць ix . Адна к
пад насыпам і знайшо ў супа кой у а сноўн ым просты люд,
нашы далёкія продкі — яз ычнікі i раннія х рысціяне. З гэтай
прычыны рэчы ў пахаваннях за ржавелыя , а кісленыя , не
маюць гра шовай ка штоўна сці. А вось для спецыя ліста археолага яны — найва жнейшая крыніц а звестак пра
матэрыя льную культуру колішн яга насельнідтва , пра вера ванні i нава т знешні выг ляд памерлых . Той, хто разбурае
даўн ія магілы, не толькі парушае зако ны, нормы чала вечай
маралі, але робіц ь з амах i на на шу гіста рычную памяць.
Большасц ь упрыгожанняў крывічана к, што знойдзены ў
пахаваннях, падобныя на ра дзіміц кія i драга віцкія , яны
агульна славянскіх тыпа ў. А днак ёсц ь i то лькі мя сцовае
аздабленне — вялікія бранз алетапа добныя скроневыя
кольцы з медзі, вельм і рэдка з сераб ра, якія п рышыва ліся
да гала ўнога ўбо ру. Такія знаходкі — б ыццам «племянныя
пашпарты» . Менавіта па ix у асно ўным i вызна чаюцца
крывіц кія пахаванні, уда кладняюцца тэрыто рыі ра ссялення
гэтых плямёнаў.

ДРАГ АВІЧЫ I
РАДЗ ІМ ІЧЫ

Упрыгожанн і д рагав іцкіх жанч ын.

Згодна ўсхо днесла вянскіх ле тапісаў, тэрыторыі паміж
Прыпяццю i Д звіной займалі драгавічы — другое буйное
аб'яднанне плямён на Беларусі. Археалаг ічныя ра скоп кі
дазво лілі ўдакла дніць межы ix уладання ў. Д рага віцкія
паселішчы i могільн ікі сустракаюцца на поўдзень ад
Прыпяц і, на ўсхо дзе даходз яць да Дняпра , на поўначы —
ваколіц За сла ўя , Лагой ска i Ба рысава, на заха дзе —
берасцейскага Паб ужжа . Папя рэднікам i этнічным выто кам
драга вічо ў б ыло стараславян скае на сельніцтва п ражскай
культуры ўзбя рэясжа П рыпяц і. Ра спа ўсюджваючыся на
поўнач ад гэтай ра кі, драга вічы а ктыўна асім іля валі ба лтаў.
Драгавічы, займаючы ўрадлівыя землі Палесся , кан та ктую чы з больш цывілізаван ым паўднёвым на сельніц твам,
вылучаліся гаспа да рчым i сацыя льн ым раз віццём. Гэта
выя ўляла ся ў да волі прадукцыйных земляроб стве, жывёлагадоўлі i рамя стве, у раннім зарадж энні дзя ржа ўнасц і, у
наяўна сці значнай колька сці га ра доў, сяро д якіх вя домы
Тура ў, Пінск, Давыд-Г ара док, Берасце (Брэст), Клецк,
Слуцк, Капыль, Рагачо ў. На памежнай драгавіц ка-крывіцкай тэрыторыі ўзніклі Менск, Лагой ск, Ба рыса ў.

Упрыгожанн і з радзіміц кіх курганоў.

Убо р ра дзімічан кі.

Найбольш вядомае дзя ржаўнае ўтва рэнне драгавічо ў —
Тура ўскае кня ства. Час яго ўзнікнення летапісы адно сяць
да другой па ловы X ст. А днак да волі х утка Тураўскае княства трапіла пад кіеўскае панаванне, з -пад якога
вызва лілася толькі ў XII ст.
А.рхеолагам і вывуча ліся пера важна мог ільнікі драга вічоў. Тутэйшае насельніц тва хавала памерлых пад круг лымі
курганнымі на сыпамі па абра ду трупа спалення. З канца X
ст. нябожчыкаў ужо не спальвалі. У драгавічо ў пра ктыкава ліся паха ванні ў зрубных дама вінах з двух схільн ым
дахам, якія імітава лі ча лавечае ж ытло.
Ся род пахава льнаг а інвента ру з драга віцкіх могільнікаў
найбольш ха рактэрныя скроневыя кольцы жаночага ўбо ру
з вя лікімі пацеркамі, аз добленымі прыпа янымі . Металічнымі шарыкамі.
Значна меншы саюз утва ра лі плямёны ра дзіміча ў, я кія
расся ліліся на па ўднёвым усходзе Веларусі — у а сноўн ым
на Пасолсжы. Этнавызнача льным і для ix ма тэрыя льнай
культуры б ылі сяміпрамянёвыя скроневыя кольцы.
Радз іміцкая зям ля знахо дзілася ў баку а д а сноўных
гандлёвых шляхо ў Усхо дняй Еўроп ы, таму яна спача тку не
трап ляла ў сферу непасрэдных дзя ржа ўных ін тарэсаў
Кіева або По лацка , хоць i плаціла дан іну хаз арам , а потым
кіеўскім князям . Адна к, у 984 г . кіе ўскае войска пачало
наступ на Па сожжа. Ра дзіміц кія вая ры былі разбіты
непадалёку ад П рапоша ска (ц яперашн яга Сла ўга рада).
Пазней зямля ра дзіміча ў на пэўны час была па дзелена
паміж Ча рніга ўскім i Сма ленекім княствамі.
З'я ўленне на Беларусі летапісн ых плямёнаў крывічо ў,
радз іміча ў i драга вічо ў узмацніла i паско рыла славяні зацыю мясцовых ба лтаў, а значыць, ра шаюча са дзейнічала
фарміра ванню беларускага этнасу, а сабліва на по ўначы i
захадзе. Г эты прац эс у а сноўн ым завя ршыўся ў XIII ст.,
калі
ўсё
на сельн іцтва
на шай
краіны
ўпершыню
аб'ядна ла ся ў а дзінай дзя ржаве — Вялікім кня стве
Літо ўскім , Рускім i Жамойцкім.

ЗАНЯТКІ,
ПОБЫТ,
ВЕРАВАННІ

Язычн іц кае

св яц іл ішча

кал я

Хода сав іч на Рагачоў шч ыне.

Галоўн ымі заняткамі славян скага i балц кага насельніцтва былі земля робства i ж ывёлага до ўля . П ры гэтым у
сла вян, я кія зда ўна кан та кта валі з даста ткова цывіліза ванымі паўднёвым і тэрыто рыямі, яны былі больш ра звітым і,
дава лі шмат п радукта ў. Вялікія запасы харчавання вялі да
даволі х уткага росту славянскага на сельніцтва .
Напача тку ў славян , i асабліва ў ба лтаў, дамінавала
падсечнае (ляднае) земляроб ства . Па зней усё бо льш па шырала ся папарна я сістэма землекарыстання , нават з дада тковым угнойваннем. Зямля ап рацо ўва лася сохамі i ра ламі
з жалезнымі н а ка нем нікамі, дра ўлянымі ба ронамісукаваткамі. Выро шчваліся жыта , проса, пшаніца, я чмень,
лён, каноплі, бабо выя , ага родніна . У статках мя сцовага
насельніц тва была б уйная i дробная рага тая жывёла,
свінні. Цягла вай сілай служылі кон і i ва лы.
Прыкметнае
месца, а саб ліва
ў б алта ў, займа лі
паляванне, збіральніц тва , розныя пром ыслы, з вяза -

Драўлянае бо жышча з Го меля.

Каменнае
язычн іцка е
божышча са
Слон іма.

Каменнае бо жышча са Шкло ва.

ныя з лесам, у прыва тнасц і бо ртнае пча ля рства . Развіва ліея
разнастайныя рамёствы. Вя сковае насельніц тва стара ла ся
абыходзіцца ўсім сваім, ведучы, за невялікімі выклю чэннямі, на тура льную гаспа дарку.
Сла вяна-ба лцкае насельніц тва жыло ў невялікіх адкрытых паселішчах — вёснах . Пазней месцамі ладзіла гарадзішчы — замкі. Па по ўдні жытлом б ылі пераважна паўз ямлянкі, на по ўначы, а сабліва ў балц кім а ся роддзі,— з рубн ыя
хаціны. Памеры жытла ў невялікія — 10-20 кв. м. Звычайна
на покуце знаходз іла ся г лінабітная або каменная печка без
коміна. Дым выходз іў пра з а дтуліну ў двух схільнай стра се.
Падлог і былі ў а сно ўным гліняныя , часам рабіліся з дра ўляных п ла шак. Нізенькае а кенца на та ўшчыню бервяна
прапуска ла ў памяшканне мала свя тла. А крамя печкі, у
жытлах меліся дашчатыя сталы, лаўкі -лежакі, па ліц ы для
начыння. Поба ч з хацінамі размя шчаліся га спада рчыя
пабудовы i ямы-схован кі.
Умацаваныя паселішчы аб кружа ліся высо кімі валамі,
равамі, абносіліся вастрако лам, або драўлянай сцяной.
Сла вяне i балты былі язычн ікамі — мнагабожцамі.
Акрам я таго , яны аб агаўля лі i на вако льн ую прыро ду,
пакланя ліся дрэвам , крыніцам , камяням , верылі ў магічн ую
моц асобных п радмета ў. Багі ім уя ўляліся ў абліччы людзей,
надзеленых звып ша тура льнай сілай . У славян Сва рог быў
богам неба, Ярыла, Вялее, Дажбог — сонечныя божа ствы,
Пярун — бог грому, малан кі i вайны. Багам будава лі
бажніды — капішчы, прыносілі ах вяры, стара ліся задоб рыц ь
рытуальнымі дзеяннямі.

ПАДМ УРКІ
ДЗЯРЖАЎНАСЦІ

Перша я ста рон ка ста ражытней шага ўсходн еслав янскага
летапісу.

Пранікненне летапісных крывічо ў, драгавічо ў i ра дзім ічаў на землі Бела русі ўзмацніла славянскасц ь стараж ытнабеларускага этнасу, прывя ло да фарм іра вання тут племянных княжання ў. Такія ж дзярж ава тво рчыя прац эсы
адбываліся i на суседніх па ўднёвых (украін скіх) i ўсхо дніх
(ра сейскіх ) абша рах . Скла дванне i ўмаца ванне дзяржа ўна сці
ва ўсходнесла вянскім а сяро ддз і паскорыла ся знешнімі фа ктарамі — набегамі варага ў (шведа ў) з поўначы i хазара ў з
поўдня . Апо шнім плац ілі данін у i радзім ічы. Каб суп рац ьста яць ахво тнікам да чужога набытку, па трэбна было
аб'ядно ўвацца .
Аднак, я к гэта часта б ывае, п рацэс г урта вання запаво льваўся саперніц твам паміж мя сцовымі кн язямі, кожн ы з я кіх
мог прэтэн давац ь на вяршэнства .

Выява ваяроў на абломку ко ст кі з гарад зішча
Маскав ічы пад Браслава т, д зе знахо дзіўся
гарнізон полац кага кн яства, сярод якога был і i
варажсісія ва яры.
Рагвалод. Суча сны
малюна к рэканстру кцыя.

Меч X ст.
Полацка.

з

Узяцц е
Полацка
кн язе м
Улад зімірам.
Мін іяц юра Ра дзів ілаўскага летап ісу.

Сп роба
Рагне ды
адпо мсціц ь
Мін іяц юра з летап ісу.

Малалетні Ізяслаў

барон іць

Уладзіміру.

Рагне ду

Уладзіміра м. М ін іяц юра з летап ісу.

перад

Умацаванн і стара жытнага Ізяслаўля (Заслаўя).
Рэкан ст рукц ыя.

Шаломы ўсходне слав янскіх
ваяроў X- XI ст ст.

Пяча тка п олацкага князя І зяслава.

Ваяры стара жытнага За слаўя ча соў князя
Брачыслава І зяслав іча. Рэкан ст ру кцыя па
знаход ках з ку рганоў.

Пояс за слаўска га
дружынн іка.

Мяч ы
I X- X
стст.
усходне слав янскіх
ваяроў.

Знаход кі з гара д зішча
першапачат ковага
Полацка:
сярэбрана я
бляшка, пра сел ка, бу рштынавы в ыраб.

Biд

на

гарад зішча

ста ражытнага

Бра слава.

Паводле малюн ка XIX cm.

Прыкла дныя межы Полацкай дзяржавы пры
Брачыславе (1) i напра мкі важней шых балт ыйска
чарна мо рскіх гандле вых шляхоў (2).

I тут адыг рала сваю да да тную ро лю геаграфічнае раз мяшчэнне Усходняй Еўроп ы. Спра ва ў тым , што праз яе вёў
гістарычны шлях «з вараг у г рэкі» , я кі з вяз ваў Ба лтыйскае
мора з Чорным i са дзейніча ў эканам ічна-ган длёвам у раз віццю тутэй шых тэрыторый. А сноўна я во сь г этаг а шлях у
вяла з Фін скай за токі праз Во лхаў i Дзвіну ў Дняпро i
Чорнае мора. Імкн учыся замацавацца ў міжмор'і, ва раж скія
князі са сваімі дружынамі б уда валі ўмацаванні ў стра тэгічных месцах , ста раліся пара дніцца з мясцо вымі княжац кімі родамі або ix выцесніць. Сла вянскае насельніцтва ў
большасц і дя рпіма адно сілася да находніка ў, бо тыя па
праву вала да роў аба раня лі ix а д сама вольства ін шых вара жскіх дружын i ад грабежніц кіх наез даў стэпавіко ў-хаза ра ў.
Так замацавала ся на ўсходнеславянскіх землях княжа цкая дына стыя Рурыкавіча ў (дынастыя на звана па імені
вараж скага княз я Рурыка), якая ў хуткім ча се славянізавала ся . Ство раная ёю ў IX — X стст. агромністая дзяржава пазней атрыма ла наз ву Кіеўская Русь. Адна к ва
Усходняй Еўропе ў гэты час фва дальныя а дносін ы i
рамесная вытворча сць яшчэ знаходз іліся ў мала развітым
стане. Там у Кіеўска я Русь б ыла няўстойлівым утва рэннем, у
якім княжацкая ўла да часам абмяжо ўвала ся тольKi збо рам
даніны пра дуктамі лясных п ромысла ў, я кія б ылі важнейшай
часткай вываз у ў Візан тый скую імперыю.
Полацк упамінаецца ў паўлегендарных скандына ўскіх
паданнях (сагах) у другой палове I тысяча годдз я. Ён
замыка ў важнейшае а дгалінаванне Балтый ска -Ча рнаморскага шляху з Рыж скай зато кі праз Дзвін у i з да ўна быў
сапернікам двум іншым гандлёва-па літычн ым цэн трам на
гэтым кірунку — па ўночнам у Но ўгара ду i па ўднёвам у Кіеву.
Мабыц ь, там у пра ктычна несуп ынным збройным змаг аннем
з гэтымі ц энтрамі, i а сабліва з Кіевам , напоўнена гісто рыя
нашай стараж ытнай дз яржа вы.
Ужо ў 862 г ., па ле тапісн ых зве стках, Рурык, умаца ваўшыся на На ўга родчыне, пасылае ў Полацк свайго
ста ўленіка . Прыкладна ў гэты ж час спраб уюц ь захапіц ь
Полаччын у i кіеўскія варажскія княз і. У пача тку X ст.
палачане на бая вых ка раблях ра зам з узб роенымі сілам і
іншых славян i з ва рагамі робяц ь паходы на Візантыю.

Пад 980 г. летап ісц ы ўпершыню ўспамінаюц ь кн язя
полацкай дзя ржа вы. Гэта быў Рагва лод. Ён прый шо ў «з-за
мора» i ме ў скандына ўскае імя . А ле, напэўна , нейкім чынам
быў моцна звяз аны з мясцо вай знаццю i адстойва ў ін тарэсы
палачан , бо апошнія пры ўсіх , нава т самых складаных ,
сітуац ыях падтрымлівалі свайго княз я i яго нашчадка ў,
Існа ванне ў цэнтры ўсходнеславян скага свету незалежнага i моцнага княства не задава льня ла Рурыка вічаў, i яны
рознымі спосабамі імкн уліся надначаліц ь яго сваёй ула дзе.
Адзін з ix, Уладз імір, што княж ыў у Но ўгарадзе, намерыўся
жаніцца з дачкой Раг вало да Рагнедай, спа дзеючыся за ручыц ца падтрымкай палачан у ба рац ьбе за кіе ўскі па сад.
Атрыма ўшы адмову, Ула дзімір, ведаючы вайсковы патэнцыял п раціўніка, саб ра ў «воі многі» з ва рага ў, славян i чудзі
(эстонца ў) i пай шоў вайной на По ла дк. Горад б ыў узяты
штурмам i зруйна ваны, бацькі i бра ты Рагнеды забіты, а яна
сама гва лтам узя та з а жонку. Знішчыўшы мужчын скую
частку ро ду Рагва лода , кня зь-захопнік б ыццам атрымліва ў
нрава на ўсю паўно чную Бела русь як на Рагнедзін па саг i
далучыў По лаччыну да сва іх ула дання ў. Па дзеі 980 г.
сімва лічн ыя для ўсёй да лейшай ысто рый Бела русі. Шма т
нотым прыходз іла няпро шаных «свато ў», што спраб ава лі
сілай зб роі забрац ь наш край.
Менш чым праз дзесяц ігоддзе палачанам удало ся
вярн уць незалежнасц ь сваёй дзя ржавы. Летап ісец піша , што
гэта а дбылося ў выніку сп робы Рагнеды заб іць ня любага
мужа, я кая помсціла яму за смерц ь сям 'і, за свой
зганьбаван ы гонар i з а паняволенне Бац ька ўшчыны. Па
парадзе баярства Ула дзімір не забівае жонку, а ссылав яе з
сынам
Із яславам
у
новазб удаван ы
горад
Ізясла ўль
(цянерашняе Засла ўе). Із ясла ў потым з аймае дзеда ў па са д у
По ладку, а днаўляе мясцо вую дына стыю i а дбудоўвае гора дста ліц у пры ўто ку ў Дзвіну Пала ты. Полаччына зноў з ая ўляе
пра сябе.
Але Ізясла ў жыў ня доўга , i ў 1008 г. полацкім князем мы
ўжо ба чым яго ма лале тняга сына Ерачыслава.
Пра першыя два дзе сяцігоддзі ўла дарання новага князя
летапісы ма ўчац ь. Мабыц ь, на лачане займаліся ў гэты ча с
умацаваннем унутранага становішча дз яржа вы, б удава лі
гарады, развівалі рамёствы i ганда ль.

I то лькі ў 1021 г. ix дружыны, узнача леныя Брачыславам,
спраб уючы па шырыць межы По лацкага кня ства на
поўначы, захопліваюць Но ўгарад. Пра ўда , г этыя намаганні
Полацка б ылі перапынены ўзб роеным умя шаннем кіе ўскага
князя Яра сла ва Мудрага . I, як сведчаць пісьмовыя крыніцы,
полацкае войска было разб іта. А днак маг утна сц ь кня ства з
гэтай прычыны не была знішчана , i Яра сла ў, баючыся
ўвя звацца ў рыз ыко ўную вайн у з Брачыславам i ста раючыся прымірыцца з амбітным прац іўнікам , аддае або вя ртае
захопленыя раней надзвычай важныя га рады на ра чных
волаках — Віцебск i Усвя ты. Гэты наб ытак дава ў палачанам
магчымасц ь кан тра лявац ь не толькі шлях па Дзвіне ў
Балтый скае мора, але i гало ўны гандлёвы кіруна к з Ловаці i
Дзвіны на Дняп ро.
Задаволіўшыся а трыманымі тэрыто рыямі, Брачысла ў у
далейшым не ўступа ў ва ўзб роеную спрэчку з Кіевам . Яго
ўвага скірава лася на з ахад i па ўночны захад. У далучаных
землях з ла тышска -літо ўскім на сельніцтвам ён будава ў
умацаван ыя ася родкі пола дкай калан ізацыі, дэнтры па
збору даніны i кіравання навако ллем, даю чы ім ча сам
ула сныя назвы. Та к узнік Брачысла ўль (сённяшні Бра сла ў),
Бра слаў i Бра сла ва ва ўсхо дняй Ла твіі. Не забывала ся i
паўднёвае парубежжа — непада лёку Во ршы быў за кла дзены
Бра слаўль.
Такім чынам, у ча сы ва лада рства Брачысла ва ма ла дая
беларуская дз яржа ва ўжо займала нема лую тэрыторыю.
Межы яе на поўдні з аходзілі за Менск, на заха дзе — за
Засла ўль i Мядз іла (сённяшні Мя дзел), на по ўначы — ва
ўсхо днюю Латвію i за Усвя ты, на ўсхо дзе — да Віцебска i
Дняпра. Ін шым бела рускім землям у X i ў першых дзесяцігоддзях XI ст. лёс выпаў бо льш складан ы. У ладз імір,
часова захапіўшы Пола ччыну i замац ава ўшыся на кіе ўскім
пасадзе, захап іў землі радз іміча ў, далучыў да сваіх
ула дання ў Тураўскае княства . Toe ж стала ся i з дзя ржа ўным
утварэннем смаленскіх крывічо ў — кня ствам Сма ленскім.
Упартае супрац іўленне кіеўскаму наступу а казва лі яцвягі i
літва на Панямонні. Імкненне Кіева замацавацца на з а хадзе
Беларусі абва стрыла яго саперніц тва з Пола ччынай .

ЗОРНЫ ЧАС
СТАРАЖЫТНАБЕЛАРУСКАЙ
ДЗЯРЖАВЫ

Усяслаў Полацкі з сынамі.
мін іяцюры з летап ісу.

Фрагмен т

У 1044 г . памёр Брачысла ў i полац кі княжацкі паса д заня ў
яго сын У ся сла ў. Бо льш чым па ўвека вое гаспа даранне Усясла ва По лацкага, кня зя-чара дзея, я кім лічылі яго суча снікі i
нашча дкі, было зорным часам ста раж ытнабела рускай дзя ржавы, перыядам яе найвялікшай маг утнасці i славы.
Распа ча ўшы княжанне ў ма ладым уз росце, У сясла ў, я к
раней i ягоны бацька , а сноўн ую ўваг у за ся родз іў на ўнутраным умацаванні дзя ржавы, не ўступаючы пакуль што ў саперніцтва з моцным саюзам кіе ўскіх кн язёў. Бо льш таго, разам з апошнім і ён у 1060 г . нава т з рабіў па спяховы паход
суп раць качэўнікаў-то ркаў. Магчыма , ва ўзнага роду за по спехі полацкіх ваяро ў у паўднёвых стэпах Полацк да лучыў
тэрыторыі на Падняп роўі, з гара дам! Во ршай i Коп ыссю, чым
быў замаца ваны кантроль над Ба лтыйска-Чарнамо рскім
гандлёвым шляхам .

Выява на мяркуемай
пячатц ы
Усяслава
Полацкага.
План Полац ка XI ст.: 1 — п ершапа
чатковае гара дзішча; 2 — дзяд зінец; З
— вакольны гора д; 4 — па сад; 5 —
рэшткі стара жытных умацаванняў; 6
— мяркуемыя л ін іі аба рон ы; 7 —
курганныя мог ільн ікі.

Бітва са стэпав іка мі. М ініяцюра з летап ісу.

Захоп кіеў скім вой скам М енска i вывад мян ян у палон. Мін іяц юра з ле тапісу.

План гарад зішча пе ршапа чатковага Менска на
р. Мен ка каля в. Га рад зішча М інскага р-на.

Бітва на Нямізе. Мін іяцюра з летап ісу.

Усяслаў пе рапраўляецца п раз Дняп ро каля Воршы.
Мін іяцюра з ле тапісу.

Кіяне в ызваляюць У сяслава Ча рад зея з вязніц ы —
поруба. Мін іяцюра з летап ісу.

Наканечн ікі стрэл, знойдзе ныя
пры
раскоп ках
гарадоў Полач чыны.

Прыкла дныя межы ста ра жытнаб елару скай дзяржавы
пры княжанні У сяслава Полацкага: 1 — Ку кеной с; 2 —
Ерсіка; З — Браслаў; 4 — Усвят ы; 5 — Вільн я; 6 —
Мяд зіла; 7 — Ло ск; 8 — Ст рэжаў; 9 — Гара до к; 10 —
Заслаўе; 11 — Лагой ск; 12 — Лука мль; 1 З — Віцеб ск; 14 —
Ба рысаў; 15 — Друц к; 16 — Во рша; 17 — Коп ысь.

Важнейшым па літычн ым актам стала б удаўніц тва ў
сярэдз іне XI ст. Сафійскага х рама ў Полацку, чым, па прыкла ду Візан тый скай імперыі, падкрэсліва лася незалежнасць i
веліч дзярж авы, яе ро ўнасц ь з Но ўгарадам i Кіевам, дзе ўжо
меліся такія ж бажніцы. А днача сова ішла падрыхто ўка i да
ўзброенай ба рац ьбы з п раціўнікамі Пола ччыны.
У 60-х гг. па літычная стаб ільнасц ь Кіева па рушыла ся
міжкняжац кімі ўсобіцам і. I г эта а драз у ж выкарыста ў Уся сла ў
Чара дзей. У 1065 г . яго друж ыны робяц ь паход на П ско ў, які,
праўда, узяц ь не ўда лося, a ў наступн ым годзе бяруць штурмам i рабуюц ь Ноўга ра д. Замадо ўваючы перамог у, полац кі
князь з дымае з мясцовай Сафіі званы i вязе ix у свой стольны
горад.
Захоп Усяславам Ча ра дзеем Ноўгара да азначаў далейшае
ўмацаванне Полацка , з чым кіеўскія князі нія к не маглі
пагадзіцца . Выра шыўшы свае ўнутраныя супярэчна сці, у
пачатку 1067 г. яны ўрываюцца ўсімі ная ўнымі вай ско вымі
сіламі на па ўднёвую ўскраін у По лацкай дзя ржа вы. Першай ix
ахвярай ста ў Менск — горад на Менцы непадалё ку ад р. Пціч.
У вялікі хола д кіеўскія друж ыны падступілі к Менску. Яго
жыхары, спадзеючыся на ўмацаванні i падмог у Усяслава , не
падда ліся во рагам. Але го рад быў узя ты, м ужчынскае насельніцтва , што я шчэ не загінула на сценах пры аблозе, перабіта,
а жанчыны i дзеці з ахоплены я к ваенная з дабыча.
Усясла ў, спехам сабра ўшы дружын у, паспя ша ўся на
вырата ванне мянян, але спазніўся. На ўсход а д Менска, на
заснежаных узгорках пры Ням ізе, дзесьці ў межах на шай
сённяшняй ста ліц ы адб ыла ся жо рсткая i крывавая сеча між
праціўнікамі. Войскі кіе ўскіх князё ў перамаг лі.
Аднак У сясла ў не быў разгром лены канчаткова . Ён меў
яшчэ да ста ткова моцы, каб абаран іць свае землі. Раз умеючы
гэта , кіяне рашылі да сягн уць перамогі ве ралом ствам. Яны
адступілі да Дняп ра ка ля Воршы i прапана валі полацкаму
князю перамовы, пакля ўшыся на крыж ы, што не зробяць яму
крыўды. Уся сла ў паверыў. Ён несумненна памятаў, як у
падобнай сітуац ыі Кіеў дзеля прымірэння ўступіў ягонаму
бацьку Віцебск i Усвя ты. А ле, я к толькі полац кі княз ь, пакінуўшы друж ыну, з сынамі перап лыў раку, ён быў схоплены,
прывезены ў Кіеў i па садж аны ў вязн іцу — дра ўлян ы по руб .

Кіеўскія кня зі маглі святкаваць перамог у — зноў, я к i ў
часы Раг вало да, Пола ччына за ста лася без кня зя i яго
спадкаемцаў па муж чын скай лініі. Але нешта замінала
кля тва адступнікам знішчыц ь сям'ю Уся слава . Трынаццац ь
з паловай месяца ў па кута ва ў у вязніцы кня зь з сынамі. I,
здава лася, н іадкуль не было пара тунку. Але гісто рыя
часам любіц ь раб іць падарункі сва ім героям. У верасн і
1068 г. кіе ўскія кня зі паця рпелі са круша льнае па ражэнне
ў бітве з пола ўцамі, што з 'явіліся на па ўднёвых межах ix
ула дання ў. Г эты разг ром, а мабыць, i ранейша я
непапулярна я палітыка вялікага князя Ізя слава выклікалі
паўстанне кіян. Ізя слаў уцёк да польскага ка ра ля, а
гараджане вызва лілі з по руба Усяслава i паса дзілі яго на
веліка княжац кі паса д.
У наступным , 1069 г. Ізясла ў з польскай вай ско вай
дапамогай рушыў а дваё ўвац ь сваю спадчын у. Уся слаў, не
чаісаючы рашаючага сутыкнення з праціўнікам , пакідае
Кіеў i вя ртаецца ў родны Полац к. I тут з агадка. Чам у
полацкі княз ь, чала век несумненна мужны, «ня літа сцівы
на кро вапра ліцце», не пасп рабаваў, калі не перамагчы, то
хоць бы аслабіц ь рукамі кіян у бітве сілы сва іх во рага ў?
Хіба ён мог спадзя вацца , што ям у да руецца захоп кіеўскага пасада ?
Так яно i ста ла ся. Ра справіўшыся са сваімі прац іўнікамі ў Кіеве, Ізя сла ў па сылае паля ка ў i частку ўласн ых
войска ў руйна ваць i раба ваць По лаччын у. У сясла ў, не
маючы даста тко вых сіл для супраціўлення, адыходз іць да
ўзбя рэжжа Фінскай зато кі, дзе ўздымае паўстанне сяро д
залежнага ад Но ўгарада ф інскага племені во дзь. Разам з
паўста ўшымі ён затым спрабуе захапіц ь Ноўга рад, але
церпіць па раж энне.
I ўсё ж, няг ледзячы на гэтыя, хоц ь i зна чныя , ня ўда чы,
апіраючыся на нязменную падтрымку па лачан , Уся сла ў у
хуткім часе выганяе кіеўскага стаўленіка з Полацка i
аднаўляе дзя ржаву.
У 1071 г . ён зноў удзельнічае ў б ітве з кіеўскімі вой скамі. I хоць летап ісец распа вя дае пра паражэнне палача наў, адна к гэта з'я ўляецца, без умоўна , перабольшаннем,
бо з Уся сла вам пача ліся перамо вы, у вын іку чаго сын
полацкага кня зя б ыў за ручаны з ун учкай княз я кіеўскага.

Такое парадненне павінна было спрыяц ь замірэнню паміж
дзярж авамі. А ле на працяг лы час г этага не сталася .
Аб'яднан ыя вой скі агрэсіўных суседзя ў па-ранейшам у
пустошаць пола дкія землі, знішчаюць гарады, адз ін ча с
трымаюць у аб лозе нават сам По лацк. А сабліва ця рпела
паўднёвае i па ўднёва-ўсходн яе памежжа Полаччыны. Так,
адзін з кіеўскіх князёў, Уладзімір Манамах , хваліўся , што
ў 1084 г. у Менску «не пакін уў ні скаціны, ні ча лядн іка ,
усё разг рабіў i папаліў» . Магчыма, гэтае вынішчэнне
горада i ста ла прычынай , што яго ўц алелыя нешма тлікія
жыхары не сталі вя ртацца на зг лішчы, a перанеслі па селішча на зручнае месца, на бераг суднаходнай Свіслачы
пры ўпа дзенні ў яе р. Нямігі, дзе сёння размя шчаецца
ста раж ытнейша я частка на шай сталіцы.
Палачане ў сваю ча рг у адказвалі пахо дамі на Наўг аро дчыну, на Смаленск.
Не прабіўшыся да Балтыйскага мора пра з Ноўга рад,
нашы продкі гэта з дзейснілі Дз він скім шляхам . I такое
магло зда рыцца толькі ў часы ро сквіту Полац кай дзярж авы.
пры У ся сла ве. Яшчэ пра з стаго ддзе па сля смерці княз ячара дзея ў ся рэднім Па дзвінн і захоўваліся
ўла данні
нашча дка ў Полац кай дынастыі, а жыха ры ўзб ярэжжа
Рыж скай зато кі п лацілі По лацку данін у. Маб ыць, пры
Усяславе па лачане пача лі а ктыўную каланізацыю i па
цячэнні Віліі — да Вільні, а таксама на Верхняе Панямонне.
Такім чынам, пры Усяславе Чарадзеі Полац кая дз яржа ва
дасягн ула найвялікшай магутна сці i вяц ікіх памераў. У яе
склад уваходзілі не толькі славянскія (бела рускія ) тэрыто рыі,
але i ла тышскія, i літо ўскія. Таму, зважаю чы на по ліэтнічны
склад ІІолац кага княства , г эту дзярж аву, створан ую
вялізнымі намаганнямі йашых продка ў у амаль безупыннай
крывавай барац ьбе з Кіевам, некато рыя гісторыкі лічац ь
міні-імперыяй.
Усясла ў Полац кі, г эты нязломны змага р за незалежнаець i
ўмацаванне стараж ытнабеларускага га спада рства , памёр у
1101 г. Кіе ўскі летап ісец, які з неаслабнай пільнасцю са чыў
за князем-чара дзеем, зана таваў гэта з няз выклай дакла днасцю: «месяца ап рыля , в 14 день, в 9 час дня , в среду» .

НА РАЗ ДАРОЖЖЫ

Менская над бра мная
рэкан ст рукц ыі.

в ежа.

Ва рыянт

Усясла ў По лацкі, які пражыў доўгае i б урлівае жыццё,
пакінуў па сля сябе шматлікіх на шча дка ў, ся род якіх , па
летапісных звестках , то лькі сыноў б ыло не менш як шэсць.
Па тага часнай завя дзёнцы, старзю чы княз ь падз яліў сваё
ўла да рства на ўдзелы i замацава ў ix за сынамі, аддаючы,
зноў жа згодна традыцыі, га ло ўны полацкі паса д старэйшам у.
Першым часам , выконеаючы волю памерлага бацькі,
Усяславічы б ылі заа дно i слуха ліся княз я Полац ка. А ле такое
працягва лася нядоўг а. I галоўнай прычынай тут было тое,
што да XII ст. Полац кая дз яржа ва да сягн ула да волі высокага гаспадарчага ўз ро ўню. Раз віва ла ся сельская гаспа да рка, рамяство . Старыя i нова створаныя гара ды паступова
ро бяцца важнымі рамесна -гандлёвымі ц энтрамі вя лікіх
акруг . На шча дкі У сяслава , трапляючы ў такія а кругі,
стана віліся ўдзельнымі князямі i з часам знахо дзілі па дтрымку сва ім незалежніцкім памкненням сярод мясцо вага
насельніц тва. Паміж У сяславічамі пачынаецца саперніц тва ,
прая ўляецца жаданне да пераразмеркавання ўдзела ў, да
змены межаў паміж ім і. Усё г эта, у канча тко вым выніку,

Кіеўскае в ойска пад М енскам. Мін іяцюра з летап ісу.

Наступ вой ска кіеўскіх князёў на
Полачч ыну ў 1127 г.

Знаход кі з раскопа к
ста ражытнага
Друцка: каваль скі
малато к, абцугі,
напільн ік, долата,
аблома к піл ы.

Пера мов ы за слаўцаў з кіеў скім вой скам. Мін іяцюра з л етап ісу.

Княжацкая п ячат ка баць коў Еф ра сінн і Полац кай.

Касц яныя граб яні са стара жытнага Лу камля.

Знаход кі з ра скопа к стара жытнага Лaгойска; кл юч а д за мка, на канечн ікі
ст рэл i кап' я, б ранзалет, сп ражка.

Знаход ка з Лука мля: ка сцяна я азд оба.

падрывала палітычную една сць Пола ччын ы. Хаця трэба
адзначыць, што ў выпадку зне шняй небяспекі яе князі, як
правіла, выступалі а дзінай сілай.
А ча с для на шых продка ў на ступа ў скла даны.
Даведаўшыся п ра смерц ь магутнага полац кага князя
Усяслава Ча радзея, пачалі адпа даць ад дзя ржа вы нека торыя
плямёны Панямоння i Прыба лтыкі. Відаць, каб а днавіць ix
залежнасц ь i па-ранейшам у збіраць данін у, па лачане ра спачынаюць туды свае зб ройныя паходы. Супа каенне яцвяга ў,
зняеіленых ча стымі нападамі кіеўскіх ды польскіх князёў, не
вымагала асаб лівых высілкаў. Для гэтага было да ста ткова
паходу ў 1102 г . адной княжац кай друж ыны. А во сь падзеі ў
Земгаліі і, па нека торых звестках, у Л атга ліі, г эта значыць у
цэнтральнай i ўсходняй Латвіі, паг ража лі стра тай Ніжняга
Падзвіння i выхаду ў Ба лтыйскае мора . Т ут ужо ўсе У сясла вічы, аб'я дна ўшыся, у 1106 г. рушылі на земгала ў. А днак
паход закончыўся ня ўдачай . Праўда, па зней Полаччыне
ўда лося а днавіц ь сваю ўла ду ў Прыбалтыц ы.
Раздрабленне Полаччыны актыўна сп рабава ў выка рыстаць
Кіеў, імкн учыся пазбавіц ь яе незалежнасці i па днача ліц ь сабе.
Праз усё XII ст. ішла напружаная барац ьба Уся сла вічаў з
кіеўскімі i саюзнымі ім кня зямі. Асноўн ы цяжар гэтага змагання выпаў на па ўднёвую ўскраін у стара жытна беларускай
дзярж авы, дзе сфармірава ўся моцн ы Менскі ўдзел на чале з
вая ўнічым кн язем Глебам.
Ужо на трэц і год пасля смерці Уся слава па д сцены Менска
на Свісла чы па дыходзяць друж ыны кіеўскіх князёў. Адна к ix
аб'яднан ыя сілы не мелі по спеху i пакін улі Меншчыну без
сла вы. У 1116 г. сам вя лікі княз ь кіеўскі Ула дзім ір Манамах
разам са смаленскімі, чарн ігаўскімі i перая сла ўскімі друж ынамі распачынае паход на Глеба Менскага. Спа чатку яны
разрабава лі Друцк, а яго жыха роў вывелі на Пера яслаўшчын у.
Праз дзесяць дзён пасля падзення Друцка , ка лі вайскова я моц
Меншчыны ўжо была аслаб лена, кіе ўскі княз ь падступіў да
Менска i, не могучы штурма ваць доб ра ўмаца ваны гора д,
пачаў рыхтавацца да зацяжной зімовай аблогі. Глеб, мусіц ь,
не меў дастатковых запаса ў харчу, каб до ўга абараняц ь гора д,
i папрасіў у Манамах а замірэння. А днак у 1119 г. кіяне зноў
пад Менскам .

Горад б ыў з ахоплены, а сам Глеб вывезены ў Кіеў, дзе
неўзабаве i скончыў сваё ж ыццё ў вя зніцы.
Пасля смерці Ула дзіміра Манамаха полацкія княз і, віда вочна, спраба валі вя рнуц ь стра чаныя паз іцыі на сваіх па ўднёвых
i паўднёва -ўсходніх руб яжах. Г эта прывяло да новага абвастрэння адносін з Кіевам , i ў 1127 г . сфа рміравалася вялізная ан тыполацка я каа ліц ыя. Каля дзесятка кн язёў з дружынамі, а та ксама цюркі-стэпавікі выступілі на паўднёвыя
гарады Пола ччыны. Сма ленскі княз ь ішоў на Д руц к. На ўгародцы павінны б ылі ўда рыц ь з поўна чы. Па сля захопу i разрабавання Засла ўя, Лагойска , Барыса ва аб 'я днаныя войскі
збіра ліся пайсц і на Полац к. Адна к, як i ў м інулым стаго ддз і,
гэтага не адбылося . Па чаліся перамовы, i пала чане, аба вя заўшыся на словах быц ь саюзнікамі Кіева , вырата валі зна чную
ча стку сваіх зямель ад руйнавання Хутка, адна к, дамовы парушыліся (па лачане адмовіліся ісці разам з кіянамі на полаўца ў) i больша сць Уся славіча ў у 1129 г. разам з сем'ям і была
выслана да візантыйскага імпера тара , які быў шваг рам кіеўскага кн язя. По лаччынай ж а сталі кіра вац ь ста ўленікі Кіева.
Аднак не доўга цешыўся Кіе ў сваёй перамогай. Пра з два
гады полац кае веча — важнейшы на той час орган
самакіра вання гора да i яго а круг і, маючы моцную падтрымку
літо ўскіх i латышскіх плямёна ў, выганяе чужынца ў i адна ўляе
ў га спадарстве сп радвечную полацкую дынастыю .
У другой палове XII ст. Полац кая з ямля , з колькасн ым ростам дынастыі, усё больш ра спадаецца на ўдзелы, у тым ліку i
зусім дробн ыя. З аслабленнем княжацкай ула ды важнейшае
значэнне набывае веча, якое існавала ў больша сці, калі не ва
ўсіх, гара до ў краю .

ПРЫ ПОЛАЦКІМ
ПАМ ЕЖЖЫ

Знаход кі са ста ражытнага Турава: ча ст ка
восц яў,
ка сц яная
л ыжка,
шп іль ка,
пярсцёна к, нож з касц яной руч кай.

У XII ст. па чынаюц ь выз валяцца з-па д кіе ўскага панавання бела рускія землі па Дняп ры, П рыпяц і i на Панямонні.
Доўгі ча с не магло набыць поўнай самастойнасці Т ура ваІХінскае княства, я кое займала большую частку па ўднёвай
Беларусь Нарэшце , у 1158 г. пасля 10-тыднёвай паспяховай
абароны Турава а д войска ў Кіева фа ктычна за вя ршыла ся
барацьб а гэтага кня ства за незалежнасц ь. На суседн ім Панямонні выдзеліліся Гаро дзенскае , Навага родскае i Ва ўкавыскае кня ствы. Бера сцейшчына — крайні паўднёвы з ахад
Беларусі — у XII ст. знаходзіла ся ча сткова ў наміна льнай
залежнасці а д галіц ка-валынскіх кн язёў. Пра ўда, на ва лоданне Бера сцем ча с ад ча су прзтэнда валі i княз і тура ўскія,
а та ксама маз авецкія з усхо дняй По льшчы.
На ўсхо дзе Беларусі прыкладна з ся рэдзіны XI ст.

3бро я i рыбац кія
прыстававанн і са
ста ражытнага
Ваўкав ыска.

Фо рма для адл іўкі
ўпрыгожання з Гародн і. XII ст.

ужо існава ла Смалян скае кн яства . А сабліва яно ўзмацнела
пры вала да рстве князя Ра сціела ва. Сма леншчына непасрэдна з вяз вала паўднёвыя землі дзярж авы Рурыкавіча ў з
Наўга родчынай . Па г этай прычыне яна пастаянна знаходзілася на д пільнай увагай Кіева. А днак ін та рэсы мя сцовай
рамеснай i гандлёвай знаці i ў п эўн ым сэнсе большасц і насельніц тва краю вя лі да скла двання неза лежніцкіх памкненняў, я кія ўрэшце i прывя лі да сама стойна сці. У другой
палове XII ст. смаляне нава т пачынаюць сапернічац ь з
палачанамі за вя ршэн ства на беларуекім Па дзвінні.
Палітычная раз дроб ленасць не перашкадж ала , а нава т
садзейніча ла эканамічнам у i культурнам у раз віццю зямель
Беларусь За раз кожная з ix , што дамагала ся самастойнасці,
імкнула ся мацавац ь сваю га снада рчую i духоўн ую ро ўнасц ь
з Полац кам i Кіевам . Гэта вяло да а ктывізацыі ўсіх бако ў
жыцця ва ўдзельных кня ствах стараж ытнабела рускай
дзярж авы.

НА СЯ ЛЯНСКІМ
ПАДВОРЫШЧЫ
I ЗА СЦЕНАМ І
ГАРАДОЎ

Скарб сярпоў i на ральн ікаў са
ста ражытнай Гаро дн і.

Фарміраванне i развіццё ста ражытнабела рускай дзя ржавы суп рава джалася п рыкметнымі по спехамі ў га спадарчым i культурн ым жыцц і. Асно ву тагача снай се льскай
гаспада ркі скла далі во рыўнае земляроб ства з двухполлем, a
месцамі i трохполлем, i жывёлагадо ўля. Сеялі найбольш
жыта , п шаніц у i ячмень. Вырошчва лі та ксама авёс, лён,
каноплі, г рэчку, бабовыя, ра знастайную гаро дніну i са давіну. У ста тках меўея поўны набор свойскіх жывёл, тыповы
для ўмеранай зоны Еўропы. Істотнай крыніцай мя сной
ежы, а сабліва для княжацкай дружыны, б ыло i па ляванне.
Жыхары ўзбя рэжж аў рэк i азёр займа ліся рыбацтвам.
Існа валі вя сковыя рамёствы i п ромыслы — бо ртн іцтва,
апрацоўка скур, дрэва, ткацтва, здаб ыча крычнага жалеза
з бало тнай руды, ка вальства.

Назе мнае зрубнае жытло i паўзямл янка. Рэкан стру кцыя.

Вышытыя стыл ізаваныя выявы баранов ых рагоў на
ску раным абут ку бела рускіх гара джан.

Шахматная фігу рка з Лука мля.

Гро шы часоў Полацкага княства; бела руская (1) i кіеўска я (2)
сярэб раныя грыўні.

Бронзава я пазало чаная падв еска XI ст. На ваколле Заслаўя.

Цэнтрамі рам яства i гандлю ў Полацкую эпоху ста лі
гарады. Пісьмовыя крыніцы налічваюць ix на Беларусі ка ля
пяці дзеся тка ў. Яны, я к правіла , скла даліея з дзя дзінца —
галоўнага ўмац авання, дзе ж ылі кня зі, гарадска я знац ь,
дружына , i паса да — месца пася лення рамесніка ў i гандляроў. У гарадах былі ра звіты рамёствы — жалезаап рацо ўчае,
ювелірнае, г анчарства , ткац тва i г . д. Го ра д паста ўляў сельскай акрузе прадукты сваёй вытворчасці ў абмен на сельскага спадарчыя . А крамя таго , гандля ры ган для валі i з аддаленымі краінамі. Выво зілі пушнін у, мёд, во ск. На нашыя землі трап лялі ўпрыгож анні, віно, п радметы раско шы, ста лёвыя
мячы, шкляны посуд, ка штоўн ыя ка ляро выя тканін ы.
На ранніх этапах існавання Полац кай дзярж авы найбольш
распа ўсюджаным і грошам і былі а рабскія сярэбраныя манеты
— дырхемы. У часы Брачыслава на Бела русь пачынаюць п ранікаць заходнееўрапейскія манеты. З наступленыем фва дальнай раз дроб ленасці за г рошы б ылі пераважна сярэбраныя
зліткі — грыўні. Сродкам плацяжо ў былі i шкуркі пушных
звяро ў.
Аднак ка лі ра згля даць эканамічнае развіццё краю ў цэлым, то на Бела руci ў IX-XII стст. яшчэ пана вала натуральная
гаспада рка, асабліва ў сельскай мясцо васц і. Кожная сям'я або
сельска я аб шчына старала ся абыходзіцца ўсім сама робным.
Да прыняцця х рысціянства ў кра і дам інава ла яз ычніц кая
народная культура, непарыўна звязаная са спра двечным і мясцовымі традыцыямі, што сфарміраваліся ва ўмовах шма твяковага быцця ся род азё рна-лясной прыро ды Ц энтра льнай
Еўропы. Асно ўнымі формамі выя ўлення чала вечага духу былі
паданні, казкі, быліны, міфічная гісто рыя баго ў i наро да, а
таксама танцава льна я музыка, песні, разнастайныя рэлігійна-культавыя на казы.
Прыкла дное мастац тва найбольш прая ўляла сй ва ўпрыгожаннях i арнаментаванні, выя ўленчае — у скульп турных
дра ўляных або каменных выявах яз ычніц кіх багоў.

СВЯТЛО
НОВАЙ ВЕРЫ

Язычн іц кая куль тавая ф ігурка з
ко сці, якая адлюст роўвае сіст эму
дахрысц іянскага светап огляду беларусаў (чарапаха, зна к сонца з
крыжа м, дрэва жыцц я i ве чнасц і,
нябе сная сфе ра). Лука мль.

Кіеў х рысціўся ў 988 г . Трохі пазней пачалася хрысціянізацыя i Бела русь Г эта п рывяло да пашырэння на нашых
землях значнага пласта хрысц іянска-між эемнаморскай
культуры, напа чатку чужой славян скаму ха ракта ру i
тра дыц ыям. Распа ўсюджваецца адзінабожжа , каменнае
дойлідства , пісьменнасц ь, іканаг рафія , кн іжная граф іка ,
філасоф ія. Свя тары з Г рэцыі i Балг арыі п рынеслі цяж ка
зраз умелую кніжн ую царко ўна сла вянскую мову. Адна к
тво рчае за сваенне хрысціян скай культуры мела для
Беларусі вялікае значэнне. Праз яе на ша Бац ькаўшчына
ўвай шла ў е ўрапейскую цывілізацыю .

Гліняна я ікон ка « Кан станцін i Алена» XII ст. з Полац ка.

Хра м Св ятой Саф іі ў Полац ку. Сярэдзіна XI
ст. Рэкан ст рукц ыя.

«Рагвалодаў
камен ь»
з-пад
Во ршы. XII ст.

Крыж Еф ра сінні Полацкай.

Надп ісы на пра сел ках з Віце бска i Д руцка.

Пісь мо на б яросц е з Віцеб ска.

Пісалы для п ісь ма
на васкаван ых
дошчач ках.

Фрэска Спа скай царкв ы. XII ст. у Полац ку.

Царкоўна -кніжна я мова стала своеасаблівай усходне еўрапейскай «латынню», якой ра зумеліся між сабою адука ваныя людзі розных народаў — ад А дрыя тыкі да ўзбярэжжа ў
Фінскай з ато кі i Белaг a мора.
Маюцца сведчанні ранняга ра спа ўсюджання пісьменнасці на Бела русь Г эта — свінцовая пячатка князя Із ясла ва з надпісам (X ст.), а таксама надпіс на глінянай
пасудзіне з кургано ў пад Сма ленскам . Да XI ст. адносіцца
цэгла-п лінфа з Полац ка з на дра панымі імёнамі нека торых
буда ўніко ў Сафій скага х рама. У ix напісанні праз кананічную ца рко ўнаславяншчын у ўжо п рабіваюцца элементы
беларускай народнай га воркі. Ад XII ст. сведчання ў пісьменнасці захава лася значна больш — п іса лы, надп ісы на
разнастайных рэчах , аповесці, грама ты князё ў, запісы на
бяросце, ца рко ўная i перакладная літара тура .
Вядом ы імёны выда тных таг ача сных кніжніка ў i а све тніка ў — Кірылы Тура ўскага , Клімента Сма ляціча . Зоркай
нершай велічын і на небасхіле старабеларускай культуры
была Еф расіння Полацкая (1120? — 117З гг.). Дачка кн язя, яна адмовіла ся а д выгода ў свецкага заможнага ж ыцця, пастрыгла ся ў мана шкі i ста ла асве тніцай палачан.
Яна памнажала кніжна сц ь у сваім наро дзе, ства рыла
шко лу перапісчыка ў, была апя кункай ма ста ко ў i дой лідаў,
ста ла адн ым з нашых першых пада рожнікаў, зрабіўшы
паломніцтва ў Ерусалім . Беззаганна сць, дабра чынна сць i
самаадданасц ь у служэнні Бац ька ўшчыне i царкве ста лі
падставай для яе пасмя ротнай канан ізацыі. За раз свя тая
Еф ра сіння Полац кая — за ступніца Беларусь
Помнікі а рхітэктуры — найбольш прыкметнае сведчанне ўзро ўню культуры. Першыя хрысціянскія цэрквы на
Беларусі, я к раней бажніцы на яз ычніц кіх кап ішчах, былі
дра ўляныя . Але ўжо ў сярэдз іне XI ст. у Полац ку ўз водзіцца х рам Святой Саф іі — велічная шматкупальная
мура ванка з вялікапамернай ц эглы-плінф ы. Наступнае
стаго ддзе ха ра ктэрнае росквітам буда ўнічай справы.
Узнікаюць м ясцовьш а рцелі дой ліда ў, я кія а д капіра вання
візантыйска-б алга рскіх узора ў перайшлі да ix творчага
пераўва саблення , ствараючы мя сцовы а рхітэктурны
стыль. З араз кожны го рад — ц энтр фва дальнага ўла дання
імкнецца мець свае м ураван ыя ба жніцы.

Узводзяцца культавыя будын кі ў Віцебску, Ва ўкавыску,
Навага родку, Тура ве, Мсціславе. У Гаро дні на гэты час
маюцца ўжо тры м ура ваныя ца рквы, у тым ліку i сёння добра
вядомая Калож ская, у По лацку i бліз кім на вако ллі — ка ля
дзеся тка , у Сма ленску — больш за дваццаць цэрква ў.
Сцены свя тын яў упрыгож валіся роспісамі. Ся род ix а сабліва выдз яля ліся каля ровыя фрэскі з выявамі свя тых , я кія
частко ва зах аваліся да на шых дзён у Спа са-Еф ра сіннеўскай
царкве ў Полацку. Несумненна, былі вядомы i жывапісныя
іконы на до шках. Свя та ры i багацей шыя ве рнікі мелі барэльеф ныя іконкі з гліны, каменю i косці, ювелірна
апрацаван ыя крыж ы. Ц удоўнейшым помнікам ста ражытнабеларускага прыкла днога мастацтва XII ст. з 'я ўляецца крыж
Еф ра сінні Полац кай, з роблены май страм Лаза рам Бог шам.
Пры цэрквах i а сабліва манастырах навуча лі г рамаце,
перапісва лі кніжкі, месц амі вялі i летапісы.
СПР АЎ ДЖАНАЕ
НАКАНАВАННЕ
З сярэдзіны I тысячаго ддз я н. э. у на шым краі фа рмірава ўся феадальны грама дскі лад i складвала ся фва дальная
дзярж аўна сц ь. А сноўным багаццем зда ўна была зямля. Хто
меў яе, той i панаваў. У першаб ытн ыя часы не было прыватнай уласна сці на зямлю, ёю валода лі супольна родамі i плямёнамі, але карыста ліся, ап рацоўвалі яе сем'ямі. Плён та кіх
намаганняў стана віўся асабістай , прыва тнай ула снасцю
працаўн іко ў.
Ускладненне жыцця грама дства , i а сабліва га спада рчага,
вяло да складвання дзя ржа вы. Яе першым і правіцелямі
стана віліся звычайна сам ыя паважан ыя пра дста ўнікі ро давай
арыстакратыі. Лепшыя з ix выбіра ліся на аг ульных сходах
племяннымі князямі. З ча сам узн ікла завя дзёнка выбару
князя з пэўных рода ў. Так паступова звычай пера тва ра ўся ў
правіла i ўзнікалі княжац кія дынастыі. На Бела русі найбольш
вядомая б ыла дына стыя Paгва лода віча ў-Уся сла вічаў, да якой
належалі ўсе полац кія князі.

Пры ўзнікненні дзя ржавы зям ля не стала п рыватнай
ула снасцю сялян . Ка лі раней яна была агульнай для ўсяго
роду i племені, то за раз стала належац ь дз яржа ве. A паколькі ўва саб леннем дзяржавы, яе галавой зараз стаў княз ь,
то i сапра ўдным распа радчыкам зям лі, яе ўласн ікам
таксама зраб іўся ён.
Каб кіравац ь дз яржа вай, а сабліва вя лікай, мацавац ь яе,
неабходны былі адпа ведныя ўстановы i «службо ўцы» . Для
ўпра ўлення тэрыторыямі i выра шэння ро зных пытанняў у
князя былі баяры — колішня я рода вая знаць. Абаронай
дзярж авы займа лася войска — кн яжацка я друж ына. Яе
ўзнача льва ў сам княз ь або яго сыны. У ваенных дзеяннях
прымалі ўдзел i бая ры. Князі, ба ярства i друж ыннікі складалі клас ф вада ла ў. Менавіта на ix ляжа ў цяжа р упара дкавання i аба роны дзярж авы. Фвада ламі былі i б уйнейшыя
свя та ры.
Сяляне, як п равіла , не ішлі на вайну, адна к яны па вінны
былі карм іць i апранац ь фва далаў. З сялян зб іра лі данін у —
частку п лёну ix прац ы, змуніалі да розн ых работ, а сабліва
па будаўн іцтву ўмаца вання ў. Княз ь сва іх бая р i друж ынніка ў «для карм лення» надзяляў землямі з ся лянамі, я кія
пасля па ступова рабіліся за лежнымі — п рыгоннымі. Багацейшыя баяры за служб у да валі землі i ся лян больш
дробным фвадалам .
Гэту піраміду ўлада ро ў трыма лі на сваіх плячах не то лькі
сяляне, але i гараджане — рамеснікі i куп цы. Ян ы павінны
былі плаціц ь князю гро шы, па стаўляц ь тава ры, спадзеючыся, са свайго боку, што ўла да б удзе абаран яць га рады ад
варож ых нападаў, забя спечыць умовы для м ірнай прац ы.
Аднак та кая пленная ўзаемазалежна сць розных кла са ў i
груп фва дальнага грама дства ня рэдка па руша ла ся, а сабліва
з боку фвада ла ў. Выка рысто ўваю чы ўзброеную моц , яны
часам вымагалі ад ся лян i гараджан значна большага , чым
патраба валася для на рмальнага ф ункц ыяніравання дзя ржавы. Хаця трэба зазначыць, што сва вольству князёў i бая рства ня рэдка супрацьста яла веча — аг ульны сход гараджан
i прадста ўніко ў сельскай акругі. Веча абмяжо ўва ла ўладу
князя сваім і пастановам і, маг ло не даць сро дка ў на вядзенне вайны, мела пра ва п рагнаць непажаданага правіцеля i паклі каць на яго месца ін шага феадала .

Мудрай прыро дай кожнаму ча лавеку закладзены ін стынкт самазаха вання i п рацяг у ро ду. Г эта ж да дзена i
чалавечым супольна сцям — наро дам. Яны імкн уцца зберагчы сваю самаб ытна сць між ін шымі наро дамі, заб яспечыц ь
сваю гістарычн ую будучыню . Такое можна здзейсніц ь у
арганіза ванасц і, вышэй шай формай якой з'я ўляецца дзя ржава. Без дз яржа вы на род немін уча трапляе ў падначаленне суседнім мацнейшым супо льна сцям i рана ц і позна
памірае духо ўна, знікае з усім.
Стараж ытн ыя беларусы з дзейснілі гіста рычнае наканаванне. Ступ іўшы ў ся рэдзіне I тысячагоддзя на шлях дзя ржаватворчасц і, пазней яны стварылі магутнае гаспадарства
сярэдня вечча — Полац кае княства.
СЛОВА НА Р АЗВІТАННЕ
У суро вы ледавіко вы ча с п рый шоў ча лавек на з ямлю
Беларусі. А ле выстая ў пад сіберным ветрам, не з лама ўся .
Перамог працай i роз умам. З часам густа за ся ліў кра іну,
раска рчаваў п ушчы пад раллю , паса дзіў са ды. Збудава ў
вёскі i гарады.
Лесам было суджана бела рускаму на роду замац авацца ў
цэнтры Еўроп ы, на водапа дзелах Ба лтыйскага i Ча рнаморскага басейнаў, пры мяжы У сходу i Захаду. Таму, пакуль
існуе жывое на Зямлі, нам за сяляц ь г этыя лаго дныя ўзгоркі
i шыро кія раўн іны, цешыцца зелян інай ля со ў i бла кітам
азёр пад жа ўруковым небам.
Што б ні здарыла ся , нам няма куды а дступац ь, бо ўвесь
свет па дзелены i абжыты іншымі на родамі. Там у мы б удзем
на Беларусі вечна. Будзем арац ь тут i сеяц ь, нараджацца i ў
свой ча с класціся ў яе цёплую зямлю побач з ценямі
продкаў. Будзем берагчы Бацька ўшчын у i Д зярж аву.
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ГАЛОЎНЫ Я ПАДЗ ЕІ Ў С ТАРАЖЫ ТНЫМ МІ НУ ЛЫМ Б ЕЛАР УСІ
100-5 тыс. гадоў назад 1 — каменны век на тэрыторыі Беларусі.
100-40-35 тыс. гадоў назад — сляды знахо джання першых людзей
(неандэртальцаў) на тэрыторыі Беларусі
26-2З тыс. гадоў назад — час існаванн я на паў днёвым усходзе Беларусі
даўгачасных паселішчаў людзей познепалеалітычнага часу (краманьёнцаў).
19-18 тыс. гадоў назад — ледавік займае паў ночную Беларусь, наш край
робіцца непрыдатным дл я чалавека.
12-11 тыс. гадоў назад — Беларусь у самым канцы ледавіковай эпохі зноў
пачала засяляцца першабытн ым чалавекам.
7—6 тыс. гадоў н азад — на Беларусі ўсталёўваецца найбольш цёплы (за
ўвесь час існавання тут чалавека) клімат.
6 тыс. гадоў назад — пачатак новага каменнага веку (неаліту), чалавек на
Беларусі навучыўся ляпіць гліняны посуд.
5 тыс. гадоў назад — старажытн ыя жых ары Беларусі пачалі займацца
земляробствам i жывёлагадоўляй.
пачатак II тысячаго ддзя да н. э.— знаёмства н ашых продкаў з медн ымі
i бронзавымі вырабамі, пачатак бронзавага веку на
Беларусь
IV — VI стст. да н. э. — насельніцтва Беларусі авалодвае спосабамі
здаб ычы жалеза, пачатак жалезнага веку.
VI ст. н. э. — пачатак сярэднявечнага перыяду ў беларускай гісторыі,
з'яўленне несумненна славянскіх паселішчаў н а
Прыпяці.
VI — VIII стст. — пачатак інтэнсіўнай славянізацыі асноўнай тэрыторыі
Беларусі, складванне ўмоў для фарміраванн я
старажытнабеларускага народа.
VII — X стст. — існаванне на Беларусі саюзаў летапісных славянскіх
плямёнаў крывічоў, драгавічоў i радзімічаў.
862 г. — першыя летапісныя звесткі пра Полацк.
980 г. — летапісныя звесткі пра першага беларускага князя Рагвалода ў
Полацку.

У асобных публікацыях могуць трапіцца не калькі іншыя даты, чым у нашай храналагічнай
табліцы. Гэта тлўмачыцца не дакладнасцямі ў пісьмовых крыніцах i цяжкасцямі дакладнага
датавання, асабліва па пе ршабытнаму пе рыяду
1

98З г. — першае ўпамінанне ў летапісах яцвягаў.
канец X ст. — хрысціянізацыя Беларусі.
пасля 988 г. — княжанне ў Полацку Ізяслава — унука Рагвалода.
1003-1044 гг. — княжанне ў Полацку Брачыслава Ізяславіча.
1009 г. — першае ўпамінанне ў пісьмовых крыніцах літоўскіх
плямёнаў.
1044-1101 гг. — княжанне ў Полацку Усяслава Брачыславіча (Чарадзе я), росквіт старажытнабеларускай дзяржавы.
1050-1055 гг. — будаўніцтва ў Полацку Сафійскага сабора,
увасаблення незалежнасці i велічы Полаччыны.
1066 г. — захоп Усяславам Чарадзеем Ноўгарада.
1066 г.— бітва на Нямізе, першыя летапісныя звесткі пра Мінск
(Менск, Меньск, Менеск).
1068—1069 гг. — Усяслаў Чарадзей займае кіеўскі велікакняжацкі
пасад.
пачатак XII ст. — войны полацкіх князёў за аднаўленне свайго
панаванн я ў Прыбалтыц ы. каля 1120-117З гг. —
жыццё i асветніцкая дзейнасць святой заступніцы
Беларусі Ефрасінні Полацкай.
1162 г. — стварэнне Лазарам Богніам беларускай святыні — крыжа
Ефрасінні Полацкай.
1158 г. — вызваленне Тураўскага княства з-пад панавання Кіева.
865, 980, 983,
— зафіксаваныя ў летанісах войны на, шых
1021, 1022, 1038,
продкаў з кіеўскімі князямі ў Полацкую эпоху.
1044, 1065-1071,
1076-1078, 1084,
1101, 1104, 1112,
1116-1119, 1121,
1127-1130, 1132,
1133, 1137-1140,
1142, 1146, 1158,
1162. 11701172,1196,1205 гг
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ЗМ ЕСT
Слова да чы тача .
Напрадве сні
Каменны век
У палоне ве чнай ме рзлаты
Паляўнічыя на паўночных але няў
Таму i заве цца ве к каме нным
Ме заліт — сярэдні каме нны ве к
Не аліт — новы каме нны ве к
На полi i ў загонах для жывё лы
З крэме ню, костак i рагоў
Пе ршабытныя ганчары
Пасе лішчы i жытл ы
Між азё р i рэк
Находнік і з-за Буга i Віслы
На поўначы таксама не спакойна
У све це чараўніцтва i прыгажосці
Бронзавы век
Эпоха пе ршых ме талаў
I бронза i звонкая ме дзь
Каме нь пазіцыі не здае
Не ршабытныя шахцё ры Бе ларусі
Пад знакам каме ннай сяке ры
На нрыпяцк іх узбярэжжах
У супольнасці з родзічамі i сусе дзямі
Жалезны век
Эпоха жале за i зе мляных замкаў
Плямё ны паўднё вай Бе ларусі
Зарубінцы
Готы-гуты
На ўзгорках Міншчыны i Віце бшчыны
Ад абме ну да гандлю
Раннге сярэдаяве чча
Світанак. новай эпохі
Банцараўска-калочынская супольнасць
Карані бе ларускага радаводу
Ле тапісныя славяне . Крывічы
Драгавічы i радзіміч ы
Заняткі, побыт, ве раванні
Падмуркі дзяржаўнасці
Зорны час старажытнабе ларускай дзяржавы
На раздарожжы
Пры полацкім паме жжы
На сялянскім падворыжч ы i за сце намі гарадоў .
Святло новай ве ры
Спраўджанае наканаванне
Слова на развітанне
Галоўныя падзе і ў старажытным мінулым Бе ларусі
Літаратура для дадатковага чытання
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