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ГРУША Аляксандр Iвапавiч - за
гадчык аддзела гiсторыi Веларусi
сярэднiх вякоу i пачатку новага часу
Iнстытута гiсторыi НАН Веларусi,
кандыдат гiстарычных навук. Нара
дзiуся у 1973 г. у г. Гродпа. У 1996 г_
закончыу Веларускi дзяржауны педа
гагiч1tы упiверсiтэт i.мя Максi.ма
Тапка, у 1999 г. - acnipanmypy пры
Iнстытуце гiсторыi НАН Веларусi.
Лаурэат прэ.мii Нацыяпальнай ака
дэ.мii павук Веларусi для .маладых
вучопых за цыкл прац па .методыцы
выданпя гiстарычпых крынiц i за
выдшtне кпiг Метрыкi Вялiкага кня
ства Лiтоускага (2003 г.). Аутар
манаграфii <,Капцылярыя Вялiкага
кпяства Лiтоускага 40-х гадоу ХV
першай паловы XVI ст.>> ( Мп., 2006),
вучэбпага дапа.можпiка <,Веларуская
кiрылiчпая палеаграфiя>> (Ми., 2006),
аутар-складальпiк <,Метады•tпых
рэка.мендацый па публiкацыi рукапiс
ных актавых кiрылiчпых кры1tiц у
Веларусi (XIII-XVIII стст., перы
яд Вялiкага княства Лiтоускага)>>
(Мп., 2003). Падрыхтавау да друку
дзве юtiгi Метрыкi Вялi1шга к1tяства
Лiтоускага. Аутар каля 40 навуко
вых артыкулау.

(метадалагiчны аспект)**

та артыкула звязана з вывучэннем фармiравання
зелавой i прававой пiсьменнасцi Вялiкага княства
iтоускага (далей - пiсьменнасцi), але кола праблем,
якiя будуць у iм закрануты, адносiцца у асноуным да той сферы, якая
рэгулявала адносiны унутры супольнасцi (племенi, дзяржавы), а не
памiж супольнасцямi.
У ВКЛ пiсьменнасць уступiла у фазу свайго актыунага развiцця
у апошняй трэцi XV-XVI ст. У гэты час дакумент набыу надзвычай
важнае значэнне у жыццi грамадства . Многiя маёмасныя здзелкi,
якiя заключалi памiж сабой прыватныя асобы, а таксама рашэннi
суда вялiкага князя, яга намеснiкау на месцах i упаунаважаных
асоб сталi фiксавацца пры дапамозе дакументау. 1 гэта не гаворачы
пра рашэннi вялiкiх князёу лiтоускiх аб зямельных дарэннях (у
лiк якiх уваходзiлi пацвярджэннi здзелак прыватных асоб), якiя
сталi афармляцца пiсьмова яшчэ раней за узнiкненне прадажных,
застауных i iншых падобных лiстоу (па нашых даных, з канца XIV ст.).
Дакумент стау гарантам маёмасных правоу падданых вялiкага князя
i набыу вырашальнае значэнне у судовых цяжбах.
Фазе актыунага развiцця пiсьменнасцi папярэднiчау перыяд
спарадычнага выкарыстання дакумента. Да узнiкнення лiтоускай
дзяржаунасцi у адносiнах памiж прадстаунiкамi балцкай супольнасцi
i на пачатковым этапе iснавання ВКЛ у адносiнах памiж падданымi
вялiкага князя дакумент наогул не выкарыстоувауся. Няма сумнен
няу, што "аперацыi з маёмасцю" (як i суд) мелi месца у варварскiх
народау, толькi прадметам адчужэння выступала у гэтых выпадках
не зямля, а рухомая маёмасць 1 • Адчужэнне багаццяу адбывалася
у форме дару, i толькi пазней трансфармавалася у тое, што сёння
назь·1ваецца купляй-продажам, абменам i г. д. У меншай ступенi
даводзiцца гаварыць, што у язычнiцкай Лiтве XIII - першай паловы
XIV ст. суд i адчужэнне маёмасцi суправаджалiся афармленнем
дакументау. У дадзеным выпадку Лiтва не уяуляла сабой выключэнне
сярод iншых язычнiцкiх народау.
Узнiкаюцьдвазвязаныяпамiж сабой пытаннi: чамуу традыцыйным
варварскiм (племянным) грамадстве (да узнiкнення больш-менш
моцнай княжацкай улады) у балцкiх плямён не ir;;навала дакументау,
якiя рэгулявалi адносiны унутры грамадства, i чаму гэтыя дакументы
• Веру, бо гэта iсцiна (лац. ).
•• Артыкул падрыхтаваны пры падтрымцы фондау "Kasa im. Jбzefa
Mianowskiego" i "Polski Komitet do Spraw UNESCO".
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з'явiлiся пазней, калi грамадства ужо набыло дзяр
жауную форму арганiзацыi? Пошук адказау на гэтыя
пытаннi патрабуе вывучэння аспектау, якiя знахо
дзяцца у плоскасцi не толькi сацыяльных адносiн, але
таксама свядомасцi i мыслення чалавека.
Не робячы спробы даць поуны адказ на азнача
ныя пытаннi, у артыкуле пастаулена больш вузкая
задача: намецiць асобныя аспекты рашэння гэтых
пытанняу, абраушы у якасцi прадмета даследавання
некаторыя структураутваральныя сацыякультурныя
феномены варварскага грамадства, iснаванне якiх
не стварала умоу для узнiкнення пiсьменнасцi.
У аснову метадалогii даследавання пакладзены
два падыходы: першы - гiсторыка-антрапалагiчны,
другi - гiсторыка-параунальны, выкарыстанне якiх
адлюстроувае адну з апошнiх тэндэнцый сучаснай
гiстарыяграфii.
Гiсторыка-антрапалагiчны падыход дазваляе
растлумачыць функцыянiраванне грамадства мiнула
га з пункту гледжання тыпу, спосабау i форм мыслен
ня i свядомасцi, якiя былi характэрны для людзей
мiнулага. Вялiкая заслуга у распрацоуцы дадзенага
падыходу на матэрыяле раннесярэдневяковых
грамадствау належыць, у прыватнасцi, расiйскаму
даследчыку А.Я.Гурэвiчу. Ён паказау месца, значэнне
i ролю у гэтых грамадствах прамых асабiстых сувя
зей, а таксама iнстытутау, якiя падтрымлiвалi i захоу
валi названыя сувязi - iнстытуты дару i nipa*. А.Гурэ
вiч на матэрыяле, у прыватнасцi, сярэдневяковай
Нарвегii, выявiу ix значэнне як сродкау арганiзацыi
супольнасцi, спосабау самавыражэння i сама
сцвярджэння яе членау, фармiравання сiстэмы
iдэальных каштоунасцей i якасцей сацыяльных груп
i iндывiдау як форм асэнсавання грамадскiх адно
сiн. Палажэннi, якiя былi прапанаваны даследчы
кам, сёння развiваюцца, удакладняюцца i дапауня
юцца яга аднадумцамi i паслядоунiкамi 2 •
Гiсторыка-параунальны падыход грунтуецца на
тым, што параунанне этнiчных груп, якiя адносяцца
да аднаго культурнага кола, маюць аналагiчную
грамадскую структуру i знаходзяцца на адной цi блiз
кай стадыi развiцця, дазваляе у адных выпадках
папоунiць фактычны матэрыял па гiсторыi пэунай
супольнасцi за кошт новых iнтэрпрэтацый звестак
пiсьмовых "першакрынiц", а у iншых выпадках кам
пенсаваць ix адсутнасць. Адна з апошнiх прац, якая
грунтуецца на параунальным аналiзе, належыць
польскаму гiсторыку К.Мадзялеускаму3 • Знаёмства
з асноунымi палажэннямi i высновамi яга кнiгi
"Варварская Еуропа" пераконвае у блiзкасцi i
нават тоеснасцi агульных прынцыпау арганiзацыi
i iдэнтычнасцi iнстытутау варварскiх грамадствау
германцау i славян. Паводле прызнання К.Мадзя
леускага4, яга праца "уваходзiць у праграмнае поле
даследаванняу нямецкага даследчыка Р.Венскуса"5,
якi разглядау кельцкiя, германскiя, славянскiя i
балцкiя плямёны як адно культурнае кола, у межах
якога традыцыйныя грамадствы былi арганiзаваны
на блiзкiх прынцыпах. 1 хоць К.Мадзялеускi свядома
праiгнаравау матэрыялы, якiя адносяцца да балтау,

а таксама астрауных кельтау i балканскiх славян,
з пункту гледжання абгрунтаванасцi метадау i
прыёмау даследавання i верагоднасцi атрыманых
высноу яга спроба параунальнага даследавання
племянных iнстытутау заслугоувае высокай ацэнкi.
У значнай ступенi менавiта выкарыстанне гiсторыка
параунальнага падыходу дазволiла К.Мадзялеускаму
зрабiць заключэнне аб iснаваннi у варварау уяулен
ня, згодна з якiм звышнатуральныя сiлы бралi
непасрэдны удзел у жыццi людской супольнасцi.
У нашым даследаваннi параунаем балцкiя плямё
ны з палабскiмi i паморскiмi славянамi. YXI-XII стст.
i часткова у XIII ст. яны знаходзiлiся на той жа цi на
вельмi блiзкай стадыi развiцця.
Структураутваральныя сацыякультурныя фено
мены варварскага грамадства, прыймальна для
рашэння нашай задачы, вывучаны у той ступенi, якая
дае магчымасць перайсцi да этапа абагульнення6 .
Гэта вызваляе нас ад правядзення чарговага кры
нiцазнаучага аналiзу. Багатая лiтаратура па вуснай
культуры i гiсторыi пiсьменнасцi адлюстроувае мнос
тва напрамкау i прыёмау у ix даследаваннi7 . Намецiць
аспекты рашэння адзначанай вышэй задачы (чаму у
традыцыйным варварскiм грамадстве балцкiх плямён
не iснавала дакументау, якiя рэгулявалi адносiны
унутры грамадства, i чаму гэтыя дакументы з'явiлiся
пазней, калi грамадства ужо набыло дзяржауную
форму арганiзацыi) мы паспрабуем на падставе
аналiзу вылучаных антраполагамi i гiсторыкамi
такiх уласцiвасцей традыцыйных супольнасцей, як
дамiнаванне прамых асабiстых сувязей, супольнасць
i салiдарнасць8 • Мы не прэтэндуем на вычарпаль
насць адказу, хоць i спадзяёмся, што наша спроба
унясе свой уклад у вырашэнне гэтай праблемы.
Дамiнаванне прамых асабiстых сувязей, суполь
насць i салiдарнасць - галоуныя "сацыяльныя"
уласцiвасцi традьщыйнага варварскага грамадства.
Асабiстай была прысутнасць на вечы (пад тэрмiнам
"веча" тут i далей мы разумеем племянныя сходы
рознага узроуню i значнасцi). Персанальна ycix
свабодных членау грамадства-мужчын, глау сямей
i уладальнiкау дамоу, фiзiчна здольных ваяваць,
аб'ядноувау ваенны абавязак. Такi стан рэчау
захоувауся i у сярэдневякоуi. Паводле iснаваушых
у той час норм, баяры-шляхта ВКЛ павiнны былi
асабiста выязджаць на месца збору войска i удзель
нiчаць у ваенных кампанiях, незалежна ад таго,
мелi яны узброеных слуг цi не. Асабiсты аспект
арганiзацыi ваеннай дзейнасцi праяуляуся i у прак
тыцы абавязковай прысутнасцi у войску ваеннага
правадыра-князя. Гэтая практыка стала парушацца
са з'яуленнем дзяржауных форм арганiзацыi гра
мадства. Князь стау выступаць у большай ступенi
як правiцель i у меншай - як ваенны правадыр, i
па меры развiцця дзяржаунасцi усё радзей брау
непасрэдны удзел у ваенных дзеяннях, даручаючы
выкананне функцый военачальнiка упаунаважаным
цi спецыяльным службовым асобам.
Удзел у рабоце веча, таксама як i у iншых "грамад
ска значных" акцыях племенi, разумеуся як пэуны род
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павiннасцi, хоць i ганаровай. У непасрэднай асабiс
тай форме ажыццяуляуся дараабмен. Натуральнай
формай мiжасабовых кантактау з'яулялiся хаджэнне
у госцi i удзел у nipax.
У сувязi з асабiстым характарам выканання
племянных павiннасцей мэтазгодна паставiць
наступныя пытаннi. Напрыклад, у якай ступенi быу
непасрэдным удзел прадстаунiкоу традыцыйных
супольнасцей, якiя валодалi асабiста залежнымi
людзьмi у такiх мерапрыемствах, як дапамога
суседзям у сельскагаспадарчай працы ("талоках"),
будаунiцтве i рамонце умацаванняу i дарог. Цi
удзельнiчалi яны у названых вiдах працы разам са
сваiмi чэляддзю, закупамi i г.д.?
Такiя уласцiвасцi варварскiх грамадствау, як
супольнасць i салiдарнасць, знаходзiлi таксама
выражэнне пры прыняццi i рэалiзацыi жыццёва
важных для функцыянiравання грамадства рашэнняу.
Рашэнне на вечы магло быць прынята толькi салiдар
на i "адзiнагалосна"9. Усялякая нязгода з прынятым
рашэннем расцэньвалася як цяжкое злачынства i
жорстка каралася.
Вядомы даследчык гiсторыi ЕIКЛ 1.А.Малiноускi
звярнуу увагу на адзiн iстотны момант у арганiзацыi
дзейнасцi такога органа улады як паны-рада: ра
шэнне на яго пасяджэннях павiнна было прымацца
толькi "одностайне"-"адзiнагалосна"10. У дадзеным
выпадку мы не гаворым аб пераемнасцi племяннога
веча i паноу-рады ВКЛ, але вiдавочна, што сувязь
памiж спосабамi прыняцця рашэння у традыцыйным
i "цывiлiзаваным" грамадствах не з'яуляецца выпад
ковай11. Пакаранне у варварскiм грамадстве таксама
ажыццяулялася супольна yciмi свабоднымi яго
членамi 12. Супольнымi былi i ваенныя паходы, у якiх
удзельнiчалi усе мужчыны, здольныя насiць зброю.
Характэрнай рысай традыцыйнага грамадства
была адсутнасць пасрэднiкау (спецыяльных упау
наважаных i органау улады, службовых асоб i уста
ноу кiравання) пры прыняццi i ажыццяуленнi ра
шэнняу, гэта значыць усяго таго, што уласцiва
дзяржаве. У варварскiм грамадстве асабiстыя
сувязi мелi унiверсальны характар: зблiжалi людзей,
падтрымлiвалi згуртаванасць калектыву. Чалавек
iснавау толькi у самай цеснай сувязi з супольнасцю13.
Асабiстыя сувязi, салiдарнасць i супольнасць з 'яуля
лiся, такiм чынам, не толькi галоунай крынiцай, але
i галоуным фактарам iснавання i функцыянiравання
племенi.
Традыцыйнае грамадства, у значнай ступенi
залежнае ад прыродных i сацыяльных катаклiзмау,
магло функцыянiраваць толькi пры наяунасцi моц
ных мiжасабовых кантактау i згуртаванасцi, што
фармiравала асаблiвую (калектыуную) свядомасць
чалавека. У сiстэме каштоунасцей людская еднасць
займала галоунае месца. Яна атаясамлялася з
натуральнымi (кроуна-сваяцкiмi) сувязямi. Грамад
ства уяулялася як калектыу людзей агульнага пахо
джання - "братья". Адносiны памiж людзьмi грунта
валiся на пачуццёва-эмацыянальных сувязях. У
такiм грамадстве панавала мiжасабовая форма

камунiкацый. Вялiкае значэнне у iм меу вусны спосаб
перадачы iнфармацыi. Таму дакумент як сродак
камунiкацыi не меу умоу для iснавання.
Адзначаныя уласцiвасцi традыцыйнага грамад
ства захоувалiся, падтрымлiвалiся, абнаулялiся
i актуалiзавалiся пры дапамозе такiх iнстытутыя
лiзаваных сродкау i форм як nip, хаджэнне у госцi i
звязаным з iмi дараабменам, а таксама пры дапамо
зе ваеннай дзейнасцi i вечавых сходау. Старажыт
насць, натуральнасць i традыцыйнасць названых
сродкау i форм на доугi час зрабiлi ix унiверсаль
нымi для грамадскiх адносiн. 3 пункту гледжання
праблемы вывучэння пiсьмовай культуры адзнача
ныя феномены папярэднiчалi такiм з'явам, як па
даткаабкладанне, практыка надання ваеннаслу
жыламу саслоую зямельных уладанняу, розных форм
адчужэння маёмасцi, якiя пазней сталi аб'ектам
дакументавання.
Такi сацыяльны iнстытут як nip з'яуляуся адным
з важнейшых вузлоу сацыяльнай !нфармацыi i куль
турнага абмену, адным з асноватворных прынцыпау
сацыяльнай i эканамiчнай арганiзацыi 14. А.Гурэвiч на
матэрыяле нарвежскай "вейцлы" (veizla) вылучыу
сацыяльна-камунiкатыуную, рэлiгiйную, прававую i
адмiнiстрацыйную функцыi nipa. Паводле вызначэння
даследчыка, гэты старадаунi iнстытут застауся
краевугольным каменем i палiтычнай сiстэмы скан
дынавау15.
Вучоныя слушна мяркуюць, што iнстытут nipa як
сацыякулыурны феномен быу у той цi iншай ступенi
уласцiвы для усёй варварскай Еуропы цi яе значнай
часткi 1 6. Аналагам вейцлы з'яулялiся такiя формы
nipa, як англасаксонскi feorm ("частаванне", "пiр",
"кармленне")1 7, вядомы у iншых германскiх народау
gistum, "начлег" (у Чэхii), "стан" (у Польшчы), "гос
цiва" (у паморскiх славян) 18, харвацкая "залазiна"
(zalazina) 19, усходнеславянскiя "палюддзе"20 i "стан",
лiтоуская "поседзь" (лiт. pasedis, ад pasedati пасядзець, пагасцiць)21 . Усе яны узыходзяць да
больш старажытнага iнстытута полiфункцыянальнага
nipa. Расiйскi даследчык П.У.Лукiн, са спасылкай на
"Хронiку зямлi Прускай" Пятра з Дусбурга, называе
пiры у прусау цэнтрамi ix сацыяльна-палiтычнага
жыцця 22. Зрэшты, у "Хронiцы... " толькi ускосна
паведамляецца пра такi характар nipoy у балцкiх
плямён. lншыя крынiцы гавораць пра гэта, хоць
мала, але прама. Вядомы даследчык гiсторыi ВКЛ
Г.Лаумяньскi звярнуу увагу на той факт, што рашэнне
аб ваенным паходзе на куршау у канцы тэрмiна
замiрэння жамойтау з lнфлянтамi у 1257-1259 гг.
першыя прынялi менавiта на пiры23.
Прымаць палiтычныя рашэннi падчас "сумеснага
распiцця ап'яняльных напояу" - "у вольнай атмас
феры" - i пацвярджаць ix на наступны дзень, паводле
звестак Тацыта, было нормай у германцау24. Нао
гул, нельга недаацэньваць ролю ап'яняльных напояу
як сродку i нават фактара сацыяльных зносiн у
племянных супольнасцях. lx спажыванне садзейнi
чала усталяванню асабiстых кантактау, зблiжэнню,
прыняццю агульных рашэнняу. Вiдавочна, балты у
5
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Пятра з Дусбурга, прусам здаецца, "што яны дрэнна
клапоцяцца аб гасцях, калi тыя не нап'юцца ix пiцця
да ап'янення"35. Не выключана, што тут гаворка iдзе
аб прыёме гасцей-iншаземцау. Аднак няма падстау
сумнявацца, што пры сустрэчы гасцей з лiку сваiх
супляменнiкау гаспадары дзейнiчалi iншым чынам36 •
Звернем увагу i на наступны факт: памiж сустрэчай
гасцей i арганiзацыяй nipa адсутнiчае прынцыповая
рознiца. Пiр так цi iнакш прадугледжвае прыём
гасцей, а прыход гасцей - арганiзацыю nipa.
Такiя вышэй згаданыя з'явы, як вейцла, палюд
дзе, поседзь i iншыя, у сярэднявякоуi уяулялi са
бой аб'езды правiцелямi падуладных зямель, якiя
суправаджалiся пiрамi. Аднак адначасова яны
з'яулялiся i формай функцыянiравання iнстытута
гасцiннасцi. Гэта выражалася у праве правiцеля
спыняцца у дварах сваiх падуладных i абавязку
апошнiх, як гаспадароу, аказваць добры прыём i
прадастауляць госцю усё неабходнае37 •
Сумесная трапеза, пiр увасаблялi, сiмвалiзавалi,
абнаулялi i пацвярджалi узаемную цярпiмасць,
прыязнасць, прадухiлялi насiлле у адносiнах памiж
супляменнiкамi, рэальнымi i патэнцыяльнымi саюз
нiкамi; супрацьпастаулялiся варожым адносiнам;
сведчылi аб роунасцi сутрапезнiкау i удзельнiкау
,1ipoy 38 • У "Хронiцы... " Пятра з Дусбурга змяшчаюцца
звесткi пра рыцара Людвiга фон Лiбенцеля. Узяты
у палон прусамi i аддадзены вядомаму прускаму
правадыру Скуманду, з якiм у Людвiга, верагодна,
былi калi не сяброускiя, то, ва усякiм выпадку,
прыязныя адносiны, ён быу аднойчы прыведзены
Скумандам "туды, дзе лепшыя людзi зямлi Судовii
сабралiся на пiр" 39. Г.Лаумяньскi, каменцiруючы
дадзенае паведамленне, адзначае, са спасылкай
на таго ж хранiста, што крыжакi, назiраючы гэты
"даунi звычай", запрашалi прускiх нобiлей на пiры i
гутаркi, як гэта рабiу Волрад, войт Натангii i Bapмii40 .
Дары пасудзiн для пiцця на nipax ("сосудов") мелi
сiмвалiчны сэнс. Сярод золата, серабра i коней, якiмi
лiтоускi князь Мiндоуг "убеждал" стаць на яга бок
магiстра Тэутонскага ордэна Андрэя Сцiрланда, не
меншае значэнне мелi таксама "сосоудъ серебреныи
и златыи, и красныи"4 1, але у дадзеным выпадку не
проста як матэрыяльныя (i мажа быць, мастацкiя)
каштоунасцi, а як сродак перадачы сiмвалiчнай
iнфармацыi.
Паводле вызначэння даследчыкау, застолле наглядная мадэль калектыву, яга iдэальны вобраз,
перакладзены на мову застольнай прасторы42 . 3
другога боку, пад вiдам запрашэння на nip, гэта
значыць дэманстрацыi прыязнасцi, маглi рыхтавацца
замахi на жыццё i iншыя гвалтоуныя дзеяннi. У
"Славянскай хронiцы" Гельмальда прыводзяцца
звесткi аб nipax, што час ад часу ладзiлiся палабскiмi
славянамi, на якiх, у прыватнасцi, славянскi князь
Крут выпрабоувау дух свайго канкурэнта Генрыха,
сына Готшалка, "падбiраючы зручны для выканання
сваiх каварных задум час"43 (на адным з nipoy, прауда,
быу забiты сам Крут). Падчас аднаулення мiру з лiвамi
у 1200 г. рыжскi бiскуп запрасiу старэйшын лiвау на

гэтым плане не з'яулялiся выключэннем.
Абмен дарамi трактуецца нароунi з пiрам як
iнстытут, якi служыу фактарам сацыяльнага аб'яд
нання i сацыяльных зносiн25. Пiры i абмен дарамi
А .Гурэвiч разглядае як неад'емную i вельмi важную
частку сiстэмы грамадскай камунiкацыi, сродкау
сацыяльных зносiн26. Чалавек не вылучау сябе са све
ту рэчау. Дар валодау жывой сутнасцю, суб'ектыу
ным i асабiстым коштам, якi вымярауся працяглас
цю яга цыркуляцыi i тым, ад каго ён зыходзiу. Ён не
быу iнертны i разглядауся як частка сутнасцi дарыль
шчыка, увасабляючы яга nocnexi, удачу, дабрабыт,
прэстыж, сiлу, уладу, сацыяльны статус. Той, хто
атрымлiвау дар, уступау з дарыльшчыкам у цес
ную сувязь i далучауся да яга духоунай i фiзiчнай
субстанцыi 27 . 3 пункту гледжання сацыяантра
палагiчнай тэорыi28, дар у цывiлiзацыях, якiя не
дасягнулi стадыi таварнай вытворчасцi, меу не
толькi матэрыяльную каштоунасць, але i з'яуляуся
сродкам стварэння i замацавання сацыяльных
сувязей, ix знакам. Дары "садзейнiчалi устанаулен
ню i падтрыманню сяброуства i пабрацiмства памiж
асобнымi людзьмi цi сем'ямi, мiрнага добрасусед
ства i саюзнiцтва памiж плямёнамi i палiтычнымi
аб'яднаннямi"29• АГурэвiч падкрэслiвае, што iстот
ным было не тое, якiмi прадметамi абменьвалiся
памiж сабой людзi, а сам акт перадачы маёмасцi,
сiмвалiчныя жэсты i дзеяннi, якiя выражалi ix сяброу
скую прыхiльнасць i iмкненне наглядна замацаваць
сувязi памiж iндывiдамi30 •
Абмен дарамi з'яуляуся адным са спосабау
падтрымання мiрных адносiн, у прыватнасцi, памiж
лiтоускiм князем Тройдзенем i галiцка-валынскiм
князем Львом Данiлавiчам. Паводле iнфармацыi
lпацьеускага летапiсу: "Троиденеви же еще княжащоу
в Литовьскои земле живяще со Львомь во величе
любви, шлючи многы дары межи собою" (тут i далей
вылучана аутарам. - А.Г.) 3 1. Як паказау польскi
гiсторык Ю.Бардах, рэлiкты iнстытута дару iснавалi
у ВКЛ яшчэ yXV-XVI стст.32•
Да структураутваральных сацыякультурных
феноменау, апрача названых, адносiцца таксама i
цесна звязанае з iнстытутамi дару i nipa "хаджэнне
у госцi". "Структуры гасцiннасцi не толькi стаяць
у прамой сувязi з культурнымi, гаспадарчымi i
палiтычнымi рэалiямi зменлiвых сярэдневяковых
грамадствау, але i аказваюцца важным элементам
ix дынамiчнага патэнцыялу - формамi стварэння
i асэнсавання актуальных грамадскiх адносiн", -
адзначае расiйскi даследчык 1.В.Дуброускi33 . Аутары
сярэдневяковых хронiк, агiяграфiчных i iншых тво
рау, якiя апiсвалi парадкi грамадствау традыцыйнага
тыпу, адзначалi ix асаблiвую гасцiннасць. Пётр
з Дусбурга nicay аб прусах: "Сваiм гасцям яны
аказваюць такую ,асцiннасць, на якую толькi здоль
ныя...", "нiкому сярод ix не дазволена прасiць мiлас
цiну; жабрак свабодна ходзiць у ix з дому у дом i без
згрызот сумлення есць, што хоча"34. Выкананне рыту
алау гасцiннасцi у прусау суправаджалася спажы
ваннем ап'яняльных напояу. Паводле "Хронiкi ..."
6
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па кошце дар49. Адмовiцца прыняць дар - гэта цi
загадзя прызнаць сябе пераrvюжаным, цi абвясцiць
сябе пераможцам i непераможным50. "Рэччу i пiрам
не проста карыстаюцца, але прымаюць выклiк, а пры
няць яго змаглi таму, што ёсць упэуненасць у адка
зе на яго, у доказе роунасцi", - адзначае засна
вальнiк сацыяантрапалагiчнай тэорыi дару М.Мос51 .
Палажэнне аб роуным па вартасцi аддорваннi паглы
бляе уяуленнi аб вытоках такiх праслоек варварскай
супольнасцi, як знаць, "багатыя", "магутныя", са
цыяльных iнстытутау даугавога рабства, закупнiцтва,
а таксама iншых вiдау асабiстай залежнасцi.
У святле сацыяантрапалагiчнай трактоукi назв&
нага iнстытута, дары лiтоускiх князей Мiндоуга
i Выкiнта, якiя прызначалiся ix патэнцыяльным
саюзнiкам - немцам, i асаблiва яцвягам i жамой
там52, - у меншай ступенi можна разглядаць толькi
у сэнсе сучаснага подкупу. Вiдавочна, у разуменнi
яцвягау i жамойтау адмовiцца ад дароу азначала
уступленне у ваенны канфлiкт з Мiндоугам i Выкiнтам,
на паспяховае завяршэнне якога першыя наур,щ
цi маглi разлiчваць; прыняць жа дары у дадзеным
выпадку азначала стаць абавязанымi дарыльшчыкам
як "братам" ("пабрацiмам") i уступiць з iмi у саюзнiцкiя
адносiны.
Трэба пагадзiцца з даследчыкамi, што пiрам,
дараабменам i гасцiннасцю (на якiх апошнiм часам
акцэнтуецца увага) не вычэрпвалася разнастайнасць
сродкау i форм мiжасабовых кантактау53 , а так
сама, дададзiм ад сябе, сродкау i форм арганi
зацыi грамадства, спосабау самавыражэння i сама
сцвярджэння iндывiда. Да ix неабходна аднесцi
таксама розныя вiды узаемадапамогi (напрыклад, у
сельскагаспадарчай працы памiж супляменнiкамi "талака" i г.д.), розныя iгрышчы i гульнi, паляванне i
iнш.
Як ужо адзначалася, у варварскiм грамадстве
адносiны памiж людзьмi грунтавалiся на пачуццё�:::а
эмацыянальных сувязях. Пачуццi дамiнавалi над
разумам. Калi гаварыць аб пачуццях, якiя ляжалi
у аснове названых феноменау, то адно з ix - гэта
пачуццё абавязку аднаго чалавека перад другiм, калi
гаварыць сучаснай мовай, "перад грамадствам".
Яно з'яулялася моцным механiзмам кантролю i
праяулялася у тым, што абавязак ладзiць пiры,
дарыць i аддорваць, быць гасцiнным i г.д. не патраба
вау знешняга цiску i кантролю з боку супольнасцi.
Пачуццё абавязку у значнай ступенi замяняла пiсь
мовы дакумент як "гарант правоу чалавека".
Уяуленне аб уласцiвасцях племяннога грамад
ства не будзе адэкватным без улiку рэлi�iйнага
складальнiка. Даследчыкi слушна пiшуць аб цеснай i
нават непарыунай сувязi, з аднаго боку, грамадскiх,
з другога, культавых iнстытутау54. Сувязь памiж
супляменнiкамi успрымалася праз сакральныя
катэгорыi55 . Агульны культ, рэлiгiя i звязаныя з
iмi мiфы з'яулялiся асновай i крынiцай "этнiчнай
iдэнтыфiкацыi"56. Гэта iдэнтыфiкацыя, таксама як
i роунасць членау грамадства (якая выражалася
у аднолькавых правах i абавязках: удзельнiчаць у

nip. Калi старэйшыны прыйшлi, ix зачынiлi у доме.
Такiм чынам бiскуп вымушау лiвау даць заложнiкау
для замацавання мiру44. Вядома, што на nipy у
галiцка-валынскага князя Льва Данiлавiча загiнуу ад
яго рук лiтоускi князь Войшалк.
У якой ступенi ваенная доблесць, гасцiннасць i
шчодрасць з'яулялiся залогам поспеху, грамадскай
павагi, рэпутацыi, прэстыжу, сацыяльнага статусу,
сродкам падтрымання i пашырэння свайго уплыву
у грамадстве, у такой жа ступенi баязлiвасць i
скупасць - прычынай сацыяльнага падзення45.
У сваёй хронiцы Гельмальд пiсау, што палабскiя
славяне таго "лiчаць самым годным, хто найбольш
марнатрауны"46• Аднак найбольшай увагi заслугоувае
наступнае паведамленне: "Гэта iмкненне паказаць
сябе штурхае многiх з ix на крадзеж i рабунак.
Такога роду недахопы лiчацца у ix даравальнымi i
апраудваюцца гасцiннасцю. Кiруючыся славянскiм
законам, тое, што ты ноччу скрадзеш, заутра ты
павiнен прапанаваць гасцям"47• Гэтыя звесткi суадно
сяцца з яшчэ адным паведамленнем Гельмальда
аб саксонскiх плямёнах нардальбiнгах: штурмарах,
гальзатах i дзiтмаршах, грамадскiя адносiны якiх
грунтавалiся яшчэ на традыцыйных парадках. Як
адзначаецца у "Славянскай хронiцы", хоць яны i
захоувалi саксонскае права i хрысцiянскую веру,
"з-за суседства з язычнiкамi" (славянамi) мелi
звычай займацца рабункам i разбоем. "Яны шануюць
звычай гасцiннасцi, - сказана далей. - Красцi i
шчодра раздаваць лiчыцца у гальзатау пахвальным,
а чалавек, якi не умев разжывацца здабычай, лiчыцца
някемлiвым i бясслауным" 48• У сувязi з гэтым узнiкае
пытанне: цi не з'яулялася адным з пабуджальных
матывау рабаунiчых паходау лiтоуцау напярэдаднi
узнiкнення у ix дзяржаунасцi iмкненне выглядаць
годна у вачах сваiх супляменнiкау у вынiку не суцэль
нага назапашвання матэрыяльных сродкау, а, на
адварот, ix частковага адчужэння, дэманструючы
шчодрасць праз арганiзацыю nipoy i раздачу дароу?
3 пункту гледжання функцыянiравання iнстытута дару
гэта выглядае, як нам падаецца, даволi пераканау
чым. Можна з рознай доляй абгрунтаванасцi атая
самляць рабаунiчыя паходы лiтоуцау з развiццём у ix
працэсу "першапачатковага назапашвання капiталу",
але вiдавочна, што далёка не усё, што даставалася
рабаунiкам у якасцi здабычы, надоуга заставалася
у ix. Частка нарабаванага у якасцi дароу адразу
пачынала пераходзiць з рук у рукi цi захоувалася да
часу у рэзерве з мэтай далейшай перадачы у якасцi
дароу.
Адно з асноуных палажэнняу тэорыi дару за
ключаецца у тым, што рабiць i прымаць дары,
кампенсоуваць ix (аддорваць)- гэта адны з самых
важных абавязкау, якiя павiнны былi няухiльна
выконвацца. 3 трох цесна звязаных памiж сабой
абавязкау - дарыць, прымаць дары i аддорваць не менш важным з'яуляуся абавязак аддорваць.
Аддорванне павiнна было мець эквiвалентны харак
тар. 3 дапамогай дару можна падпарадкаваць сабе
чалавека, калi узамен ён не здольны зрабiць роуны
7
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дарэчы, выконвалася ад iмя i нiбыта па загаду
багоу66.
Дзякуючы магчымасцi i здольнасцi уступаць у
кантакт з вышэйшымi сiламi, у прыватнасцi, праз
варажбу, святары шанавалiся больш цi, ва усякiм
выпадку, не менш, чым князi. Паводле Гельмальда,
кароль палабскiх руянау знаходзiуся у меншай
пашане у параунаннi са жрацом, бо жрэц старанна
даведваецца адказы у бога на важныя для суполь
насцi пытаннi i тлумачыць вынiкi варажбы; жрэц
залежыць ад вынiкау варажбы, а кароль i народ- ад
указанняу жраца 67. Паводле Генрыха Латвiйскага,
кожнае адказнае мерапрыемства лiвау, латгалау,
куршау, земгалау i эстау не абыходзiлася без вараж
бы. Жэрабя кiдалi для таго, каб даведацца пра волю
багоу, напрыклад, што прынесцi iм у ахвяру, пра
зручны час выступлення у ваенны паход i уступлення
у бiтву, поспех цi няудачу плануемага ваеннага
паходу, кiрунак наступлення (пра гэта, дарэчы, пыталi
у багоу i руяне68) i нават з мэтай высвятлення, ад
каго прыняць хрышчэнне: ад "рускiх" цi "лацiнян"69 .
У "Хронiцы..." Пятра з Дусбурга адзначаецца, што
прусы рэдка прыступалi да якой-небудзь важнай
справы, пакуль, кiнуушы жэрабя, не даведвалiся у
сваiх багоу, цi будзе яе вынiк добрым цi дрэнным70.
Згаданы аутар прыводзiць таксама сведчаннi прак
тычнай рэалiзацыi вынiкау варажбы. Напрыклад, у
1290 г. "лiтвiны" вымушаны былi адступiць ад замка
Раганiты, калi, кiнуушы жэрабя, атрымалi ад багоу
адказ, што "поспех iм не будзе спрыяць"71. У 1323 г.
"лiтвiны", праследуючы Генрыха, комтура Тапiёва,
павярнулi назад, калi варажба папярэдзiла ix аб
засадзе, зробленай "тэутонамi"72•
Вялiкае значэнне, якое лiтоуцы надавалi варажбе,
пацвярджаюць i iншыя крынiцы. У lпацьеускiм лета
пiсе паведамляецца, што у 1263 г. Даумонт, вынош
ваючы планы забойства Мiндоуга, адмовiуся па зага
ду апошняга icцi з yciмi яго сiламi у паход на бранска
га князя Рамана, растлумачыушы гэта тым, што "кобь
(жэрабя, варажба -А. Г.) ми не дасть с вами поити"73.
Даумонт разлiчвау быць пераканаучым, i гэта яму
удалося, нягледзячы на добра вядомыя непрыязныя
адносiны яго з Мiндоугам. Вяртанне Даумонта з
паударогi скончылася гiбеллю Мiндоуга.
Багi непасрэдна удзельнiчалi у ваенных паходах.
Гэта выражалася, у прыватнасцi, у нанясеннi ix выяу
на баявыя харугвы. Апошнiя у мiрны час захоувалiся у
святых месцах, у тым лiку свяцiлiшчах, якiя з'яулялiся
пачатковым i канчатковым пунктам ваенных пахо
дау74. Як "удзельнiкi" гэтых паходау яны мелi права
на частку ваеннай здабычы.
Супольнае i салiдарнае рашэнне удзельнiкау веча
было супольнай i салiдарнай валяй не толькi людзей,
але i багоу75. Менавiта у гэтай супольнай i салiдарнай
волi брала пачатак жорсткасць, якая была характэрна
для варварскiх народау у адносiнах да тых, хто не
падпарадкоувауся рашэнню веча76. Убалцкiх народау
непаслухмяных воле веча каралi адбiраннем маёмас
цi i смерцю77 • Пiр, якi суправаджау веча, - гэта знак
сакральнай супольнасцi i салiдарнасцi памiж людзьмi

ваенных акцыях, вечы, у ажьщцяуленнi правасуддзя
i г.д.), вызначалася паходжаннем ад адных i тых жа
абагоуленых першапродкау.
lнстытут гасцiннасцi меу адначасова сацыяльна
прававы i рэлiгiйна-маральны характар. Уяго аснове
было мiфалагiчнае уяуленне аб тым, што багi у
чалавечым аблiччы цi ix пасланцы ходзяць па зямлi.
Кожны знаёмы i незнаёмы наведвальнiк мог аказацца
пасланцом бога цi самiм богам57. Вiдавочна, у гэтым
уяуленнi неабходна шукаць прычыну строгасцi
пакарання за негасцiннасць, а тым больш за за
байства гасцей58.
Рэлiгiйны характар мела страва, бо, паводле
перакананняу чалавека традыцыйнага грамадства,
менавiта багi падаюць страву. Страва разглядалася
як дар ад багоу59. Сумесная трапеза уяуляла сабой
"магiчны кансалiдуючы акт", "у вышэйшай ступенi
актуальную", "богаугодную" форму сацыяльнай
сувязi 60. Даследчыкi акцэнтуюць увагу на сувязi
"палiтычных" nipoy у язычнiцкiх народау з сакральнай
п расторай61 .
Рэлiгiйны i магiчны сэнс змяшчау у сабе дара
абмен. Дар прыносiуся не проста асобай, але i бага
мi, якiх увасабляла гэтая асоба, прымауся асобай,
якая таксама увасабляла багоу.
Сучасныя гiсторыкi схiльны надзяляць абстракт
ным мысленнем i рацыянальнай свядомасцю лю
дзей варварскага грамадства. Але для апошнiх такiя
мысленне i свядомасць былi уласцiвы у меншай
ступенi. Прадстаунiк варварскага грамадства успры
мау свет нерацыянальна i разважау канкрэтнымi
вобразамi. Адносiны памiж людзьмi i вышэйшымi
сiламi грунтавалiся на тых жа прынцыпах, што i
адносiны памiж людзьмi, гэта значыць на падставе
персанальных кантактау, супольнасцi i салiдарнасцi.
Вечавыя сходы, пiры i iншыя формы кантактау
выражалi асабiстыя прамыя зносiны грамадскага
калектыву з багамi. Багi прысутнiчалi на вечавых
сходах, апякалi ix як гаранты сакральнага мiру,
натхнялi удзельнiкау сходау на прыняцце рашэнняу,
якiя б прынеслi карысць людзям i падабалiся самiм
багам. У святле гэтых факта.у становiцца зразуме
лым, чаму зносiны з племяннымi багамi праходзiлi
там, дзе жылi гэтыя багi, - каля свяцiлiшча62.
"Каналы" непасрэдных зносiн са звышнатуральнымi
сiламi адкрывалiся у святы, у iншы зручны з пункту
гледжання ix цыкла жыцця час для такiх зносiн; а
таксама пры неабходнасцi вырашэння важнейшых
праблем грамадства. Таму днямi правядзення
вечавых сходау з'яулялiся святы i днi, найбольш
зручныя для варажбы63, вынiкi якай мелi важнейшае
значэнне пры прыняццi складаных рашэнняу64.
Веча пачыналася малiтвамi, звернутымi да багоу,
i рэлiгiйнымi абрадамi. Гэта быу спосаб усталявання
кантакта з багамi. Апошнi ажыццяулялi ix слугi святары. Яны адкрывалi i вялi вечавыя сходы, сачылi
за парадкам правядзення ix, захоувалi сакраль
ны характар веча, ажыццяулялi варажбу i абвяшчалi
рашэнне65. Падчас вечавых сходау i ваенных паходау
святары мелi права пакарання супляменнiкау, якое,
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i звышнатуральнымi сiламi, прычашчэнне ежай i
ап'яняльным напоем78 . Гельмальд, расказваючы пра
звычаi славян, адзначау: "Здзейснiушы, згодна са
звычаем, ахвярапрынашэннi, народ аддаецца пiрам
i весялосцi"79 •
Непасрэдныя кантакты не толькi памiж людзьмi,
але людзьмi i багамi падчас nipy знаходзiлi выражэн
не у распiццi ап'яняльных напояу, якое суправаджа
лася заклiнаннямi ад iмя багоу. Паводле слоу Гель
мальда, " ...падчас nipoy i узлiванняу яны пускаюць па
колу ахвярную чару, вымауляючы пры гэтым, не ска
жу благаслауленнi, а хутчэй заклiнаннi ад iмя багоу,
а менавiта, добрага бога i злога ... " 80• З ' яуляецца
паказальным i сведчанне Хербарда - агiёграфа
"паморскага апостала" Атона Бамбергскага. Апiс
ваючы "канцiны" -пабудовы, звязаныя з культам
багоу паморскiх славян, у тым лiку галоунага бога
Трыглава, якiя знаходзiлiся у Шчэцiне, ён адзначыу,
што у галоунай з ix захоувалiся залатыя i сярэбраныя
пасудзiны, "якiя служылi знатным i магутным для
варажбы, nipy i пiцця", а таксама залачоныя i пакры
тыя каштоунымi камянямi рагi дзiкiх быкоу, якiя
выкарыстоувалiся для пiцця81 .
Цесныя мiжасабовыя кантакты, супольнасць i
салiдарнасць, тое, што можна умоуна вызначыць
як калектывiзм (К.Мадзялеускi), 82 - натуральныя
уласцiвасцi чалавека, якiя асаблiва поуна i выразна
праяулялi сябе перад дамiнуючымi сiламi прыроды.
Усе гэтыя уласцiвасцi людзей з'яулялiся у той жа
час i iдэальнай уласцiвасцю багоу. Зямны свет
адлюстроувау нябесны, дакладней, i той, i iншы свет
уяулялi сабой iнтэгральныя часткi аднаго цэлага.
lнакш i не магло быць ва умовах сiнкрэтызму матэ
рыяльнага i духоунага, рэальнага i звышнатураль
нага.

ных у ворагау, i усяго таго, што было набыта пад
час войнау на моры i на сушы у адпаведнасцi з
законам адлiчэння дзесяцiны88. Жамойцкiя святары
патрабавалi, каб трэцяя частка здабычы была
ахвяравана багам89 . Цяжка сказаць, цi iшла гэта част
ка на карысць багоу альбо жрацоу. Паводле сведчан
ня Пятра з Дусбурга, пасля перамогi прусы прыносiлi
ахвяру сваiм багам, трэцюю ж частку ад усяго таго,
што дасталася iм у вынiку перамогi, аддавалi жрацу
(Крыве), якi гэта нiбы спальвау90 • Характэрна, што
руяне таксама прысвячалi багам адну трэць здабычы,
але яна iшла, як можна зразумець, не жрацам, а у
храм Святавiта91 .
Найбольш выразна канкрэтнае мысленне i нера
цыянальная свядомасць варварау праяулялiся у
наступным. Калектывiзм людзей i багоу захоувауся,
падтрымлiвауся i абнауляуся пры дапамозе тых жа

сродкау i у тых жа формах, што i калектывiзм людзей.

У лiтаратуры адзначаецца цяснейшая сувязь памiж
звычайнай трапезай i ахвярапрынашэннем92 • Тра
пеза уяуляла сабой своеасаблiвы абмен з багамi: за
страву, якую давалi багi, сутрапезнiкi адплачвалi iм
удзячнасцю i выражалi сваё шанаванне93. Вiдавочна,
паняцце "гашчэнне" першапачаткова абазначала
сакральны акт, мэтай якога было запрашэнне у
госцi духау продкау 94• Нараджэнне дзяцей, прыплод
жывёлы, ураджай, своечасовы дождж, i наогул,
дабрабыт краiны - гэта дары багоу, атрыманыя
узамен людскiх дароу (ахвярапрынашэнняу). Сакс
Г раматык адзначау, што кожныя мужчына i жанчына
штогод былi абавязаны даваць адну манету на
карысць Святавiта у якасцi дару95.
Адносiны памiж людзьмi i багамi мелi узаемна
абавязковы характар96 . Прыносячы багам ахвяры,
людзi абавязвалi ix зрабiць дар у адказ. Людзi i багi
залежалi адзiн ад аднаго. Даброты людзям прыносiлi
багi, аднак апошнiя iснавалi за кошт прынашэнняу
ахвяр, якiя рабiлi людзi. У аснове адносiн людзей
i багоу iснавау эквiвалентны абмен: чым лепшыя i
большыя былi дары людзей багам, тым лепшымi i
большымi з'яулялася падзяка багоу людзям. Згодна з
паведамленнем пiсьмовых крынiц руяне карысталi
ся найбольшай павагай дзякуючы шанаванню свайго
найславуцейшага храма97 ; ix баялiся "па прычыне
асаблiвай прыхiльнасцi да ix багоу ..., якiх яны
акружаюць значна большай пашанай, чым iншыя
славяне"98.
Багi не былi усемагутныя. Нябесная iepapxiя
нават у разуменнi людзей таго часу была у значнай
ступенi ix заслугай. Асаблiвая прыхiльнасць багоу да
сваiх народау абумоулiвала асаблiвае становiшча
гэтых народау сярод iншых. Без рашэння руян не
ажыццяулялася нiводная грамадская справа99•
Тут мы падыходзiм да аднаго важнага моманту,
якi пралiвае святло на сутнасць больш складаных
адносiн памiж племяннымi супольнасцямi, а мена
вiта, сутнасць падпарадкавання адных плямён
iншым: прэтэнзii на палiтычнае першынство таго цi
iншага племенi сярод астатнiх роднасных плямён
абгрунтоувалiся, у прыватнасцi, знаходжаннем на

Людзi i багi складалi нiбыта адзiную суполь
насць83. Чым больш эфектыуныя былi кантакты лю
дзей i багоу, тым больш мацнейшымi былi як багi,
так i само грамадства. Сiла багоу заключалася, у

прыватнасцi, у пераканаучасцi ix адказау-у вынiку
варажбы (таму да самых пераканаучых багоу звяр
талiся часцей за усё) i у здольнасцi спрыяць перамо
гам. Паводле сведчання крынiц, галоуным (першым)
богам славян з'яуляуся руянскi бог Святавiт, паколькi
ён быу самы пераканаучы у адказах i "святлейшы у
перамогах" 84, яга шанавалi як бога багоу85 .
Але багi давалi сiлу i сваiм народам. Сiла апош
нiх, такiм чынам, заключалася у сiле ix багоу. Най
славуцейшыя храмы знаходзiлiся на тэрыторыi
менавiта мацнейшых народау. Руяне, бог якiх Святавiт - з'яуляуся першым сярод славянскiх
багоу, займалi i першае месца сярод славянскiх
народау86. Заслугi багоу мелi рэальнае увасабленне.
Народы, якiх руяне "падпарадкавалi сабе зброяй,
прымушаюцца iмi да выплаты данiны ix храму", а
"атрымлiваючы перамогу, золата i серабро, адносяць
у скарб свайго бога, астатняе ж дзеляць памiж
сабой" 87 • Аб скарбах пры свяцiлiшчы апавядае i
Хербард, апiсваючы "канцiны" Шчэцiна, галоуная з
якiх з'яулялася сховiшчам багацця i зброi, захопле-
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тэрыторыi яго рассялення храмау найбольш шану
емых багоу, да якiх роднасныя плямёны звярталiся
за адказамi на свае пытаннi i дасылалi ахвярапрына
шэннi. Паводле сведчанняу Гельмальда, аднойчы
памiж славянскiмi плямёнамi Палаб'я, з аднаго боку,
ратарамi i далячанамi, з другога, "пачалася вялiкая
спрэчка аб першынстве у храбрасцi i магутнасцi.
Ратары i далячане жадалi панаваць таму, што у ix
ёсць найстаражытнейшы горад i найславуцейшы
храм, у якiм выстаулены iдал Радэгаста [Радагош
ча. -А.Г.], i яны толькi сабе прыпiсвалi адзiнае права
на першынство, бо усе славянскiя народы часта ix
наведваюць дзеля [атрымання] адказау i штогадо
вых ахвярапрынашэнняу" 100• Астатнiя плямёны былi
абавязаны ратарам i далячанам таму, што iм - рата
рам i далячанам - былi абавязаны ix багi. У тым,
што адны народы звярталiся за адказамi i дасылалi
прынашэннi да багоу iншых, выражалася форма
падпарадкавання адных iншым, ва усякiм выпадку,
дамiнавання адных над iншымi. Руяне "маюць караля
i найславуцейшы храм. Менавiта таму дзякуючы
асаблiваму шанаванню гэтага храма яны карыстаюц
ца найбольшай павагай i, накладваючы на многiя
народы данiну, самi нiякай данiны не плацяць... "101 .
Не выклiкае сумнення, што "устаноуленыя" што
гадовыя ахвярапрынашэннi, якiя славяне прыносiлi
богу руян Святавiту 102, гэта i ёсць тая данiна, якую
руяне накладвалi на астатнiх славян 1°3• Гэтыя прына
шэннi не былi "чыстай" данiнай, але i не з'яулялiся
"чыстым" ахвярапрынашэннем. Не былi яны i чымсьцi
сярэднiм памiж данiнай i ахвярапрынашэннем. 1
тое, i iншае асэнсоувалася у арганiчна звязаных,
неаддыферэнцыраваных сакральных, палiтычных
i гаспадарчых паняццях 104 . Таксама як i скарб пры
свяцiлiшчы меу не толькi палiтычнае, свецкае пры
значэнне 105. Так, у прыватнасцi, праяуляуся "са
кральна-палiтычна-гаспадарчы" сiнкрэтызм ва
уяуленнях традыцыйных грамадствау.
Складванне i вылучэнне розных праслоек i груп
грамадства: знатных (nobilis) i не знатных (igno
bilis), багатых (dives) i бедных (pauper), магутных
(potens) i слабых (impotens), рабоу-даужнiкоу,
закупау i розных iншых "клiентау" мелi рэлiгiйную
падаплёку, дакладней, разумелiся у непадзельным
адзiнстве матэрыяльнага i духоунага, прафаннага
i сакральнага. lx сацыяльны статус успрымауся
не без узаемаадносiн гэтых праслоек i груп са
звышнатуральнымi сiламi. "Знатныя", "багатыя",
"магутныя" людзi - гэта тыя, да якiх асаблiва пры
хiльна ставяцца багi. Шчасце, удача, дабрабыт i
iншыя якасцi асобных прадстаунiкоу супольнасцi, якiя
рабiлi ix "знатнымi", "багатымi" i "магутнымi", - гэта
тыя ж дары багоу, атрыманыя узамен эквiвалентных
людскiх дароу. Адзiн з вiдау такiх дароу людзей
багам - ахвярапрынашэннi. Чым даражэйшы быу
дар, тым даражэй было i аддорванне багоу. Самымi
дарагiмi дарамi былi тыя, якiя здабывалiся шляхам
не традыцыйнай (аграрнай) дзейнасцi, а у вынiку,
напрыклад, рабунку багатых суседзяу. Багi адказвалi
узаемнасцю "знатным", "багатым" i "магутным" за

любоу i прыхiльнасць апошнiх да ix. Аднак названыя
якасцi i статус адзначаных сацыяльных праслоек
i груп адлюстроувалi дзеянне асобных групавых i
iндывiдуальных каналау адносiн з багамi: не цэла
га грамадскага калектыву, а яго асобных груп i
прадстаунiкоу.
М.Мое квалiфiкавау дараабмен i гасцiннасць
як унiверсальныя, усеабдымныя сацыяльныя фак
ты. Гаспадарчы, сацыяльны, палiтычны i культурны
вiды адносiн у абстрактным плане, так, як ix пры
нята разумець сёння, проста адсутнiчалi; яны ажыц
цяулялiся у формах функцыянiравання традыцыйных
iнстытутау106• У гэтых формах адбывалася асэнса
ванне, ацэнка i мадэлiраванне адносiн памiж людзь
мi, памiж людзьмi i Сусветам.
Усе адзначаныя iнстыту,ты знаходзiлiся у самым
цесным узаемадзеяннi. Напрыклад, дараабмен
ажыццяуляуся на святы, якiя суправаджалiся nipaмi i
ахвярапрынашэннямi107• У сваю чаргу, менавiта святы
з'яулялiся днямi правядзення вечавых сходау 108, якiя
маглi збiрацца незалежна ад святау, але i у гэтым
выпадку iм спадарожнiчалi пiры i ахвярапрынашэн
нi 109. Асабiстыя сувязi, супольнасць, салiдарнасць,
а таксама вышэй адзначаныя iнстытуты уяулялi
сабой цэнтральную вось сiстэмы каардынат, на
якай грунтавалiся грамадскiя адносiны варварскага
грамадства110 . Чалавек жыу у цяснейшай сувязi з
багамi i не адрознiвау, нават у дробязях, што нале
жыць яму i што багам. А.Гурэвiч адзначае: "Самая
розная жыццёвая дзейнасць магла стаць i сапрауды
станавiлася аб'ектам прававой рэгламентацыi. Якi б
учынак не трэба было здзейснiць варвару, было
загадзя вядома, як трэба сябе паводзiць, што зра
бiць, якiя словы вымавiць"111• Ад сябе дададзiм, што
гэтыя учынкi i славы мелi рэлiгiйны кантэкст. Таму
змена рэлiгii была рауназначная змене грамадскага
парадку i наадварот, лiквiдацыя гэтага парадку
патрабавала увядзення нейкiх новых духоуных
кансалiдуючых асноу.
Нерацыянальны характар уяуленняу праяуляуся
не толькi у тым, што людзi i багi складалi адну
супольнасць. Хоць багi не былi усемагутныя i зале
жалi ад людзей, але усё ж такi яны былi мацней за
людзей, iм належала першынство у гэтай адзiнай
супольнасцi. Людзi у сваёй дзейнасцi разлiчвалi i
спадзявалiся больш не на свае сiлы, а на сiлы багоу.
Багi рабiлi людзей знатнымi, багатымi, магутнымi;
багам належау скарб краiны, яны давалi адказы на
жыццёва важныя пытаннi, прыносiлi перамогi; яны
з'яулялiся крынiцай права, галоунымi военачальнi
камi i суддзямi. Багi, а не людзi былi гарантамi мiру i
унутранага парадку. У святле уяуленняу аб адзiнстве
калектыву людзей i багоу, характару адносiн памiж
людзьмi i багамi, аб першынстве багоу у адзначанай
супольнасцi становiцца зразумелым, у прыватнасцi,
паходжанне традыцыйнасцi i нязменлiвасцi права,
сутнасць "ардалiй" - божых судоу.
Права было устаноулена багамi, i чым больш ста
ражытныя былi нормы права, тым больш iх узнiкненне
атаясамлялася з непасрэднай дзейнасцю вышэйшых
10
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сiл. Суд вяршылi багi згодна з правам, устаноуленым
iмi самiмi. Адсюль вялiкая роля рытуалау, сакральных
працэдур i сiмвалiчных дзеянняу, якiя выконвалiся
падчас суда11 2• Што тычыцца дароу, то тыя багаццi,
якiя у будучым павiнны былi стаць дарам для iншага
чалавека, у руках уладальнiка з'яулялiся божым
дарам. У рукi атрымальнiка гэты дар пераходзiу не
па волi уладальнiка, а па волi багоу. Вера у магiчную
сiлу дару, а разам з тым у праклён, якi павiнен быу
спасцiгнуць таго, хто не кампенсавау дар, была
мацней, чым iншыя довады. Людзi маглi не верыць i
не давяраць адзiн аднаму, але не маглi не верыць i не
давяраць багам. Давер да багоу i вера у ix фактычна
аб'ядноувалi супольнасць. Багi не маглi выдаваць
судовыя i дароуныя лiсты, але калi i маглi б гэта
рабiць, згаданыя лiсты былi не патрэбныя для лю
дзей, паколькi ix замянялi вера у сiлу, беспамылко
васць i справядлiвасць вышэйшых сiл. Сфера права,
суда, дароу не аддзялялася ад pэлirii.
Публiчнасць - яшчэ адна уласцiвасць племяннога
грамадства.Асабiстыя кантакты, супольнасць i
салiдарнасць суадносiлiся з публiчнасцю. Калi
чалавек на дадзены момант не абменьвауся дарам i
не з'яуляуся судовым бокам, то ён, ва усякiм выпадку,
з'яуляуся назiральнiкам дараабм,ену i суда 1 1 3. Ва ycix
публiчных акцыях бралi удзел багi (прысутнасць ба
гоу увасаблялi ix фiгуры у свяцiлiшчах, выявы - на
баявых харугвах). Такiм чынам, усе мерапрыемствы
мелi публiчны характар у самым шырокiм значэннi
гэтага слова.
Суд i перадача дароу праводзiлiся публiчна,
а аб вынiках i змесце прынятых рашэнняу ведалi
усе, таму не б�,,1ло неабходнасцi фiксаваць усё
прынятае i зробленае пiсьмова i захоуваць запiсанае
(у прыватнасцi, у якасцi крынiцы iнфармацыi для
выкарыстання у "прававых" мэтах). Але самае
галоунае не гэта. Напрыклад, судовыя цяжбы выра
шалiся з дапамогай сведкау. Чым большай была
ix колькасць, тым больш пераканаучымi з'яулялiся
сведчаннi судовых бакоу. Але што вымушала свед
кау гаварыць прауду нават у той сiтуацыi, калi ix
колькасць па тых цi iншых прычынах (напрыклад,
смерцi астатнiх) была абмежаванай?
Сярод розных прычын вылучым наступныя. lлжы
выя сведчаннi падрывалi супольнасць i зrуртаванасць
калектыву, у значнай ступенi супярэчылi уяуленням
аб агульным паходжаннi членау супольнасцi.
Падкрэслiм найбольш iстотны момант. Адносiны
памiж людзьмi нават у штодзённым жыццi былi
апасродкаваны праз багоу; адносiны ix змешвалiся.
Чалавек уступау у зносiны адначасова i ад iмя людзей,
i ад iмя багоу супольнасцi. Людзi не маглi забыць пра
тое, што помнiлi багi. 1 гэта рабiла больш "моцнай"
памяць людзей. Супольная памяць людзей i багоу
замяняла пiсьмовую крынiцу iнфармацыi. Самым
эфектыуным сродкам "умацавання" памяцi чалавека
была прысяга (клятва) - свайго роду акт заклю
чэння дагавору паручыцельства людзей з багамi, у
вынiку якога апошнiя выступалi гарантам выканання
дагавору 114 • Г.Лаумяньскi звярнуу увагу на тое, што,

паводле слоу Гельмальда, славяне з неахвотай
прыносiлi клятву пад пагрозай гневу багоу у выпадку
яе парушэння i з большай лёгкасцю клялiся каля
дрэу, крынiц i камянёу1 15• Даследчыкi адзначаюць
адкрытасць i публiчнасць прысягi 116. Трэба думаць,
што гэта было характэрнай рысай ycix важнейшых
акцый117 •
Паступова старыя багi аддалялiся ад людзей i
усё менш непасрэдна умешвалiся у ix жыццё. Яны
пакiдалi зямную сферу дзейнасцi чалавека. Усё
часцей людзi у гэтай дзейнасцi сталi разлiчваць на
свае сiлы i спадзявацца больш на сябе.
Сутыкнуушыся твар да твару, без непасрэднага
умяшання багоу людзi не маглi давяраць адзiн
аднаму. Цi не з-за адсу тнасцi даверу памiж
людзьмi узнiк дакумент? Па меры паглыблення
рацыянальных адносiн , а таксама ускладнення
свядомасцi чалавека, у вынiку чаго апошнi стау
адрознiваць, што адносiцца да зямнога i матэры
яльнага, а што да духоунага i звышнатуральнага,
скарб багоу пераутварыуся у скарб чалавека
вялiкага князя. Ён стау галоуным военачальнiкам,
суддзёй, творцай i тлумачальнiкам права; служба
вялiкаму князю рабiла чалавека знатным, багатым
i магутным. Гэтыя i iншыя паралелi i сувязi памiж
старымi багамi i новай зямной упадай з'яуляюцца
наступным метадалагiчным арыенцiрам у пошуку
адказу на пытанне: чаму узнiк дакумент.
1
Напрыклад, правы на продаж i iншыя вiды адчужэння
зямлi для падданых вялiкага князя лiтоускага, прыняушых
каталiцкую веру, былi санкцыянiраваны толькi прывiлеем ад
20лютага 1387г. (ГрушаА.1. "И привильемсвоим потвердил":
у вытокау пiсьмовай культуры Вялiкага княства Лiтоускага
// Памяць стагоддзяу на карце Айчыны: Зборнiк навуковых
прац у гонар 70-годдзя Mixaiлa Фёдаравiча Спiрыдонава.
Мн., 2007. С. 200-201).
2 Бiблiяграфiю пра nip iдар (няпоуную) гл.: Гуревич А.Я.
Дары. Обмен дарами// Словарь средневековой культуры/
Под. общ. ред. А.Я.Гуревича. 2-е изд., испр. и доп. М., 2007.
С. 134; Его же. Пир// Словарь средневековой культуры.
с. 360.
3 Modzelewski К. Barbarzyriska Europa.W-wa, 2004.
4
lbidem. S. 12.
5 Wenskus R. ProЫeme der germanisch-deutschen
Verfassungs- und Sozialgeschichte im Lichte der Ethnosozio
logie // Historische Forschungen furWalter Schlesinger. Koln,
1974.
6
Апошнiя з прац: Modzelewski К. Barbarzyriska Europa.
S. 17-45; Kujawinski J. Spotkanie z "innym". Sredniowieczny
misjonarz i jego sacrum w oczach pogan// Roczniki historycz
ne. Rocznik LXX za rok 2004. S. 7-19. Гл. лiтаратуру у гэтых
nрацах.
7
Бiблiяграфiя: Mostert М. А BiЫiography of Works оп
Medieval Communication // New Approaches to Medieval
Communication, ed, М. Mostert (Utrecht Studies in Medieval
Literacy 1), Turnhout, 1999. Р. 193-318.
8
Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры.
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