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Уводзіны 
 

Самыя старажытныя сведкі гісторыі Беларусі – камяні. Яны ж і самыя 
першыя натхняльнікі яе культурнай дзейнасці і развіцця зямной цывілізацыі. 
Шмат буйных і дробных камянёў ствараюць непаўторны выгляд беларускіх 
краявідаў. Іх можна сустрэць і ў полі, і ў лесе, каля вялікіх і малых дарог, на 
ўзгорках і ў нізінах. Складаецца ўражанне, што яны вылезлі з-пад зямлі 
падыхаць паветрам. 

3 далёкіх часін таямнічыя камяні выклікалі ў людзей асаблівую цікавасць 
і глыбокую пашану. Людзі здаўна выкарыстоўвалі камяні ў гаспадарчай 
дзейнасці. 3 іх рабілі прылады працы і зброю, будавалі замкі, храмы і млыны, 
імі брукавалі дарогі. Самыя незвычайныя з камянёў, асабліва тыя, якія 
вылучаюцца памерамі, нязвыклай формай, ушаноўваюцца народам (Дадатак 1). 

Аднойчы на ўроку “Чалавек і свет” настаўніца нам расказала пра 
незвычайна вялікі камень, які знаходзіцца непадалёк ад яе роднай вёскі, у лесе. 
Яны, калі былі малыя, там вельмі часта і доўга гулялі, то ў хованкі, то проста 
скакалі зверху. Нам вельмі захацелася пабачыць гэты цуда-камень. І сапраўды, 
калі давялося там пабываць – уражанням не было канца. Але наша цікаўнасць 
на гэтым не скончылася. Наадварот, з’явілася ідэя даследаваць гэты аб’ект, 
паўстала пытанне: як і калі з’явіўся тут гэты велікан? Гэта адзіны камень-
асілак, ці ёсць яшчэ аналагі на тэрыторыі Пятрэвіцкага сельскага Савета? Якія 
тайны захоўваюць у сабе гэтыя камяні-прыгажуны? 

Тэма даследчай работы “Маўклівыя сведкі сівой даўніны: пятрэвіцкія 
валуны”.  

У наш час усё часцей мы чуем пра неабходнасць вывучэння гісторыі 
сваёй малой радзімы. А для гэтага нават сама прырода нам гатова раскрыць 
таямніцы, якія скрывае наша родная пятрэвіцкая зямля. 

Мэта работы: даследаванне гісторыі прыродных аб’ектаў на тэрыторыі 
Пятрэвіцкага сельскага Савета ў мэтах пашырэння ведаў пра гісторыю сваёй 
малой радзімы . 

Рэалізаваць пастаўленую мэту дапамогуць наступныя задачы: 
− даследаваць прыродныя аб’екты малой радзімы – камяні, якія 

падыходзяць па характарыстыцы да катэгорыі валуны; 
− прасачыць гісторыю іх з’яўлення на тэрыторыі Пятрэвіцкага сельскага 

Савета; 
− вызначыць іх адметныя асаблівасці і каштоўнасныя якасці. 
Прадметам даследавання з’яўляюцца геалагічныя помнікі на тэрыторыі 

Беларусі, якія поўняцца разнастайнай і багатай інфармацыяй пра падзеі 
мінулага чалавецтва. 

Аб’ект даследавання – камяні-валуны, якія знаходзяцца на тэрыторыі 
Пятрэвіцкага сельскага Савета. 
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Калі быў распачаты працэс даследавання, адразу стала зразумела, што 
наша даследаванне будзе мець добры вынік. У літаратуры сустракаецца вельмі 
мала матэрыялу пра геалагічныя помнікі Беларусі і нават вядомыя навукоўцы 
прызываюць мясцовых краязнаўцаў, якім неабыякава гісторыя не толькі малой 
радзімы, але і Беларусі, а таксама і ўсяго чалавецтва, даражыць, вывучаць і 
захоўваць камяні Бацькаўшчыны як сакральныя аб’екты і помнікі. Матэрыялы 
даследчай працы пашыраць фонды школьнага краязнаўчага музея, а таксама 
будуць карыснымі для ўрокаў гісторыі “Наш край” і краязнаўчай геаграфіі. 
Даследаванне па гэтай тэме толькі пачынаецца, таму па меры паступлення 
новай інфармацыі работа будзе папаўняцца новымі гіпотэзамі, фактамі і 
каментарыямі.  

 
 

Гісторыя з’яўлення камянёў-валуноў на пятрэвіцкай зямлі 
 
З энцыклапедыі мы даведаліся, што валун – гэта абломак горнай пароды 

(галоўным вобразам, гранітных і іншых вапнавых парод), перанесены 
ледавікамі на далёкія адлегласці ад месца ўтварэння, які мае дыяметр па ўсім 
восям звыш 10 сантыметраў да некалькіх метраў. Валуны, памеры якіх 
большыя за 3 метры, называюць камлыгамі. На тэрыторыі Пятрэвіцкага 
сельскага Савета ў лясным масіве і на палях сустракаецца вялікая колькасць 
малых валуноў.  

Але адкуль ім давялося трапіць на гэтыя месцы? Існуюць розныя версіі, 
нават і пра касмічнае паходжанне гэтых аб’ектаў, але мы паспрабуем 
даследаваць, якое месца з’яўляецца сапраўднай радзімай гэтых камянёў – 
асілкаў. 

Вызначана, што нябачнай і нязнанай сілай, якая перацягнула гэтыя 
агромністыя камяні, быў ледавік. Ды не адзін! Сцвярджаюць: ледзяныя 
прышэльцы прыходзілі да нас за апошнія 700–800 тысяч гадоў чатыры разы. У 
тыя далёкія часы яны менавіта столькі разоў накрывалі ў асноўным паўночную, 
паўночна-заходнюю, бывала нават цэнтральную часткі Беларусі. Даследчыкі, 
вывучаючы перыяды зледзянення на Беларусі, прыйшлі да высновы, што 
найбольшую плошчу распаўсюджвання меў скандынаўскі ледавік, мяркуючы 
па тым, што ў новаледавіковы час пераважаў разнос валуноў скандынаўскага 
паходжання. 

З вялікімі, шматмятровымі глыбамі ледзянога панцыру сюды прыносіла 
кавалкі скал і масы пяску, якія гэты “бульдозер”, пераадольваючы адлегласці ў 
шматлікія сотні кіламетраў, адначасова паспяваў заграбаць і насыпаць сабе на 
“плечы”. Каменне, якое цяпер раскідана па тэрыторыі Беларусі, ледавік лёгка 
адколваў ад гор Скандынавіі і Карэліі і нават з марскога дна Балтыйскага мора. 
Таму, менавіта там, на поўначы, знаходзіцца радзіма нашых пятрэвіцкіх 
валуноў. Падарожжа “з варагаў у ліцвіны” было для рэшткаў паўночных гор 
нялёгкім і незвычайным: пачыналі яны яго вуглаватымі, з вострымі краямі на 
месцах сколаў, а на новае месца жыхарства прыбылі круглымі, абкатанымі, 
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быццам бы марская галька. Такія валуны маюць моцна счасаную пляскатую 
верхнюю роўніцу, выразна адмежаваную ад астатняй паверхні. Як правіла, яны 
пакрыты паралельнымі драпінамі або глыбокімі ледавіковымі шрамамі. 
Напрамак такіх драпінаў паказвае шлях руху ледавіка. Праўды тыя камяні, што 
перамяшчаліся ў лепшых умовах, наверсе ледзянога панцыру, маглі застацца 
амаль такой жа формы, як і на пачатку свайго шляху. 

Існуе шэраг прычын, якія аказваюць значны ўплыў на выгляд 
ледавіковага каменя: гэта ў першую чаргу пачатковая форма адломка, які быў 
уцягнуты ў ледавіковую апрацоўку. Рух ледавіка аказвае больш інтэнсіўнае 
ўздзеянне на грані і плоскасці валуна, а яго агульная форма мяняецца марудна. 
На захаванасць першапачатковай формы ўплываюць таксама такія якасці 
пароды, як цвёрдасць, слайкаватасць, крохкасць, зярністасць і іншыя паказчыкі. 
Так, дзякуючы цвёрдасці менш паддаюцца ледавіковай апрацоўцы масіўныя, 
тонкакрышталічныя пароды. Розныя сланцаватыя і слайкаватыя камлыгі пры 
сколах утвараюць пляскатыя формы. Вапнякі і даламіты з-за крохкасці, 
наадварот, маюць вострыя вуглы і сколы. Валун можа складацца з розных 
парод, якасці якіх таксама розныя. У працэсе ледавіковай апрацоўкі такія 
валуны разбураюцца з неаднолькавай інтэнсіўнасцю, што прыводзіць да 
ўзнікнення неаднастайных форм. 

Яшчэ цікавы факт, што камяні быццам з зямлі растуць. Так яно і ёсць. 
Увесь час валуны пакрысе “выходзяць” на паверхню ў выніку пульсацый: пасля 
дажджу глеба разбухае і ўздымаецца, а пры высыханні сціскаецца. 

Гэтаму садзейнічае і неаднаразовае замярзанне вады пад камянямі, бо 
паступова лёд выштурхоўвае іх навонкі. З’яўленню новых камянёў спрыяе і 
сталы, але неадчувальны і нябачны для чалавека землятрус, які амаль штодня 
адбываецца па ўсёй планеце. 

Сярод валуноў пераважаюць аскепкі магматычных і метамарфічных 
горных парод: граніты рапаківі, дыярыты, кварцавыя пароды, гнейсы і інш. 
Шмат якія камяні ўтрымліваюць нікель, кобальт, хром, ванадый і іншыя 
мікраэлементы. Гэтых мікраэлементаў у дзясяткі і сотні разоў больш, чым у той 
глебе, дзе яны знаходзяцца. Ледавіковыя валуны з’яўляюцца іх прыроднымі 
канцэнтратамі і ўзбагачаюць глебу мікраэлементамі [1, с. 11] 

Валун, знойдзены ля вёскі Вуглы (дадатак 2) памерамі: 234× 131×151, мае 
акруглую форму з добраадшліфаванымі бакамі. Складаецца з цвёрдай горнай 
магматычнай пароды скандынаўскага тыпу – габро (інфармацыя правяраецца). 
У больш вузкай частцы мае два выступы з гладкаадшліфаванымі бакамі. 

Валун, знойдзены непадалёк былой вёскі Станкевічы (дадатак 3) мае 
памеры: 216×193×87. Па складзе адрозніваецца ад папярэдняга. Рыхлая 
структура, нагадвае дробназярністы чырвона-шэры граніт, пераплятаецца з 
часцінкамі больш цвёрдай пароды цёмнага колеру (інфармацыя правяраецца). 
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Паданні пра камяні пятрэвіцкага краю 
Культ камянёў вядомы з першабытных часоў. Пакланенне валунам – гэта 

ўніверсальная з’ява, якая характэрна для большасці народаў і для многіх 
рэлігій. На тэрыторыі Беларусі культ камянёў спалучаецца як з паганскімі, так і 
хрысціянскімі вераваннямі. Прычына абагаўлення камянёў – іх спецыфічныя 
якасці: нашых продкаў уражвалі цвёрдасць камня, яго непахіснасць, 
нязменнасць у параўнанні з жывой прыродай. У сваю чаргу, гэтыя якасці і далі 
падставы верыць, што камень – неўміручая істота. У вычасаных ледавіком 
каменных формах продкі бачылі людскія твары, сляды, адбіткі рук, абрысы 
жывёл [1, с. 3] 

Са старажытных часоў захаваліся паданні, пра вераванні беларусаў-
язычнікаў. Адно з іх сцвярджае, што камяні раслі, як дрэвы ці людзі. Таму 
нароўні з вялікімі сустракаюцца малыя, якім яшчэ трэба расці. Так было 
заўсёды, і працягвалася б надалей. Але... аднойчы сам Бог хадзіў па нашай 
зямлі і збіў нагу аб камень. Зрабілася Яму балюча, раззлаваўся Ён і пракляў 
камяні. Ад таго, упэўнены беларусы, цяпер камяні і не растуць або растуць 
зусім незаўважна.[1, ст. 4] 

Сустракаюцца паданні, дзе сцвярджаецца, нібыта некаторыя камяні раней 
былі жывымі істотамі: людзьмі ці жывёламі, але за працу ў вялікае свята або за 
парушэнне жыццёвых правіл ці ў выніку праклёну яны скамянелі. Звычайна 
такое пакаранне чакала аратых разам з валамі за працу на Вялікдзень. Паданне 
пра акамянелую жанчыну можна было пачуць і на пятрэвіцкай зямлі. 
Расказвалі, што было быццам бы так: 

У вёску прыйшоў Бог або Хрыстос у абліччы старца ці жабрака і 
папрасіўся пераначаваць. Ніхто не хацеў пускаць яго да сябе ў хату. I толькі 
адна бедная ўдава (салдатка) дала яму прытулак, зварыла міску нішчымнай 
заціркі і накарміла падарожнага. Назаўтра раніцай у хаце з’явілася шмат хлеба і 
іншага дабра. Але старац сказаў жанчыне ісці за ім і не азірацца. Калі яны 
адышлі ад вёскі на значную адлегласць, то ззаду раптам пачуўся шум, трэск і 
енкі людзей. Жанчына не вытрымала і азірнулася. На месцы вёскі ўжо было 
возера, а сама яна за парушэнне наказу скамянела [1, с. 56] 

Камень-валун, які быў намі знойдзены ў лесе, таксама вельмі падобны на 
акамянелую галаву ці то вярблюда, ці то кіта, а можа быць якой-небудзь яшчэ 
больш старажытнай жывёлы. Як вы лічыце? (дадатак 2)  

Наконт гісторый, звязаных з дадзеным аб’ектам, пакуль нічога невядома. 
Даследаванне вядзецца. 

 
 

Заключэнне 
Падчас даследавання мы ўпэўніліся, тэрыторыя Пятрэвіцкага сельскага 

Савета, была таксама пакрыта ў мінулым ледавіком, які прыйшоў да нас са 
Скандынавіі. Доказам таму з’яўляюцца знаходкі валуноў па сваім саставе 
вельмі падобныя на састаў горных парод Скандынавіі, а таксама гарысты 
рэльеф, які склаўся пад уплывам актыўнай дзейнасці ледавіка.  
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На тэрыторыі пятрэвіцкага краю месціцца вялікая колькасць камянёў, 
сярод іх ёсць камяні вялікіх памераў – валуны (дадатак 4), якія яшчэ неабходна 
даследаваць. Гэтыя камяні каштоўныя не толькі сваёй формай і незвычайным 
складам. Яны нясуць багатую інфармацыю пра працэсы ледавіковага перыяду, 
а таксама жыццё і быт людзей у мінулым, таму што яны фарміравалі духоўны 
свет беларусаў, з імі звязаны разнастайныя легенды і паданні. З гэтых 
матэрыялаў мы можам даведацца, што шанавалі людзі, чаго яны баяліся, чым 
жылі. 

Але, апошнім часам дзейнасць чалавека, накіраваная на забеспячэнне 
толькі сваіх асабістых патрабаванняў, дрэнна адбіваецца на захаванасці 
камянёў-валуноў – гэтых маўклівых сведкаў сівой даўніны. Многія з іх былі 
знішчаны ў гады камуністычнай барацьбы з рэлігіяй. Іх разбівалі для 
будаўніцтва дарог, закопвалі ў полі падчас ворыўных і меліярацыйных прац, 
скідвалі ў вадаёмы. Нават і цяпер знойдзеныя намі валуны, ляжаць скінутыя ў 
гурбы, часам напаў у зямлі, у непраходных месцах, што мяшае іх 
даследаванню. Да таго ж, не ўсе валуны падобнага кшталту ў нас зафіксаваны, 
даследаваны і ўзяты пад ахову.  

Вялікая праца па выяўленні і вывучэнні валуноў пятрэвіцкага краю чакае 
нас. Наперад за працу! 

 
Калi б магло каменне гаварыць, 
Дык таямнiцы нашае зямлiцы 
Надзiва нам яно магло раскрыць 
Такiя, што i ў снах не могуць снiцца! 
Эпох далёкiх сведкi валуны, 
Ледавiкоў вандроўнiкi-бадзягi, 
Мiльён гадоў маўчаць i хоць бы хны! 
Мне ж чуцен голас скандынаўскай сагi. 
.................................. 
Калi б магло каменне гаварыць 
Суровай сiлай, мовай абурэння, 
Яно б сказала: спадары сябры 
У самы раз пара збiраць каменне! 

 
Алесь Звонак 
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