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В. М. Ляўко, А. І. Груша У. Л. Груца, А. М. Карачан, Т. Р. Вяршыцкая

У кнізе на аснове навейшых дасягненняў айчыннай і замежнай гістарыяграфіі адлюстраваны 
многія старонкі гістарычнага мінулага Навагрудчыны. Матэрыялы выдання прысвечаны знамяналь-
най падзеі – 600-годдзю Грунвальдскай бітвы. У працы раскрываюцца шматлікія праблемы гісторыі 
Навагрудчыны ад старажытнасці да сучаснасці.
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А. Літвінскі (Баранавічы)

Сучасная беларуская 
гістарыяграфія аб статусе 

Навагрудка ў складзе 
ВКЛ і Рэчы Паспалітай

У наш час адбываюцца спрыяльныя змены ў гістарычнай свядомасці беларускага народа. 
Праяваю дадзенага працэсу можна лічыць абуджэнне цікавасці да лакальнай гісторыі. 

Беларускае грамадства паступова пераадольвае своеасаблівы “комплекс правінцыялізму”, 
выспявае разуменне таго, што падзеі, якімі адзначана мінулае той альбо іншай мясцовасці, 
вельмі часта мелі рэгіянальнае і нават агульнаеўрапейскае значэнне. Гэтай тэндэнцыі ў 
значнай ступені адпавядае асэнсаванне сучаснымі беларускімі навукоўцамі ролі і значэння 
Навагрудка ў  гісторыі Усходняй і Цэнтральнай Еўропы.

Перш чым перайсці да разгляду праблематыкі, адлюстраванай у назве артыкула, не-
абходна зрабіць шэраг істотных заўваг. Да прыкладу, варта ўдакладніць сэнс словаз-
лучэння “сучасная беларуская гістарыяграфія”. Вядома, што ў другой палове 80-х гг. 
XX ст. пачаўся новы перыяд у развіцці беларускай гістарычнай навукі, які, на наш по-
гляд, доўжыцца дагэтуль. Мэтазгодна лічыць, што навуковыя працы гэтага перыяду 
адлюстроўваюць сучасны стан гістарыяграфіі. Тэрмін “статус” мы прапануем разумець 
не толькі ў фармальна-юрыдычным значэнні. Маецца на ўвазе яшчэ і рэальнае значэн-
не Навагрудка ў гісторыі  Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай. 

Зразумела, фармат артыкула дазваляе толькі зрабіць агляд асноўных прац і акрэсліць 
найбольш прыкметныя тэндэнцыі ў абранай для аналізу праблематыцы. Пры гэтым 
аўтар дадзенага артыкула, як прадстаўнік сучаснай гістарыяграфіі, не адмаўляецца ад 
права выказаць свае меркаванні і пажаданні. Варта адзначыць, што з нядаўна створаных 
прац інфармацыйнай насычанасцю і грунтоўнасцю вылучаецца шасцітомная “Гісторыя 
Беларусі”, якая пачала выдавацца з 2000 г. Яшчэ неабходна дадаць, што мы свядома 
арыентаваліся на навуковую літаратуру, якая не мае характару спецыяльнай, прысве-
чанай Навагрудку, паколькі статус Навагрудка можна высветліць толькі ў параўнанні 
са статусам іншых гарадоў, а гэта лепш рабіць на аснове навукова-гістарычных твораў 
абагульняючага характару.

Бадай што галоўным пытаннем сярэднявечнай гісторыі Навагрудка (Навагародка, 
Наваградка) з’яўляецца пытанне аб ролі горада ў працэсе утварэння і станаўлення ВКЛ. 
Можна сцвярджаць, што ўяўленне аб Навагрудку як аб першай сталіцы гэтай дзяржавы 
стала ў апошнія два дзесяцігоддзі даволі трывалым стэрэатыпам гістарычнай свядомасці 
беларусаў. Асабліва ахвотна дадзены стэрэатып тыражуецца на старонках навукова-
папулярных выданняў, так бы мовіць, турыстычнага накірунку1. Аднак сцвярджэнне аб 
1 Навагрудак. Фотаальбом. Тэкст Т.П. Царук. Мн., 2006.
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сталічным статусе Наваградка сустракаецца і ў сур’ёзнай навуковай літаратуры2.
У найбольшай ступені спрычыніўся да ўзнікнення гэтага ўяўлення М. Ермаловіч3. Як 

вядома, ён адстойваў даволі радыкальны погляд на ВКЛ як на выключна беларускую 
дзяржаву. Адпаведным чынам, даследчык усяляк падкрэсліваў значэнне Наваградка 
як цэнтра і рухавіка дзяржаватворнага працэсу – нездарма ж ён назваў новагародскім 
першы перыяд існавання гаспадарства. “ВКЛ у другой палове XIII ст. і пачатку XIV 
ст. існавала як Новагародская дзяржава,” –  рашуча сцвярджаў М. Ермаловіч4. Зра-
зумела, тэзіс “Наваградак – першая сталіца ВКЛ” не выклікаў у даследчыка аніякіх 
сумненняў. Прычыны страты горадам сталічнага статусу ён тлумачыў наступствамі 
галіцка-валынскіх і крыжацкіх ваенных акцый.

Слабыя бакі канцэпцыі М. Ермаловіча (лакалізацыя летапіснай Літвы ў беларускім 
верхнім Панямонні, прыніжэнне ролі Міндоўга, сцвярджэнне аб хрышчэнні ў праваслаўе 
гэтага князя і г. д., і да т. п.) дастаткова аргументавана крытыкаваліся беларускімі 
навукоўцамі5. Аднак тэзіс аб актыўным удзеле Наваградка і прылеглых да яго тэрыто-
рый у працэсе утварэння ВКЛ яны не аспрэчваюць, праўда, па-рознаму расстаўляючы 
пры гэтым акцэнты. Паводле гіпотэзы В. Насевіча, правячыя колы Наваградскай зямлі 
прызналі ўладу Міндоўга, паколькі жадалі выйсці з палітычнай сістэмы Кіеўскай Русі і 
такім чынам пазбегнуць залежнасці ад Залатой Арды. Пры гэтым, на думку гісторыка, 
з-за вострага дэфіцыту інфармацыі нельга дакладна высветліць рэальныя абставіны пе-
раходу Наваградка пад уладу балцкага кунігаса6. Увогуле, для В. Насевіча, у адрознен-
не, скажам, ад М. Ермаловіча, характэрная асцярожнасць у меркаваннях, выкліканая і 
абгрунтаваная гэтым самым дэфіцытам інфармацыі.

Асновай канцэпцыі А. Краўцэвіча стаў тэзіс аб трывалым балта-славянскім 
узаемадзеянні. У сярэдзіне  XIII ст. гэтае узаемадзеянне прыняло форму саюза літоўскага 
нобіля Міндоўга з усходнеславянскім горадам Наваградкам – саюза, выкліканага 
мангола-татарскай пагрозай7. Не адмаўляючы ролі балтаў ва ўтварэнні ВКЛ, даслед-
чык лічыць, што ў біэтнічнай дзяржаве дамінаваў усходнеславянскі элемент8. Пытанне 
аб сталічным статусе Наваградка А. Краўцэвіч не ўздымае. А вось В. Насевіч слушна за-
значае: “Найбольш верагодна, аднак, што трывалай сталіцы ў сучасным сэнсе ў ВКЛ на 
ранняй стадыі яго гісторыі ўвогуле не было”9.  

Сапраўды, для раннефеадальных дзяржаў (а ВКЛ, на нашу думку захоўвала рысы 
такога тыпу дзяржаўнасці прыкладна да канца XIV ст.) характэрная фактычная непад-
зельнасць адміністрацыйнай, ваеннай і судовай улады, якая ў дадзеным выпадку кан-
цэнтравалася ў руках вялікага князя, а таксама панаванне звычаёвага права як спад-
чыны эпохі “ваеннай дэмакратыі”. Функцыю кіравання ён ажыццяўляў амаль непас-
рэдна. Пры гэтым патрэбы ў разгалінаваным бюракратычным апараце яшчэ не было, 
як і не было неабходнасці ў асобным сталічным статусе якогасьці населенага пункту. 
Іншымі словамі, палітычны  цэнтр дзяржавы быў там, дзе ў пэўны момант знаходзіўся яе 
вярхоўны суверэн. Па сваёй тыпалогіі спосаб кіравання першых вялікіх князёў літоўскіх 
нагадваў дзеянні імператара франкаў Карла Вялікага, які амаль усё сваё палітычнае 
жыццё перамяшчаўся са сваім дваром з месца на месца і толькі незадоўга да смерці асеў 
у Аахене. 

Такім чынам, не выпадае лічыць Наваградак трывалай сталіцай ВКЛ у першы перы-
яд існавання дзяржавы. Хутчэй за ўсё, гаворка можа весціся тое, што горад быў адной 
з галоўных рэзідэнцый палітычных кіраўнікоў гаспадарства без юрыдычна вызначана-
га статусу. У розныя часы і пры розных абставінах гэтую ролю маглі выконваць такса-
2 Нарысы гісторыі Беларусі. У 2-х ч. Ч. 1. Мн., 1994. С.114.
3 Ермаловіч М. Па слядах аднаго міфа. 2-е выд., дап. Мн., 1991; Ермаловіч М. Беларуская дзяржава Вялікае кня-
ства Літоўскае. Мн., 2000. С. 3–4, 7–116, 429–430.  
4 Ермаловіч М. Беларуская дзяржава Вялікае княства Літоўскае. С. 116.
5 Насевіч В.Л. Пачаткі Вялікага княства Літоўскага: Падзеі і асобы. Мн., 1993. С. 20; Краўцэвіч А.К. Стварэнне 
Вялікага княства Літоўскага. Беласток, 2008. С. 59–60, 107–110.
6 Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 2: Беларусь у перыяд Вялікага княства Літоўскага. Мн., 2008. С. 60–62, 73.  
7 Краўцэвіч А.К. Стварэнне Вялікага княства Літоўскага. С. 127–128, 160.
8 Краўцэвіч А.К. Стварэнне Вялікага княства Літоўскага. С. 119.
9 Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 2: Беларусь у перыяд Вялікага княства Літоўскага. С. 76.
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ма Варута, Кернава, Трокі, Вільня – аж да 1323 г., калі апошні з пералічаных населе-
ных пунктаў набыў значэнне стабільнай сталіцы дзяржавы.  Аднак рэальнае, а не фар-
мальнае значэнне Наваградка у працэсе станаўлення ВКЛ было вялікім, аб чым ускос-
на сведчаць далёка не адзінкавыя спробы непрыяцеляў маладой дзяржавы ўзяць горад, 
а таксама той факт, што ва ўзброеных канфліктах Наваградак нязменна захоўваў вер-
насць вялікім князям Літоўскім (напэўна, жыхарам горада было што губляць са стра-
тай літоўскай дзяржаўнасці). Ва ўсялякім разе, менавіта ў неспакойныя гады другой 
паловы  XIII – першай чвэрці XIV ст. Наваградак заслужыў павагу і прызнанне з боку 
вярхоўнай улады ВКЛ, што ў далейшым аказала станоўчы ўплыў на статус горада.

У перыяд княжання Гедыміна (1316–1341 гг.) Наваградак перайшоў у валоданне яго-
нага сына Карыята (хрысціянскае імя – Міхаіл). М. Ермаловіч са спасылкай на Тэадора 
Нарбута прывёў факт каранацыі Карыята ў 1329 г. ў якасці  наваградскага князя, аднак 
гэты факт вельмі сумніўны, паколькі сумніўнай была навуковая карэктнасць Т. Нарбу-
та, што неаднаразова адзначалі даследчыкі гістарыяграфіі10. 

Па меркаванні Г. Сагановіча, Гедымін разглядаў дзяржаву ў якасці патрымоніуму – 
спадчыннага ўладання свайго роду. Аднак характэрна тое, што вялікі князь раздаваў 
землі відавочна з тым разлікам, каб большасць сыноў мелі ўдзелы ў так званай 
гістарычнай Літве, якая склала першапачатковае ядро дзяржавы і ахоплівала балта-
славянскае Верхняе і Сярэдняе Панямонне. Увогуле статус гэтай тэрыторыі ў ВКЛ 
быў адметным ад іншых зямель. Г. Сагановіч, які абапіраўся на прызнаны навуко-
вы аўтарытэт М. Любаўскага,  тлумачыць гэтую адметнасць тым, што дадзеныя землі 
былі вотчынай Літоўскіх гаспадароў, для якой былі характэрныя адносна высокая сту-
пень цэнтралізацыі і, адпаведна, адсутнасць аўтаноміі, уласцівай другім тэрыторыям 
дзяржавы11. Не трэба толькі бачыць тут прыкметы нейкай дыскрымінацыі. Наадварот, 
асаблівая ўвага вялікіх князёў да гэтага рэгіёна сведчыць аб ягоным пачэсным стату-
се. З пэўнымі агаворкамі можна сцвярджаць, што Верхняе і Сярэдняе Панямонне ады-
грывала ролю вялікакняскага дамену накшталт той, якую адыгрываў Іль-дэ-Франс у 
Францыі.

Такім чынам, факт атрымання Карыятам Наваградка сведчыць пра захаванне го-
радам свайго значэння ў дзяржаве. Яно захоўвалася і тады, калі род Карыятавічаў 
змізарнеў. На думку В. Насевіча, верагодным з’яўляецца княжанне ў Наваградку Во-
йдата –  сына Кейстута Гедымінавіча. А Ю. Бохан адзначае, што паводле граматы 
вялікага князя Казіміра, выдадзенай у 1444 г., Наваградак быў уключаны ў лік 15 леп-
шых гарадоў ВКЛ12. Праўда, ён жа на наступнай старонцы інфармуе чытача аб тым, што 
да канца XVI ст. гэты населены пункт трапіў у разрад сярэдніх гарадоў (маецца на ўвазе 
перш за ўсё дэмаграфічны фактар у спалучэнні з эканамічным).

Яшчэ адзін аргумент на карысць тэзіса аб прыкметнай ролі Наваградка ў складзе 
ВКЛ прыводзіць Г. Галенчанка. Асвятляючы пытанне аб утварэнні ў першай чвэрці 
XIV ст. Літоўскай праваслаўнай мітраполіі, гісторык даволі пераканаўча тлумачыць, 
чаму менавіта Наваградак стаў цэнтрам новай на той час і даволі буйной царкоўна-
тэрытарыяльнай адзінкі. “Кафедра Літоўскай мітраполіі дзейнічала ў Наваградку, вя-
домым царкоўнымі традыцыямі, праваслаўнымі храмамі, мноствам вернікаў. Леп-
шае месца адшукаць было цяжка. Разам з Гародняй Наваградак заставаўся важным 
палітычным, абарончым, гандлёвым і вытворчым цэнтрам, ахоўваў шляхі з Вільні на 
поўдзень, аж да Візантыі,” – адзначае навуковец13. 

Ад сябе дадамо, што размяшчэнне праваслаўнага цэнтра ў Наваградку, мабыць, адпа-
вядала інтарэсам вялікіх князёў Літоўскіх, нягледзячы на тое, што яны былі язычнікамі. 
Справа ў тым, што на ўладу над прылеглай да Наваградскай зямлі Тураўскай епархіяй 
прэтэндавалі галіцка-валынскія князі, якія ў 1330-х гг. дамагліся аднаўлення мітраполіі 
10 Ермаловіч М. Беларуская дзяржава Вялікае княства Літоўскае. С. 16; Карев Д.В. Белорусская и украинская 
историография конца XVIII – начала 20-х гг. XX  в. в процессе генезиса и развития национального исторического 
сознания белорусов и украинцев. Вильнюс, 2007. С. 155–157. 
11 Сагановіч Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца XVIII стагоддзя. Мн, 2001. С. 67, 121–123. 
12 Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 2: Беларусь у перыяд Вялікага княства Літоўскага. С. 85, 332–333.
13 Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 2: Беларусь у перыяд Вялікага княства Літоўскага. С. 201.
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на сваіх землях. У такіх умовах Наваградак павінен быў стаць прыцягальным цэнтрам 
для праваслаўных беларускага Палесся – больш прыцягальным, чым прыкарпацкая 
мітраполія.

Пакуль што маладаследаванай застаецца роля Наваградка ў этнаўтваральных пра-
цэсах. Паводле канцэпцыі этнолага М. Піліпенкі якраз ў Наваградскім рэгіёне ў перы-
яд існавання ВКЛ стварыліся спрыяльныя ўмовы для кансалідацыі двух субэтнасаў: 
паўночна-ўсходняга (“беларусцаў”) і паўднёва-заходняга (“палешукоў”) – у адносна 
адзіную беларускую народнасць14.  Калі з’явяцца новыя аргументы на карысць дадзе-
най канцэпцыі, гэта таксама будзе сведчыць, няхай сабе і ўскосна, аб значнасці Нава-
градка ў складзе ВКЛ.

Новы этап у развіцці Наваградка звязаны з утварэннем у 1507 г. Наваградскага ва-
яводства і наданнем у 1511 г. магдэбургскага права гораду. На жаль, гэтыя падзеі, а 
таксама іх наступствы, у недастатковай ступені прааналізаваны ў сучаснай белару-
скай гістарычнай навуцы. Як правіла, гісторыкі абмяжоўваюцца канстатацыяй фактаў 
і каментарыямі агульнага характару. Напэўна, стварэнне гісторыі асобных ваяводстваў 
– справа будучыні. У дадзеным кантэксце даволі цікава будзе знайсці адказ на пытанне
аб вельмі незвычайнай канфігурацыі Наваградскага ваяводства. Сапраўды, ваяводскі 
цэнтр і прылеглая да яго акруга знаходзіліся на перыферыі ваяводства. Такая ж сітуацыя 
была характэрная для горада як павятовага цэнтра. Сярод розных аспектаў гэтага пы-
тання можна прааналізаваць ступень эфектыўнасці кіравання.

На наш погляд, цікавым сюжэтам, звязаным з гісторыяй Наваградскага ваяводства мог 
бы стаць сюжэт “Гаштольды і Наваградак”, паколькі прадстаўнікі гэтага славутага роду 
ў першай палове  XVI ст. былі мясцовымі ваяводамі. Часткова гэтае пытанне разгледжа-
на М. Улашчыкам, які сярод іншых пытанняў прааналізаваў так званую легенду пра па-
ходжанне літоўскага набілітэту (“легенду пра Палямона”) і звязаў яе распаўсюджванне 
з інтарэсамі рода Гаштольдаў15. Аднак пажадана было б прааналізаваць  рэальны ўклад 
славутага магнацкага роду ў гісторыю горада. Між ншым, гэты сюжэт таксама можа 
быць звязаны з праблемай вызначэння статусу Навагрудка. Як вядома гісторыкам, 
вынікі перапісу войска ВКЛ у 1528 г. засведчылі факт маёмаснага лідэрства Альбрэх-
та Гаштольда па колькасці коннікаў, якіх феадалы выстаўлялі “з павіннасці”16. Вытвор-
ным ад багацця быў палітычны ўплыў. У святле гэтага бачыцца невыпадковым факт 
прызначэння Гаштольдаў ваяводамі ў Наваградак. Відаць, прэстыжнай была пасада 
кіраўніка Наваградскага ваяводства.

У параўнанні з іншымі беларускімі гарадамі, якія мелі статус ваяводскіх цэнтраў, На-
ваградак  атрымаў магдэбургскае права пазней за Берасце, Полацк, Менск, але раней 
за Віцебск і Мсціслаўль. Наўрад ці трэба ў гэтым выпадку настойваць на існаванне ней-
кай заканамернасці, тым больш, што наданне магдэбургіі Полацку (у 1498 г.) і Менску (у 
1499 г.) адбылося не на шмат гадоў раней, аднак пэўнае меркаванне з гэтай нагоды вы-
казаць можна. Як ужо было адзначана Ю. Боханам, на працягу другой паловы XV ст. і 
ўсяго XVI ст. адбылося зніжэнне дэмаграфічнага патэнцыялу Наваградка ў параўнанні 
з такімі гарадамі, як, напрыклад Пінск і Магілёў. Пры гэтым даследчык слушна за-
значае, што “на практыцы, аднак, абсалютныя колькасныя памеры таго ці іншага го-
рада Вялікага Княства маглі не супадаць з яго рэальнай значнасцю”17. І з гэтым варта 
пагадзіцца. У перыяд існавання Рэчы Паспалітай у адносінах да “места Наваградскага” 
выявілася наступная тэндэнцыя: горад, саступаючы шмат якім іншым па эканамічных 
паказчыках, захоўваў, тым не менш, становішча адміністрацыйнага цэнтра, а з 1581 г. 
ён займеў яшчэ і значэнне судовага цэнтра (разам з Вільняй і Менскам), паколькі ў ім 
час ад часу адбываліся пасяджэнні ўтворанага ў тым годзе Галоўнага трыбунала ВКЛ.

Што да замаруджвання тэмпаў эканамічнага росту Наваградка ў параўнанні з 
іншымі гарадамі, то гэты тэзіс пацвярджаецца сістэматызаванай гісторыкамі і рэпрэ-
зентаванай у картаграфічнай форме інфармацыяй аб структуры вытворчасці, перш за 
14 Пилипенко М.Ф. Возникновение Белоруссии. Новая концепция. Мн., 1991. С. 72–90.
15 Улащик Н.Н. Введение в изучение белорусско-литовского летописания. М., 1985.
16 Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 2: Беларусь у перыяд Вялікага княства Літоўскага. С. 262–264.
17 Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 2: Беларусь у перыяд Вялікага княства Літоўскага. С. 333.
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ўсё, рамяства на тэрыторыі Беларусі ў XVI ст.18 У гэты перыяд Навагрудак з’яўляўся 
цэнтрам вытворчасці кафлі. Зразумела, ў горадзе працавалі і прадстаўнікі іншых 
рамесных прафесій, аднак іх дзейнасць мела ў большай ступені лакальны харак-
тар. Для параўнання: Пінск спецыялізаваўся на вытворчасці кафлі, зброі і вырабаў з 
жалеза, Нясвіж – таксама на вытворчасці кафлі і зброі, а ў дадатак –  на ліцейнай, 
дрэваапрацоўчай, папяровай і будаўнічай вытворчасці. Такім чынам, для Наваградка 
не была характэрная шматгаліновая спецыялізацыя рамяства.

Аднак даволі сціплыя эканамічныя поспехі Наваградка ў параўнанні з іншымі 
гарадамі не перашкаджалі працягвацца традыцыі, якая падкрэслівала ягоны пачэс-
ны статус у дзяржаве – цяпер ужо ў “дзяржаве абодвух народаў” – Рэчы Паспалітай. У 
пэўным сэнсе можна сцвярджаць, што традыцыя “працавала на горад”. Гэта выявілася 
і ў выпадку са стварэннем ужо згаданага вышэй Галоўнага трыбунала ВКЛ. У сучаснай 
гістарыяграфіі адзначаецца важнасць дадзенай акцыі, паколькі са стварэннем гэтага 
органа завяршылася фарміраванне сістэмы вышэйшай улады ў дзяржаве19. Улічваючы, 
якое вялікае значэнне мела ў ВКЛ юрыспрудэнцыя, можна выказаць меркаванне аб 
тым, што дзейнасць трыбунала калі не павышала, то пацвярджала высокі статус Нава-
градка.

Дадзены статус быў стабільным фактычна на ўсім працягу існавання Рэчы Паспалітай. 
Горад не абмінулі ваенныя ліхалецці: вайна Расіі супраць Рэчы Паспалітай (1654 – 1667 
гг.), Паўночная вайна (1700 – 1721 гг.). Войны ў спалучэнні з узброенымі канфліктамі 
магнацкіх родаў нанеслі непапраўны ўдар па беларускім мяшчанстве. Да таго ж маг-
натэрыя і шляхта ўчэпіста трымаліся за манаполію на ўладу і палітычную дзейнасць. 
Усё гэта спрычынілася да заняпаду беларускіх гарадоў, у тым ліку і Наваградка. Гэты 
сумны факт знайшоў належнае адлюстраванне ў даследаваннях сучасных беларускіх 
гісторыкаў, у прыватнасці, У. Пашкевіча і Ю. Бохана20.

Акрамя ўсяго іншага, разбурэнні і нястачы другой паловы XVII – першай чвэрці XVIII ст. 
прывялі да павелічэння адлегласці паміж фармальна-юрыдычным статусам Наваградка і 
рэальным становішчам горада. Яно паступова пачало выпраўляцца ў другой палове XVIII 
ст. ў рэчышчы агульнага гаспадарчага ўздыму. У гэтай сітуацыі набыты раней аўтарытэт 
яшчэ раз спрацаваў на статус Наваградка. Гаворка ідзе пра пастанову Варшаўскага сойму 
Рэчы Паспалітай, прынятую ў 1776 г. Паводле яе Навагрудак у ліку іншых значных гарадоў 
захоўваў за сабою магдэбургскае права, якога пазбаўляліся дробныя гарады і мястэчкі. Ю. 
Бохан тлумачыць гэты факт непаслядоўнасцю палітыкі вярхоўнай улады ў адносінах да 
гарадоў, якая выяўлялася ў своеасаблівым спалучэнні мерапрыемстваў па падтрымцы 
“местаў” з праявамі дыскрымінацыйнага стаўлення да іх21. 

У 1795 г. ў выніку трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай Наваградак быў далучаны да 
Расійскай імперыі, стаўшы там шараговым і даволі непрыкметным павятовым  гора-
дам. Ён прайшоў гістарычны шлях, чымсьці падобны на шлях такіх гарадоў, як ўжо зга-
даны Аахен, а таксама Равенна, Гнезна, Упсала, Таледа. Калісьці сталіцы магутных і 
славутых дзяржаў (як варыянт, рэзідэнцыі палітычных кіраўнікоў гэтых дзяржаў аль-
бо проста вельмі значныя гарады ў сваіх краінах), яны паступова, па розных прычынах, 
страчвалі сваё значэнне і статус на карысць больш паспяховых пераемнікаў. Не стаў вы-
ключэннем з крыху сумнага правіла і Наваградак.

Аднак у гістарычнай свядомасці жыхароў Наваградскай зямлі застаўся рамантыч-
ны вобраз мінуўшчыны, ахутанай легендамі. Гэты вобраз натхняў Адама Міцкевіча і 
яго паплечнікаў – філаматаў і філарэтаў. Ён знайшоў адлюстраванне як у мясцовай 
тапаніміцы (узгадаем пра Гару Міндоўга на паўночным усходзе сучаснага Навагрудка), 
так і ў мясцовых псеўдагістарычных міфах. Самы вядомы з іх і да нядаўняга часу вельмі 
распаўсюджаны – гэта міф пра шлюб Ягайлы з Ядвігай Польскай у Фарным касцёле Пе-
рамянення Панскага (на самой справе Ягайла там браў шлюб з Соф’яй Гальшанскай). 
18 Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 2: Беларусь у перыяд Вялікага княства Літоўскага. Карта “Эканоміка Беларусі ў 
XVI ст.”
19 Сагановіч Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца XVIII стагоддзя. С. 208.
20 Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 3: Беларусь у часы Рэчы Паспалітай. Мн., 2004. С. 122–144, 188–190.
21 Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 3: Беларусь у часы Рэчы Паспалітай. Мн., 2004. С. 190.
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Аб чым гэта сведчыць? Мабыць, аб жывой гістарычнай памяці пра былую веліч Новага-
родка. І цалкам зразумела, што гэтая памяць мае такія ж хібы, што і ў асобных людзей, 
паколькі не заўсёды адэкватна дапамагала ёй гістарычная навука.

Прыемна адзначыць, што у наш час дзякуючы як “акадэмічным гісторыкам”, так і 
навагрудскім краязнаўцам – руплівым захавальнікам гістарычнай памяці – адбываюц-
ца істотныя зрухі да лепшага. Найбольшы прагрэс, на нашу думку, дасягнуты у ход-
зе высвятлення пытання аб ролі Новагародка ва ўтварэнні ВКЛ, хаця гэтаму пытанню 
яшчэ доўга (ці не назаўжды?) наканавана заставацца дыскусійным з-за недахопу крыніц. 
Удакладнення патрабуе статус Наваградка ў  XIV – XV ст., у прыватнасці, пытанне аб 
ступені самастойнасці у адносінах да вярхоўнага суверэна князёў, якія мелі ўдзелы на 
тэрыторыі гістарычнай Літвы – ядра дзяржавы. Большай увагі заслугоўвае гісторыя 
Наваградскага ваяводства і навагрудскай магдэбургіі (ізноў жа, пры умове наяўнасці 
рэпрэзентатыўных крыніц). Вельмі цікавай праблемай, хаця і нялёгкай для навукова-
га вырашэння, з’яўляецца праблема суадносін адмоўнага і станоўчага ў развіцці горада 
на працягу існавання Рэчы Паспалітай. Урэшце, высвятленню значэння Наваградка ў 
гісторыі ВКЛ і Рэчы Паспалітай дапаможа распрацоўка тэмы пад умоўнай назвай “Во-
браз Наваградка XIII – XVIII ст. у свядомасці людзей таго часу”.

На шляху далейшага набыцця і паглыблення гістарычных ведаў навукоўцы павінны 
абапірацца на дасягненні сваіх папярэднікаў. Важкі ўклад у гістарыяграфічную скар-
бонку шносяць і сучасныя беларускія даследчыкі. Яны ўжо нямала зрабілі для вывучэн-
ня мінулага Навагрудка і, хочацца спадзявацца, зробяць яшчэ больш.
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