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ГІСТАРЫЯГРАФІЯ.
КРЫНІЦАЗНАЎСТВА  І  МЕТАДЫ
ГІСТАРЫЧНАГА  ДАСЛЕДАВАННЯ

А. А. ГУЖАЛОЎСКІ

ВЫВУЧЭННЕ  І  АХОВА  Ў  БССР
ПОМНІКАЎ  АРХЕАЛОГІІ

(па  матэрыялах  часопіса  «Наш край».  1925—1930 гг.)

Аналізуецца часопіс «Наш край» у кантэксце змешчанай у ім інфармацыі па археала&

гічных помніках. У якасці храналагічных рамак абраны перыяд выдання часопіса з 1925 па

1930 г. У той час разам са шматлікімі помнікамі архітэктуры, этнаграфіі, мастацтва ўвагу

кіраўніцтва Інстытута беларускай культуры і сяброў шматлікіх краязнаўчых арганізацый

прыцягвалі помнікі археалогіі. Былі зроблены першыя крокі ў галіне стварэння закана&

даўчай базы аховы помнікаў, іх вывучэння і правядзення ахоўных мерапрыемстваў. Пры&

ходзіла разуменне адукацыйна&выхаваўчага патэнцыялу археалагічнай спадчыны.

The article is an attempt to analyze «Nash Kraj» Magazine from the point of view of protec�

tion of archaeological monuments. The period of the magazine publication from 1925 until 1930 is

chosen as chronological frames of the article. At that period parallel to cultural and historical

artifacts archaeological monuments appeared at the focus of interest. The first steps were made

towards the creation of legislation on the protection of archaeological monuments, their research

and protective measures as well as educative potential of archaeological heritage.
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Штомесячны друкаваны орган Цэнтральнага бюро краязнаўства

(ЦБК) — часопіс «Наш край» — выдаваўся з 1925 па 1930 г. у Мінску на

беларускай мове накладам каля 2 тыс. асобнікаў. Пачынаючы з другога

нумара часопіс рэдагаваў беларускі пісьменнік і грамадскі дзеяч

Змітрок Бядуля (С. Я. Плаўнік). Сакратаром рэдакцыі з’яўляўся лексі&

кограф, мастацтвазнаўца, літаратуразнаўца, арганізатар краязнаўчага

руху М. І. Касьпяровіч. За мастацкае афармленне нумароў адказвалі

М. Г. Эндэ і А. М. Тычына. Часопіс «Наш край» быў адзіным у БССР

спецыялізаваным выданнем, якое адлюстроўвала розныя аспекты раз&

віцця краязнаўчага руху ў рэспубліцы і мела аўдыторыю ў дзясяткі ты&

сяч чалавек — болей колькасці актыўна працуючых краязнаўцаў. «Наш

край» быў форумам не толькі для краязнаўчай супольнасці, але таксама

для прастаўнікоў акадэмічнай і ўніверсітэцкай навукі, настаўніцтва і вуч&

нёўскай моладзі, маладой беларускай інтэлігенцыі ў цэлым.

Археалагічная навука Беларусі ў 1920&я гг. перажывала перыяд арга&

нізацыйнага будаўніцтва, знаходзілася ў стадыі назапашвання фактаў, а

таксама фарміравання асобнымі вучонымі навуковых канцэпцый. Была

створана перыядызацыя першабытнай гісторыі насельніцтва Беларусі;

вывучаны час і напрамкі засялення тэрыторыі рэспублікі, гаспадарчая

дзейнасць, асаблівасці матэрыяльнай культуры, напрамкі сацыяльнай

эвалюцыі плямён жалезнага веку. У выглядзе Інбелкульта паўстаў нацы&

янальны археалагічны цэнтр, што дазволіла арганізаваць сістэматычнае

планамернае вывучэнне старажытнасцей Беларусі, стварала ўмовы для

ўзнікнення беларускай археалагічнай школы. На думку В. С. Вяргей,

сярод такіх важных сацыяльна&культурных з’яў, як музейная справа і

сістэма аховы помнікаў, што значна паспрыялі станаўленню беларускай

археалагічнай навукі таго часу, асобае месца займала краязнаўства [4].

Пытанні ўліку, аховы і вывучэння археалагічнай спадчыны Беларусі гу&

чалі на ўсіх краязнаўчых з’ездах і канферэнцыях, абмяркоўваліся на па&

сяджэннях нізавых арганізацый і, канешне, у шматлікіх публікацыях

часопіса «Наш край».

У снежні 1923 г. выйшла пастанова СНК БССР «Аб рэгістрацыі, пры&

ёме на ўлік і ахове помнікаў мастацтва, мінуўшчыны, быту і мясцовас&

цей прыроды, якія з’яўляюцца ўласнасцю ўстаноў і таварыстваў, а так&

сама прыватных асоб». Гэтай пастановай забараняліся вываз і продаж

археалагічных помнікаў за мяжу. У выпадку продажу помніка ў межах

БССР права першага пакупніка належала музеям. Любое перамяшчэн&

не прадметаў археалогіі павінна было абавязкова рэгістравацца навуко&
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ва&экспертнай камісіяй, якая стваралася пры Народным камісарыяце

асветы [19, c. 5].

1 ліпеня 1926 г. намеснік старшыні СНК БССР М. М. Карклін падпі&

саў яшчэ два важныя дакументы — пастановы СНК БССР «Аб абвяш&

чэнні дзяржаўнай уласнасцю помнікаў старажытнасці, мастацтва, быту

і прыроды» і «Аб парадку аховы помнікаў старажытнасці, мастацтва, быту

і прыроды, абвешчаных дзяржаўным скарбам». Да першай пастановы

прыкладаўся дадатак у выглядзе спіса з 94 помнікаў, якія абвяшчаліся

дзяржаўнай уласнасцю. У гэтым спісе акрамя помнікаў архітэктуры,

мастацтва, прыроды мы знаходзім тры археалагічныя помнікі — мінскае,

заслаўскае і полацкае замчышчы. У другой пастанове помнікам археа&

логіі быў прысвечаны асобны раздзел, дзе пералічаліся іх віды (курга&

ны, гарадзішчы, надмагільныя будовы і г. д.), а таксама вызначалася па&

няцце ахоўнай зоны [1, c. 24—29].

Па словах арганізатара першых навукова&археалагічных экспедыцый

у БССР А. М. Ляўданскага, дзейнасць краязнаўцаў мела вызначальны

характар у справе ўліку і аховы аб’ектаў археалагічнай спадчыны. Мена&

віта яны забяспечвалі на практыцы выкананне першага беларускага по&

мнікаахоўнага заканадаўства, а ў некаторых выпадках прапаноўвалі ўлас&

ныя заканадаўчыя ініцыятывы ў гэтай галіне. Напрыклад, Аршанскае

акруговае таварыства дамаглося таго, што акруговы выканаўчы камітэт

у 1925 г. выдаў пастанову аб ахове помнікаў старажытнасці ў акрузе, а

таксама стварыў археалагічны заказнік (курганны могільнік ХІ ст. каля

в. Чаркасава ля Оршы).

Навукова&даследчая работа краязнаўцаў у галіне археалогіі была аб&

межавана манапольным правам на правядзенне раскопак у БССР ка&

федры археалогіі Інбелкульта. Краязнаўцы мелі справу пераважна з раз&

ведкай і абследаваннем (картаграфаваннем, замалёўкай, фатаграфаван&

нем) стаянак, гарадзішчаў, курганоў, а таксама выпадковымі знаходкамі,

якія яны атрыбутавалі, інфармавалі пра іх Інбелкульт і перадавалі на за&

хаванне ў дзяржаўныя і грамадскія краязнаўчыя музеі.

Канешне, гэта ідэальная схема спрацоўвала не заўсёды. А. М. Ляў&

данскі ў сваім артыкуле прыгадвае выпадкі самастойнага (без дазволу з

Мінска) правядзення дылетанцкіх раскопак, у выніку якіх страчвалася

каштоўная інфармацыя. Напрыклад, не была выключэннем адмова ле&

пельскіх краязнаўцаў перадаць на кафедру археалогіі для вывучэння рэд&

кую бронзавую сякеру (кельт). Не заўсёды краязнаўцы інфармавалі

Інбелкульт пра выпадковыя палеанталагічныя знаходкі.
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Але не гэтыя выпадкі характарызавалі ўнёсак краязнаўцаў у выву&

чэнне Беларусі. Кароткія паведамленні пра археалагічныя помнікі з’яві&

ліся ў раздзеле «Хроніка» ўжо ў першых нумарах часопіса і былі вынікам

запаўнення краязнаўцамі апытальных аркушаў, распрацаваных і разас&

ланых на месцы навукова&экспертнай камісіяй Інбелкульта ў 1924 г.

Другім важным вынікам гэтай працы быў карткавы каталог археалагіч&

ных помнікаў Беларусі, які фарміраваўся супрацоўнікамі кафедры археа&

логіі Інбелкульта для стварэння археалагічнай карты Беларусі. Над улас&

нымі акруговымі археалагічнымі картамі працавалі краязнаўцы Магі&

лёўскай, Аршанскай, Мазырскай і іншых арганізацый.

А. М. Ляўданскі з удзячнасцю прыгадвае імёны студэнтаў&краязнаў&

цаў М. М. Улашчыка, А. Д. Кавалені і С. С. Шутава1, якія на працягу

1923—1928 гг. самастойна даследавалі шэраг стаянак, гарадзішч і селішч

у розных рэгіёнах рэспублікі. У 1926 г. М. М. Улашчык і С. С. Шутаў

арганізавалі першую экспедыцыю краязнаўчай арганізацыі БДУ па рацэ

Свіслач, падчас якой былі выяўлены і абследаваны даславянскія і сла&

вянскія гарадзішчы і курганы. У наступным годзе яшчэ большы аб’ём

работы быў здзейснены А. Д. Каваленем і С. С. Шутавым падчас другой

экспедыцыі БДУ — на Мазыршчыну. Сярод іншага ў 1927 г. яны абсле&

давалі Тураўскае гарадзішча. У 1928 г. трэцюю і чацвёртую краязнаўчыя

экспедыцыі БДУ — ва Ушацкі і Дубровенскі раёны — узначаліў загад&

чык кафедры этнаграфіі ўніверсітэта І. А. Сербаў (кіраўніцтва чацвёр&

тай экспедыцыяй ён ажыццяўляў сумесна з С. К. Жураўскім2). Удзель&

нікі гэтых экспедыцый абследавалі гарадзішчы, раскопвалі курганы

Х—ХІ стст., а С. С. Шутаў адкрыў неалітычную стаянку каля в. Гараны.

Найбольш падрыхтаваныя сябры краязнаўчых арганізацый, не абмя&

жоўваючыся дапамогай у правядзенні раскопак супрацоўнікам кафедры

археалогіі Інбелкульта, браліся за раскопкі самастойна. У 1924 г.

1 Шутаў Сяргей Сяргеевіч (1906—1972) нарадзіўся ў м. Новы Быхаў, у вучнёўскія гады

зацікавіўся беларускай мінуўшчынай, сабраў калекцыю каменных прылад працы, падчас

навучання ў БДУ ў 1925—1928 гг. удзельнічаў у шэрагу экспедыцый Інбелькульта, вынікам

якіх было адкрыццё важных археалагічных помнікаў. Пасля заканчэння медфака БДУ (1929)

працаваў урачом спачатку ў Клімавічах, затым, хаваючыся ад рэпрэсій, якія распачаліся ў

БССР супраць краязнаўцаў, — на Далёкім Усходзе (1931—1933 гг.). З 1933 г. — супрацоўнік

Інстытута прафесійных захворванняў у Ленінградзе.
2 Жураўскі Сцяпан Казіміравіч (1885—?) нарадзіўся ў в. Туркі Бабруйскага пав. у сям’і

службоўца, атрымаў вышэйшую адукацыю, працаваў выкладчыкам у Мінскім вышэйшым

педагагічным інстытуце. Член Цэнтральнага бюро краязнаўства. Арыштаваны ў 1936 г. як

«член контррэвалюцыйнай антысавецкай арганізацыі», асуджаны на 10 гадоў папраўча&

працоўных лагераў, далейшы лёс невядомы. Рэабілітаваны ў 1958 г.
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А. К. Супінскі3 капаў курганы каля Віцебска, гомельскі краязнаўца

С. Х. Бабарыкін — каля Чачэрска. У 1926—1927 гг. будучы дырэктар

Магілёўскага краязнаўчага музея І. Х. Юшчанка даследаваў Любенскае

гарадзішча ля Гомеля. Мазырскі краязнаўца І. Р. Калодкін у 1927 г. ад&

крыў і пазначыў на карце шэраг стаянак на рацэ Прыпяць і яе прытоках.

У Койданаўскім раёне гарадзішчы і курганы, якія далі багаты матэрыял

для навукі, выявіў мясцовы краязнаўца І. Т. Шпілеўскі4 [12, c. 56—61].

Упершыню тэмай спецыяльнага даследавання ў выглядзе двух арты&

кулаў, аб’яднаных пад назвай «Помнікі старасьветчыны ў Мазыршчы&

не», археалагічныя помнікі на старонках «Нашага краю» сталі ў маі 1926 г.

Першы артыкул знаёміў чытачоў з курганамі, якія знаходзіліся на тэры&

торыі акругі — «гарой Шайтан», «Каршаковай гарой», а таксама замка&

вай гарой. Узгадваліся разнастайныя выпадковыя археалагічныя зна&

ходкі, зробленыя на тэрыторыі прадмесця Мазыра «Кімбараўка» і пасе&

лішча позняга неаліту і бронзавага веку ў маёнтку Загорыны (7 км на

паўночны захад ад Мазыра) [22, c. 51, 52].

Аўтар другога артыкула — старшыня Мазырскага акруговага тава&

рыства краязнаўства А. І. Крукоўскі5 — распавёў пра рэшткі дальмена,

3 Супінскі Антон Казіміравіч (1896—1957) нарадзіўся ў в. Дастоева Пінскага пав.

Мінскай губ., працаваў народным настаўнікам, у 1915 г. прызваны ў армію, у 1918—

1919 гг. — у Чырвонай арміі, пасля дэмабілізацыі — на педагагічнай працы ў Віцебску. Скон&

чыў Віцебскі настаўніцкі інстытут і Віцебскае аддзяленне Маскоўскага археалагічнага

інстытута. З 1931 г. працаваў загадчыкам беларускага аддзела Інстытута па вывучэнні на&

родаў СССР, навуковым супрацоўнікам Дзяржаўнага этнаграфічнага музея, супрацоўні&

кам рэдакцыі часопіса «Савецкая этнаграфія» ў Ленінградзе. У 1937 г. арыштаваны як «во&

раг народа», адбываў тэрмін зняволення ў Каргопальлагу. Пасля вызвалення выкладаў у

Чарапавецкім педагагічным інстытуце, працаваў у мясцовым краязнаўчым музеі. Абара&

ніўшы ў 1949 г. кандыдацкую дысертацыю, вярнуўся ў Ленінград.
4 Шпілеўскі Іван Фёдаравіч (1891—1941) нарадзіўся ў Койданаве ў сялянскай сям’і.

Служыў на Балтыйскім флоце, быў удзельнікам Першай сусветнай і грамадзянскай вой&

наў, у 1922 г. вярнуўся на радзіму, дзе працаваў старшынёй Койданаўскага райвыканкама.

Потым — супрацоўнік секцыі краязнаўства Інбелкульта, у 1930&я гг. — кіраўнік справамі

БелАН. Падчас рэпрэсій супраць супрацоўнікаў акадэміі звольніўся па ўласным жаданні.

Загінуў у першыя дні ВАВ у адным з санітарных цягнікоў, разбомбленых фашыстамі.
5 Крукоўскі Аляксандр Іосіфавіч (1901—1945) нарадзіўся ў в. Загалле Любанскага раё&

на. Пачатковую адукацыю атрымаў у Загальскай царкоўнапрыходскай школе, скончыў

Слуцкую духоўную семінарыю. Настаўнічаў у сваёй вёсцы, потым вучыўся на курсах бела&

русазнаўства ў Мінску. У Мазыры выкладаў беларускую мову і літаратуру, працаваў у акру&

говым аддзеле народнай асветы. Быў адным з найбольш актыўных ініцыятараў разгорт&

вання краязнаўчага руху на Мазыршчыне. У чэрвені 1930 г. пераведзены ў Мінск на пасаду

намесніка дырэктара Інстытута геалогіі і гідрагеалогіі АН БССР, з 1935 г. — дырэктара.

Арыштаваны ў 1936 г. У 1937 г. прыгавораны да 10 гадоў лагераў. Памёр у зняволенні на

будаўніцтве чыгункі ў Бурат&Манголіі. Рэабілітаваны ў 1956 г.
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што знаходзіліся прыкладна  за 15 км на поўдзень ад Мазыра ля в. Бібікі.

У той час гэты помнік складаўся з двух камянёў — вялікага, памерамі 4

на 1,5 м, які меў мясцовую назву «каменны вал», і малога, пад назвай

«каменнае ярмо», прыкладна ўтрая меншага па памерах. Па словах ста&

рых жыхароў, калісьці побач ляжаў яшчэ трэці камень, які называлі «ска&

мянелы чалавек». Тыя ж старыя жыхары паведамілі аўтару, што «…гадоў

сто таму каменныя валы мелі ногі, якія з цягам часу засыпала пяском».

Такім чынам, у артыкуле звяртаецца ўвага археолагаў на адно з самых

старажытных мегалітычных надмагільных збудаванняў паўднёвай Бе&

ларусі [10, c. 53, 54].

Краязнаўцам пачатку 1920&х гг. быў добра вядомы такі спосаб ахо&

вы і вывучэння археалагічнай спадчыны, як складанне карт з пазна&

чэннем на іх археалагічных помнікаў. Цікавасць краязнаўцаў да археа&

лагічнага картаграфавання была абумоўлена імкненнем зафіксаваць

хутка знікаючыя помнікі, праінфармаваць пра іх спецыялістаў і шыро&

кія колы грамадства. Звычайна краязнаўцы ставілі перад сабой задачу

суцэльнага абследавання ўласнай адміністрацыйна&тэрытарыяльнай

адзінкі з мэтай максімальна поўнага выяўлення помнікаў і іх папярэд&

няй навуковай інвентарызацыі. Методыка выканання гэтых прац бы&

ла заснавана на візуальным аглядзе тэрыторыі, вывучэнні тапаграфіч&

ных карт, апытаннях мясцовага насельніцтва. Акрамя таго, беларускія

краязнаўцы 1920&х гг. выкарыстоўвалі публікацыі даследчыкаў, якія вы&

вучалі мінулае Беларусі ў дарэвалюцыйны час. Уніфікаванай схемы

апісання археалагічных аб’ектаў распрацавана тады яшчэ не было.

Правядзенне археалагічных разведак не толькі патрабавала ад края&

знаўцаў наяўнасці базавых гістарычных ведаў, але таксама забірала шмат

часу і сіл.

У артыкулах, прысвечаных археалагічнаму картаграфаванню, што

з’явіліся ў часопісе, звяртае на сябе ўвагу адна акалічнасць. Сістэматы&

заваныя звесткі аб помніках у іх не ілюструюцца буйнамаштабнымі та&

паграфічнымі картамі мясцовасцей з нанесенымі на іх звесткамі, што

было б лагічным завяршэннем працы аўтараў. Гэта значыць, што мы маем

справу з легендамі да карт, якія змяшчаюць інфармацыю пра тапагра&

фію помнікаў. На нашу думку, дадзеная акалічнасць тлумачыцца заба&

ронай ваеннай цэнзуры даваць у адкрытым друку буйнамаштабныя кар&

ты мясцовасцей БССР.

Упершыню ў часопісе падобным чынам падаў матэрыялы да археа&

лагічнай карты Аршанскай акругі намеснік старшыні Аршанскага ак&
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руговага таварыства Д. М. Васілеўскі6 [2, c. 64—67]. Праца па стварэнні

археалагічнай карты акругі пачалася на пачатку 1925 г., калі Аршанскае

таварыства атрымала з Інбелкульта анкеты для параённай рэгістрацыі

помнікаў старажытнасці.

Тэма археалагічнай спадчыны Мазырскай акругі зноў з’явілася на

старонках часопіса «Наш край» у 1928 г. Яе ўзняў навуковец з Ленін&

града, аматар беларускіх старажытнасцей У. П. Тарановіч7. Ва ўводнай

частцы сваёй працы ён вызначыў мэту даследавання наступным чы&

нам: скласці «вычарпальны пералік архэолёгічных помнікаў на Мазыр&

шчыне». Усе помнікі У. П. Тарановіч сістэматызаваў паводле іх тэры&

тарыяльнай прывязкі (Азарыцкі, Жыткавіцкі, Капаткевіцкі, Калін&

кавіцкі, Каралінскі, Лельчыцкі, Нараўлянскі, Петрыкаўскі, Тураўскі ра&

ёны). Археалагічныя помнікі кожнага раёна ён традыцыйна падзяліў

на старажытныя паселішчы (стаянкі, гарадзішчы, селішчы) і старажыт&

ныя пахаванні (курганы, магільнікі, крыжы, камяні). Заканчваецца ар&

тыкул кароткім нарысам гісторыі Мазыршчыны ад першай летапіснай

узгадкі горада ў 1153 г. да пачатку ХХ ст. [21, c. 37—44].

У 1926 г. чытачы часопіса даведаліся пра нявывучаныя гарадзішчы,

рэшткі вала і курганы пры вытоцы ракі Лучоса з Бабінавіцкага возера

(Высачанскі раён Віцебскай акругі) [20, c. 56—58]. Настаўнік Г. Л. Віна&

6 Васілеўскі Даніла Мінавіч (1889—1963) нарадзіўся ў в. Новае Сяло Віцебскага пав.

Вучыўся ў Полацкай настаўніцкай семінарыі, дзе ўвайшоў у гурток «Вястун ведаў», што

знаходзіўся пад уплывам народніцкіх і сацыял&дэмакратычных ідэй. З 1910 г. пачаў збіраць

фальклор на Полаччыне. Працягваў адукацыю ў Віцебскім настаўніцкім інстытуце. У 1914—

1915 гг. — на педагагічнай рабоце. Дасылаў свае допісы ў часопіс «Школа и жизнь», газету

«Наша ніва». З 1919 г. — інструктар школ на Віцебшчыне, пасля — інспектар народнай

асветы ў Оршы. У 1920&я гг. актыўна далучыўся да краязнаўчага руху. У 1923 г. арганізаваў

Віцебскае губернскае бюро краязнаўства; з 1924 г. — намеснік старшыні, старшыня Ар&

шанскага акруговага таварыства краязнаўства. З 1930 г. — дэкан геаграфічнага факультэта

Магілёўскага педінстытута. Удзельнік раскопак верхнепалеалітычнай стаянкі Бердыж.

Арыштаваны ў 1936 г. як «вораг народа», высланы ў Котлас. Працаваў буравіком, тэнола&

гам у Варкуце. Рэабілітаваны ў 1956 г. Апошнія гады жыў у Феадосіі.
7 Тарановіч Уладзімір Паўлавіч (1874—1941) нарадзіўся на Валыні, у 1898 г. скончыў

Пецярбургскі ўніверсітэт, працаваў справаводам у губернскіх установах, з 1906 па 1917 г. —

у канцылярыі Дзяржаўнай думы. Адначасова вучыўся ў Пецярбургскім археалагічным

інстытуце. У 1920 г. скончыў Інстытут народнай гаспадаркі, з 1920 па 1931 г. працаваў у

лясным аддзеле Петраградскай губернскай земскай управы, на працягу 1930&х гг. займаў

шэраг выкладчыцкіх і адміністрацыйных пасад у Ленінградзе. Беларускія археалагічныя

старажытнасці сталі для яго хобі, другой спецыяльнасцю.
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градаў8 даслаў апісанне гарадзішча, што знаходзілася ў 4 км ад в. Івані&

чы Чэрвеньскага раёна на беразе ракі Волма [3, c. 59—61].

Вясной 1927 г. настаўнік беларускай мовы і літаратуры Т. І. Гурыновіч,

абследуючы па заданні ЦБК археалагічныя помнікі Старобінскага раё&

на, выявіў пяць срэбных грыўнаў і бранзалет Х—ХІ стст. Гэты скарб быў

выпадкова знойдзены хутаранінам П. Герасіменем «…у 10 вярстах ад

Старобіна, у ніз па цячэньню ракі Случ, вярсты дзьве за вёскаю Мілка&

вічы, сярод лясоў на ўзгорку пад назваю Дабрычава». П. Герасіменя «з

ахвотаю» перадаў знойдзенае ў музей з умовай, што пасля вывучэння

знаходак яму распавядуць, што яны азначаюць, і аддзячаць за ахвяра&

ванне [6, c. 75—77].

У 1929 г. А. М. Ляўданскі, які да таго часу ўжо займаў пасаду загадчы&

ка кафедры археалогіі Беларускай акадэміі навук, паставіў перад края&

знаўцамі маштабныя задачы выяўлення, апісання, фотафіксацыі ўсіх ар&

хеалагічных помнікаў БССР, складання іх карткавага каталога і, на яго

аснове, — археалагічнай карты БССР [11, c. 17—23]. Размова ў яго ар&

тыкуле ішла пра больш за 200 палеалітычных і неалітычных стаянак,

1000 даславянскіх і славянскіх гарадзішчаў, дзясяткі тысяч курганоў, а

таксама непадлічаную колькасць селішчаў, каменных крыжоў і інш. Гэ&

тая маштабная праца, паводле задумы А. М. Ляўданскага, павінна была

скончыцца да пачатку І Усесаюзнага археалагічнага з’езда9, запланава&

нага на снежань 1929 г. Трэба адзначыць, што нават беручы пад увагу

масавасць краязнаўчага руху 1920&х гг., а таксама энтузіязм і адданасць

сяброў мясцовых арганізацый, задачы, пастаўленыя перад імі А. М. Ляў&

данскім на летні сезон 1929 г., былі цяжкавыканальныя. Тым не менш

многія краязнаўцы прыступілі да іх вырашэння.

М. І. Касьпяровіч адгукнуўся на артыкул А. М. Ляўданскага вельмі

цікавым даследаваннем міждысцыплінарнага характару, у якім з пры&

цягненнем метадаў тапанімікі, геаграфіі і філалогіі была прааналізавана

такая распаўсюджаная на Беларусі група пахавальных помнікаў, як кур&

8 Вінаградаў Гаўрыла Лявонцьевіч (1889—?) нарадзіўся ў в. Багушэвічы Ігуменскага пав.

Мінскай губ. у сялянскай сям’і. Атрымаў сярэднюю спецыяльную адукацыю. Працаваў

настаўнікам сярэдняй школы ў г. Чэрыкаве Магілёўскай акругі. Актыўна ўдзельнічаў у кра&

язнаўчым руху. У лістападзе 1937 г. асуджаны тройкай НКУС «за антысавецкую агітацыю,

накіраваную на звяржэнне савецкай улады», на 10 гадоў ППЛ. Вызвалены ў 1947 г. Далей&

шы лёс невядомы. Рэабілітаваны ў 1956 г.
9 І Усесаюзны археалагічны з’езд, які даваў шанс на адраджэнне сістэмы дарэвалю&

цыйных археалагічных з’ездаў на новым узроўні і разглядаўся арганізатарамі ў якасці буй&

нейшага навуковага форуму савецкіх археолагаў, быў сарваны пачаткам палітычных рэп&

рэсій супраць вучоных, усталяваннем ідэалагічнага кантролю над гуманітарнай навукай.



188

ганы (валатоўкі). Базай даследавання М. І. Касьпяровіча з’явіліся за&

поўненыя краязнаўцамі 1507 анкет з 98 раёнаў БССР і некаторых пры&

леглых тэрыторый. Акрамя таго, аўтар абапіраўся на ўласныя даныя,

здабытыя падчас паездкі па ўсіх васьмі акругах БССР. Аналіз сабранага

матэрыялу паказаў, што ў 1929 г. у 38 раёнах БССР курганы меліся ў

141 мясцовасці. У 32 мясцовасцях захаваліся народныя паданні пра іх

як пра магілы волатаў — продкаў беларусаў. М. І. Касьпяровіч падмаца&

ваў народнае тлумачэнне дадзенага тыпу археалагічных помнікаў дум&

камі шэрагу вучоных — П. Ю. Шафарыка, А. А. Спіцына, В. Ю. Ластоў&

скага; прапаноўваў свае падлікі колькасці населеных пунктаў на тэры&

торыі этнаграфічнай Беларусі, у назве якіх маецца элемент «волат»

(217 тапонімаў). Не згубіў сваёй навуковай каштоўнасці распрацаваны

М. І. Касьпяровічам картаграфічны матэрыял, які выглядае наступным

чынам: «1. Картаграма атрыманых адказаў на анкету аб волатах; 2. Кар&

таграма называньня курганоў валатоўкамі; 3. Карта раёнаў, у якіх доку&

мэнтальна засьведчана месцазнахаджэньня валатовак; 4. Карта раёнаў,

у якіх засьведчана бытаваньне паданьня аб тым, што ў валатоўках паха&

ваны волаты; 5. Картаграма паселішчаў з асноваю “волат” у назьве;

6. Картаграма географічных назваў з асноваю “волат”; 7. Карта раёнаў,

у якіх засьведчана бытаваньне прозьвішч з асноваю “волат”; 8. Карта

раёнаў, у якіх засьведчана бытаваньне казак пра волатаў; 9. Карта раё&

наў, у якіх засьведчана разуменьне волата як гіганта» [8, c. 84—89].

Сябры Чэрвеньскай краязнаўчай арганізацыі адгукнуліся на праграм&

ны артыкул А. М. Ляўданскага вывучэннем курганнай групы ля хутара

Стара&Прудская Смалярня [9, c. 67]. Увосень 1929 г. у часопісе «Наш

край» з’явілася інфармацыя пра даследаванні археалагічных помнікаў у

Полацкай акрузе, спачатку — у Вульскім і Расонскім [7, c. 74, 75], а ў

пачатку наступнага года — у Асвейскім [5, c. 55—57]. Краязнаўца А. І. Ры&

нейскі10 даў інфармацыю пра археалагічную разведку ў Барысаўскім і

Бярэзінскім раёнах, што праводзіліся летам 1929 г. па заданні кафедры

археалогіі БелАН І. Р. Калодкіным і М. М. Канвісаравым. Было прой&

дзена больш за 400 кіламетраў уздоўж ракі Бярэзіна, нанесена на план

10 Рынейскі Анатоль Іосіфавіч (1902—?) нарадзіўся ў Бабруйску ў сям’і службоўца, меў

незакончаную вышэйшую адукацыю, працаваў настаўнікам у адной з мінскіх школ.

Асуджаны ў 1925 г. на тры гады «за захаванне антысавецкай бела&эсэраўскай літаратуры і

незарэгістраванага нагана». Пасля вяртання працаваў навуковым супрацоўнікам у Бела&

рускім дзяржаўным музеі, удзельнічаў у археалагічных, краязнаўчых даследаваннях. Зноў

арыштаваны і асуджаны да трох гадоў «за шпіёнскую і антысавецкую дзейнасць» у 1933 г.

Далейшы лёс невядомы. Рэабілітаваны па першай справе ў 1992 г., па другой — у 1961 г.
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каля 1000 курганоў, праведзена шурфаванне 13 гарадзішч і аднаго селі&

шча, а таксама лакалізацыя дзвюх стаянак і першабытнай майстэрні ка&

менных прылад [17, c. 72, 73; 18, c. 87—89].

Археалагічныя знаходкі ў залежнасці ад значнасці і каштоўнасці пе&

радаваліся ў Беларускі дзяржаўны музей (БДМ) у Мінску, у яго аддзя&

ленні ў Віцебску, Магілёве і Гомелі, а таксама ў грамадскія краязнаўчыя

музеі. Буйнейшая ў разглядаемы час у рэспубліцы археалагічная калек&

цыя паўстала ў БДМ у Мінску дзякуючы намаганням загадчыка археа&

лагічнага аддзела музея А. М. Ляўданскага.

Асобае месца археалагічныя матэрыялы займалі ў дзвюх залах экс&

пазіцыі віцебскага аддзялення БДМ. У першай зале дэманстраваліся

мінералагічная і палеанталагічная калекцыі, а таксама знаходкі камен&

нага веку, зробленыя на Віцебшчыне (фрагменты шкілетаў маманта,

тура, насарога, трылабіта). У другой зале наведвальнікам прапаноўвалі

азнаёміцца з артэфактамі з Віцебскага замчышча і навакольных курга&

ноў, у тым ліку са зброяй, упрыгожваннямі, кафляй. Усе матэрыялы ў

экспазіцыйных залах былі пададзены на фоне малюнкаў дагістарычнай

прыроды і сярэдневяковага Віцебска. Усяго ў археалагічным аддзеле

Віцебскага аддзялення было больш за 8 тыс. адзінак [13, c. 55].

Самастойны гістарычна&археалагічны аддзел меўся таксама ў магі&

лёўскім аддзяленні.  Сярод краязнаўчых музеяў найбольш каштоўны ў

навуковых адносінах археалагічны аддзел меў Клімавіцкі акруговы кра&

язнаўчы музей Калінінскай акругі. У аснову яго экспазіцыі былі пакла&

дзены нешматлікія курганныя знаходкі і старажытныя манеты, якія за&

сталіся ад музея мужчынскай гімназіі, які існаваў у горадзе да Першай

сусветнай вайны. У 1926 г. у музеі ўжо дэманстраваліся помнікі стара&

жытнаегіпецкага мастацтва (бронзавыя статуэткі Азірыса, Апіса і інш.),

палеалітычныя помнікі (крамянёвыя сякеры, долаты, скрабкі), курган&

ныя знаходкі (пацеркі, завушніцы, спражкі, вісочныя кольцы і інш.),

сярэдневяковая зброя і амуніцыя (мячы, кальчугі, панцыры) [16, c. 71].

Першыя наведвалькі музея Слуцкага акруговага таварыства, адкры&

тага ў сакавіку 1927 г., сярод іншага ўбачылі неалітычныя малаткі і цёс&

лы, знойдзеныя ў курганах чарапы, косці, гаршкі, шкляныя пацеркі,

галаўную грыўну, жалезную сякеру, фрагмент кальчугі, старажытную

цэглу, прылады працы, ядры ад гармат [14, c. 29]. Актыўныя намаганні

па фарміраванні археалагічнай калекцыі прыкладала музейная рада По&

лацкага акруговага таварыства краязнаўства. Да 1929 г. у музеі мелася

каля 100 знаходак, датуемых эпохай неаліту, больш за 1000 манет ВКЛ і

Расійскай імперыі, якія паходзілі са скарбаў, знойдзеных на Полаччы&
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не, і інш. [15, c. 57]. На працягу другой паловы 1920&х гг. невялікая архе&

алагічная калекцыя сфарміравалася таксама ў бабруйскім, барысаўскім,

аршанскім і мазырскім краязнаўчых музеях.

Пры ўсіх хібах (выкарыстанне неправеранай інфармацыі, вольнае

абыходжанне з крыніцамі і літаратурай, блытаніна ў тапонімах і антра&

понімах) пошукава&разведвальныя даследаванні і ахоўныя мерапрыем&

ствы, што праводзілі беларускія краязнаўцы ў адносінах да археалагіч&

най спадчыны, дазволілі адкрыць невядомыя раней гістарычныя фак&

ты, дапоўніць, удакладніць і канкрэтызаваць звесткі аб помніках, па&

ставіць іх на ўлік і прадэманстраваць у музеях. Атрыманы і апублікава&

ны матэрыял стварыў важную базу першакрыніц па Першабытнай і Ся&

рэдневяковай гісторыі Беларусі.
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