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МІГРАЦЫЯ СЛАВЯН 

   У 5-8 ст. славянскія плямёны 

рухаліся з захаду,  з раёнаў 
Палаб'я і Віслы, на паўночны 
ўсход і ўсход. 

     На ўсходзе яны дасягнулі 
месц пражываньня фіна-
угорскіх плямён (мяшчэра, 
весь, мардва, мурома, мары). 

     Рух на паўднёвы усход быў 
абмежаваны стэпамі і 
качэўнікамі-хазарамі. 

2 

2 



КРЫВІЧЫ 

    У 5-8 ст. славяне-крывічы 
прыйшлі ў Прыдзьвіньне і 
паступова ассіміляваліся з  
мясцовымі балцкімі 
плямёнамі. 

     Крывічы прыгадваюцца ў 
летапісах пад 856, 862, 907, 
944 і 980 гг.  

     Прыдзьвіньне сталася 
гістарычным ядром 
Полацкага княства 
(пераважна тэрыторыя 
сучаснай Віцебскай 
вобласьці). 
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ПОЛАЦК 

«Аповесць мінулых гадоў»    

(фрагмент з “Радзівілаўскай хронікі”) 

Назва горада пайшла ад ракі 
Палата. У скандынаўскіх сагах горад 
згадваецца пад назвай Палцеск'я. 
 
Полацк,  упершыню згадваецца ў 
старажытнай хроніцы “Аповесьць 
мінулых гадоў” у 862 годзе. 
 
У 9-13 ст. Полацк быў цэнтрам 
Полацкага княства; назвы Полацк і 
Полацкая зямля выкарыстоўваліся 
тады як сінонімы. 
 
У нізоўях Дзьвіны, дзе існавалі 
заснаваныя князем Брачыславам 
Ізяславічам гарады-крэпасьці 
Герцыке і Кукенойс, жыло 
падуладнае Полацку балцкае 
насельніцтва. 
 

 

Пячатка Полацкага 
княства (пячатка князя 
Ізяслава, 986-1001) 
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ПОЛАЦК (працяг) 

Сучасны выгляд полацкага гарадзішча 8 - 9 ст. 
(фота І. Елісеева, 2006 г.)  

У летапісе пад 907 годам Полацк 
названы сярод гарадоў, якія прымалі 
ўдзел у паходзе Алега на Царград 
(Канстанцінопаль/Стамбул). 
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ПОЛАЦК (працяг) 

Плошча ўмацаванага дзяцінца ў 
9-10 ст. складала каля 1 га, 
навакольнага горада - каля 7,5 га.  

У горадзе магло жыць на той час 
да 1 тыс. чалавек. 

Тэрыторыя Полацка ў 1-й палове 10 ст. 

(паводле М.А. Плавінскага).  

Умоўныя знакі да дыяграмы: 

           Першапачатковае гарадзішча 

           Зафіксаваны культурны слой з         

ляпной керамікай 

           Мяркуемае існаванне           

культурнага слоя з ляпной 

керамікай 

           Мяркуемы курганны некропаль 

           Сучасная тапаграфія горада 
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ПОЛАЦКАЕ КНЯСТВА Ў СЯРЭДЗІНЕ 11 ст. 
 

Полацкае княства – першая 
беларуская дзяржава. 

Утворана ў 960 годзе. 

Існавала незалежна ад Кіева.  

Змагалася за першынство з 
Кіевам і Ноўгарадам. 

Час росквіту Полацка  
прыпадае на час княжаньня 
Брачыслава Ізяславіча (1003 – 
1044) і Усяслава Брачыславіча 
Чарадзея (1044 – 1101).  

Трыццаць адзін князь кіравалі 
Полацкім княствам (960-1397). 

 

Межы княства пры Ўсяславе Чарадзеі 
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СПІС ПОЛАЦКІХ КНЯЗЁЎ 
Рагвалод  (960-я – 978) 

 (978-980 намесьнік кіеўскага князя)  

Ізяслаў Уладзіміравіч (985 – 1001) 

Усяслаў (1001 – 1003) 

Брачыслаў (1003 – 1044)  

Усяслаў ІІ Чарадзей (1044 – лета 1068)  

     Мсціслаў кіеўскі (лета 1068 – 1069)       

     Сьвятаполк кіеўскі (1069 –1070)  

Усяслаў ІІ Чарадзей (1070 – 1101)) 

Рагвалод  (1101 – пачатак 1128) 

Давыд (пачатак 1128 – сярэдзіна 1128) 

Рагвалод ІІІ (сярэдзіна 1128 – лета 1129)  

Ізяслаў кіеўскі (лета 1129 – 1132),    

пасьля высылкі полацкіх князёў у 

Візантыю 

Васіль ІІ (1132 – 1144) 

Рагвалод ІІІ (1144 – 1151) 

Расьціслаў Глебавіч (1151 – 1159) 

Рагвалод ІІІ (1159 – 1162) 

Усяслаў (1162 – 1167) 

Валадар І (1167 – 1167) 

Усяслаў  (1167 – 1181) 

Брачыслаў ІІ (1181 – 1186) 

Валадар ІІ (1186 – 1216) 

Васіль ІІІ Брачыслававіч (1216 – 1220)                 

       Сьвятаслаў, князь смаленскі (1222-1232)  

Брачыслаў ІІІ (1232 – 1256) 

Таўцівіл Добры (1256 – 1263) 

Канстанцін Бязрукі (1263 – 1264) – атрымаў 

полацкую пасаду з падтрымкі Траняты пасьля 

забойства Таўцівіла 

Гердзень (1263 – 1267) 

Ізяслаў (1267 – 1270-я) 

Канстанцін Бязрукі (1270-я – 1280-я) 

       Вярхоўная ўлада ў Полацку перайшла   

       да полацкіх япіскапаў (1300).  

Васіль ІV Воін (1310 – 1336) 

Нарымонт-Глеб (1336 – 1348) 

Андрэй Альгердавіч (1348 - 1377) 

Скіргайла (1377 – 1382) 

Андрэй Альгердавіч (1382 - 1387).  

Старэйшы з 12 сыноў Альгерда.  

Скіргайла (1387-1397) 
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ПОЛАЦК І ХРЫСЬЦІЯНСТВА 

  

Лічуць, што першая епархія ў 
Полацку  ўзнікла ў 992 годзе. 

У канцы 10 ст. ў Полацку пабудавана 
першая царква св. Багародзіцы, якая 
згадваецца ў летапісах пад 1007 
годам у сувязі з пераносам 
парэшткаў полацкіх князёў Ізяслава 
Уладзіміравіча і ягонага сына 
Усяслава (А. Сяліцкі). 

Паводле У. Арлова, хрысьціянства 
прыйшло ў Беларусь непасрэдна з 
Візантыі, яшчэ да афіцыйнага 
падзелу хрысьціянства на заходнюю 
і ўсходнюю плыні ў 1054 годзе. 

Богаяўленскі сабор, 16 ст. 

Касьцёл Св. Андрэя Баболі, канец 20 ст. 9 



РАГВАЛОД  
Рагвалод (920-980) -  першы Полацкі князь (945-980) 

 

РАГВАЛОД.  

Малюнак Язэпа Драздовіча 

У другой палове 10 ст.  ў Полацку кіраваў 

незалежны ад Кіева і Ноўгарада князь 

Рагвалод.  

      

У часы Рагвалода пачала існаваньне 

першая беларуская дзяржава - Полацкае 

княства (з 960 г.) 

      

У 980 г. Рагвалод і яго сям'я, за 

выключэньнем дачкі Рагнеды, былі 

зьнішчаны кіеўскім князем Уладзімірам.  

      

Княгіня Рагнеда насільна стала жонкай 

кіеўскага князя. 
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РАГНЕДА 
Дачка полацкага князя Рагвалода, 
жонка вялікага князя кіеўскага 
Ўладзіміра (Хрысціцеля). 

Маці князёў: 

Ізяслава Ўладзіміравіча (полацкі князь 
з 988 па 1001),  

Яраслава Мудрага (Вялікі князь кіеўскі 
з 1019 па 1054),  

Усевалада (князь уладзіміра-валынскі), 
Мсціслава (князь чарнігаўскі і 
цьмутараканскі),  

а таксама князёвен - Прадславы (узяла 
шлюб з чэскім князям Баляславам)  і 
Праміславы (выйшла замуж за прынца 
вугорскага Ласла Сара Лысага). 

 

Рагнеда Рагвалодаўна (960?-1000),      
полацкая князёўна, асьветніца. 

11 



РАГНЕДА І ЎЛАДЗІМІР 

Row 1 Row 2 Row 3 Row 4
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Column 3

     Уладзімір (960-1015), князь 
кіеўскі (978-1015), заняў 
кіеўскі сталец забіўшы 
роднага брата Яраполка, які 
першым прасіў рукі Рагнеды. 

     Уладзімір, у 988 г. адправіўся 
ў паход у Візантыю, дзе 
прыняў хрысьціянства і ўзяў 
у жонкі візантыйскую княжну 
Анну, сястру імператара 
Васілія II.  

     Рагнеду разам з Ізяславам 
вярнулі ў Полацкую зямлю, у 
новы горад — Ізяслаўль 
(цяпер Заслаўе).  

      У 986 г., пасля замаху Рагнеды на 
жыццё Уладзіміра, Ізяслаў, 
навучаны маці, сімвалічна з мечам 
у руках выступіў на яе абарону.  
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РАГНЕДА І ІЗЯСЛАЎ 

Ізяслаў Уладзіміравіч (979-1001), князь 

полацкі (986-1001), унук Рагвалода, сын 

Рагнеды Рагвалодаўны і Уладзіміра 

Святаславіча. 

Ізяслаў абраны Полацкім князем у 986 г. 

Відавочна, што Рагнеда ў першыя гады 

апекавалася маладым князем. 

У 1001 г., насуперак кіеўскай традыцыі 
пасьля сьмерці Ізяслава стол у Полацку 
заняў не іншы Уладзіміраў сын, а сын 
Ізяслава - Усяслаў. У Полацку аднавілася 
самастойная княжацкая дынастыя, і Полацк 
выпаў з палітычнай сістэмы Кіеўскай 
дзяржавы. Пачынаючы з Ізяслава, усе 
нашчадкі Рагвалода нязменна называлі сябе 
Рагвалодавічамі, а не Рурыкавічамі, як 
астатнія «рускія» князі.  
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ЯРАСЛАЎ МУДРЫ 

Яраслаў Мудры (978-1054), сын 
Рагнеды, княгіні полацкай, і 
Ўладзіміра, Вялікага князя кіеўскага.   

Князь наўгародскі (1010-1034) і 
кіеўскі (1019-1054).  

Пры Яраславе Мудрым Кіеўская 
дзяржава была найбольш магутнай. 
Пры ім створаны першы збор 
законаў «Праўда Яраслава», 
збудаваны Сафійскі сабор, 
заснавана Кіеўская мітраполія.  

Сярэбраная манета з 
княжым знакам Яраслава 
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УСЯСЛАЎ ЧАРАДЗЕЙ 

     УСЯСЛАЎ ЧАРАДЗЕЙ.   
Малюнак Язэпа Драздовіча 

       

     Усяслаў Чарадзей (1018-1101), 
праўнук Рагвалода і ўнук Уладзіміра, 
Вялікага князя кіеўскага.  

     Вялікі князь кіеўскі (1067- 1068).  

     Пры яго княжаньні (1044-1101) 
Полацкая дзяржава дасягнула 
найбольшага росквіту. 

     Усяслаў будаваў і ўмацоўваў ня 
толькі сваю сталіцу, але і іншыя 
гарады Полацкай зямлі: Браслаў, 
Друцк,  Заслаўе, Лагойск, Копысь, 
Воршу, Менск.  
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САФІЙСКІ САБОР 

  

Князь Усяслаў пабудаваў Сафійскі 

сабор у Полацку (1044-1066), каб 

паказаць роўнасьць Полацка з 

Кіевам і Ноўгарадам, дзе саборы ў 

гонар Сафіі былі пабудаваны раней. 

 
Будавалі мясцовыя і візантыйскія 
дойліды: Давыд, Мікула, Таўма, 
Капес, Пётр і Ворыш. 
 
У 1067 г. Ўсяслаў Чарадзей захапіў 
Ноўгарад і вывез звон і іншыя 
царкоўныя рэчы з ноўгарадскага 
Сафійскага сабора ў полацкі 
Сафійскі сабор. 
 
 

 Помнік Усяславу Чарадзею ў 
Полацку (2007)  

Скульптары Прохараў,  Мінкевіч, 
Ігнацьеў, архітэктар Сакалоў. 
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САФІЙСКІ САБОР (працяг) 

Макет сабора, 11 ст. 

Сафійскі сабор шмат разоў 

перабудоўваўся паміж 11 і 17 ст.ст. 

 

На працягу 1596–1654 і 1668–1839 г.г. 

Сафійскі сабор быў кафедральным 

саборам грэка-каталіцкай (уніяцкай) 

царквы. 

 

У 1710 г. цар Пётр разьмясьціў у саборы 

парахавы склад, што прывяло да выбуху і 

разбурэньня сабора. Сабор быў 

адбудаваны ў 1750 г. 

 

У 1839 г. япіскап Іосіф Сямашка зачыніў 

Беларускую грэка-каталіцкую царкву і 

далучыў яе да Рускай праваслаўнай 

царквы. 

Сучасны выгляд 
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“СЛОВА ПРА ПАХОД ІГАРАЎ” 
У яркім творы усходнеславянскай літаратуры, «Слова пра паход Ігараў» 
(1185-1187), полацкі князь Усяслаў згадваецца як мудры палітык і таленавіты 
ваявода. На думку У. Сыракомлі, М. Багдановіча, У. Пічэты, В. Ластоўскага, І. 
Шклярэўскага аўтар “Слова” паходзіў з крывіцкай зямлі. 

 

  

 

 

На седьмом веке памяти русской 

Всеслав жребий кинул, — 

словно к девице любой, 

исхитрившись,  

                     скакнул к граду Киеву! 

И копьем дотянулся 

до киевского золотого стола. 

Отскочил лютым зверем 

от Белгорода в полночь. 

Мглою оборотень укрылся синей. 

Утром в Новгород  

                              стукнул секирой! 

Отворил ворота, 

               расшиб Ярославову славу. 

От Дудуток скакнул до Немиги. 

       Игорь Шкляревский, 1980-1986 

У сёмы Траянавы век 
Уздумаў Усяслаў варажыць 
Аб мілай дзяўчыне сабе, 
Што з славай яго заручыць. 
Пусціўшыся ў хітрыкі, ён 
На борздага ўсеўся каня 
І скочыў, памчаўся чым свет 
Да Кіева-грода, дадня. 
І кіеўскі дзідаю там 
Пасад дакрануў залаты; 
Ад іх скочыў зверам лютым 
З Белгорада ў поўнач; тады 
Ахутаўся сіняю мглой, 
А раннем, узняўшысь да зор, 
Навограду браму лязом 
Сякераю насцеж адпёр. 
Разбіў Яраслававу там 
Прыдбаную славу мячом 
І скочыў праз поле і лог 
К Нямізе з Дудутак ваўком. 
            Янка Купала, 1919 

Ніжэй падаюцца вершаваныя пераклады аднаго і таго ж урыўка са “Слова”, 
зробленыя ў розны час Янкам Купалам і Ігарам Шклярэўскім. 

Алена Лось.  
Ілюстрацыі да “Слова пра паход Ігараў” 

18 



ЕЎФРАСІНЬНЯ ПОЛАЦКАЯ 

        

      ЕЎФРАСІНЬНЯ ПОЛАЦКАЯ, Прадслава 
(1104-1173), дачка князя Сьвятаслава, 
унучка славутага Усяслава Чарадзея. 

     Усё сваё жыццё прысвяціла асьвеце, 
адукацыі, выхаваньню. Перапісвала 
кнігі, складала і запісвала малітвы, 
пропаведзі. 

 

       

Помнік у Полацку (2000), 

скульптар – У. Голубеў 

     Першая жанчына ў 

усходніх славян, 
кананізаваная 
царквою ў святыя. 
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ЕЎФРАСІНЬНЯ ПОЛАЦКАЯ  
     Заснавала два манастыры - Спаскі (жаночы, у Сяльцах) і 

Багародзіцкі (мужчынскі, не захаваўся).  Пры манастырах 
знаходзіліся школы, дзе дзеці вучыліся чытаньню, пісьму, 
"цыфры", царкоўным сьпевам і нотнай грамаце.  

Спаскі/Еўфрасіньеўскі манастыр 

 Фрагмэнт фрэскавага росьпісу 
Спаса-Еўфрасіньнеўскага храму 
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ЕЎФРАСІНЬЕЎСКІ КРЫЖ 

       Там ёсьць і такія словы:  «І хай не выносяць яго 
з манастыра ніколі, і не прадаюць, не аддаюць. 
Калі ж не паслухаецца хто і вынясе з манастыра, 
хай не дапаможа яму святы крыж ні ў жыцці 
гэтым, ні ў будучым, хай пракляты будзе ён 
святой жыватворнаю Троіцаю ды святымі 
айцамі... і хай напаткае яго доля Іўды, які прадаў 
Хрыста. Хто ж насмеліцца ўчыніць такое… 
валадар або князь або епіскап ці ігумення, або 
іншы які чалавек, хай будзе на ім гэты праклён. 
Еўфрасіння ж, раба Хрыстова, што справіла гэты 
крыж, здабудзе вечнае жыццё з усімі святымі...» 

      
Аснова з кіпарыснага дрэва.    
Вышыня — 52 см, даўжыня верхняе 
папярэчкі — 14, ніжняе — 21, 
таўшчыня — 2,5 см. Зверху і знізу 
дрэва закрывала 21 залатая пласцінка 
з каштоўнымі камянямі, арнаментамі і 
дваццацьцю эмалевымі абразкамі.  

     Крыж, па заказу Еўфрасіньні, зрабіў полацкі 
майстар-ювелір Лазар Богша ў 1161 годзе. 

     Надпіс на ім з´яўляецца каштоўным помнікам 
нашага пісьменства.  

      
Крыж згублены падчас Другой 
сусьветнай вайны.  У 1997 годзе 
брэсцкі ювелір Кузьміч вырабіў 
копію крыжа.  
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ПОЛАЦКАЕ КНЯСТВА Ў 12 ст. 

Усяслаў Чарадзей княжыў да 1101 года. Князь Ўсяслаў меў шэсць 

сыноў (Давыд, Барыс, Глеб, Раман, Расціслаў, Святаслаў), для якіх 

ён яшчэ пры жыцьці ўтварыў і размеркаваў асобныя княствы. Так, 

Полацкае княства дасталася Давыду, Друцкае - Барысу, Менскае – 

Глебу. У выніку княская ўлада значна паслабела.      

У 1129 г. кіеўскі князь Мсціслаў захапіў 
Полацк і полацкія князі разам з сем'ямі 
былі высланы ў Візантыю. Тры гады 
палачане былі пад кіеўскай уладай. 

У 12 ст. назначэньне князя залежала ад 

веча. Веча вырашала пытаньні вайны і 

міру, гандлёвыя і іншыя справы. Барыс 

Рагвалод быў першым полацкім князем, 

выбраным на вечы ў 1128 годзе.  

Полацк у 12 ст. Дыярама. Мастак Д. Гліва 
(Краязнаўчы музей, Полацк; фота: Р. Маісей). 
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ПОЛАЦКАЕ КНЯСТВА Ў 13 ст. 

У пачатку 13 ст. асноўная небяспека для Полацкай зямлі 

зыходзіла ад нямецкіх рыцараў-крыжакоў, якія захапілі 

падкантрольныя Полацку гарады Кукенойс (1208) і 

Герсіку (1209). З 1222 па 1232 гг Полацкае княства жыло 

пад уладай смаленскага князя.  

Улада князёў на Полацкіх землях слабела. У такіх абставінах 

палачане пачалі шукаць саюз з Ноўгарадам і землямі Верхняга 

Панямоньня, сталіцай якіх быў Наваградак.  

 

У 1239 г. Параскева, дачка полацка-віцебскага князя Брачыслава, 

стала жонкай наўгародскага князя Аляксандра Неўскага.  

     У сярэдзіне 13 ст. усходнія славяне, якія жылі на тэрыторыі сучаснай 
Беларусі, трапілі пад уладу Вялікага Княства Літоўскага (ВКЛ). У 1256 
г. у Полацку упершыню пачаў княжыць літоўскі князь Таўцівіл.  
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ПОЛАЦК у 14 ст. 

У 1307 г. князь Віцень ліквідаваў пагрозу захопу Полацка крыжакамі, 
у выніку чаго Полацкая зямля канчаткова была далучана да ВКЛ. 

Наступны князь ВКЛ, Гедымін, княжыў з 1316 па 
1341 гг.  Ажаніўшы сына Альгерда на Марыі, 
адзінай дачцэ віцебскага князя Яраслава, пасля 
смерці якога далучыў Віцебск з княствам да ВКЛ 
(1320). 

У 1320-1330 гг. да ВКЛ далучаны Мінская і 
Турава-Пінская землі, а таксама рэшткі 
Берасцейскай зямлі. Такім чынам, большая 
частка сучаснай Беларусі ўвайшла ў склад 
славяна-балцкай дзяржавы – Вялікага княства 
Літоўскага. 

У 1323 г. Гедымін перанес сталіцу ВКЛ з Наваградка ў Вільню. 
Пачынаючы ад княжаньня Гедыміна дзяржаўнай мовай у ВКЛ была 
старабеларуская мова. 

Гедымін (1275-1341) 

24 



ПОЛАЦК у 14 ст. (працяг) 

У 1362 годзе войскі ВКЛ пад 
кіраўніцтвам князя Альгерда 
разьбілі татараў каля Сініх 
Водаў і украінскія землі былі 
вызвалены ад манголаў.  

У канцы 14 ст. толькі 1 з 9 
жыхароў ВКЛ быў жмудзінскага 
паходжаньня, а большасьць 
была рутенамі (беларусамі і 
украінцамі).  

    Альгерд (1295-1377)    

Так можа выглядаць будучы помнік князю Альгерду, 
які плануюць усталяваць у Віцебску.                   
Праект В. Магучага. (Фотамантаж Сержука Серебро) 

Пасля смерці вялікага князя Гедыміна на чале 
дзяржавы стаў яго сын Альгерд (1345 – 1377), 
вялікі князь літоўскі, князь віцебскі.  
 
Пры Альгердзе тэрыторыя ВКЛ павялічылася 
больш чым у 2 разы. 
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ДАДАТКОВЫЯ ЗЬВЕСТКІ ПРА ПОЛАЦК 

З 1397 г. Полацкам кіравалі намеснікі Вялікага князя літоўскага. 

У 1498 г. Полацк атрымаў Магдэбургскае права. 

У 1563 г. Полацк быў заваяваны войскамі Івана Грознага, а ў 
1579 г. вернуты ў склад Вялікага княства Літоўскага. 

      

    Сучасны герб       Герб Полацкага ваяводзтва     
(каля 1720) 

З 1504 г. да 1772 г. Полацк быў цэнтрам ваяводства ў ВКЛ і ў Рэчы 
Паспалітай. З 1772 г. Полацк у складзе Расійскай імперыі. 

Герб Полацку (1781) 
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Бібліятэка слайдаў “БЕЛАРУСЬ НАЗАЎСЁДЫ” 

 

Слайд-серыя №2 “ПОЛАЦКАЕ КНЯСТВА” 

створана Пётрам Мурзёнкам 

Пры падрыхтоўцы слайдаў выкарыстаны карты з вэб-сайтаў: 
http://archive.worldhistoria.com/finno-ugrian-impact-on russianethnos_topic20088_page16.html (слайд 2); 

http://www.hist-geo.net (слайд 3); www.jivebelarus.net (слайд 7); 
http://en.wikipedia.org/wiki/Muscovite%E2%80%93Lithuanian_Wars (слайд 26). 

  

 

Часопіс “САКАВІК”, www.sakavik.net,  

праект “РАЗАМ”, лістапад 2013 
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