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У 2012 г. сто ль на му гораду пер ша га дзяр жаў на
га ўтва рэн ня на тэ ры то рыі Беларусі – По лац ку спаў
ня ец ца 1150 год. По лацк – адзін са ста ра жыт ней шых 
га ра доў Усходняй Еў ро пы, які по бач з Ноў га ра дам  
і Кі е вам зга да ны ў ле та пі сах пад 862 г. 

Полацкая зямля – дзяржава, у межы якой на пра
ця гу XI–XIII стст. ува ходзі ла на се ль ніц т ва паў ноч
на га і час т кі цэнтральнага рэ гі ё наў тэ ры то рыі Бе
ла ру сі. Да апош ніх дзе ся ці год дзяў Х ст. у По лац ку 
пра ві лі кня зі, якіх мож на яш чэ ата я са міць з князямі 
пле мян ной па ры. Пер шым у ле та пі се пад 980 г. зга
да ны по лац кі князь Раг ва лод, які «прыйшоў зза мо
ра». У тым жа 980 г. гэ ты князь разам са сва ёй ся м ’ ёй 
быў за бі ты наў га род с кім кня зем Уладзі мі рам Свя
тас ла ві чам, які пас та віў сва ёй мэ тай за няць Кі еў с кі 
стол і ўзначаліць тую ім пе рыю, якую ўтва ры ла ды
нас тыя Ру ры ка ві чаў у складзе Кіеўскай і Наў га род
с кай зем ляў. Паколькі По лац кае княства зна ходзі ла  
ся па між дадзе ны мі зем ля мі, яно так са ма ме ла важ
нае значэнне ў па лі тыч ных ад но сі нах. Стра ціў шы 
свай го князя Раг ва ло да, По лац кае княс т ва па па ла  
ў за леж насць ад Уладзі мі ра Свя тас ла ві ча, а дач ка 
Раг ва ло да Рагнеда бы ла пры му ша на стаць ад ной  
з яго жо нак. Але ўжо нап ры кан цы Х ст. Раг не да ра зам  
з сы нам Ізяс ла вам па вяр ну ла ся на радзі му і з та го 
часу ў По лац ку ўста ля ва ла ся адноўленая ды нас тыя 
кня зёў Раг ва ло да ві чаў (па дзе ду Ізяс ла ва). Тое, што 
Ізяслаў быў не толькі ўну кам Раг ва ло да, але і сынам 
Уладзі мі ра Свя тас ла ві ча (гэта зна чыць так са ма Ру ры
ка ві чам), ве ра год на ляжыць у ас но ве мно гіх кан ф лік
таў, якія вы ні ка лі па між по лац кі мі і паў д нё ва рус кі мі 
кня зя мі і ад люс т ра ва ны ў ле та пі сах і ін шых кры ні цах.

Неаднаразова ра бі лі ся за ха ды з бо ку паў д нё
ва рус кіх князёў пад па рад ка ваць По лац кую зям лю 
Кі е ву, але гэтыя спробы аказ ва лі ся без вы ні ко вы мі. 
То ль ко нап ры кан цы 1130х га доў на пра ця гу двух 
га доў дзеці кі еў с ка га кня зя бы лі на мес ні ка мі ў По
лац кай зямлі, калі з да па мо гай по лац ка га баярства 
яму ўда ло ся ад п ра віць не па кор ных «рагваложычаў» 
у Ві зан тыю на пе ра вы ха ван не. А ўжо ў 1132 г. По
лацк і По лац кая зямля зноў бы лі пад кі раў ніц т вам 
Ва сі ль ка Свя тас ла ві ча (унука Усяс ла ва Ча радзея). 

Да лей шы лёс По лац кай зям лі быў такім жа, як і Кі еў
с кай дзяр жа вы. На зме ну ім ста лі прыходзіць больш 
дроб ныя княс т вы – ўдзелы, якія выдзе лі лі ся з гэ тых 
па лі тыч ных струк тур. Не ка то ры прамежкавы час 
ра бі лі ся спробы за ха ваць ядро дадзе ных дзяр 
 жаў – «Кіеўскую Русь» і «Полацкую во ласць», якія 
выс ту па лі ў якасці ка лек тыў ных ула дан няў наш чад 
каў Ру ры ка ві чаў і Раг ва ло да ві чаў. Але барацьба за 
ўладу і па шы рэн не аса біс тых ула дан няў удзе ль ных 
кня зёў вый ш ла на пер шы план і пры вя ла да кан чат
ко ва га рас па ду некалі буй ных тэ ры та ры я ль напа лі
тыч ных ут ва рэн няў Ус ход няй Еўропы.

У дадзеным збор ні ку прад с таў ле ны ма тэ ры я лы 
ар хе а ла гіч ных дас ле да ван няў на са мым ран нім па
се ліш чы старажытнага По лац ка – га радзіш чы пле
мя нной па ры, з яко га па ча ла ся гіс то рыя го ра да. Так
са ма не аб дзе ле ны ўва гай асоб ныя ві ды выт вор час ці 
ў ся рэд не вя ко вым По лац ку, не ка то рыя комплексы  
рэ чаў, зда бы тыя ў апош нія гады пры ар хе а ла гіч
ных рас коп ках. Пры водзіц ца грун тоў ная ха рак
та рыс ты ка ма тэ ры я лаў ан т ра па ла гіч ных дас ле да
ван няў на се ль ніц т ва старажытнага По лац ка і По
лац кай зям лі.

Некаторыя ар ты ку лы прыс ве ча ны вы ні кам да 
с ле да ван ня ўдзе ль ных цэн т раў По лац кай зям лі: Друц
ка, Ла гож с ка, дзе ад люс т ра ва ны розныя ас пек ты 
іх гіс та рыч ната паг ра фіч на га раз віц ця, даецца ха
рак та рыс ты ка ма тэ ры я ль най і ду хоў най ку ль ту ры, 
адз на ча ны нап ра мак шля ху «з ва ра гаў ў грэкі» праз 
Ві цебск. У 947 г. княгіня Во ль га вы ка рыс та ла гэты 
шлях пад час вандроўкі на поў нач з мэтай аб дзяр
жаў лен ня пле мян ных тэ ры то рый.

Сярод вынікаў, ат ры ма ных пры ап ра цоў цы ар
хе а ла гіч ных ма тэ ры я лаў, зда бы тых у рас ко пах, ёсць 
так са ма і вы ні кі па рас п ра цоў цы дэн д рах ра на ла гіч
най шка лы ста ра жыт на га Ві цеб с ка і выз на чэн ні тэр
мі на спі лоў кі дрэ ва, з яко га вы раб ле ны выпадкова 
зной дзе ны ў р. Дры се «расонскі ідал». Усе дадзе ныя 
ма тэ ры я лы ўведзе ны ў на ву ко вы зваротак упер шы
ню, ма юць вя лі кае на ву ко вае зна чэн не і не сум нен на 
вык лі ка юць ці ка васць навуковай су по ль нас ці і тых, 
ка му не абы я ка ва ста ра жыт ная гіс то рыя Бе ла ру сі.

ПРАД МО ВА

В. М. Ляўко,  
док тар гіс та рыч ных навук,  

пра фе сар
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У сучаснай ку ль ту ры музей з’яў ля ец ца шмат
фун к цы я на ль ным са цы я ку ль тур ным ін с ты ту там, 
ад ным з ас ноў ных кам па нен таў сфе ры ку ль тур най 
спад чы ны. Па шы рэн не межаў му зей най дзейнасці 
свед чыць аб тым, што яна на бы вае ўсё большае са
цы я ку ль тур нае зна чэн не. Музей стаў мес цам раз
віц ця ку ль тур най раз нас тай нас ці, якая ў сваю чар гу 
ста ла ха рак тэр най рысай сён няш ня га жыцця, здо ль
най про ціс та яць гла ба ль най ку ль ту ры і гла ба ль най 
ідэн тыч нас ці. Сён ня праблема за ха ван ня гіс то ры ка
ку ль тур най спадчыны ста ла ве ль мі актуальнай. Ад
ным з най больш ап ты ма ль ных спо са баў за ха ван ня 
і вы ка рыс тан ня спад чы ны з’яў ля ец ца яе му зе е фі ка
цыя. У рам ках дзей нас ці му зе яўза па вед ні каў, якія 
ар га ні зу юць розныя віды му зе е фі ка цыі пом ні каў, 
ад бы ва ец ца аб ’ яд нан не функцыі за ха ван ня і вы ка
рыс тан ня спадчыны шля хам ук лю чэн ня му зе е фі ка
ва на га ася род дзя ў су час ную ку ль ту ру.

Для дадзенай ра бо ты важнае зна чэн не мае кан
цэп ту а ль ная трак тоў ка му зея як са цы я ль на ку ль тур
на га інстытута, які зай мае сваё спе цы фіч нае мес ца  
ў жыц ці гра мад с т ва. Пры ўсёй раз нас тай нас ці на
вей шых тэн дэн цый раз віц ця му зе яў галоўнымі за
с та юц ца ад но сі ны наведвальніка му зея да гіс та
рыч ных тра ды цый і ку ль тур най спадчыны. Перад 
му зе ем ста іць два я кая мэ та: за ха ван не ку ль тур най 
спад чы ны для будучых па ка лен няў і ад к рыц цё ку
ль тур най спад чы ны для су час ні каў.

Навуковых дас ле да ван няў аб удзе ле му зе яў го
ра да ў пра цэ се за ха ван ня ку ль тур най спад чы ны і му
зе е фі ка цыі помнікаў як у за меж най, так і ў ай чын най 
лі та ра ту ры няма. Тым не менш Полацк з’яў ля ец ца 
знач ным гіс то ры каку ль тур ным комплексам на шай 
кра і ны з сус вет на вя до мы мі пом ні ка мі і пэў ны мі 
му зей ны мі тра ды цы я мі ў справе му зе е фі ка цыі не 
то ль кі асобных гіс то ры какультурных каш тоў нас
цей, але і тэ ры то рый. Ме на ві та та му ў якасці дас ле
да ван ня ўзята сет ка музеяў, аб ’ яд на ных у струк ту ру 
Нацыянальнага По лац ка га гіс то ры какультурнага 
му зеяза па вед ні ка. Прад ме там дас ле да ван ня з’яў ля
юц ца асаб лі вас ці фун к цы я на ван ня і развіцця ін с ты
ту та музея і яго ро ля ў ін тэр п рэ та цыі, прэ зен та цыі 
і за ха ван ні ку ль тур най спад чы ны на фо не ку ль тур
най прас то ры гіс та рыч на га го ра да.

Дадзеная тэма бы ла цесна звя за на з пра цэ сам 
пад рых тоў кі на ву ко вых ма тэ ры я лаў для на мі на цыі 
пом ні каў По лац ка (Сафійскага са бо ра і Спа саПра

аб ра жэн с кай царквы) на ўклю чэн не іх у Спіс сус вет
най ку ль тур най спад чы ны ЮНЕС КА. З гэ тай на го
ды пра а на лі за ва ны ар ты ку лы Кан вен цыі ЮНЕС КА 
па ахо ве сус вет най культурнай і пры род най спад чы
ны [1]; юры дыч ныя крыніцы, якія рэ гу лю юць пра
цэ сы аховы і рэс таў ра цыі пом ні каў у Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь [2]; ар ты ку лы Г. Кан д ра ць е вай і І. І. Ма
ка вец ка га аб за ха ван ні пом ні каў сусветнай спад чы
ны ў Бе ла ру сі і Ра сіі [3, 4]. Най больш знач ны мі для 
на ву ко вай ра бо ты па ства рэн ні кан цэп цыі і стра тэ
гіі за ха ван ня ку ль тур най спадчыны По лац ка ста лі: 
«Дэкларацыя пра воў культуры» Д. С. Лі ха чо ва [5]; 
пра ца В. В. Глін ні ка аб гістарычных цэн т рах га ра
доў Бе ла ру сі [6] і да дат кі да пас та ноў ура да Санкт
Пе цяр бур га аб за ха ван ні ку ль тур най спад чы ны [7].

Кан цэп ту а ль най мэтай На цы я на ль на га По лац
ка га гіс то ры каку ль тур на га музеяза па вед ні ка з’яў
ля ец ца му зе е фі ка цыя гіс та рыч ных раёнаў го ра да  
і яго цэн т ра. У выніку му зе е фі ка цыі да адзі нац ца ці 
ўжо іс ну ю чых му зе яў у хут кім ча се будзе да лу ча ны 
яш чэ адзін, які да поў ніць агу ль ную эк с па зі цыю. На
пе радзе – ства рэн не му зе яў, му зе е фі ка цыя пом ні каў 
ар хе а ло гіі і рэс таў ра цыя помнікаў ар хі тэк ту ры, якія 
ра зам з тымі тэ ры то ры я мі, што да іх пры ля га юць, 
бу дуць прыс та са ва ны пад му зей ныя эк с па зі цыі.

Музеефікацыя пом ні каў – гэ та спе цы фіч ны нап
ра мак му зей най дзей нас ці. Яе сут насць у пе раў т ва рэн
ні нерухомых пом ні каў гісторыі і ку ль ту ры (і пры род
ных аб’ектаў) ў аб ’ ек ты му зей на га па ка зу з мэ тай ак
тыў на га ўклю чэн ня ў сучасную ку ль ту ру пры ўмовах 
мак сі ма ль на га за ха ван ня, выяўлення іх гіс то ры каку
ль тур най, навуковай і эс тэ тыч най каш тоў нас ці.

На тэрыторыі на шай краіны му зе е фі ка цыя пом
ні каў па ча ла ся ў 20ыя га ды XX ст. ва ўмо вах на цы я
на лі за цыі ма ён т каў, кляш та раў і хра маў. У той час 
му зей нае вы ка рыс тан не было най леп шым, а час
цей – адзі на маг чы мым спо са бам за ха ван ня ку ль
тур най спад чы ны.

У 1920х гадах па чаў ся пра цэс зак рыц ця «ідэа
лагічна шкод ных» пом ні каўмузеяў і прыс та са ван
не іх пад на род на гас па дар чыя пат рэ бы ці пад эк с
па зі цыі, якія не ме лі ад но сін да са мо га пом ні ка.  
У 1930–40ыя га ды для бо ль шас ці пом ні каў ар хі
тэк ту ры му зей нае вы ка рыс тан не аз на ча ла раз мяш
чэн не ў іх ін тэ р ’ е рах эк с па зі цый, якія ігнаравалі 
ку ль тур ную каш тоў насць помніка ці су пя рэ чы лі ёй 
(атэістычныя эк с па зі цыі ў хра мах).

АР ТЫ КУ ЛЫ

Т. А. Джу ман та е ва, На цы я на ль ны По лац кі гіс то
ры каку ль тур ны му зейза па вед нік, на мес нік ды
рэк та ра па на ву ко вай ра бо це, кан ды дат ку ль ту
ра ло гіі (г. По лацк) 

Музеефікацыя гіс то ры ка-ку ль тур ных пом ні каў  
як час т ка пра цэ су ад рад жэн ня і за ха ван ня спад чы ны
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Тэрмін «музеефікацыя пом ні каў» [8, с. 390–393] 
з’я віў ся ў са вец кай му зе я ло гіі ў 1950–60х га доў 
пад час ар га ні за цыі пер шых на тэ ры то рыі СССР му
зе яўза па вед ні каў і буй на маш таб ных ра бот па рэс
таў ра цыі ку ль тур най спад чы ны. У 1970–1980 гг. 
му зе е фі ка цыя пачала пра дуг лед ж ваць не то ль кі да
с ле да ван не, кан сер ва цыю, рэс таў ра цыю, за ха ван не 
і ін тэр п рэ та цыю пом ні ка, але ў вык люч ных выпад
ках і на ву ко вую рэ кан с т рук цыю стра ча ных час так.

Важнейшым да сяг нен нем су час най му зе я ло гіі 
ста ла ўклю чэн не ў ар бі ту музеефікацыі ку ль тур
нагіс та рыч на га і пры род на га ася род дзя, а так са ма 
асоб ных эле мен таў ладу люд с ко га жыц ця і ві даў 
дзей нас ці.

На падставе на за па ша на га му зе емза па вед ні кам  
прак тыч на га во пы ту ідзе інтэнсіўны пра цэс рас
п ра цоў кі і тэарэтычнага аб г рун та ван ня ас ноў ных 
прын цы паў му зе е фі ка цыі по лац кіх пом ні каў. Ся род 
іх вы лу ча ец ца пат ра ба ван не ад на ча со ва га ства рэн
ня рэс таў ра цый на га праекта і пра ек та музейнага 
вы ка рыс тан ня. Рас п ра цоў ва юц ца методыкі па шы
рэн ня ахоў ных зон за па вед ні ка (мал. 1), выз на чэн
ня ап ты ма ль ных рэ жы маў эк с п лу а та цыі пом ні каў, 
прас то ра вай ар га ні за цыі экспазіцый, форм эк с па
зі цый на га аб с та ля ван ня для му зе яўпомнікаў. Пры 
вы ка рыс тан ні пом ні каў ар хі тэк ту ры пад му зей ныя 
эк с па зі цыі пра соч ва ец ца ім к нен не звес ці да мі ні
му му ды са нанс па між ар хі тэк тур напрас то ра вым 
ася род дзем і прыў не се ны мі элементамі эк с па зі цыі 
(экс па натамі, аб с та ля ван нем). Пры му зе е фі ка цыі  
ў якасці са мас той на га аб ’ ек та паказу вя лі кае зна
чэн не на да ец ца на ву ко вай рэ кан с т рук цыі цэ лас на га 
ан сам б ля ар хі тэк ту ры, жы ва пі су, прад ме таў мэб лі  
і дэ ка ра тыў напрык лад но га мас тац т ва, а ў вы пад
ках значных страт у ін тэ р ’ е рах – рас к рыц цю мас
тац ка га зна чэн ня пом ні ка пры дапамозе му зей ных 
сродкаў – му зы кі, ас вят лен ня, тэх ні кі.

У план му зе е фі ка цыі По лац ка за па вед ні кам 
былі ўклю ча ны асоб ныя пом ні кі як ар хі тэк ту ры, так 
і ар хе а ло гіі. Складаныя праб ле мы ўзнікаюць пры 
му зе е фі ка цыі помнікаў ар хе а ло гіі. Му зей нае вы ка
рыс тан не – гэта адзі ная маг чы масць ук лю чэн ня іх 
у су час ную ку ль ту ру. Ар хе а ла гіч ны аб ’ ект, які не 
му зе е фі ка ва ны ад ра зу пас ля рас ко пак, страчваецца. 

Гэтыя помнікі за па вед ні ка ма юць вы со кі ўзро
вень ін фар ма цый на га па тэн цы я лу. Паняцце «інфар
мацыйны па тэн цы ял» му зей на га прад ме та (рухо ма
га і не ру хо ма га) ук лю чае ў сябе як вя до мую інфар
мацыю аб прад ме це, яго «інфармацыйнае по ле», так 
і сха ва ную. Ін фар ма цый нае поле му зей на га пра
д ме та вя до ма дас лед чы ку ў сцёр тым, збяд не лым 
вы г лядзе, але ў пра цэ се працы з пом ні кам яно мо
жа быць на рош ча на з улі кам по шу ку «прывязкі» да 
пэў на га гіс та рыч на га працэсу, вы яў лен ня зна ка вых 
фун к цый аб ’ ек та, ус та наў лен ня асаб лі вас цей, дэ та
ляў, пад ра бяз нас цей, звя за ных з яго бы та ван нем; 

гэ та зна чыць атрымання «інфармацыйнай дак лад
нас ці». Най больш пас пя хо ва гэты пра цэс ажыц цяў
ля ец ца пры вы ву чэн ні рэчаў у ком п лек се. Пер ша
па чат ко ва му зейза па вед нік уяўляе са бой ком п лекс 
су вя зяў, якія за ха ва лі ся (у той ці ін шай сту пе ні) 
па між асоб ны мі пом ні ка мі, што дае аптымальныя 
маг чы мас ці як для вы яў лен ня і на рош ч ван ня ін фар
ма цый на га поля кож на га прад ме та, так і для ўзнаў
лен ня цэльнага і дак лад на га воб ра за эпо хі, ку ль ту
ры, асобы. Дак лад ны вобраз на рад жа ец ца то ль кі  
ў тым вы пад ку, калі ін тэр п рэ та цыя па чы на ец ца ўжо 
на стадыі му зе е фі ка цыі і ўся тэ ры то рыя запаведніка 
ат рым лі вае асэн са ван не як скла да ная, але адзі ная 
эк с па зі цыя. Гэ та ўмо ва на бы вае асаб лі вую важ насць 
там, дзе знач ная час т ка пом ні каў страчана і су вя
зі паміж імі ра зар ва ны. Уз наў лен не гэ тых су вя зяў, 
ад рад жэн не му зей ны мі срод ка мі воб ра заў мі ну лых 
эпох і культур, на рош ч ван не ін фар ма цый ных палёў 
ста но віц ца важ ней шай за да чай му зе е фі ка цыі, а за
дача гэта тым больш скла да ная, чым больш багатыя 
і раз нас тай ныя сувязі бы лі страчаны ў мі ну лым.

Такім чынам, га лоў най кан цэп ту а ль най мэ тай 
за па вед ні ка з’яў ля ец ца пас ля доў ная му зе е фі ка цыя 
гіс та рыч ных раёнаў і цэнтра По лац ка на прын цы пах 
уні ка ль най гіс та рыч най тэрыторыі.

Аднак пад ахо вай дзяржавы зна ходзіц ца то ль
кі час т ка тэ ры то рый, яшчэ мен шы абшар ахоп лі вае 
ахоў ная зо на за па вед ні ка, але, як лі чаць спе цы я ліс
ты, му зе е фі ка цыя по лац ка га гістарычнага цэн т ра 
ў яго фак тыч ных межах маг чы ма [6, с. 7–8]. Тым 
больш што не аб ход насць му зе е фі ка цыі гіс та рыч
ных аб’ектаў уні ка ль най тэрыторыі По лац ка не вык
лі кае сум нен ня.

Паказальнай з’я вай працэсу му зе е фі ка цыі асоб
на га пом ні ка стаў Са фій с кі са бор. Для яго му зе е фі ка
цыі быў пра ведзе ны цэлы ком п лекс ме рап ры ем с т ваў:

– рэстаўрацыя бу дын ка пасля ар хі тэк тур наар хе а
ла гіч ных дас ле да ван няў, якія праводзіў В. А. Булкін;

– кансервацыя і час т ко вая рэс таў ра цыя фрэ сак 
кан ца XI ст., якую пра водзі ла бры га да Спе цы я ль
ных на ву ко вавыт вор чых май с тэ рань Мі ніс тэр с т ва 
ку ль ту ры БССР на чале з рэс таў ра та рам В. Лу ка шэ
ві чам [9, с. 14];

– стварэнне кан цэп цыі прыс та са ван ня пом ні ка, 
аў та ра мі якой ста лі П. А. Рап па порт і В. Р. Слюн чан ка;

– стварэнне эк с па зі цыі Музея гіс то рыі ар хі
тэк ту ры Са фій с ка га са бо ра ў двух залах, ук лю ча
ю чы пад вал;

– стварэнне ўмоў для не аб ход на га тэм пе ра тур
наві ль гот на га рэ жы му;

– стварэнне ўмоў для вы ка рыс тан ня акус ты 
кі бу дын ка;

– усталяванне ар га на і раз мяш чэн не кан цэр т на
га аб с та ля ван ня. 

У музеі спа лу ча ец ца паказ фраг мен таў му роў кі, 
што на ле жыць да розных эта паў будаўніцтва са бо
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ра, па чы на ю чы з ся рэдзі ны XI ст., з агу ль най пра 
с то ра вай струк ту рай ін тэ р ’ е раў помніка. У су куп нас ці 
гэ тыя фраг мен ты, ар хе а ла гіч ныя зна ход кі і да па мож
ны матэрыял (у выг лядзе чар ця жоў, слай даў і ма ке таў) 
уяў ля юць сабой ар га ніч ную эк с па зі цыю ў прастора
ваплас тыч най струк ту ры помніка. Та кая эк с па зі цыя 
валодае паз на ва ль ным па тэн цы я лам, не пат ра буе ўвя
дзен ня скла да на га му зей на га аб с та ля ван ня і аб ’ ём най 
тлу ма ча ль най эк с п лі ка цыі, а так са ма не парушае ар хі
тэк тур на га вобраза бу дын ка (мал. 2, 3).

У ходзе работы над кожным з асоб ных аб ’ ек
таў мы час та вы му ша ны пе раг ля даць пер ша па чат
ко выя мэ ты і ідэі. Трак тоў ка музейнага зна чэн ня  
ар хі тэк тур на га пом ні ка ў пра цэ се музеефікацыі па
він на да пус каць «адкрытую» дас лед чую па зі цыю. 
З’яў лен не новых гіс та рыч ных і навуковых фак таў 
можа быць кры ні цай фар мі ра ван ня новых му зей
ных функцый ар хі тэк тур на га пом ні ка. Зна чэн не 

му зе е фі ка цыі по м ні каў ар хі тэк ту ры па вя ліч ва ец ца 
не аб ход нас цю за ха ваць гіс та рыч ны ар хі тэк тур на
го ра да бу даў ні чы асяродак ва ўмовах га ра доў, якія 
рас туць і раз ві ва юц ца. Сёння ма ла за бяс пе чыць фі
зіч ную за ха ва насць пом ні ка, яго не аб ход на ўклю
чыць у агу ль ны кан тэкст ду хоў най і ма тэ ры я ль най 
дзейнасці. Тым больш што іс ну ю чыя вопыт і прак
ты ка па ка за лі, што ў на шых умовах ні вы яў лен не, 
ні ўлік, ні ахова дзяр жа вы не могуць за бяс пе чыць 
за ха ван не не ру хо мых і рухомых пом ні каў як на
цы я на ль най спад чы ны. Кроп ка выя аб’екты мож
на за хоў ваць і вы ка рыс тоў ваць то ль кі ў пэў ным 
ася род дзі.

Таму неабходна раз г ля даць маг чы масць му зе е
фі ка цыі ўся го гіс та рыч на га цэн т ра Полацка як адзі
на га цэ ла га. Але прак тыч на гэ та маг чы ма то ль кі на 
грун це кан цэп цыі уні ка ль най ку ль тур нагіс та рыч
най тэ ры то рыі.

Мал. 2. Муроўка за ход няй сця ны, якая за ха ва ла ся з ХІ ст. на вы шы ню 8 м.   
Ма кет Са фій с ка га са бо ра ХІ ст. Фраг мент эк с па зі цыі
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У Беларусі існуе тып уні ка ль най гіс та рыч най 
тэ ры то рыі – гэ та гіс то ры каку ль тур ныя музеіза па
вед ні кі. За па вед нік уяў ляе сабой прас то ра вы аб ’ ект, 
дзе ў тра ды цый ным прасторавым і са цы я ль наку ль
тур ным ася род дзі зна ходзяц ца пры род ныя і гіс то
ры какультурныя аб ’ ек ты вык люч най каш тоў нас ці  
і вар тас ці. Гэ та ком п лекс пом ні каў і тэ ры то рый, 
звязаных эт ніч ны мі, эка на міч ны мі, гіс та рыч ны мі 
і ге аг ра фіч ны мі фактарамі [10, с. 14], ак ра мя та го, 
гэта тэ ры то рыя гіс та рыч на га го ра да.

Паколькі бе ла рус кае за ка на даў с т ва не выз на чае 
«гістарычны го рад» як аб ’ ект захавання і не рэг ла
мен туе дзей насць па захаванні гіс то ры каку ль тур
най спад чы ны ў гэ тым напрамку, не аб ход на звяр нуц
ца да да ку мен таў аў та ры тэт ных між на род ных ар га
ні за цый. У ад па вед нас ці з «Рэкамендацыяй аб ахо ве 
і су час най ро лі гіс та рыч ных аб ша раў» (ЮНЕСКА, 

Вар ша ва–Най ро бі, 1976) і «Хартыяй за ха ван ня гіс
та рыч ных га ра доў і га рад с кіх аб ша раў» (ІКАМОС, 
Ва шын г тон, 1987) [1] і з рознымі ін шы мі між на род
ны мі да ку мен та мі, пад «захаваннем гіс та рыч ных 
га ра доў» ма юц ца на ўвазе тыя кро кі, што не аб ход на 
зра біць дзеля ахо вы, за ха ван ня і рэс таў ра цыі такіх 
га ра доў...; так са ма як і для іх раз віц ця і гар ма ніч най 
адап та цыі да су час на га жыцця. Па вод ле «Вашынг
тонскай хар тыі», за ха ван ню пад ля га юць не асоб ныя  
аб ’ ек ты – бу дын кі ды паркі, а ха рак тэр ныя для кан к
рэт на га га рад с ко га аб ша ру ася род ка выя якас ці, якія 
вы лу ча юць гістарычны ха рак тар го ра да, што вы яў ля
ец ца ў такіх эле мен тах, як: 

«а) устойлівая пла ні ро вач ная струк ту ра го ра да, 
выз на ча ная ву лі ца мі і зя ме ль ны мі пляцамі;

б) суадносіны па між бу дын ка мі, азя ле не ны мі  
і ад к ры ты мі прас то ра мі;

Мал. 3. Фраг мен ты фрэскавых рос пі саў і ста ра жыт ныя акон ныя пра ё мы на ўсход няй сцяне,  
якая за ха ва ла ся з ХІ ст. на вы шы ню 12 м
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в) фармальны выг ляд бу дын каў (інтэр’ер і эк с
тэ р ’ ер), выз на ча ны праз маш таб, стыль, памер, кан с т
рук цыю, ма тэ ры я лы, колер і дэ кор;

г) сувязь горада або гарадскога аб ша ру са сва ім 
пры род ным і ру кат вор ным на ва ко ль ным ата чэн нем;

д) разнастайныя фун к цыі, якія го рад або га рад 
с кі аб шар на бы лі з ця гам ча су» [11, с. 39–40].

«Вашынгтонская хар тыя» сцвяр д жае, што лю
бая паг ро за гэ тым якас цям будзе кам п ра ме та ваць 
аў тэн тыч насць гістарычнага горада або гарад
скога аб ша ру.

У Законе «Аб му зе ях і Му зей ным фон дзе Рэс
пуб лі кі Бе ла русь» ёсць ар ты кул 15, які прыс ве ча
ны «Музеямза па вед ні кам», дзе кан с та ту ец ца, што 
«Комплексы і ан сам б лі не ру хо мых ма тэ ры я ль ных 
гіс та рыч наку ль тур ных каш тоў насцей, якія маюць 
асаб лівую навуковую, гістарычную, мемарыяль
ную, мастацкую і (або) эстэтычную вартасць, разам 
з тэрыторыяй, гіс та рыч на і ку ль тур на звя за най  
з імі, па прад с таў лен ні Мі ніс тэр с т ва ку ль ту ры Рэс
публікі Бе ла русь... могуць быць аб ’ яў ле ны Прэ зі
дэн там Рэспублікі Беларусь па яго даручэнні Са ве
там Мі ніс т раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь му зе я міза па вед
ні ка мі» [12, 13]; што іх прававы ста тус выз на ча ец ца 
Са ве там Мі ніс т раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь і што ахо ва 
за па вед ні каў ажыццяўляецца ў ад па вед нас ці з За
ко нам Рэспублікі Бе ла русь «Аб ахове гіс то ры
каку ль тур най спад чы ны» [2]. Ні чо га не ска за на  
ў За ко не аб уні ка ль ных гіс та рыч ных тэ ры то ры ях, 
аб рэг ла мен та ван ні дзейнасці на тэ ры то рыі за па вед
ні ка і ўвогуле аб тым, што такое гіс то ры каку ль тур
ны за па вед нік на са мой спра ве.

Вядома, што уні ка ль ная гіс та рыч ная тэ ры то  
рыя – гэ та цэ лас ны прас то ра вы аб ’ ект, дзе ў тра
ды цый ным прас то ра вым і сацыяльнаку ль тур ным 
ася род дзі зна ходзяц ца гіс то ры какультурныя і пры 
род ныя аб ’ ек ты вык люч най каш тоў нас ці і вар тас ці. 
Адзін камі уні ка ль най гіс та рыч най тэ ры то рыі з’яў
ля юц ца ком п лек сы пом ні каў і тэ ры то рый, звя за ных 
ге аг ра фіч ны мі, эт ніч ны мі, эка на міч ны мі, гіс та рыч
ны мі фак та ра мі. Зразумела, што кроп ка выя аб ’ ек ты 
не маг чы ма ні за ха ваць, ні выкарыстаць без ася род
дзя. Таму цал кам слуш ны мі ўяў ля юц ца вызначэнні 
па няц цяў «музейза па вед нік» і «тэрыторыя музея
за па вед ні ка», якія дае вя до мы му зе яз наў ца А. М. Кал
баска: «Музейза па вед нік – гэ та ком п лекс пом ні каў 
пры ро ды, гіс то рыі, культуры разам з тэрыторыяй, 
на якой яны зна ходзяц ца, што ўяў ляе уні ка ль ную 
гіс та рыч ную, на ву ко вую і ку ль тур ную каш тоў насць. 
Музеіза па вед ні кі могуць быць: бі яс фер ны мі, пры
род ны мі, ку ль тур ны мі, гіс то ры каар хі тэк тур ны мі, 
гіс то ры каар хе а ла гіч ны мі і інш. Тэ ры то рыя, якую 
зай мае му зейза па вед нік, вык лю ча ец ца з се ль с ка
гас па дар ча га ці ін ша га гаспадарчага вы ка рыс тан ня 
і пе ра да ец ца яму на пра вах ка рыс тан ня ў па рад ку, 
пра дуг лед жа ным дзе ю чым за ка на даў с т вам Рэс пуб

лі кі Бе ла русь. На ад ведзе най для му зеяза па вед ні ка 
тэ ры то рыі за ба ра ня ец ца дзей насць, якая су пя рэ
чыць яго фун к цы я на ль на му прыз на чэн ню і мо жа 
негатыўна ўплы ваць на стан за ха ван ня комплексу, 
а так са ма іншая дзей насць, не су мяш ча ль ная з дзей
насцю му зея як ус та но вы ку ль ту ры.

На гэтай тэ ры то рыі адпаведна ста ту ту музея
за па вед ні ка мо гуць быць вы лу ча ны зоны: за па вед
ная – для за ха ван ня і ахо вы найбольш каш тоў ных 
гіс то ры каку ль тур ных, пры род ных ці ін шых ком
п лек саў; эк с па зі цый ная – для ста цы я нар на га экс
панавання буй на маш таб ных му зей ных прад ме таў 
і вы ка рыс тан ня ў ку ль тур напаз на ва ль ных мэтах; 
на ву ко вая – для пра вядзен ня на ву ко вадас лед чай 
дзей нас ці; рэк рэ а цый ная – для ад па чын ку і аб с лу
гоў ван ня на вед ва ль ні каў музея; гас па дар чая – для 
раз мяш чэн ня дапаможных гас па дар чых аб ’ ек таў» 
[10, с. 16]. Не сум нен на, гэ тыя па няц ці павінны стаць 
юры дыч ны мі нор ма мі, ка лі мы дбаем пра за ха ван не 
на цы я на ль най спад чы ны.

На старонках гэ тай работы раз г ля да ец ца адзін  
з іс ну ю чых на тэ ры то рыі Бе ла ру сі тыпаў уні ка ль най 
гіс та рыч най тэрыторыі – гіс то ры каку ль тур ны му
зейза па вед нік.

Як і звычайнаму му зею, музеюза па вед ні ку ўлас
ці вы ўвесь набор тра ды цый ных музейных фун к
цый: ад бор, за ха ван не, вывучэнне і прэ зен та цыя.  
У ад роз нен не ад тра ды цый на га музея ў сіс тэ ме ка
ар ды нат за па вед ні ка па шы ра ец ца сэнс такіх му зе я
ла гіч ных па няц цяў, як «музейны прадмет» і «прэ
зентацыя». Му зей ным прад ме там тут мо жа быць 
пом нік ар хі тэк ту ры, ра мяс т во, мо ва, свя та, цар к
ва..., – усё, што бытуе і бы та ва ла ў пэўным ася род
дзі, што трэ ба ра та ваць ці ад радзіць, за ха ваць і прэ
зен та ваць – не проста пра дэ ман с т ра ваць знешні выг
ляд, а вяр нуць ці ўклю чыць у плоскасць рэ а ль на га 
іс на ван ня. Дру гім ад роз нен нем му зеязапаведніка 
з’яў ля ец ца аба вяз ко вая на яў насць пэўнай тэ ры то рыі 
з людзь мі, якія хочуць у гэ тым пра цэ се браць не пас
рэд ны ўдзел.

З улікам усяго зроб ле на га і на за па ша на га за га
ды іс на ван ня По лац ка га за па вед ні ка трэба ісці да
лей. Як вя до ма, у ас но ве рэальнай спра вы заў ж ды 
ля жыць мыс лен нае ўяў лен не аб ёй – ідэя. Ду ма  
ю чы пра пер с пек ты вы раз віц ця за па вед ні ка, мы пры
ходзім да не аб ход нас ці скласці та кое ўяўленне, знай
с ці ў ім адбітак са цы я ль наку ль тур ных пра цэ саў на
шага ча су. По зірк вузкага спе цы я ліс та – ар хі тэк та ра 
ці эколага, гіс то ры ка ці эка на міс та – ахоплівае адзін 
з бакоў і не дае ўяў лен ня пра цэ лае. Та му ўзні кае 
не аб ход насць сфар му ля ваць агульнае ба чан не праб
ле мы з па зі цыі кіравання гэ ты мі пра цэ са мі (з ад на
го боку, кар ці ну бу ду ча га, вобраз, у якім зак лю ча ны 
сэнс спра вы; а з ін ша га – ідэ а ль ную ма дэль раз віц ця).

На пачатку трэ ця га ты ся ча год дзя на шай эры ўсё 
больш ус ве дам ля ец ца знач насць гістарычнай спад
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чы ны. По лац ку па шан ца ва ла за ха ваць шэраг пом
ні каў у іх аў тэн тыч ным ася род дзі. У сувязі з гэ тым 
у го ра да ёсць бу ду чы ня ў сэн се ад рад жэн ня. На 
пер шым этапе гэтага пра цэ су магчыма ад рад жэн не 
По лац ка ў яго но вым гіс та рыч ным і ку ль тур ным гу
чан ні, у сэнсе прыз нан ня яго імя ты ся ча мі людзей. 
Не апош нюю ролю ў гэ тай справе адыг ры ваў і па
спяхова пра цяг вае адыг ры ваць По лац кі за па вед нік. 
Мі сія запаведніка выз на ча ец ца ў аб ’ яд нан ні мэт на 
шля ху за ха ван ня на цы я на ль най ку ль тур най спад
чы ны і ін тэг ра цыі су сед ніх на цы я на ль ных ку ль тур.

Каб дасягнуць пас таў ле най мэ ты, трэ ба ра зу
мець, што раз віц ця ад на го за па вед ні ка мала. Не аб
ход на па мя таць пра ін шыя складнікі пос пе ху. Вя до
ма, што, раз ві ва ю чы то ль кі за па вед нік, мы будзем 
сус т ра кац ца з праб ле ма мі. Нап рык лад, прад п ры ма
ль нік не заўсёды пры ме да ўва гі ўмо вы рэстаўрата
ра і г. д. Роз ныя па ды хо ды га лі но вых спе цы я ліс таў 
будуць аб ’ ек тыў на ства раць су пя рэч нас ці. Та му га
лоў ны мі склад ні ка мі поспеху лю бой спра вы, а ў да
дзе ным вы пад ку – здзяй с нен ня кан цэп цыі раз віц ця 
го ра да і за па вед ні ка, з’яў ля юц ца: ку ль ту ра ла гіч ныя, 
эка на міч ныя і пра ва выя. Апош ні мала пад да ец ца 
ўпраў лен ню, тым больш што су час нае за ка на даў  
с т ва па куль не дас ка на лае, і таму трэ ба ў пер шую 
чаргу за ся родзіць увагу на пер шых двух склад ні ках.

Зыходзячы з прак ты кі, бе зу моў на, пры я ры тэт
ным трэ ба лі чыць ку ль тур нагіс та рыч ны ас пект. Су
вяз най тэ май, стрыж нем любой сён няш няй стратэгіі 
ад рад жэн ня По лац ка з’яўляецца гіс то рыя уні ка ль
най ку ль тур най прас то ры, та му не аб ход насць яе да
лейшага дас ле да ван ня, вы ву чэн ня, за ха ван ня і му
зе е фі ка цыі не выклікае сум нен ня.

У сувязі з гэтым мы паз на ё мі лі ся з да ку мен там 
«Пецярбургская стра тэ гія за ха ван ня ку ль тур най 
спад чы ны» [7], які стаў для нас ары ен ці рам у ра бо це 
над пра ек там мадэлі стра тэ гіі за ха ван ня ку ль тур
най спадчыны По лац ка. Дадзе ны пра ект выз на чае 
ас ноў ныя пры я ры тэ ты, кры тэ рыі і на кірун кі ахо вы 
культурнай спад чы ны По лац ка з улі кам эпохі гла
ба лі за цыі, развіцця го ра да і ін тэг ра цыі су час най 
архітэктуры ў гіс та рыч ную за бу до ву; не па ру ша  
ю чы гістарычнага воб ра за го ра да, пры т рым лі ва ю чы
ся асноўнага прын цы пу – ком п лек с на га за ха ван ня 
спад чы ны на ас но ве зба лан са ва ных і гар ма ніч ных 
ад но сін па між па тра ба ван нямі гра мад с кас ці, эка
на міч най дзей нас ці і ахо вы гіс та рыч на га ася род дзя. 
Пры водзім выт рым кі з да ку мен та, рас п ра ца ва на га 
на мі і зац вер д жа на га 20 чэр ве ня 2008 г. По лац кім 
вы ка наў чым ка мі тэ там. (Адрас поў на га тэк с ту на 
бе ла рус кай, рус кай і ан г лій с кай мо вах: http://polotsk.
museum.by/node/126.)

Культурная спад чы на ў эпо ху гла ба лі за цыі. 
Ку ль тур ная спад чы на ўяў ляе сабой ду хоў ны, ку ль
турны, эка на міч ны і са цы я ль ны ка пі тал уні ка ль най 
каш тоў нас ці. Ра зам з прыроднымі ба гац ця мі ку ль

тур ная спадчына з’яў ля ец ца ас но вай для на цы я на
ль най са мас вя до мас ці (самапавагі) і прызнання су 
с вет най гра мад с кас цю.

У эпоху гла ба лі за цыі пос тін дус т ры я ль ная цы
ві лі за цыя ўсвя до мі ла вы со кі патэнцыял ку ль тур най 
спад чы ны, не аб ход насць яго за ха ван ня і эфек тыў
на га вы ка рыс тан ня як адзін з важ ней шых рэ сур
саў сус вет най эка но мі кі. Лю быя стра ты спад чы ны 
непазбежна ад бі ва юц ца на ўсіх аб ся гах жыцця су
час на га і будучых па ка лен няў, пры водзяць да ду
хоў нага збяд нен ня, разрываў гіс та рыч най памяці, 
збяд нен ня грамадства ў цэ лым. Яны не могуць 
быць уз ноў ле ны ці кам пен са ва ны. Ас но вай раз віц ця 
цы ві лі за цыі мо жа быць то ль кі прым на жэн не і за ха
ван не ку ль тур ных каш тоў нас цей.

Культурная спад чы на По лац ка. Каш тоў-
насць – у аў тэн тыч нас ці. Вык люч ная каш тоў насць 
Полацка зак лю ча ец ца ў аў тэн тыч нас ці, уні вер са ль
нас ці і агу ль на ча ла ве чай значнасці яго ку ль тур на
га на быт ку.

Старажытны Вер х ні замак По лац ка ў канцы X – 
па чат ку XI ст. стаў ума ца ва ным княжацкім цэн т
рам. У на ту ра ль ным геаграфічным ася род дзі – пры 
злу чэн ні дзвюх рэк Па ла ты і Дзвіны, ён за ха ваў ся 
ў няз мен ным выг лядзе да на ша га ча су. Ста но віш
ча дзядзін ца на мысе ка ля зліц ця рэк выз на чы ла 
трох ву го ль ную ў агу ль ных ры сах кан фі гу ра цыю 
яго тэрыторыі яшчэ ў X–ХІІІ стст., што на гад ва ла 
трох ву го ль ную форму плана Кан с тан ці но па ля, які 
амы ва ец ца з ад на го бо ку мо рам, з дру го га – вуз кім 
залівам. Та кі прынцып раз мяш чэн ня го ра да пры па
даб няў ся да ідэй ных, фун к цы я на ль ных і прас то ра
вых сім ва лаў, улас ці вых сіс тэ ме фор маў т ва рэн ня 
ран нех рыс ці ян с кіх ста ліц – Іе ру са лі ма, Ры ма, Кан
с тан ці но па ля.

Тут і быў па бу да ва ны Сафійскі са бор, што на 
мно гія ста год дзі выз на чы ла дадзе ную тэрыторыю 
як ад мі ніс т ра тыў ны, ду хоў ны і ку ль тур ны цэнтр 
го ра да. На яў насць дадзе най тэрыторыі ў няз мен
ным выг лядзе за хоў вае яго са цы я ль напрас то ра вую, 
сэн са вую і эма цы я на ль ную наг руз ку. У су вя зі з гэ
тым асаб лі ва каш тоў ным з’яў ля ец ца ком п лек с насць 
аб’екта, які ва ло дае не толькі знеш ні мі ге аг ра фіч
ны мі, ар хі тэк тур ны мі і та паг ра фіч ны мі прык ме та
мі X–XI стст., але і ня се ў са бе ар хе а ла гіч ныя ку
ль тур ныя нап лас та ван ні ад моманту ўзнік нен ня да 
XVIII ст. Апош нія ўтрым лі ва юць in situ пад мур кі 
храмаў і кня жац ка га це ра ма XII–XIV стст., жыл лё 
га рад жан XI–ХІІІ стст., аба рон чых збу да ван няў, га
рад с кой ін ф рас т рук ту ры.

У дадзены мо мант Сафійскі са бор уяў ляе са бой 
скла да ны ар хі тэк тур ны ком п лекс, у аснове яко га 
ля жыць аца ле лая частка ві зан тый с ка га ка фед ра
ль на га са бо ра XI ст. Са бор так са ма за хоў вае знач
ныя фраг мен ты рэ не сан с най рэ кан с т рук цыі па чат 
 ку XVII ст. (заходняя ба ка вая кап лі ца). Кам па зі цыя 
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су час на га са бо ра, якая кан чат ко ва скла ла ся ў ся
рэдзі не XVIII ст. у вы ні ку пе ра бу до вы вер х ніх час
так сцен і пры бу до вы га лоў на га фасада, без іс тот ных 
змя нен няў за ха ва ла ся да нашага ча су. Са бор уяўляе 
са бой трох не фа вую ба зі лі ку з двух ве жа вым га
лоў ным фа са дам. Пас ля пераарыентацыі ў па чат ку 
XVII ст. ал тар ная час т ка ві зан тый с ка га сабора (XI ст.) 
ук лю ча на ў яго струк ту ру ў якас ці ўсход няй бака
вой кап лі цы.

Сафійскі сабор стаў пачаткам фар мі ра ван ня уні
ка ль най по лац кай шко лы ар хі тэк ту ры, якая асаб лі ва 
яр ка ад люс т ра ва ла ся ў СпасаПра аб ра жэн с кім хра ме.

У наш час Спа саў с кая царква ўяў ляе сабой храм 
XII ст., які цал кам за ха ваў ся, у ХVІІ–XIX стст. да
поў не ны над бу до ва мі. Зме не ная кан с т рук цыя да ху 
не па ру шы ла ві зан тый с кую аснову пом ні ка, але даз
во лі ла за ха ваць уні ка ль ны кан с т рук тыў ны эле мент 
дадзенага аб ’ ек та – двух с ту пе нь ча ты рад за ка мар 
(«какошнікаў»), які дэ ка ры руе сту пе нь ча ты пераход 
ад скля пен няў да пад ку па ль на га барабана. Ме на ві
та гэ тая асаб лі васць знеш ня га аб ліч ча ад люс т ра ва на  
і на ста ра жыт най фрэс цы, ня даў на рас к ры тай У. Ра кіц
кім у келлі пра па доб най Еф ра сін ні на хорах цар к вы.

Унікальнасць Спа саў с кай цар к вы шмат г ран ная, 
і ад ным з най яр чэй шых ба коў гэтага вы дат на га 
пом ні ка з’яў ля юц ца роспісы XII ст., якія за ха ва лі ся 
прак тыч на ў поў ным аб’ёме храма.

Полацк, як і ін шыя еўрапейскія га ра ды фе а да ль
най эпо хі, меў тэн дэн цыю ру хац ца ўздоўж восі, уліч  
ва ю чы асаб лі вас ці рэльефу. Такой вос сю для По лац
ка, як і для мно гіх га ра доў, была рака, у дадзе ным 
вы пад ку – Дзві на. Вер х ні за мак стаў пер шым ума
ца ва ным цэнтрам на ўзбя рэж жы За ход няй Дзвіны, 
ус лед за ім з’я ві лі ся ін шыя па са ды. Цэн т ра ль ная 
час т ка горада, за дадзе ная між рэч чам Па ла ты і Дзві
ны, доў гі час (па XIX ст. ук люч на) раз ві ва ла ся па 
ве ер нара ды я ль най прас то ра вай схе ме, якая амаль 
цал кам захавалася да на шых дзён.

Вобраз горада ства ра юць не то ль кі шэ дэў ры 
ар хі тэк ту ры, але і цэ лас нае ар хі тэк тур напрас то ра
вае ася род дзе з высокай сту пен ню за ха ва нас ці  
і аў тэн тыч нас ці за бу до вы ХVІІ–XX стст., зас на ва
най на сін тэ зе агу ль на еў ра пей с кіх ку ль тур ных тра
ды цый, планіровачных ра шэн няў і тыпаў бу дын каў.

Археалагічная спад чы на – бяс цэн ны ле та піс 
ста ра жыт ней ша га го ра да кра і ны.

Культурная спад чы на як фак тар ус той лі ва-
га раз віц ця По лац ка. Без ку ль тур най спад чы ны 
не маг чы ма ўя віць сучаснае жыццё По лац ка і пер с
пек ты вы яго раз віц ця. Спад чы на ў мно гіх ад но сі нах 
фарміруе асаб лі вы мен та лі тэт па ла чан, зацвярджае 
пе ра ем насць гу ма ніс тыч ных каш тоў нас цей, пад
к рэс лі вае не а фі цый ны ста тус ку ль тур най ста лі цы 
Беларусі, ства рае сус вет ны прэс тыж По лац ка.

Для Полацка спад чы на мае та кое ж значэнне, 
як для дру гіх рэ гі ё наў пры род ныя рэсурсы, мес

ца рад жэн ні наф ты і ал ма заў. Спадчына ўклю ча на  
ў мно гія са цы я ль ныя пра цэ сы і з’яўляецца кры ні
цай ду хоў на га ўзба га чэн ня. Ма бі лі за цыя эка на міч
на га рэсурсу ку ль тур най спад чы ны – аснова га рад
с кой рэ ге не ра цыі. У кан чат ко вым выніку ме на ві та 
вы со кія эс тэ тыч ныя якасці і сту пень за ха ва нас ці 
гіс та рыч на га ася род дзя забяспечваюць асаб лі вую 
ін вес ты цый ную пры ваб насць По лац ка і яго рэ а
ль ную ка мер цый ную каш тоў насць, служаць за ло
гам даб ра бы ту гра мадзян. Гэта па він на выяўляцца 
не то ль кі ў хуткай эка на міч най аддачы і рос це за
ня тас ці на се ль ніц т ва ў роз ных га лі нах дзей нас ці, 
але і ў шырокім ко ле неп ра мых вы год, якія стануць 
зда быт кам усёй га рад с кой гра ма ды (даходы ад кі
ра ван ня спад чы най, рэс таў ра цыі, ту рыз му і яго ін ф
рас т рук ту ры).

Дзяржаўная па лі ты ка ў га лі не за ха ван ня ку ль-
тур най спад чы ны. Ба за вы прын цып – ком п лек с нае 
за ха ван не спад чы ны, згод на з якім гэ тая дзей насць 
эфек тыў ная толькі ў рам ках па лі ты кі эка на міч на га  
і са цы я ль на га раз віц ця По лац ка, у складзе пра ек таў 
пер с пек тыў на га пла на ван ня і го ра да бу даў ніц т ва. 
За ха ван не аб ’ ек таў ку ль тур най спадчыны павінна 
стаць клю ча вым эле мен там стра тэ гіі га рад с ко га 
абнаўлення.

Прынцып ком п лек с на га за ха ван ня ўклю чае іні
цы і ру ю чую і ка ар ды ну ю чую фун к цыі органаў дзяр
жаў на га кі ра ван ня ў развіцці пар т нёр с кіх ад но сін 
з гра мад с кас цю і недзяр жаў ным сектарам. Вар та 
сты му ля ваць між дыс цып лі нар ны, між ве да мас ны 
падыход да за ха ван ня ку ль тур най спад чы ны, вы
ка рыс тоў ва ю чы ўсе дас туп ныя рэ сур сы. За да ча за
ха ван ня культурнай спад чы ны павінна вы ра шац ца 
не то ль кі ор га на мі аховы пом ні каў, але так са ма ты мі 
струк ту ра мі, якія ад каз ва юць за го ра да бу даў ніц т
ва і ар хі тэк ту ру, эка но мі ку і пра мыс ло вае раз віц цё, 
экалогію, тран с парт, доб раў па рад ка ван не, ма ё мас
ны ком п лекс, жыл лё вака му на ль ную гас па дар ку, 
юры дыч ныя служ бы і г. д.

Розныя кан цэп цыі за ха ван ня ку ль тур най спад-
чы ны. Тра ды цый ная ахо ва помнікаў, зас на ва ная 
на ме рах за ба рон на га ха рак та ру, у су час ных умо
вах, пры на яў нас ці многіх гас па дар чых су б ’ ек таў, 
па рад жае кан ф лік т ныя сі ту а цыі ў ходзе са цы я ль на
га, ку ль тур на га і эка на міч на га раз віц ця га рад с кой 
тэрыторыі. У гэ тым вы пад ку ахо ва ку ль тур най спад
чыны ад чу жа ец ца ад мяс цо вай гра ма ды, га рад жа не 
паз баў ля юц ца матывацыі ўдзе лу ў гэ тай дзей нас ці.

Іншая кан цэп цыя, калі па лі ты ка ахо вы ку ль тур
най спад чы ны вы гад ная на се ль ніц т ву, пра дуг лед ж
вае сі ту а цыю, калі не ка то рыя няз руч нас ці пра жы
ван ня на асаб лі вай тэрыторыі, звязаныя з ахоў ны мі 
аб ме жа ван ня мі, кам пен су юц ца пэў ны мі льго та мі. 
Цэ лас насць ку ль тур на га і пры род на га ася род дзя 
ста но віц ца якас цю, якая мо жа за бяс пе чыць развіццё 
га рад с кой грамады (праз да хо ды ад ту рыз му, рэс
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таў ра цый наўзнаў лен чыя ра бо ты, павышэнне са цы
я ль на га ста ту су і г. д.).

Новая стратэгія бу ду ец ца на ас но ве зба лан са
ва ных і гар ма ніч ных адносін па між пат ра ба ван
ня мі гра мад с кас ці, эка на міч най дзей нас ці і ахо
вы гіс та рыч на га ася род дзя. Яна па він на пры вес ці 
да прыз нан ня агу ль най ад каз нас ці за за ха ван не 
спад чы ны.

Ахоўныя прак ты кі. Склад і прад ме ты ахо вы 
ку ль тур най спад чы ны. На працягу доў га га ча су 
ахоў ва лі ся асоб ныя помнікі без улі ку іх ак ру жэн ня. 
Спе цы фі ка ку ль тур най спад чы ны По лац ка дык туе 
практыку спа лу чэн ня аб ’ ек та і ася род дзя ў го ра да
бу даў ніц т ве. Прад ме ты аховы ку ль тур най спад чы
ны – гэ та клю ча выя эле мен ты, па ра мет ры, ха рак та
рыс ты кі ася род дзя, якія з’яў ля юц ца но сь бі та мі гіс
та рыч най, ар хі тэк тур най, мас тац кай каш тоў нас ці. 
По бач з асоб ны мі аб ’ ек та мі ку ль тур най спад чы ны 
ахоўваюцца і га лоў ныя го ра да бу даў ні чыя прын цы
пы. Най вы шэй шую каштоўнасць уяў ля юць аб ’ ём
напрас то ра вы планіровачны кар кас, канфігурацыя 
цэн т ра ль ных вод ных прас то раў, агу ль на га рад с кі сі
лу эт, па на ра мы рэк, ансамблі плош чаў, пер с пек ты
вы ас ноў ных ву ліц. Прадметам ахо вы з’яў ля ец ца ха
рак тар ася род дзя, які ўклю чае пла ні ро вач ны мо дуль 
квар та лаў і ўчас т каў, маш таб, высотнасць і чля нен
не за бу до вы. Го ра да бу даў ні чая ахова пра дуг лед ж вае 
рэжым ар хе а ла гіч ных дас ле да ван няў для най больш 
ранніх і каш тоў ных учас т каў ку ль тур на га слою, по
шу ка выя і ма ні то рын га выя ме рап ры ем с т вы.

Зоны аховы – гэ та тэрыторыі, дзе ўста лёў ва ец ца 
рэ жым го ра да бу даў ні чай і гас па дар чай дзей нас ці, 
што за бяс печ вае фізічную за ха ва насць аб ’ ек та ку
ль тур най спад чы ны і яго гістарычнага ак ру жэн ня. 
Асаб лі васць ахоў на га за ні ра ван ня ў По лац ку – зо
на аховы гіс та рыч на га цэн т ра, дзе па він на быць за
ба ро не на но вае бу даў ніц т ва (за вык лю чэн нем мер, 
накіраваных на рэ ге не ра цыю гіс та рыч на га ася род
дзя і прыс та са ван не аб’ектаў ку ль тур най спад чы ны 
для су час на га вы ка рыс тан ня); забаронена змя нен не 
гіс та рыч най пла ні ро вач най струк ту ры вуліц і лі
ній квар та лаў; аб ме жа ва на рэканструкцыя аб ’ ек таў, 
якія ўяў ля юць гіс то ры каку ль тур ную каштоўнасць.

У зоне рэ гу ля ван ня забудовы па він ны быць ус
та ноў ле ны ды фе рэн цы ра ва ныя рэжымы аб ме жа ван
няў, якія да пус ка юць рэ кан с т рук цыю без змя нен няў 
пла ні ро вач най структуры, ас ноў ных ася род дзе вых 
ха рак та рыс тык, асоб ных аб ’ ек таў ку ль тур най спад
чыны, у тым лі ку ар хе а ло гіі, што забяспечыць за ха
ва насць гіс та рыч най за бу до вы. 

Зараз ў Полацку пад дзяр жаў най ахо вай зна
ходзіц ца ка ля 100 аб ’ ек таў ку ль тур най спадчыны.

Пагрозы і ры зы кі фізічнай стра ты гіс то ры-
ка-ку ль тур най спад чы ны По лац ка. Паг ро зы фі
зіч най стра ты (разбурэння) аб’ектаў спад чы ны звя
за ны з пра цэ са мі ста рэн ня, якія паскараюць:

– неспрыяльныя клі ма тыч ныя ўмо вы, струк тур
наняў с той лі выя грун ты паб лі зу ад басейнаў рэк;

– атмасферныя заб руд ж ван ні;
– не кан т ра ля ва ная урбанізацыя і рух аў тат ран

с пар ту;
– недарэчнае но вае будаўніцтва ў гіс та рыч

ным ася род дзі;
– няправільны рэ жым эк с п лу а та цыі бу дын каў;
– пажары, ван да лізм і іншыя аг рэ сіў ныя дзе ян ні. 
Для захаванасці аб ’ ек таў ку ль тур най спад чы

ны ўяў ляе не бяс пе ку так са ма ін тэн сіў ны ту рызм, 
які пры водзіць да праз мер най наг руз кі на аб ’ ек ты. 
Згуб ныя «татальныя» рэс таў ра цыі, якія на но сяць 
шко ду аў тэн тыч нас ці пом ні ка.

Адсутнасць на леж най абароны бу дын каў ад умоў 
над во р ’я, тэх на ген най наг руз кі на грунты і кан с т рук
цыі, за га за ва насць і кіслотныя даж д жы ства ра юць 
ку му ля тыў ны эфект. Ак ты ві зу юц ца пра цэ сы ка ро
зіі металаў і кар ба ні за цыі сла ёў тын коў кі, «дзікая» 
рых лая паціна ра з ’ я дае брон за выя і мед ныя па
вер х ні, аб ра зіў нае ўздзе ян не зніш чае па за ло ту, пе
ра рад жа юц ца ка мень і мармур, грун та выя воды 
раз бу ра юць падмуркі, бі я ла гіч ныя паш код жан ні  
рас паў сюд ж ва юц ца на драўляныя кан с т рук цыі. 
Зза ўздзе ян ня экалагічных і ан т ра па ген ных фак
та раў сён ня ўжо мно гія пом ні кі зна ходзяц ца ў актыў
най фа зе раз бу рэн ня.

Метадаў веч на га захоўвання не іс нуе. Га лоў ная 
за да ча – пры пы ніць пра цэ сы на ту ра ль на га ста рэн ня 
і знош ван ня, мінімізаваць фак та ры іх пас ка рэн ня. 

Меры і метады суп ра ць дзе ян ня раз бу ра ль-
ным з’я вам. Агу ль ныя ме ры пры пы нен ня пра цэ
саў раз бу рэн ня:

– скарачэнне кры ніц заб руд ж ван ня і віб ра цыі  
(аддаленне аў тат ран с пар ту, аб ме жа ван не пар ко вак, 
за ба ро на ру ху тран с пар т ных срод каў паб лі зу ад асаб
лі ва каш тоў ных помнікаў);

– зніжэнне па гар шэн ня ста но віш ча гіс та рыч ных 
па бу доў шля хам пра ві ль най эк с п лу а та цыі і дог ля
ду кан с т рук цый, аховы бу дын каў ад клі ма тыч ных 
умоў, лік ві да цыі дэ фек таў, якія ас лаб ля юць струк
ту ру, да пус ка юць пра нік нен не і ка пі ляр ны рух вод, 
пе раш кад жа юць дрэ на жам;

– эфектыўнае вы ка рыс тан не пом ні каў павінна 
быць вар тым іх зна чэн ня і не су пя рэ чыць за ха ва нас ці;

– забарона на вы ка рыс тан не неп ры дат ных і шкод
ных ма тэ ры я лаў у рэс таў ра цыі, кансервацыі і ра мон це;

– фізічная ахова;
– сіс тэ ма тыч ныя суп ра ць па жар ныя ме рап ры

ем с т вы. 
Для кожнага ві ду небяспекі і ты пу гіс та рыч ных 

збу да ван няў на ле жыць рас п ра ца ваць пра фі лак тыч
ныя ме ры з комплексам ар га ні за цый ных, ад мі ніс т 
 ра тыў ных і тэх ніч ных мерапрыемстваў па пра ду
хі лен ні пагроз, зні жэн ні страт, а так са ма пас та ян на 
пра водзіць ма ні то рынг ста но віш ча і праг ноз раз віц ця.
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Рэстаўрацыя, кан сер ва цыя, уз наў лен не аб ’-
ек таў ку льтур най спад чы ны. Рэс таў ра цыя – мера 
вы му ша ная, надз вы чай ная, яна пра дуг лед ж вае глы
бо кае ўмя шан не ў сапраўдную тка ні ну помніка, цяг
не за са бой эле мен ты ўзнаў лен ня і знішчае час цін ку 
аў тэн тыч нас ці. Ве не цы ян с кая хар тыя, якая зац вер
дзі ла між на род ныя прын цы пы рэс таў ра цыі, аддае 
пе ра ва гу кан сер ва цыі, а рэс таў ра цыя пра водзіц ца  
ў выключных вы пад ках, калі ін шыя спо са бы за ха
ван ня не вар тыя.

Школа сап раў д най рэстаўрацыі з вы ка рыс тан
нем тра ды цый ных тэх на ло гій, руп лі вым дас ле
да ван нем фраг мен таў арыгінальных фраг мен таў 
пом ні каў, іка наг ра фіч ных і ар хіў ных матэрыялаў 
у да дзе ны момант у кра і не ад сут ні чае. Су час ная 
рэс таў ра цый ная практыка, на жаль, не заснавана 
на прын цы пе на леж най ар хе а ла гіч най рэс таў ра цыі 
(гэта зна чыць руп лівым, ме та дыч ным вы ву чэн ні 
пом ні ка ў ары гі на ле, падобным да вы ву чэн ня аб ’ ек
та ар хе а ло гіі). У ад па вед нас ці з «Ве не цы ян с кай хар 
 ты яй» на ву ко вая рэстаўрацыя за кан ч ва ец ца тады, 
калі па чы на ец ца до мы сел.

Актуальная за да ча – стварэнне на ву ко вадас
лед ча га цэн т ра (інстытута рэс таў ра цыі) для рас  
п ра цоў кі і ўка ра нен ня су час ных рэс таў ра цый ных 
прын цы паў, нор маў і ме то дык, но вых тэхналогій, 
якія ад па вя да юць спе цы фі цы бе ла рус кай спад чы ны, 
для ацэн кі якасці ма тэ ры я лаў і ра бот, для атэс та цыі 
і пад рых тоў кі спе цы я ліс таў. Мэ таз год най з’яў ля ец
ца пад рых тоў ка спе цы я ліс таў па рэс таў ра цыі і ахо ве 
спад чы ны ў сіс тэ ме сярэдняй спе цы я ль най і вы шэй
шай аду ка цыі на ас но ве дзяр жаў ных за ка заў. Ін шыя 
ме ры па забеспячэнні рэс таў ра цыйнай дзей нас ці:

– дакладная ды фе рэн цы я цыя, ус та наў лен не нор
маў і рас цэ нак на ўсе віды рэс таў ра цый ных ра бот;

– забеспячэнне і аба ро на аў тар с кіх пра воў праз 
вы ка рыс тан не там, дзе гэ та маг чы ма, зна каў якас ці, 
сер ты фі ка таў майстэрства;

– прапаганда якас ці рэс таў ра цый ных работ з да
па мо гай выстаў, кон кур саў, май с тэр няў ра мес ні каў 
у ту рыс тыч ных зонах;

– заахвочванне ву чо бы, пра дас таў лен не гран таў;
– стварэнне май с таркласаў, сты му лю ю чых як 

вы са как лас ных спе цы я ліс таў, так і тале на вітую мо
ладзь, якая жа дае ава ло даць сак рэ та мі май с тэр с т ва;

– шырокае ін фар ма ван не гра мад с кас ці праз 
срод кі ма са вай ін фар ма цыі. 

Гэта павінна па вы сіць вар тасць пра фе сіі, каш
тоў насць і са цы я ль наэка на міч ную знач насць рэс
таў ра цыі і ра мяс т ва, а адпаведна ад к рыць но выя пер
с пек ты вы пра цаў лад ка ван ня і аса біс тай рэ а лі за цыі.

Сучасная ар хі тэк ту ра ў кан тэк с це ахо вы ку ль-
тур най спад чы ны. По лацк – го рад, які раз ві ва ец ца, 
таму ўзгад нен не ін та рэ саў ахо вы ку ль тур най спад
чы ны з не аб ход нас цю развіцця і рэ кан с т рук цыі тэ
рыторый – ад на з важ ней шых за дач.

Інтэграцыя су час най ар хі тэк ту ры ў гіс та рыч
ную за бу до ву пе ры я дыч на ўзні кае ў тэорыі і прак
ты цы ахоў най спра вы. Новая ар хі тэк ту ра ў кан тэк
с це гіс та рыч на га ася род дзя – адна з важ ней шых 
скла да ю чых стра тэ гіі за ха ван ня ку ль тур най спад
чыны. Зоны рэ гу ля ван ня за бу до вы выз на ча юць 
маг чы мас ці но ва га бу даў ніц т ва на тэ ры то ры ях 
не за вер ша на га або дэг радзі ра ва на га го ра да бу даў
ні ча га ася род дзя, разарваных ву ліч ных фран тоў, 
унут рык вар та ль ных учас т ках і на мес цах стра ча
ных бу дын каў. Но вае бу даў ніц т ва па він на слу жыць 
рэс таў ра цыі го ра да бу даў ні чай тка ні ны, узнаўленню 
стра ча ных эле мен таў га рад с ко га ландшафту, пла
ні ро вач най структуры, маш та ба, чляненняў, рыт
му, сілуэта, ві зу а ль ных су вя зяў, прас то ра вых ад
но сін за бу до вы. Існуюць роз ныя пры ё мы гар ма
ніч на га ўклю чэн ня су час най ар хі тэк ту ры ў гру пы 
гіс та рыч ных па бу доў: ад поў на га «растварэння» 
но вых ар хі тэк тур ных аб ’ ё маў, ма тэ ры я лаў і ко ле
раў у ака ля ю чым ася род дзі да метадаў «кантра
пункта», раз нас тай ных сты лі за цый і ўзнаўленняў 
срод ка мі но ва га бу даў ніц т ва, новымі тэх на ло гі я мі 
і ма тэ ры я ла мі. У ад роз нен не ад уз наў лен ня, якое 
ставіць па мыл ко вы знак роў нас ці па між ары гі
на лам і на вадзе лам, рэ ге не ра цыя і рэ на ва цыя як 
больш твор чыя ме та ды дык ту юць новай ар хі тэк ту
ры не аб ход насць вы яў лен ня ўнут ра най за ка на мер
нас ці гіс та рыч на га ася род дзя, ар хі тэк то ні ку мас
тац кіх воб ра заў.

Адкрытыя га рад с кія прас то ры. Доб раў па рад
ка ван не адкрытых прас то раў, іх насычэнне му зе е 
 фі ка ва ны мі ар хе а ла гіч ны мі аб’ектамі і ма лы мі 
ар хі тэк тур ны мі фор ма мі па ляп шае якасць жыцця 
га рад жан у цэ лым.

Найбольш эфек тыў ны спосаб за ха ван ня і па
пу ля ры за цыі гіс та рыч на га ася род дзя ўяўляе сабой 
уцяг нен не ад к ры тых прас то раў у са цы я ль нае аба
ра чэн не шля хам раз віц ця пе ша ход ных зон і іх ін ф
рас т рук ту ры. Ства рэн ню кам фор т най аб с та ноў кі  
ў гіс та рыч ным цэн т ры спры я юць яго доб раў па рад
ка ван не, азе ля нен не, ас вят лен не і ўста ноў ка ма лых 
ар хі тэк тур ных фор маў, сумаштабных ака ля ю ча му 
ася род дзю і адпаведных яго эс тэ ты цы.

Прававыя нор мы па за ха ван ні аб ’ ек таў ку ль-
тур най спад чы ны. Ас но вай захавання ку ль тур най 
спад чы ны з’яў ля ец ца ад па вед ная нар ма тыў напра
ва вая ба за. Пра ва вы кар кас сферы ахо вы пом ні каў 
фар мі ру юць:

– міжнародныя нар ма тыў ныя ак ты: Еў ра пей
с кая кан вен цыя па ахо ве ар хе а ла гіч най спадчы
ны (Лондан, 06.05.1969, для СССР увайш ла ў сі лу 
14.02.1991), Кан вен цыя аб ахо ве сусветнай ку ль тур
най і пры род най спад чы ны (Парыж, 16.11.1972, для 
Бе ла ру сі ўвайш ла ў сі лу 12.10.1988), Кан вен цыя аб 
ахове ар хі тэк тур най спад чы ны Еўропы (Гранада, 
03.10.1985, для СССР увайшла ў сі лу 01.03.1991);
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– Закон Рэс пуб лі кі Беларусь «Аб ахо ве гіс то ры
каку ль тур най спад чы ны Рэс пуб лі кі Беларусь» 
ад 09.01.2006 г. № 98З;

– Пастанова Са ве та Міністраў Рэс пуб лі кі Бе ла
русь «Аб зац вяр д жэн ні Па ла жэн ня аб ахове ар хе а
ла гіч ных аб ’ ек таў пры правядзенні зем ля ных і бу
даў ні чых ра бот» ад 22.05.2002 г. № 651; 

– Пастанова Са ве та Міністраў Рэс пуб лі кі Бе
ла русь «Аб зац вяр д жэн ні ге не ра ль ных пла наў 
га ра доў Ба ра на віч, На ва по лац ка, По лац ка» ад 
08.12.2004 г. № 1557;

– Пастанова Са ве та Міністраў БССР «Аб По
лац кім гіс то ры каку ль тур ным за па вед ні ку» ад 
16.07.1990 г. № 158. 

Прававая база пат ра буе ўдас ка на лен ня і раз віц ця. 
У мэтах за ха ван ня аб’ектаў ку ль тур най спад чы

ны і развіцця пры ня тых пра ва вых актаў, рэ гу лю ю
чых пра ва выя адносіны ў сфе ры дзяр жаў най ахо вы 
спад чы ны не аб ход на зра біць нас туп нае.

1. Унесці пра па но вы і да паў нен ні ў Закон Рэс пуб
лі кі Бе ла русь «Аб ахо ве гісторыкаку ль тур най спад
чы ны Рэс пуб лі кі Бе ла русь» ад 09.01.2006 г. № 98З:

– у мэтах ства рэн ня больш эфек тыў най сіс тэ мы 
кан т ро лю і вып ра цоў кі гар ма ніч на га раз віц ця ася род
дзя, ак ру жа ю ча га ахоўныя гіс то ры каку ль тур ныя 
аб ’ ек ты, ук лю чыць у за ка на даў чыя і нар ма тыў ныя 
акты шэ раг па няц цяў (унікальная гіс та рыч ная тэры
торыя, гіс та рыч ны го рад, горадму зей, гіс та рыч ны 
лан д шафт), якія не бы лі ўне се ны як асоб ныя катэгорыі 
ў дзе ю чыя за раз ахоў ныя да ку мен ты; гэ та знач на 
дапаможа спе цы я ліс там у ра бо це па ахо ве цэ лас най 
га рад с кой прас то ры, што склалася гіс та рыч на, і рас
п ра цоў цы рэг ла мен ту го ра да бу даў ні чай і гас па дар чай 
дзей нас ці для су б ’ ек таў гас па да ран ня, на кі ра ва най на 
ства рэн не сіс тэ мы ме рап ры ем с т ваў па за бес пя чэн ні 
за ха ва нас ці ўстой лі вых прасторавых ут ва рэн няў;

– прадугледзець нор му аб маг чы мас ці выдзя
лен ня ўлас ні ку аб ’ ек та ку ль тур най спад чы ны бюд
жэт ных суб сі дый на фі нан са ван не зат рат па за ха
ван ні аб ’ ек та ў вы пад ку, ка лі рэжым гас па дар чай 
дзейнасці гэ та га аб ’ ек та, ус та ноў ле ны ў мэ тах яго 
захавання, не дазваляе за бяс пе чыць рэн та бе ль нае 
вы ка рыс тан не аб’екта;

– асабліва каш тоў ныя аб’екты ку ль тур най спад
чы ны, ук лю ча ныя ў Спіс сус вет най спад чы ны, гіс
то ры каку ль тур ныя за па вед ні кі, аб ’ ек ты ар хе а ла
гіч най спад чы ны не па він ны пад ля гаць ад чу жэн ню  
з дзяр жаў най улас нас ці;

– прадугледзець аба вяз ко вае стра ха ван не ры зы
кі стра ты і паш код жан ня аб ’ ек таў ку ль тур най спад
чы ны пры пра вядзен ні ра мон т набу даў ні чых ра бот, 
а так са ма ў вы пад ку сты хій на га бед с т ва з умо вай, 
што стра ха вая вып ла та на кі роў ва ец ца на ўзнаў лен
не стра ча на га ці паш код жа на га аб’екта.

2. Распрацаваць і зацвердзіць на рэс пуб лі кан
с кім уз роў ні рэс таў ра цый ныя нор мы і пра ві лы па 

пад рых тоў цы, узгадненні і зац вяр д жэн ні пра ек т най 
і каш та рыс най да ку мен та цыі на вы ка нан не работ па 
за ха ван ні аб ’ ек таў ку ль тур най спад чы ны.

3. Распрацаваць Пра ві лы зем ле ка рыс тан ня і за
бу до вы По лац ка, якія ўклю ча юць у сябе карты го
ра да бу даў ні ча га заніравання з ука зан нем межаў 
за ні ра ван ня і рэг ла мен таў гра ніч ных памераў і па
ра мет раў; устанавіць па ра дак ад ня сен ня зем ляў да 
катэгорыі зем ляў гіс то ры каку ль тур на га прыз на
чэн ня рэ гі я на ль на га зна чэн ня і ў су вя зі з гэ тым пра
дуг ледзець па дат ко выя льго ты. 

4. Уключыць па лі ты ку ак тыў на га за ха ван ня ку
ль тур най спад чы ны ў якас ці састаўной час т кі ўсіх 
ас пек таў га рад с ко га пла ні ра ван ня.

5. Стварыць клі мат спрыяння гра мад с кім і пры
ват ным ін вес ты цы ям у ку ль тур ную спадчыну. 

6. Комплексна па дыс ці да вы ра шэн ня пытан
няў на ву ко ватэх ніч ных і дас лед чых ме рап ры ем 
с т ваў, якія па пя рэд ні ча юць ме рап ры ем с т вам па ахо
ве гіс та рыч на га цэн т ра (выяўленне і выз на чэн не 
каш тоў нас ці, ка рэк ці роў ка Спі са, фар мі ра ван не 
адзінай базы даных аб гіс то ры каку ль тур най спад
чыне і за бес пя чэн ні су вя зі з ба за мі да ных па ге а ло
гіі, гідралогіі і эка ло гіі, пас та ян ны ма ні то рынг усіх 
пра цэ саў разбурэння, вы ву чэн не спо са баў пры пы
нен ня і прычын пра цэ саў раз бу рэн ня, ска ра чэн не 
ко ль кас ці заб руд ж ва ль ні каў). 

Культурны ту рызм. Полацк ва ло дае ма гут
ным па тэн цы я лам для раз віц ця турызму, які па ві нен 
стаць важ най галіной яго эка но мі кі. Ту рызм спры яе 
па пу ля ры за цыі помнікаў гіс то рыі і культуры, ума
цоў вае аў та ры тэт го ра да ў кра і не і за мя жой, можа 
павысіць якасць жыцця га рад жан. Мэтавае выдзя
лен не час т кі ту рыс тыч ных да хо даў дае знач ныя 
рэсурсы для ўтры ман ня і за ха ван ня ку ль тур най 
спад чы ны.

Турызм за бяс печ вае шырокі дос туп да ку ль тур
най спад чы ны, але варта паз бя гаць залішняй эк с п
лу а та цыі аб ’ ек таў турыстычных мар ш ру таў. На вед
ван не сла ву тых мяс цін не павінна пе ра вы шаць да
пус ці мыя нор мы, ус та ноў ле ныя ў за леж нас ці ад іх 
асаблівасцей і сту пе ні аба ро не нас ці.

Неабходная рас п ра цоў ка ма дэ лі ку ль тур на га ту
рыз му, якая ад роз ні ва ец ца ад звы чай ных відаў ма
са ва га ту рыз му, каб паз бег нуць ліш няй наг руз кі на 
аб ’ ек ты ку ль тур най спад чы ны. Гэтая мадэль па він
на быць на кі ра ва на на ад рад жэн не за бы тых тра ды
цый і ві даў мас тац т ваў, ства рэн не новых цэн т раў ту
рыс тыч на га ін та рэ су, ар га ні за цыю асаб лі вых відаў 
мар ш ру таў.

Асобая задача – за бес пя чэн не раў на мер на га 
се зон на га раз мер ка ван ня ту рыс тыч ных патокаў 
і ства рэн не кам фор т ных умоў пра жы ван ня і пе ра
мяш чэн ня.

Сацыяльнае і аду ка цый нае зна чэн не ку ль- 
т ур на га ту рыз му. Ад да насць ку ль тур най спад чы
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не – ад мет ная рыса ку ль ту ры палачан. Яна фар мі
ру ец ца ў пра цэ се ўза е мап ра нік нен ня новага і ста
ро га, увядзен ня веч ных каш тоў нас цей у су час ны 
культурны ўжы так. Кож нае па ка лен не шу кае сваю 
ін тэр п рэ та цыю мі ну ла га і чэр пае з яго но выя ідэі.

У адукацыйных і выхаваўчых мэ тах па він ны 
вы ка рыс тоў вац ца гіс та рыч ныя, мас тац кія і этыч
ныя каш тоў нас ці, ува соб ле ныя ў ку ль тур най спад
чы не. Пры гэ тым не аб ход на пры ві ваць па ва гу да 
раз нас тай нас ці ку ль тур ных тра ды цый, пачуццё цяр
пі мас ці, уменне суп ра ць с та яць праявам ксе на фо біі 
і на цы я на ль най вык люч нас ці. Якасць і аб ’ ек тыў
насць у гэ тай ра бо це не аб ход ны як для за ха ван ня 
са мой культурнай спад чы ны, так і для пад т ры ман
ня грамадскага па рад ку ў горадзе.

Патрабуецца вып ра цоў ка эфек тыў ных фор маў 
суп ра ць дзе ян ня пра я вам ван да ліз му і не ма ты ва ва
най аг рэ сіў нас ці некаторых груп на се ль ніц т ва:

– узмацненне вы ха ваў чай і ас вет ніц кай ра бо
ты ў спа лу чэн ні з ком п лек сам пра ва а хоў ных мер 
(міліцэйскія пас ты, маршруты пат ру лёў, ві дэ а 
 на зі ран не);

– развіццё доб ра ах вот ных та ва рыс т ваў сяб роў 
вя до мых пом ні каў, ства рэн не ма ладзёж ных праг рам 
за ха ван ня спадчыны, рэс таў ра цый ных і ар хе а ла гіч
ных ат ра даў; пра вядзен не юбі ле яў пом ні каў, ан сам
б ляў, сла ву тых мяс цін;

– шырокая ін фар ма цыя гра мад с кас ці аб не бяс
пе цы, якая паг ра жае спад чы не, а таксама аб ме рах, 
што пры ма юц ца для яго за ха ван ня. 

Без грамадскага ўдзе лу не маг чы ма эфек тыў
ная ахо ва ку ль тур най спад чы ны. Доступ да ве даў, 
ра дасць зна ём с т ва з ку ль тур най спад чы най па
він ны за ах воч вац ца як фактар, жыц цё ва не аб ход
ны для творчай са ма рэ а лі за цыі асоб ных людзей  
і цэлых ка лек ты ваў. Не аб ход на вы ка рыс тоў ваць усе 
маг чы мас ці для су мяш чэн ня за ха ван ня помнікаў  
з раз віц цём звя за ных з імі ку ль тур ных тра ды цый. 

Вар та за ру чыц ца пад т рым кай гра мад с кас ці 
пры пры няц ці мер па ахо ве аб ’ ек таў ку ль тур най 
спад чы ны: 

– ад зносу і не за кон на га змя нен ня па бу доў і зніш
чэн ня ар хе а ла гіч най спад чы ны; ад заб руд ж ван ня 
ат мас фе ры пра мыс ло вы мі прад п ры ем с т ва мі;

– пры нак ла дан ні значных штра фаў за па ру шэн
не ахоўнага за ка на даў с т ва з мэ тай паз баў лен ня па
ру ша ль ні каў любой вы га ды, якая ўзнік ла ў вы ні ку 
іх не за кон ных дзеянняў;

– пры прымусе ка рыс та ль ні каў і ўлас ні каў ут
рым лі ваць гіс та рыч ную не ру хо масць у ад па вед
ным ста не; 

– пры аб ме жа ван нях на знеш нюю рэк ла му і кан
т роль за ган д лё вым ды зай нам у ахоў ных зо нах; пры 
забароне пла на ван ня новых да рог у гіс та рыч най 
час т цы або ў не пас рэд най бліз кас ці ад гіс та рыч ных 
будынкаў; 

– пры забароне но ва га бу даў ніц т ва, не су мяш
ча ль на га з мес ца мі, якія ўяў ля юць гіс та рыч ную 
ці ка васць;

– пры ад вядзен ні транспарту і аб ме жа ван ні пар
коў кі аў та ма шын, ства рэн ні пе ша ход ных зон, пе ра
мяш чэн ні надзем ных ка му ні ка цый у зо нах ахо вы.

Неабходна абуд жаць ак тыў насць га рад жан, пра
фе сій най гра мад с кас ці ў збо ры і перадачы ін фар
ма цыі; пад т рым лі ваць гра мад с кія ініцыятывы па 
пас та ноў цы на ўлік но вых аб’ектаў, пра вядзен ні гіс
то ры каку ль тур ных эк с пер тыз. Ком п лек с ны па ды
ход да па пу ля ры за цыі спад чы ны ўклю чае шырокі 
спектр фор маў: пуб лі ка цыя Спіса пом ні каў, які 
фіксуе су час ны ўзро вень ведаў аб іх; раз нас тай ныя 
на ву ко выя, навуковапа пу ляр ныя і да ве дач наін фар
ма цый ныя вы дан ні; гра мад с кія слу хан ні; выс туп
лен ні ў срод ках ма са вай ін фар ма цыі; пра вядзен не 
ма са вых ме рап ры ем с т ваў і ак цый, звязаных з Між
на род ным днём ахо вы пом ні каў і Днём го ра да; ар га
ні за цыя на ву ко вапрак тыч ных кан фе рэн цый усіх 
узроўняў; ус та ноў ка ме ма ры я ль ных і ахоўных до
шак; ства рэн не ін фар ма цый ных стэн даў па гіс то рыі 
аб’ектаў ку ль тур най спад чы ны; ар га ні за цыя тэ ма
тыч ных выстаў; да лей шае раз віц цё му зей най сеткі.

Асноўныя за да чы: фар мі ра ван не ко дэк са па
водзін га рад жан у духу «полацкай ідэі», вы ха ван не 
ку ль тур на га мен та лі тэ ту гарадской гра ма ды, ба ра
ць ба з бы та вым ван да ліз мам.

Міжнароднае суп ра цоў ніц т ва. Ахо ва ку ль тур
най спад чы ны – гла ба ль ная праб ле ма су час нас ці 
по бач з эка ла гіч най, энер ге тыч най, дэ маг ра фіч най  
і інш. Для яе вы ра шэн ня патрабуюцца на ма ган ні  
сус вет най гра мад с кас ці ў цэ лым. Калі кі ра вац ца 
нор ма мі Канвенцыі аб ахо ве сус вет най ку ль тур най  
і пры род най спадчыны (ЮНЕСКА, 16.11.1972 г.), вар
та ак ты ві за ваць між на род нае суп ра цоў ніц т ва.

Абмен навуковатэх ніч най ін фар ма цы яй і пуб
лі ка цы я мі з між на род ны мі ар га ні за цы я мі, якія дзей
ні ча юць у сфе ры за ха ван ня пом ні каў.

Удзел у між на род ных выс та вах, кан фе рэн цы ях 
і се мі на рах. Пры цяг нен не за меж ных экспертаў для 
ўдзелу ў вы ра шэн ні найбольш важ ных пы тан няў за
ха ван ня ку ль тур най спад чы ны Полацка.

Такім чынам, хут кае развіццё пры ват на га ка пі
та лу, не паз беж нае жа дан не ўклад ваць грошы ў бу
даў ніц т ва асаб ня коў, што стаяць аба вяз ко ва ў ак ру
жэн ні пом ні каў даў ні ны, а ра зам з тым і ўзрас тан не 
паг ро зы на ту ра ль на га знік нен ня пры род ных і ку
ль тур ных каш тоў нас цей пры му шае прад с таў ні коў 
роз ных кра ін шу каць су мес ныя шля хі для за ха ван
ня дасягненняў ку ль ту ры. У сувязі з гэ тым на дадзе
ным эта пе магчыма вы ка рыс тан не пра па ну е май 
мадэлі стра тэ гіі за ха ван ня ку ль тур най спадчыны 
По лац ка. Мадэль можа быць прад с таў ле на фор му
лай «захаванне праз раз віц цё, раз віц цё праз заха
ванне», а стра тэ гія выз на чае ас ноў ныя пры я ры тэ ты, 
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крытэрыі і на кі рун кі ахо вы ку ль тур най спад чы ны 
По лац ка.

Наяўнасць гіс то ры каку ль тур най прас то ры – не  
а д ’ ем ная прык ме та лю бо га гіс та рыч на га горада. 
Ства рэн не праг рам пер с пек тыў на га раз віц ця не маг
чы ма без улі ку гэ тай ака ліч нас ці. Ад пра ві ль на га 
асэн са ван ня зместу гіс то ры каку ль тур най прас то
ры за ле жыць эфек тыў насць ме та даў яе за ха ван
ня і вы ка рыс тан ня ў жыц ці су час на га гра мад с т ва. 
Мэце за ха ван ня спадчыны і ства рэн ня го ра даму зея 
спры я юць дзяр жаў ныя праграмы раз віц ця По лац  
ка, якія ўклю ча юць за да чы рэс таў ра цыі, му зе е фі ка
цыі, раз віц ця турызму і га рад с кой ту рыс ц кай ін ф
рас т рук ту ры.

Нацыянальны По лац кі гіс то ры каку ль тур ны му
зейза па вед нік стаў ар га ні за цый ным яд ром пры 
ня тай 16.02.2000 г. Ком п лек с най доў га тэр мі но вай 
праг ра мы раз віц ця горада По лац ка і По лац ка  га гіс 

 то ры каку ль тур на га му зеяза па вед ні ка на 2000– 
2005 гг. [13]. Яна не бы ла поў нас цю рэ а лі за ва на, 
але ўпершыню ў гіс то рыі го ра да на дзяр жаў ным 
узроўні бы лі пас таў ле ны кан к рэт ныя за да чы ў га лі
нах: рэстаўрацыі пом ні каў ар хі тэк ту ры і фрэс ка ва га 
жы ва пі су; му зе е фі ка цыі аб ’ ек таў По лац ка га гіс
то ры каку ль тур на га му зеяза па вед ні ка. У рамках 
праг ра мы запаведнік ства рыў эк с па зі цыі трох но
вых му зе яў з ся мі, якія бы лі зап ла на ва ны. Новая 
Ком п лек с ная праг ра ма раз віц ця По лац ка на 2008–
2012 гг., зац вер д жа ная Ука зам Прэ зі дэн та Рэс пуб
лі кі Бе ла русь ад 17 снежня 2007 г. № 647 [14], пла
нуе да лей шую му зе е фі ка цыю гіс та рыч на га горада, 
а ра зам з тым і му зе е фі ка цыю асоб ных пом ні каў, 
нап рык лад бу дын ка пер шай паловы XX ст., бы ло га 
дома Чыр во най Арміі, дзе пас ля рэс таў ра цыі будзе 
ство ра на эк с па зі цыя музея Ваеннай гіс то рыі По
лацка.
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Резюме
Т. А. Джу ман та е ва 

Музеефикация истор и ко-ку ль тур ных па мят н и ков  
как часть про цес са воз рож ден ия и сох ра нен ия нас лед ия

Иск люч и те ль ной ценностью По лоц ка яв ля ет ся под л ин ность и ун и вер са ль ность его ку ль тур но го нас лед ия. На ря ду 
с при род ными ре сур сами, это соз да ет ос но ву для по вы шен ия чув с т ва соб с т вен но го дос тои н с т ва и при з нан ия со сто ро
ны меж ду на род но го общества. В эпо ху гло бал и зации пос т и н дус т р иа ль ная цив и л и зац ия ощу ща ет высокий по тен ц иал 
ку ль тур но го наследия и пред с тав ля ет не об ход и мость его сох ра нен ия в ка чес т ве од но го из са мых важ ных ре сур сов 
миро вой экономики. Лю бые по тери наследия неи з беж но от ра жа ют ся на всех ас пек тах жизни сов ре мен ных и бу дущих 
по ко лений, при во дят к ду хов ной бед ности, про бе лам в истор и чес кой па мяти, об н и щан ию все го об щес т ва. Они не мо
гут быть во зоб нов ле ны или ком пен с и ро ва ны. Раз в и т ие цив и л и зации мо жет про те кать то ль ко при сох ра нении и приум
но жении ку ль тур ных цен нос тей.

Впервые в оте чес т вен ной ку ль ту ро логии так ие по нят ия, как «феномен го род с ко го му зея», «му зей как ку ль тур
ная часть прос т ран с т ва го ро да», «му зе еф и кац ия истор и чес кой ку ль тур ной части города», «воз рас та ю щая роль му зея 
в обществе» иссле ду ют ся на при ме ре По лоц ка. В ста тье детально про а нал и з и ро ва ны де я те ль ность му зеязаповедника 
как осо бо го об ъед и нен ия и его роль в му зе еф и кации ун и ка ль но го истор и чес ко го прос т ран с т ва для сох ра нен ия истор
и чес ко го ку ль тур но го нас лед ия.

Summary

T. Jumantayeva 

Museefication of the historical and cultural monuments  
as a part of the process of revival and preservation of heritage

Exceptional value of Polotsk is in the authenticity, universality of its cultural heritage that is shared by all mankind. Cultural 
heritage is spiritual, cultural, economic and social capital of unique value. Along with natural resources cultural heritage makes 
the platform for the rise of national selfconsciousness (selfrespect) and acknowledgement of international society. In the epoch 
of globalization postindustrial civilization is conscious of the high potential of cultural heritage, of the necessity to preserve  
it and to use it effectively as one of the most important resources of world economics. Any heritage losses are inevitably reflected 
upon all the aspects of life of contemporary and future generations, lead to spiritual poverty, gaps in historical memory, impo
verishes the society in total. They cannot be renewed or compensated. The development of the civilization may be based only 
upon increasing and preserving cultural values.

For the first time in the native culturology such concepts as «the phenomenon of the town’s museum», «museum as a cultur
al part of the town’s area», museefication of the historic cultural part of the town», «museum surround appearing role of museum 
in the society and the upbringing of a museum worker trade» is being investigated on the example of Polotsk. The activity of 
museum preserve as a particular unit of museum and its role in museefication of a unique historic area in preservation of historic 
cultural heritage is being carefully analysed in master’s thesis.

Паступіў 03.03.2011
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1 Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований, про
ект № Г11 РПЛ005 от 15.04.2011 г.

Введение. При изу чении за ко но мер нос тей фор
м и ро ван ия ан т ро по лог и чес ко го сос та ва на се лен ия 
оп ре де лен ной тер ри тории неп ре мен ным ус лов ием 
яв ля ет ся исследование истор и ческих процессов, де
тер м и н и ру ющих нап рав лен ие и интен с и в ность миг
рац ион ных по то ков, соп ря жен ных с включением 
миг ран тов в круг брач ных свя зей ко рен но го на се
лен ия [7]. При этом изме нен ие расовых осо бен нос
тей, до во ль но жестко ге нет и чески де тер м и н и ро
ван ных, зависит от соотношения при ш ло го и ко
рен но го на се лен ия в фор м и ру ющ и х ся эт н и ческих 
об щ нос тях [8]. В слу ча ях дом и н и ро ван ия ко рен
но го на се лен ия его ос нов ные ан т ро по лог и чес к ие 
особенности могут сох ра ня ть ся в ряду по ко лений 
нес мот ря на сме ну эт н и чес ко го са мо соз нан ия.

Исторические источники сви де те ль с т ву ют о том, 
что По лоц кая зем ля оформилась как са мос то я те
ль ное территориальнопол и т и чес кое об ра зо ван ие  
в кон це IX в. и на про тя жении XI–XIII вв. пред  
с тав ля ла со бой од но из крупнейших кня жеств в го
су дар с т вен ной сис те ме Руси. Территория По лоц
кой земли ох ва ты ва ла северную и цен т ра ль ную 
части сов ре мен ной Бе ла руси в бас сей нах рек За пад
ной Двины, Бе рез и ны, в вер хо вь ях Вилии. К По
лоц кой земле от носились го ро да Минск, Витебск, 
Друцк, Лукомль, Зас лавль, Ло гойск, Брас лав, Бор и
сов. В XI–XII вв. по лоц к ие кня зья осу щес т в ляли ак
т и в ную эк с пан с ию в се ве роза пад ном нап рав лении, 
вниз по те чен ию За пад ной Дви ны, где был соз дан ряд 
пог ран и ч ных крепостей, вы пол нявших роль опор
ных пун к тов сла вян с кой ко лон и зации в сре де мес т  
но го балтского на се лен ия. В этот пер иод вла ден ия 
по лоцких кня зей рас п рос т ра нялись почти до Риж 
 с ко го зал и ва, включая го ро да Кукенойс и Гер ц и ке. 

В первой по лов и не XIV в. По лоц кая зем ля вош ла 
в состав Вел и ко го Кня жес т ва Литов с ко го, сох ранив 
свою ад м и н и с т рат и в нотер ри тор иа ль ную ав то но 
м ию. В 1504 г. По лоц кая земля по луч и ла статус во е
вод с т ва. В XIV–XVIII вв. Полоцк ос та вал ся одним из 
круп нейших городов на тер ри тории Бе ла руси и ВКЛ. 

С начала XVI в. По лоцк вы пол нял роль кре пости 
на се ве ровос точ ных гран и цах ВКЛ. Вой ны се ред и  
ны XVI – начала XVIII в. с Мос ковским го су дар  
с т вом стали при ч и ной рез ко го сни жен ия чис лен
ности на се лен ия рег ио на. По тери населения, свя
зан ные с вой ной 1654–1667 гг., в По лоц ком повете 

сос тав ляли 72% [5, с. 30]. По данным Ю. Можи, 
наи бо ль ш ие потери нес ло граж дан с кое на се ле 
н ие в го ро дах с зам ками, во вре мя штур ма. Вмес те 
с тем общий спад чис лен ности на се лен ия был вы
з ван преи му щес т вен но кос вен ными при ч и нами, 
обус лов лен ными вой ной, а имен но: го ло дом, мас
со выми эп и дем иями, а так же миг рац ией на се лен ия 
(добровольной и вы нуж ден ной) за пре де лы го су дар
с т ва [5, с. 27]. Су щес т ву ют так же данные о по се
лении на тер ри тории региона вы ход цев из Мос ков
с кой Руси. Так, в го ды Ливонской вой ны, ког да По
лоцк был занят войском Ива на Грозного и вре мен но 
пре бы вал в составе Рус ско го го су дар с т ва (с фев ра ля 
1563 г. по ок тябрь 1579 г.) чис ло жите лей По лоц ка  
за мет но воз рос ло за счет при бывших русских лю
дей, о чем упом и на ет в одном из своих писем брат по
лоц ко го во е во ды маг нат Лев Cа пе га. 20 ию ля 1599 г. 
он со об щал Кри ш то фу Радз и в ил лу, что среди жите
лей По лоц ка имеется «большая часть мос к в и чей»,  
т. е. вы ход цев из Мос ков с ко го кня жес т ва [6, с. 46].

После 1го раз де ла Речи Пос пол и той по лоц
к ие земли вошли в сос тав Российской империи,  
а в 1776 г. была об ра зо ва на По лоц кая гу бер н ия, ко
то рая про су щес т во ва ла до 1796 г.  

Сравнительный анализ ан т ро по лог и ческих дан
ных по на се лен ию из близких к сов ре мен ности 
мог и ль н и ков (XVIII–XIX вв.) с данными о древних 
пред ках, об и тавших на дан ной тер ри тории, поз во
ля ет с уче том истор и ческих процессов прос ледить 
про цесс фор м и ро ван ия ан т ро по лог и чес ко го состава 
ло ка ль ных по пу ляций, вы яснить ха рак тер и при ч и
ны динамики во времени ан т ро по лог и ческих осо
бен нос тей. 

Цель иссле до ван ия – уточнить про цес сы фор
м и ро ван ия ан т ро по лог и чес ко го состава на се лен ия 
По лоц кой земли на про тя жении XI–XIX вв. За дачи 
иссле до ван ия:

1) показать ан т ро по лог и чес к ие осо бен ности се ль
с ко го на се лен ия се вер ной Бе ла руси в  XVIII–XIX вв.

2) сравнить ан т ро по лог и ческий состав го род 
 с ко го и се ль с ко го на се лен ия Полоцкой земли XVII–
XIX вв. на примере ма тер иа лов из г. По лоц ка и  
д. Лу ком ля;

3) оха рак тер и зо вать осо бен ности сред не ве ко во
го населения По лоц кой земли на при ме ре кур ган
ных и жа ль н и ч ных пог ре бений XI–XIV вв.;

И. И. Саливон, Инс т и тут истории НАН Бе ла руси, 
ведущий на уч ный сот рудник от де ла ан т ро по логии 
и эко логии, док тор био лог и ческих на ук (г. Минск);
О. А. Еме ль янчик, Полоцкий го су дар с т вен ный 
ун и вер с и тет, старший пре по да ва тель ка фед ры 
от е чес т вен ной и все об щей истории (г. Новополоцк)

Фор м и ро ван ие ан т ро по лог и чес ко го состава на се лен ия По лоц кой земли  
в XI–XIX вв.1
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4) проследить изме нен ие ан т ро по лог и ческих осо
бен нос тей на се лен ия региона на про тя жении по 
с лед не го тысячелетия. 

Материалы и ме то ды иссле до ван ия. Об ъек
том иссле до ван ия пос лужили серии че ре пов, пред
с тав лен ные ма тер иа лами бе ло русских сельских 
клад бищ XVIII–XIX вв. из рас ко пок И. И. Саливон 
(в том чис ле ма тер иа лы клад б и ща из д. Лу комль, 
Чаш н и к с ко го рай о на Витеб с кой обл.), ма тер иа лами 
кур ган ных пог ре бений XI–XIII вв. с территории По
лоц кой земли (раскопки Г. В. Штыхова, З. М. Сер 
геевой, О. Н. Левко, Э. М. Загорульского, Л. В. Ду
чиц, А. Н. Плавинского, Г. Н. Семенчука), ма тер иа
лами грун то вых погребений с ка мен ными об к лад
ками XIII–XIV вв. с тер ри тории Глу бок с ко го и Док
ш и ц ко го районов (раскопки А. В. Квятковской),  
а так же ма тер иа лами пог ре бений XVII–XVIII вв. из 
По лоц ка (раскопки Д. В. Дука и М. В. Климова). 

Измерение че ре пов с пос ле ду ющим выч и с лен и
ем углов и ука за те лей проводилась в со от ветствии 
с трад и ц ион ной ме тод и кой [1]. Для оценки по лу
чен ных показателей испо ль зо вались таб л и цы кра
н ио мет р и ческих кон с тант [1, с. 112–127]. Оценка 
раз ма ха измен ч и вости при з на ков осу щес т в ля лась 
на ос но вании срав нен ия значений стан дар т ных от
к ло нений вы бо рок че ре пов с теми, что при ве де ны  

В. П. Алексеевым и Г. Ф. Дебецем в таб л и це «Пре
делы стан дар т ных величин па ра мет ров измен ч и
вости…» [1, с. 123–124].

При попарном меж г руп по вом анализе кран ио
лог и ческих по ка за те лей для оп ре де лен ия уров ня 
стат и с т и чес кой знач и мости различий меж ду серия
ми че ре пов испо ль зо ван tкритерий Сть ю ден та, ка
нон и ческий дис к р и м и нан т ный анализ про ве ден 
для срав нен ия серий по ха рак те ру рас п ре де лен ия со
во куп ности наи бо лее инфор мат и в ных при з на ков [2].

Результаты и их об суж ден ие. Уч и ты вая от нос и
те ль ную стаб и ль ность ан т ро по лог и чес ко го со става 
се ль с ко го населения по срав нен ию с го род ским, рас
смотрим тер ри тор иа ль ную вар иа бе ль ность кран ио
мет р и ческих по ка за те лей локальных кран ио ло 
г и ческих серий из бе ло русских сельских кладбищ 
кон ца XVIII – XIX в. (табл. 1, 2). Ма лоч и с лен ность 
не ко то рых серий обус лов ле на ге ох и м и чес кой спе
ц и ф и кой со от вет с т ву ющих тер ри торий, спо соб 
 с т ву ю щей быстрому раз ло жен ию ор ган и ческих ма
тер иа лов и плохой сох ран ности костных ос тан ков. 
Рас копки про водились на ок раи нах кладбищ, дат и
ру е мых не ра нее второй по лов и ны XIX в., о чем сви
де те ль с т во вали най ден ные в не ко то рых за хо ро не
н иях мо не ты и даты пог ре бен ия на сох ран и в ш и х ся 
над г роб иях. 

Таблица 1. Тер ри тор иа ль ная вариабельность ос нов ных кран ио мет р и ческих показателей мужских серий 
из бе ло русских сельских кладбищ кон ца XVIII – XIX в.

Признак, цифровое обоз на чен ие
по Р. Мартину

Территориальное расположение краниологических серий (регионы)
Централь

ный Западный Восточный Белорусское Полесье

д. Прусы,
Копыль  
ский рн

д. Глов
се ви чи, 
Сло ним
ский рн

д. Но си
лово, Мо
ло деч нен
ский рн

д. Лу
комль, 

Чаш ник
ский рн

д. Гу би чи, 
Бу да 

Ко ше лев
ский рн

(восточное) 
д. Мокиши, 

Хойник
ский рн

(западное) 
д. Погост 

Загородский, 
Пинский рн

(западное) 
д. Камень, 

Пинский рн

M (n) M (n) M (n) M (n) M (n) M (n) M (n) M (n)

Мозговой отдел черепа
1. Продольный диаметр, мм 178,4(28) 175,9(9) 182,2(5) 178,5(24) 169,3(24) 172,9(33) 174,2(10) 179,2(8)
8. Поперечный диаметр, мм 144,1(28) 147,5(9) 140,8(5) 142,9(24) 142,0(24) 142,3(30) 145,1(8) 143,1(8)
8:1. Черепной указатель, ед. 80,8(28) 83,9(9) 78,2(5) 80,1(24) 80,5(24) 81,8(30) 82,7(8) 79,2(8)
17. Высотный диаметр (babr) 133,8(23) 135,6(7) 130,6(5) 130,0(23) 130,5(24) 132,5(27) 131,2(5) 137,6(8)
Выраженность надбровья (1–6), балл 2,79(28) 2,55(9) 2,60(5) 2,59(24) 2,95(23) 2,64(25) 2,50(10) 3,00(7)

Лицевой отдел черепа
45. Скуловая ширина, мм 132,6(27) 132,4(8) 134,7(4) 130,5(23) 131,2(22) 131,8(25) 126,0(2) 132,1(6)
48. Верхняя высота лица, мм 69,1(25) 68,2(8) 67,6(5) 69,8(20) 66,9(19) 67,2(21) 65,2(5) 65,0(7)
48:45. Верхнелицевой указатель, ед. 52,2(24) 51,7(7) 51,4(4) 53,6(20) 51,5(17) 51,7(16) 46,9(1) 49,4(6)
51. Ширина орбиты (от mf левая), мм 40,6(28) 40,2(9) 39,8(5) 41,3(23) 39,6(24) 39,9(31) 40,3(6) 39,0(8)
51а. Ширина орбиты (от dacr. левая), мм 38,2(28) 38,0(9) 38,3(5) 38,9(23) 37,2(24) 37,6(30) 36,9(5) 36,7(8)
52. Высота орбиты (левая), мм 31,2(28) 31,2(8) 31,0(5) 32,1(23) 32,0(24) 30,3(31 32,8(7) 29,6(8)
52:51. Орбитный указатель максил ло
фрон тальный, ед. 

76,8(28) 77,7(8) 79,8(5) 78,0(23) 76,9(24) 79,0(31) 80,4(6) 74,8(8)

52:51а. Орбитный указатель дакриаль
ный, ед.

82,0(27) 81,8(9) 81,9(5) 82,9(22) 82,0(24) 84,0(30) 86,0(5) 80,8(8)

54. Ширина носа, мм 25,3(28) 25,1(10) 25,0(5) 25,7(21) 25,6(23) 23,9(29) 25,9(5) 25,1(7)
55. Высота носа, мм 50,1(28) 49,5(9) 49,6(5) 50,7(22) 48,4(22) 49,9(30) 49,3(6) 49,1(8)
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Признак, цифровое обоз на чен ие
по Р. Мартину

Территориальное расположение краниологических серий (регионы)
Централь

ный Западный Восточный Белорусское Полесье

д. Прусы,
Копыль  
ский рн

д. Глов
се ви чи, 
Сло ним
ский рн

д. Но си
лово, Мо
ло деч нен
ский рн

д. Лу
комль, 

Чаш ник
ский рн

д. Гу би чи, 
Бу да 

Ко ше лев 
ский рн

(восточное) 
д. Мокиши, 

Хойник
ский рн

(западное) 
д. Погост 

Загородский, 
Пинский рн

(западное) 
д. Камень, 

Пинский рн

M (n) M (n) M (n) M (n) M (n) M (n) M (n) M (n)

54:55. Носовой указатель, ед. 51,1(27) 50,5(9) 51,1(5) 50,9(21) 53,6(22) 48,3(29) 52,9(5) 51,6(7)
MS. Максиллофронтальная высо
та, мм

8,6(26) 9,3(8) 7,6(5) 8,7(21) 8,0(24) 9,4(27) 9,5(5) 9,7(7)

MC. Максиллофронтальная шири
на, мм

21,6(27) 20,3(8) 19,4(5) 21,3(22) 20,7(24) 20,3(24) 21,8(6) 22,5(8)

MS:MC. Максиллофронтальный ука
за тель, ед.

41,4(20) 45,3(8) 40,4(5) 42,2(21) 44,2(24) 45,7(24) 43,2(5) 35,5(7)

DS. Дакриальная высота, мм 12,8(26) 13,5(8) 12,5(5) 13,2(21) 12,6(21) 13,0(26) 12,2(5) 13,5(5)
DC. Дакриальная ширина, мм 22,4(27) 20,8(8) 20,1(5) 22,1(21) 22,2(24) 21,2(27) 22,4(5) 22,8(6)
DS:DC. Дакриальный указатель, ед. 56,6(26) 64,4(8) 63,0(5) 60,8(21) 54,8(21) 61,9(26) 55,7(5) 58,6(5)
SS. Симотическая высота, мм 4,4(27) 4,5(8) 4,0(5) 4,3(21) 4,8(21) 4,8(31) 5,8(6) 4,4(7)
SC. Симотическая ширина, мм 11,7(28) 9,3(8) 7,4(5) 9,5(21) 10,0(24) 9,1(30) 10,1(6) 10,7(8)
SS:SC. Симотический указатель, ед. 48,3(27) 49,0(8) 54,0(5) 46,3(21) 53,7(21) 46,3(30) 46,2(6) 48,8(7)
75(1). Угол выступания носа к линии 
профиля лица, град.

27,3(25) 28,4(7) 31,4(5) 27,8(18) 26,4(12) 29,0(12) 25,5(2) 29,7(4)

77. Назомолярный угол, град. 138,2(29) 137,2(9) 138,8(5) 138,7(24) 139,1(23) 137,5(33) 140,6(7) 140,3(7)
Зигомаксиллярный угол, град. 127,7(27) 126,7(7) 128,8(5) 126,9(20) 126,2(17) 126,5(25) 127,3(3) 131,2(5)

Таблица 2. Территориальная вариабельность основных краниометрических показателей женских серий 
из белорусских сельских кладбищ конца XVIII – XIX в.

Признак, цифровое обозначение 
по Р. Мартину

Территориальное расположение краниологических серий (регионы)
Централь 

ный Западный Восточный Белорусское Полесье

д. Прусы, 
Копыль  
ский рн

д. Глов
се в ичи, 
Сло ним
ский рн

д. Носилово, 
Мол о деч

ненский рн

д. Лу комль, 
Чашник
ский рн

д. Губичи, 
БудаКо 
ше лев 

ский рн

(восточное) 
д. Мокиши, 

Хойник 
ский рн

(западное) 
д. Погост 

Загородский, 
Пинский рн

(западное) 
д. Камень, 
Пинский 

рн
M(n) M(n) M(n) M(n) M(n) M(n) M(n) M(n)

Мозговой отдел черепа
1. Продольный диаметр, мм 172,2(26) 167,4(8) 176,3(4) 170,6(20) 164,4(33) 170,4(24) 165,2(10) 172,7(7)
8. Поперечный диаметр, мм 138,9(27) 139,3(9) 136,2(4) 136,2(20) 136,2(34) 139,7(24) 141,2(10) 135,7(7)
8:1. Черепной указатель, ед. 80,3(25) 84,5(8) 77,7(4) 79,9(20) 82,9(33) 80,9(24) 84,7(8) 78,8(7)
17. Высотный диаметр (babr) 127,1(20) 129,4(7) 127,7(4) 123,8(22) 124,6(32) 125,4(18) 128,5(8) 128,2(5)
Выраженность надбровья (1–6), балл 1,49(31) 1,50(8) 1,50(4) 1,82(22) 1,16(31) 1,50(26) 1,90(11) 2,0(6)

Лицевой отдел черепа
45. Скуловая ширина, мм 126,7(24) 125,0(8) 122,7(4) 121,4(22) 121,5(27) 121,5(21) 118,0(5) 124,5(4)
48. Верхняя высота лица, мм 67,0(30) 65,6(8) 56,5(2) 66,0(22) 64,9(27) 63,5(20) 62,0(9) 61,1(5)
48:45. Верхнелицевой указатель, ед. 52,9(24) 52,5(8) 54,0(2) 54,4(21) 52,5(21) 53,6(16) 53,9(5) 51,4(2)
51. Ширина орбиты (от mf левая), мм 39,4(30) 39,6(8) 40,0(4) 39,2(23) 38,6(33) 39,1(23) 37,6(10) 36,5(7)
51а. Ширина орбиты (от dacr. левая), мм 37,0(31) 37,5(8) 37,8(4) 36,5(23) 36,7(33) 36,5(23) 35,4(9) 36,5(7)
52. Высота орбиты, мм 32,0(30) 31,6(8) 32,9(4) 31,2(23) 31,2(33) 32,6(23) 31,4(9) 30,6(7)
52:51. Орбитный указатель максилло
фронтальный, ед. 

80,9(30) 79,8(8) 82,2(4) 79,7(23) 81,1(33) 84,0(23) 82,2(9) 79,2(7)

52:51а. Орбитный указатель дакриаль
ный, ед.

87,0(29) 84,3(8) 86,2(4) 85,8(23) 89,5(33) 88,9(23) 87,3(9) 83,9(6)

54. Ширина носа, мм 24,9(30) 25,0(8) 23,2(4) 24,3(23) 23,8(32) 23,6(24) 24,1(7) 23,9(9)
55. Высота носа, мм 49,2(30) 47,8(8) 48,6(4) 47,7(23) 47,4(32) 48,2(24) 46,8(9) 46,3(6)
54:55. Носовой указатель, ед. 50,8(30) 52,3(8) 47,9(4) 50,9(23) 20,7(32) 49,4(24) 50,9(8) 51,6(6)
MS. Максиллофронтальная высота, мм 7,9(29) 8,4(8) 8,3(4) 7,5(22) 9,0(31) 8,1(25) 7,7(11) 8,3(7)

Окончание табл. 1
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Признак, цифровое обозначение  
по Р. Мартину

Территориальное расположение краниологических серий (регионы)
Централь 

ный Западный Восточный Белорусское Полесье

д. Прусы, 
Копыль  
ский рн

д. Глов
се в ичи, 
Сло ним
ский рн

д. Носилово, 
Мол о деч

ненский рн

д. Лу комль, 
Чашник
ский рн

д. Губичи, 
БудаКо 
ше лев 

ский рн

(восточное) 
д. Мокиши, 

Хойник 
ский рн

(западное) 
д. Погост 

Загородский, 
Пинский рн

(западное) 
д. Камень, 
Пинский 

рн
M(n) M(n) M(n) M(n) M(n) M(n) M(n) M(n)

MC. Максиллофронтальная шири
на, мм

20,4(30) 21,6(8) 18,8(4) 18,6(23) 19,4(33) 20,6(25) 21,2(10) 19,9(7)

MS:MC. Максиллофронтальный ука
затель, ед.

39,3(29) 37,8(8) 44,8(4) 41,1(22) 41,3(31) 39,7(25) 43,4(10) 42,5(7)

DS. Дакриальная высота, мм 11,9(28) 13,9(8) 12,0(4) 11,8(22) 10,4(28) 11,6(25) 11,6(10) 11,6(6)
DC. Дакриальная ширина, мм 22,1(29) 21,8(8) 19,3(4) 20,3(22) 20,7(30) 21,2(25) 21,3(10) 19,9(6)
DS:DC. Дакриальный указатель, ед. 52,5(28) 62,5(8) 63,8(4) 58,5(22) 55,2(28) 53,7(25) 55,0(10) 58,8(6)
SS. Симотическая высота, мм 3,8(27) 3,7(8) 4,4(4) 4,0(22) 4,2(30) 3,6(26) 4,2(12) 5,0(7)
SC. Симотическая ширина, мм 9,0(30) 9,0(8) 9,0(4) 9,1(22) 9,0(33) 9,5(25) 9,3(12) 9,9(7)
SS:SC. Симотический указатель, ед. 48,2(27) 45,7(8) 50,4(4) 44,6(22) 47,5(30) 46,3(25) 46,2(12) 48,8(7)
75(1). Угол выступания носа к линии 
профиля лица, град.

24,5(26) 25,0(8) 30,2(30) 23,8(19) 23,0(19) 24,0(15) 26,2(4) 23,7(3)

77. Назомолярный угол, град. 140,5(29) 137,5(8) 138,5(4) 138,7(23) 138,7(30) 138,1(27) 138,2(12) 139,5(8)
Зигомаксиллярный угол, град. 125,7(30) 126,2(8) 123,5(4) 127,3(23) 127,7(21) 127,0(20) 125,9(8) 124,2(5)

Окончание табл. 2

Судя по нашим дан ным, раз мах измен ч и вости 
сред нег руп по вых величин кран ио лог и ческих по ка
за те лей ло ка ль ных групп се ль с ко го на се лен ия не
велик. По ком п лек су ра сод иаг нос т и ческих при з на
ков все серии, от но сясь к европеоидной ра се, весьма 
близки. В це лом ко рен ное се ль с кое население Бе ла
руси в XIX в. ха рак тер и зу ет ся средними раз ме рами 
моз го во го и лице во го отделов че ре па, ме зоб рах и 
 к ран нос тью, слег ка ос лаб лен ной гор и зон та ль ной 
проф и л и ров кой лица на уров не орбит и силь ной 
проф и л и ров кой на уров не скул, сред ней шир и ной 
до во ль но низких орбит, сред неш и роким гру ше 
в и д ным от вер с т ием, средней шир и ной и вы со той 
пе ре но сья, с уме рен но выс ту па ющими носовыми 
кос тями по от но шен ию к вер т и ка ль но му проф и
лю лица. 

Несмотря на от сут с т в ие от чет л и во вы ра жен ных 
различий по ком п лек су ра сод иаг нос т и ческих по ка
за те лей между ло ка ль ными сер иями вто рой по лов и
ны XIX в., среди бе ло ру сов это го пер ио да, прож и ва
ющих в се ль с кой мес т ности, прос леж и ва ет ся слабо 
вы ра жен ная тен ден ц ия век тор ной измен ч и вости 
ря да при з на ков. Так, сер ия из цен т ра ль но го рег ио
на Бе ла руси (Копыльский рн) отличается нес ко ль ко 
бо ль шей мас си в нос тью черепа. Сер ия из Слон и м с
ко го рна Грод нен с кой обл. вы де ля ет ся мак с и ма ль
ными вел и ч и нами че реп но го указателя, от ра жа ю
ще го со от но шен ие про до ль но го и поперечного диа
мет ров моз го во го от де ла че ре па (83,9 ед. у мужчин 
и 84,5 ед. у женщин), а так же из Пинского рна  
(д. По гост За го родский – 82,7 ед. у мужчин и 84,7 ед. 
у женщин). Мин и ма ль ные вел и ч и ны это го ука за те
ля ха рак тер ны для населения Мо ло деч нен с ко го рна 
(77,7 ед. у мужчин и 78,8 ед. у женщин), д. Лу комль 

(80,1 ед. у мужчин и 79,9 ед. у женщин) и из ун иат  
с ко го мог и ль н и ка кон ца XVIII в. в д. Ка мень Пин
с ко го рна (78,2 ед. у мужчин и 79,2 ед. у женщин). 

Учитывая то, что брах и к ран ия кон цен т р и ру ет ся 
в ос нов ном на за па де (Слонимский рн) и югоза па де 
(Пинский рн), а так же то, что прон и к но вен ие сла
вян на территорию Бе ла руси прои с ход и ло с югоза
па да и за па да, а пер вые вол ны миграций, ве ро ят нее 
всего, были пред с тав ле ны преи му щес т вен но муж 
 ч и нами, то мож но предположить, что кон цен т рац ия 
менее брах и к ран ных форм моз го во го от де ла в со
че тании с от нос и те ль ной уз кол и цес тью (более вы
ра жен ной у женщин) на се ве ре Бе ла руси (Молодеч
ненский рн, д. Лу комль) мо жет сви де те ль с т во вать 
в по ль зу сох ра нен ия в ряду по ко лений не ко то рых 
ан т ро по лог и ческих осо бен нос тей на се лен ия, пред
шес т во вав ше го сла вян с кой колонизации. 

Кроме того, у женщин с вос точ ной тер ри тории 
Бе ла руси (д. Лу комль, БудаКо ше левский и Хой
никский рны) по сравнению с другими ло ка ль
ными женскими груп пами слег ка уп ло ще но лицо 
на уров не скул. У мужчин восточной тер ри тории, 
нап ротив, на этом уров не лицо проф и л и ро ва но наи
бо лее силь но по срав нен ию с другими ло ка ль ными 
груп пами. Кро ме того, в ло ка ль ных по пу ляц иях 
вел и ч и на че реп но го ука за те ля женщин обыч но нес
ко ль ко превышает та ко вую у мужчин. У женщин 
же с вос точ ной тер ри тории тен ден ц ия противопо
ложная – в Лу ком ль с кой серии черепной ука за тель 
у них 79,9 ед. против 80,1 ед. у мужчин, а так же в  
д. Мокиши Хой н и к с ко го рна – 80,9 ед. против 81,8 ед. 
со от вет с т вен но. Воз мож но, эта осо бен ность от ра  
жа ет бóль шую сте пень сох ра нен ия ан т ро по лог и
ческих черт пред шес т вен ни ков сла вян в ря ду по ко
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лений на вос точ ных тер ри тор иях на шей рес публики 
изза то го, что во вре мя ко лон и зации дан ной тер
ритории сла вя нами браки зак лю чались преи му ще 
с т вен но с пред с тав и те ль н и цами коренного на се ле 
н ия. Таким об ра зом, дом и н и ру ю щая жен с кая часть 
ло ка ль ных по пу ляций на вос точ ной тер ри тории 
сов ре мен ной Бе ла руси мог ла сох ранить мито хон
д р иа ль ные ге нет и чес к ие осо бен ности пред ше 
с т ву ю ще го населения. 

Для ус та нов лен ия вар иа бе ль ности в кон це II ты
ся че лет ия н. э. кран ио лог и ческих осо бен нос тей  
у го род с ко го и се ль с ко го на се лен ия По лоц ко го реги
она бы ло проведено срав нен ие двух серий черепов, 
пред с тав лен ных ма тер иа лами се ль с ко го клад б и ща 
XVIII–XIX вв. из д. Лу комль Чаш н и к с ко го рна и ма
тер иа лами погребений XVII–XVIII вв. из г. По лоц ка. 
Сред н ие размеры и стан дар т ные от к ло нен ия муж
ских и женских че ре пов пред с тав ле ны в табл. 3, 4.

Таблица 3. Сравнительные данные о размерах и указателях мужских серий черепов 
c территории Полоцкой земли XI–XIX вв.

Номер
по Мартину

Размер Курганы XI–XIII вв. Жальники XIII–XIV вв. Полоцк XVII–XVIII вв. Лукомль XVIII–XIX вв.
N M S N M S N M S N M S

1 Продольный диаметр 31 188,2 6,1 14 182,8 4,8 37 182,5 5,1 24 178,5 N
8 Поперечный диаметр 31 139,2 4,6 14 141,0 6,4 39 144,6 5,4 24 142,9 37
8:1 Черепной указатель 29 74,1 3,2 14 77,1 2,8 37 79,3 4,0 24 80,1 39
10 Наибольшая ширина лба 27 118,6 4,4 14 118,9 4,1 39 122,2 6,0 24 121,5 37
45 Скуловой диаметр 9 135,3 7,4 5 131,4 4,6 26 132,5 5,7 23 130,5 39
17 Высотный диаметр 27 137,7 5,1 14 138,1 5,7 29 134,5 5,9 23 130,0 26
5 Длина основания черепа 28 104,4 4,6 14 100,3 3,8 28 100,7 3,7 23 99,1 29
40 Длина основания лица 22 98,3 5,3 13 97,6 4,7 22 97,3 4,8 19 96,1 28
40:5 Указатель выступания лица 22 93,8 4,0 13 97,1 4,1 22 96,8 4,3 19 97,2 22
48 Верхняя высота лица 24 68,9 3,3 13 68,5 3,2 23 69,9 4,8 20 69,8 22
48:45 Верхний лицевой указатель 9 50,5 3,4 5 52,2 1,9 19 52,4 4,2 20 53,6 23
9 Наименьшая ширина лба 29 98,1 3,7 14 96,1 4,7 39 98,8 4,7 24 97,9 19
43 Верхняя ширина лица 25 106,4 4,3 14 102,4 4,5 34 105,1 4,5 24 104,9 39
46 Средняя ширина лица 14 96,0 4,2 12 92,6 5,4 26 93,8 5,0 23 94,2 34
51 Ширина орбиты 29 43,9 1,9 13 42,0 1,4 26 42,6 1,7 23 41,3 26
52 Высота орбиты 30 32,4 2,0 13 31,2 1,7 27 32,4 2,0 23 32,1 26
52:51 Орбитный указатель 29 73,6 4,5 13 74,4 4,5 26 75,9 4,8 23 78,0 27
54 Ширина носа 24 25,0 1,5 14 24,9 1,5 24 25,3 1,9 21 25,7 26
55 Высота носа 29 52,0 3,0 13 49,6 2,0 25 51,1 3,3 22 50,7 24
54:55 Носовой указатель 24 48,4 4,4 13 49,7 3,5 24 49,5 5,0 22 49,1 25
12 Ширина затылка 29 111,9 4,0 14 111,6 2,6 37 111,9 3,9 23 110,4 24
11 Ширина основания черепа 30 125,0 5,0 14 123,6 4,4 34 126,2 5,5 23 124,0 37
63 Ширина нёба 26 37,9 2,2 12 35,8 1,7 23 36,3 2,8 11 38,8 34
62 Длина нёба 21 49,0 2,7 12 46,9 2,7 24 46,9 2,5 18 45,8 23

Таблица 4. Сравнительные данные о размерах и указателях женских серий черепов 
c территории Полоцкой земли XI–XIX вв.

Номер  
по Мартину

Размер Курганы XI–XIII вв. Жальники XIII–XIV вв. Полоцк XVII–XVIII вв. Лукомль XVIII–XIX вв.
N M S N M S N M S N M S

1 Продольный диаметр 29 176,6 4,9 6 177,8 3,8 11 167,6 4,3 21 170,3 5,2
8 Поперечный диаметр 26 134,2 3,8 6 134,2 4,8 11 138,9 5,4 21 136,1 3,6
8:1 Черепной указатель 26 76,0 2,3 6 75,5 2,6 11 82,9 4,2 21 80,0 3,2
10 Наибольшая ширина лба 29 113,9 5,3 6 111,7 3,2 11 115,0 3,3 22 114,6 4,9
45 Скуловой диаметр 6 126,0 3,2 1 123,0 – 8 123,1 4,2 22 121,4 4,0
17 Высотный диаметр 27 129,7 3,5 5 130,0 5,0 10 126,9 4,2 22 123,8 5,0
5 Длина основания черепа 27 96,3 4,2 5 96,6 5,4 10 94,4 3,1 22 93,5 4,4
40 Длина основания лица 20 89,9 5,3 4 92,3 3,8 8 93,0 5,6 21 93,3 5,7
40:5 Указатель выступания лица 20 93,6 3,2 6 95,8 5,1 8 99,4 5,0 21 99,8 3,7
48 Верхняя высота лица 18 65,2 3,8 4 65,0 2,9 8 64,5 4,1 22 66,0 3,5
48:45 Верхний лицевой указатель 5 53,6 2,9 – – – 8 52,4 3,4 21 54,4 3,0
9 Наименьшая ширина лба 29 93,8 3,5 6 91,8 2,2 10 92,9 2,6 22 91,4 2,9
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Серия мужских че ре пов из Лу ком ля ха рак те 
р и зу ет ся ме зоб рах и к ран ной черепной ко роб кой со 
средними раз ме рами про до ль но го и по пе реч но го 
диа мет ров че ре па и не бо ль шой высотой сво да. Лицо 
ор тог нат ное, сред нее по вер х не му лицевому ука
за те лю и аб со лют ным размерам, за исключением 
не больших раз ме ров сред ней ширины лица. Ор 
 б и ты сред неш и рок ие, низкие, по орбитному ука за
те лю – сред н ие. Шир и на но са сред няя, как по аб
со лют ным раз ме рам, так и по но со во му ука за те лю. 
Для бо ль ш и н с т ва по ка за те лей измен ч и вость бли з ка 
к «нормальной» либо пон и же на, за иск лю чен ием 
шир и ны ор б и ты и ор б и т но го ука за те ля. 

Суммарная сер ия полоцких мужских че ре пов 
ха рак тер и зу ет ся ме зок ран ией при средних аб со лют
ных размерах диа мет ров моз го во го от де ла черепа. 
Раз ме ры лицевого от де ла черепа так же ха рак тер и
зу ют ся средними вел и ч и нами, за иск лю чен ием сред
ней шир и ны лица, которая, как и в лу ком ль с кой 
серии, име ет не бо ль ш ие размеры. Ор б и ты низ к ие 
(хамеконхные), шир и на но са сред няя. Полоцкая се 
р ия от л и ча ет ся от лу ком ль с кой по вы шен ной внут
р и г руп по вой измен ч и вос тью ряда по ка за те лей, та
ких, как вы сот ный диа метр че ре па, наибольшая 
шир и на лба, вер х нел и це вой и но со вой ука за тели. 

Сравнение мужских серий че ре пов из По лоц ка 
и Лу ком ля с при ме нен ием tкри тер ия Сть ю ден
та поз вол и ло установить нес лу чай ные меж г руп по
вые раз л и ч ия для таких при з на ков, как про до ль ный  
и вы сот ный диа метр че ре па, шир и на орбиты, ши
р и на нё ба. По срав нен ию с сельскими мужчинами 
муж ч и ны из По лоц ка дос то вер но от л и ча ют ся бо лее 
длин ной и вы со кой че реп ной ко роб кой, более широ
кими ор б и тами, ме нее широким нё бом. 

Серия женских че ре пов из Лу ком ля ха рак тер и
зу ет ся теми же про пор ц иями моз го вой части че ре па, 
что и муж с кая – средней по раз ме рам брах и к ран ной 
че реп ной ко роб кой с низким сво дом. Лицо ме зог
нат ное,  сред нее, как по вер х нел и це во му ука за те лю, 
так и по всем аб со лют ным раз ме рам лицевого от де

ла. Ор б и ты не бо ль ш ие по размерам, по ор б и т но му 
ука за те лю – сред н ие, шир и на носа сред няя. Как  
и в муж с кой вы бор ке че ре пов из Лу ком ля, в жен  
с кой измен ч и вость большинства по ка за те лей бли з
ка к «нормальной» либо пон и же на. 

Суммарная сер ия женских че ре пов из По лоц ка 
ха рак тер и зу ет ся бо лее выраженной брах и к ран ией 
по срав нен ию с лу ком ль с кой сер ией, за счет ме нь
ше го про до ль но го диа мет ра черепа. Как и муж с кая 
сер ия че ре пов, по лоц кая жен с кая серия от л и ча ет ся 
от серии сельских женских че ре пов из Лу ком ля бо
ль шей вы со той сво да. При этом лицо, как и в серии 
сельских женских че ре пов, ме зог нат ное, сред нее 
по вер х нел и це во му ука за те лю и аб со лют ным раз
мерам, за иск лю чен ием сред ней шир и ны лица. Как  
и муж с кая, женская сер ия из Полоцка ха рак тер и зу
ет ся по вы шен ной по срав нен ию с се ль с кой серией 
внут р и г руп по вой измен ч и вос тью. Это ка са ет ся таких 
по ка за те лей, как че реп ной указатель, ука за тель вы
с ту пан ия лица, орбитный ука за тель, но со вой ука за
тель, шир и на за тыл ка и ширина ос но ван ия че ре па. 

Неслучайные меж г руп по вые раз л и ч ия меж ду 
го род с кой и се ль с кой женскими вы бор ками XVII–
XIX вв. ус та нов ле ны по че реп но му ука за те лю, ши
рине ор б и ты, ширине за тыл ка и ос но ван ия че ре
па. По лоц к ие жен щ и ны достоверно от л и ча ют ся  
от сельских женщин из Лу ком ля бо лее широкой 
че реп ной ко роб кой и бóльшим че реп ным ука за те
лем, бо лее широкими ор б и тами. В целом го ро жа не 
от л и ча ют ся от се ль с ко го на се лен ия по вы шен ной 
внут р и г руп по вой измен ч и вос тью и бо лее круп
ными раз ме рами головы, что мо жет быть свя за но  
с рас ш и рен ием кру га брач ных связей, с изме нен ием 
условий соц иа ль ной сре ды – раз л и ч иями в об ра зе 
жизни, по ка чес т ву питания и т. д. 

Средневековое на се лен ие По лоц кой земли пред
с тав ле но ма тер иа лами курганных пог ре бений XI–
XIII вв., материалами син х рон ных им грун то вых 
мог и ль н и ков, а также ма тер иа лами ранних жа ль н и ч  
ных пог ре бений XIII–XIV вв. Сред н ие размеры  

Номер  
по Мартину

Размер Курганы XI–XIII вв. Жальники XIII–XIV вв. Полоцк XVII–XVIII вв. Лукомль XVIII–XIX вв.

43 Верхняя ширина лица 22 99,7 4,2 5 97,4 3,7 9 99,8 2,6 23 98,7 3,0
46 Средняя ширина лица 13 88,6 4,1 3 89,0 1,0 8 88,4 2,4 23 90,1 4,0
51 Ширина орбиты 21 41,3 1,5 6 41,7 1,8 8 41,1 2,2 23 39,2 1,4
52 Высота орбиты 21 32,2 1,5 5 32,8 1,6 8 32,3 2,5 23 31,3 1,5
52:51 Орбитный указатель 21 78,1 4,3 5 77,7 3,4 8 78,6 6,8 23 79,7 3,2
54 Ширина носа 19 23,6 1,4 4 24,3 2,2 8 24,0 1,1 23 24,3 1,9
55 Высота носа 19 48,8 3,3 5 49,2 1,9 8 46,9 4,4 23 47,7 2,5
54:55 Носовой указатель 9 48,7 4,7 4 49,3 5,2 8 51,6 5,7 23 50,9 3,4
12 Ширина затылка 29 106,3 3,8 6 106,7 4,5 11 109,4 6,4 21 105,4 2,7
11 Ширина основания черепа 27 118,6 4,7 6 115,7 3,8 9 121,6 6,9 22 116,2 3,9
63 Ширина нёба 18 33,7 2,6 4 36,0 2,7 7 37,6 0,5 18 38,2 2,5
62 Длина нёба 15 43,6 3,5 5 44,8 2,4 6 44,5 3,2 21 44,0 2,3

Окончание табл. 4
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и стан дар т ные от к ло нен ия мужских и женских че
ре пов от ра же ны в табл. 3, 4.

Серия кур ган ных мужских че ре пов По лоц кой 
земли ха рак тер и зу ет ся дол и хок ран ией, большими 
аб со лют ными раз ме рами про до ль но го и вы сот но го 
диа мет ров черепа, средними – по пе реч но го. Лицо 
сред не вы со кое (по аб со лют ным размерам) и сред
неш и ро кое, как по ску ло во му диа мет ру, так и по 
вер х нел и це во му ука за те лю, ортогнатное. Ор б и ты 
широк ие, низ к ие, как по аб со лют ной вел и ч и не, так 
и по ор б и т но му ука за те лю, нос ме зор ин ный. 

Женская часть вы борки кур ган ных че ре пов ха
рак тер и зу ет ся большими раз ме рами про до ль но го 
диа мет ра черепа, средними – по пе реч но го и вы сот
но го диа мет ров. Че реп ме зок ран ный, лицо сред не
ш и ро кое (по аб со лют ным размерам ску ло во го диа
мет ра и вер х нел и це во му ука за те лю), ор тог нат ное. 
Ор б и ты широк ие и низкие, по орбитному ука за те
лю – сред н ие. Шир и на но са сред няя, как по аб со
лют ной вел и ч и не, так и по но со во му ука за те лю. 

К комплексу при з на ков, ха рак тер и зу ющих кур
ган ную сер ию че ре пов, относятся мас си в ная уд л и 
 нен ная голова, низ к ие глаз н и цы, сред неш и ро кое  
и от нос и те ль но не вы со кое лицо, рез ко проф и л и ро
ван ное на уров не скул при не ко то ром уплощении на 
уров не орбит. Этот ком п лекс от ра жа ет чер ты, свой
с т вен ные древ ней ше му ев ро пей с ко му на се лен ию. 

Серия мужских че ре пов, пред с тав лен ная ран
ними жа ль н и ч ными пог ре бен иями с тер ри тории 
По  лоц кой земли, ха рак тер и зу ет ся ме зок ран ией, 
средними про до ль ным и по пе реч ным диаметрами 
че ре па, бо ль шой вы со той сво да, средней шир и ной 
лба. Лицо сред неш и ро кое и сред не вы со кое, как по 
аб со лют ным раз ме рам, так и по вер х нел и це во му 
ука за те лю, ор тог нат ное. Орбиты сред неш и рок ие, 
низ к ие, как по аб со лют ной вел и ч и не, так и по ор б и т  
но му указателю. Но со вой ука за тель серии от нос и т 
 ся к ка те гории средних величин. Сред нег руп
по вые размеры женских че ре пов из ранних жа ль 
 н и ч ных пог ре бений с тер ри тории По лоц кой земли 
поз во ля ют оха рак тер и зо вать краниотип серии как 
ме зок ран ный с большими раз ме рами про до ль но го 
и средними по пе реч но го диа мет ров че ре па, сред ней 
вы со той свода, сред ней шир и ной лба. Лицо ор тог
нат ное, сред неш и ро кое и сред не вы со кое. Орбиты 
широк ие и низ к ие, сред н ие по ор б и т но му ука за
те лю, нос сред неш и рокий по аб со лют ной вел и ч и не  
и но со во му ука за те лю.

Сравнение мужских серий че ре пов, пред с тав
лен ных ма тер иа лами кур ган ных и ранних жа ль н и
ч ных пог ре бений, с при ме нен ием tкри тер ия Сть ю
ден та поз вол и ло ус та новить нес лу чай ные различия 
для таких при з на ков, как продольный диа метр че
ре па, че реп ной ука за тель, дли на ос но ван ия че ре па, 
ука за тель выс ту пан ия лица, шир и на ор б и ты, вер
х няя шир и на лица, вы со та носа, шир и на и длина 

нё ба. На се лен ие, пред с тав лен ное ранними жа ль  
н и ч ными пог ре бен иями, достоверно от л и ча ет ся 
от кур ган но го населения ме нее длин ной че реп ной 
ко роб кой, бóльшим че реп ным ука за те лем, бо лее гра 
ц и ль ным стро ен ием лица. Бли жай ш ие ана логи это
му типу прос леж и ва ют ся среди на се лен ия, ос тав и в
ше го на тер ри тории Белорусского По не ма нья  мог и
лы с ка мен ными кладками [9].

Результаты иссле до ван ия кран ио лог и чес ко го ма
тер иа ла из двух грун то вых мог и ль н и ков кур ган но
го пер ио да были опуб л и ко ва ны ра нее [3, 4]. Муж 
 с к ие че ре па из грун то во го мог и ль н и ка XI–XIII вв., 
ос тав лен но го на се лен ием пог ран и ч ной крепости 
По лоц кой земли Дри с вя ты (Браславский рн), ха
рак тер и зу ют ся знач и те ль ным сход с т вом с сер ией 
кур ган ных черепов по лоцких кривичей. Ха рак тер
ный сдвиг в сто ро ну мас си в ности в жен с кой вы бор
ке че ре пов, а так же вы ра жен ные от л и ч ия от кур
ган ной серии мож но об ъяснить влиянием на се ле 
н ия, пред с тав лен но го ку ль ту рой вос точ нолитовских 
кур га нов. Ан т ро по лог и чес к ие раз л и ч ия меж ду муж
скими и женскими черепами из дри с вят с ко го мог и
ль н и ка можно об ъяснить тем, что при ш лое сла вян
с кое на се лен ие пог ран и ч ной кре пости Дри с вя ты, 
преи му щес т вен но муж ч и ны (представи тели кня
жес кой ад м и н и с т рации, дружинники), могли всту  
пать в брач ные отношения с мес т ными балтскими 
жен щ и нами. 

Мужская серия че ре пов из грун то во го мог и ль  
н и ка Коз лов цы (Миорский рн) от л и ча ет ся не ко то рой 
спец и ф и ч нос тью и ха рак тер и зу ет ся уменьшением 
прак т и чески всех аб со лют ных раз ме ров моз го вой  
и лице вой час тей черепа по сравнению с сум мар ной 
сер ией по лоцких кри в и чей, относительно широким 
и низким лицом, а так же вы ра жен ным уп ло щен ием 
лица не то ль ко на уровне орбит, но и в ниж ней его 
части. Сум мар ная жен с кая сер ия из грун то во го мо 
г и ль н и ка Коз лов цы, на о бо рот, ха рак тер и зу ет ся нес
ко ль ко бо лее вы ра жен ной мас си в нос тью по срав
нен ию с кур ган ными женскими че ре пами, при этом 
ос нов ные про порции моз го вой и лице вой частей 
че ре па, а так же углы проф и л и ровки лица со от вет  
с т ву ют средним вел и ч и нам, ус та нов лен ным для кур
ган ных че ре пов.

Сочетание ме зок рании, не бо ль шо го про до ль
но го диа мет ра че ре па, широ ко го и низ ко го лица  
с ос лаб лен ной проф и л и ров кой в муж с кой серии, 
можно оха рак тер и зо вать как чер ты ла по нои д но го 
типа. Впол не ве ро ят но, что в XI–XII вв. на тер ри
тор ию По лоц ко го кня жес т ва могли прон и кать от
дельные груп пы при бал т и й с кофинского на се лен ия 
с се ве ра. Бли з кое ан т ро по лог и чес кое сходство жен
ских че ре пов из грун то во го мог и ль н и ка Коз лов цы  
и кур ган ных женских че ре пов указывает на мес т ное 
прои с хож ден ие женщин, всту павших в брачные от
но шен ия с при ш лым мужским на се лен ием. 



26

МАТЭРЫЯЛЫ ПА АРХЕАЛОГІІ БЕЛАРУСІ. ВЫП. 21

С целью вы яв лен ия за ко но мер нос тей фор м и
ро ван ия ан т ро по лог и ческих осо бен нос тей на се ле 
н ия По лоц кой земли на про тя жении XI–XIX вв. был 
про ве ден меж г руп по вой анализ мужских серий че
ре пов с испо ль зо ван ием канонического дис к р и м и  
нан т но го анал и за. Пер во на ча ль но в анализ был 
вклю чен мак с и ма ль ный набор из 24 мет р и ческих 
при з на ков (табл. 3).

В результате по ша го во го от бо ра в сис те му дис
к р и м и нан т ных функций бы ло вклю че но 13 наи бо
лее инфор мат и в ных при з на ков (табл. 5). В связи  
с тем, что рас смат р и ва лось 4 вы борки, для оп и сан ия 
меж г руп по вой измен ч и вости дос та точ но трех дис
к р и м и на то ров. Для первой и вто рой канонических 
пе ре мен ных уро вень вероятности ошибки I ро

да сос тавил p < 0,05, что ука зы ва ет на нес лу чай
ный ха рак тер со от вет с т ву ю щей за ко но мер ности 
меж г руп по вой вар иации признаков. Для третьего 
дис к р и м и на то ра такая нес лу чай ность не бы ла до
ка за на. На до лю пер во го ка нон и чес ко го вектора 
при ход и т ся око ло 77% всей измен ч и вости, на до лю 
вто рого – око ло 14%. В сум ме первые два ка нон и
чес ких век то ра от ра жа ют около 94% измен ч и вости 
и яв ля ют ся наи бо лее значимыми. 

По результатам ка нон и чес ко го анализа был по
с т ро ен график оце нок канонических пе ре мен ных 
(рисунок). На граф и ке пред с тав ле на наг ляд ная кар
т и на взаи м но го рас по ло жен ия от де ль ных че ре пов, 
при над ле жащих раз ным груп пам, в прос т ран с т ве 
пер вых двух ка нон и ческих пе ре мен ных. 

Таблица 5. Нагрузки исходных признаков на канонические переменные в мужских группах

Номер по Мартину Признак
Канонические векторы

1 2

8:1 Черепной указатель 0,519 0,089
51 Ширина орбиты –0,363 –0,081
17 Высотный диаметр –0,382 0,477
48 Верхняя высота лица 0,070 –0,082
63 Ширина нёба –0,027 –0,546
40:5 Указатель выступания лица 0,229 0,212
46 Средняя ширина лица –0,062 –0,232
62 Длина нёба –0,294 –0,056
8 Поперечный диаметр 0,275 0,175
1 Продольный диаметр –0,478 –0,014
55 Высота носа –0,120 –0,270
43 Верхняя ширина лица –0,078 –0,353
9 Наименьшая ширина лба 0,020 –0,139

Взаи мо по ло жен ие мужских групп в прос т ран с т ве двух ка нон и ческих векторов
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Первая ка нон и чес кая пе ре мен ная наи лучшим 
об ра зом раз де ля ет две наи бо лее от да лен ные в хро
но лог и чес ком отношении груп пы се ль с ко го на се ле 
н ия (серию кур ган ных че ре пов ХІ–ХІІІ вв. и сер ию 
ХVIII–XIX вв. из Лу ком ля) и от ра жа ет эпо ха ль ную 
измен ч и вость мор фо лог и ческих при з на ков че ре па.  
В ле вой части граф и ка сос ре до то че ны кур ган ные 
че ре па, в пра вой части – че ре па из Лу ком ля. На гра
ф и ке слева нап ра во прои с ходит увел и чен ие че реп
но го ука за те ля за счет уме нь шен ия про до ль но го  
и увеличения по пе реч но го диаметров че ре па, сни
жа ет ся вы со та че ре па. Со от вет с т вен но уменьшению 
про до ль но го диаметра уме нь ша ет ся длина нё ба. 

Серия черепов, пред с тав лен ная жа ль н и ч ны ми 
пог ре бен иями XIII–XIV вв., зан и ма ет на граф и ке 
про ме жу точ ное положение, что яв ля ет ся впол не за
ко но мер ным. Поле граф и ка, об ра зо ван ное се рией 
ХVII–ХVIII вв. из По лоц ка, почти пол нос тью пе
рек ры ва ет  по ле, об ра зо ван ное серией сельских че

ре пов ХVIII–XIX вв., что указывает на их ан т ро по
лог и чес кое сходство, при этом полоцкая сер ия об на
руж и ва ет не ко то рый сдвиг в сто ро ну «архаич нос ти». 

Вторая ка нон и чес кая пе ре мен ная раз де ля ет меж
ду со бой две серии, пред с тав лен ные ма тер иа лами 
ранних жальничных пог ре бений и ма тер иа лами из 
се ль с ко го клад б и ща Лу ком ля. Вер т и ка ль ная ось 
граф и ка от ра жа ет изме нен ия лицевого отдела че
ре па: уме нь ша ет ся вер х няя и сред няя ширина лица, 
шир и на нё ба, уме нь ша ет ся высота но са. При этом 
увел и ч и ва ет ся высота че реп ной ко робки. Сер ия 
мужских черепов из ранних жа ль н и ч ных пог ре
бений от л и ча ет ся от се ль с ко го населения рег ио на 
бо лее вы со кой черепной ко роб кой и бо лее грац и ль
ным стро ен ием лице во го ске ле та. Ус та нов лен ные 
раз л и ч ия мо гут ука зы вать на осо бен ности ге нет и
чес ко го состава при ш ло го на се лен ия, пред с тав лен
но го ранними жа ль н и ч ными пог ре бен иями, по срав
нен ию с ко рен ным на се лен ием региона.  

Выводы

1. Между близкими к сов ре мен ности кран ио
лог и ческими сер иями из бе ло русских сельских 
клад бищ не вы яв ле но от чет л и вых различий. Все 
се рии пред с тав ля ют локальные вар иан ты большой 
ев ро пе ои д ной ра сы. Они в це лом ха рак тер и зу ют ся 
средними раз ме рами моз го во го и лице во го отде лов 
че ре па, ме зоб рах и к ран нос тью, слег ка ос лаб лен
ной гор и зон та ль ной проф и л и ров кой лица на уров
не орбит и силь ной проф и л и ров кой на уров не скул, 
сред ней шир и ной довольно низких о рбит, сред не
ш и роким грушевидным от вер с т ием, сред ней шир и 
 ной и вы со той пе ре но сья при уме рен но вы сту па
ющих но со вых кос тях по от но шен ию к вер т и ка ль
но му проф и лю лица. Ге ог раф и чес кая изменчивость 
кра н ио мет р и ческих показателей про яв и лась в ви
де тен денции с одной сто ро ны – к более от чет л и
во вы ра жен ной брахикранности серий с за пад ной  
и югоза пад ной тер ри торий ны неш ней Бе ла руси, ку да 
нап рав лялись пер вые миг рац ион ные волны славян, 
с дру гой стороны – к от нос и те ль ной грац и ль ности 
моз го во го и лице во го от де лов черепа в со че тании 
ме нее вы ра жен ной брах и к ран нос тью у на се лен ия  
с вос точ ной тер ри тории. 

2. Пред с тав ля ют интерес по ло вые раз л и ч ия 
по важ ным ра сод иаг нос т и ческим при з на кам, ха рак
тер и зу ющим горизонтальную проф и л и ров ку ли
ца у кран ио лог и ческих серий кон ца XVIII–XIX вв.  
с вос точ ных тер ри торий Беларуси. Так, по сравне
нию с другими ло ка ль ными женскими груп пами 
здесь у женщин слегка уп ло ще но лицо на уров не 
скул, а у мужчин по срав нен ию с другими ло ка ль  
ными груп пами, нап ротив, на этом уров не лицо 
проф и л и ро ва но наиболее силь но. Кро ме то го, у жен
щин из д. Лу комль че реп ной ука за тель ме нь ше, чем 

у мужчин, хо тя обыч но в ло ка ль ных популяциях 
по ло вой диморфизм по это му ука за те лю име ет про 
т и во по лож ную тен ден ц ию. Та кая ан т ро по лог и чес кая 
осо бен ность женских серий с вос точ ной тер ри тории 
Бе ла руси на ходит ана логии среди не ко то рых фин
ноугорских групп При балтики и По вол жья, что 
по буж да ет искать ее истоки среди бо лее древних 
пред ков, воз мож но, пред шес т во вавших рас се лен ию 
бал то я зыч но го на се лен ия. Спец и ф и ка по ло во го ди
мор ф и з ма у не ко то рых тер ри тор иа ль ных групп в от
но шении важ ных ра сод иаг нос т и ческих по ка за телей 
че ре па мог ла бы найти об ъяс нен ие в дом и н и ро вании 
пред с тав и тельниц древ ней ше го ан т ропо лог и чес ко го 
плас та в структуре брач ных свя зей при рас се лении 
балтского, а за тем и славянского на се лен ия.

3. Срав н и те ль ный анализ кран ио лог и ческих по
ка за те лей го род с ко го и сельского на се лен ия По лоц
ко го региона, пред с тав лен но го ма тер иа лами из по 
г ре бений XVII–XVIII вв. в г. По лоц ке и ма тер иа лами 
из се ль с ко го клад б и ща XVIII–XIX вв. в д. Лу комль 
Чаш н и к с ко го рна, по ка за ло, что полоцкая сер ия 
от л и ча ет ся от лукомльской более круп ными раз ме
рами че ре па, а так же по вы шен ной внут р и г руп по вой 
измен ч и вос тью таких по ка за те лей, как высотный 
диа метр че ре па, наи бо ль шая шир и на лба, вер х не 
л и це вой и но со вой ука за тели. Это значит, что в от
л и ч ие от се ль с ко го на се лен ия Лу ком ля, горожане 
По лоц ка, как и жители любого го ро да, были раз но
об раз нее по ан т ро по лог и чес ко му составу. 

4. Сред не ве ко вое сельское на се лен ие По лоц кой 
земли, пред с тав лен ное ма тер иа лами кур ган ных по
г ре бений XI–XIII вв., ма тер иа лами син х рон ных им 
грун то вых мог и ль н и ков, а также сер ией из ранних 
жа ль н и ч ных пог ре бений XIII–XIV вв., более не од
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но род но по ан т ро по лог и чес ко му составу, чем се ль
с к ие серии кон ца XVIII – XIX в. К ос нов но му ком п 
 лек су признаков, ха рак тер и зу ющих кур ган ную 
сер ию че ре пов, от но сят ся мас си в ная го ло ва уд л и
нен ной формы, низ к ие глаз н и цы, сред неш и ро кое 
и от нос и те ль но невысокое лицо, резко проф и л и ро
ван ное на уров не скул при не ко то ром уп ло щении на 
уров не орбит, наи бо лее узкий по но со во му ука за те
лю нос среди сравниваемых серий с территории По
лоц кой земли. Этот комплекс от ра жа ет чер ты, свой  
с т вен ные древ ней ше му на се лен ию За пад ной Ев ро
пы. Сочетание круп ных раз ме ров дол и хок ран но го 
че ре па с большим вы сот ным его диа мет ром, и от но
с и те ль но узким но сом ана лог и чен та ко му же ком п лек
су при з на ков у ря да групп Цен т ра ль ной Ев ро пы. 

5. Анализ ан т ро по лог и ческих материалов двух 
грун то вых мог и ль н и ков курганного пер ио да с тер
ри тории Полоцкой земли (Дрисвяты–Па шевичи, 
Коз лов цы) указывает на ак т и в ные межэтнические 
кон так ты. При сут с т в ие в материалах грун то во го 
мог и ль н и ка Коз лов цы ла по нои д но го типа с уп ло
щен ным и низким лицом сви де те ль с т ву ет о прон и  
к но вении на тер ри тор ию По лоц кой земли в XI– 
XII вв. от де ль ных групп при бал т и й с кофин с ко го 
на се лен ия с севера. Осо бен ности ан т ро по лог и чес
ко го сос та ва населения, ос тав и в ше го грун то вый 
могильник Дри с вя ты, ука зы ва ют на активное вза 
и мо дей с т в ие при ш ло го сла вян с ко го и мес т но го 
бал т с ко го на се лен ия. В XIII–XIV вв. на тер ри то 
р ию По лоц кой земли прон и ка ли отдельные груп пы 
на се лен ия с за па да, о чем сви де те ль с т ву ет ан т ро по
лог и чес кое сход с т во ме зок ран но го, от нос и те ль но 
грац и ль но го на се лен ия, пред с тав лен но го ранними 
жа ль н и ч ными пог ре бен иями, с на се лен ием, пред  
с тав лен ным ка мен ными мог и лами с тер ри тории Бе
ло рус ско го По не ма нья. 

6. Результаты анал и за кран ио лог и ческих осо
бен нос тей иссле до ван ных серий по ка зы ва ют, что 
го род с кое на се лен ие По лоц ко го рег ио на во второй 
по лов и не II ты ся че лет ия н. э. (XVII–XIX вв.) бы ло 

знач и те ль но менее од но род ным по ан т ро по лог и
чес ко му сос та ву, чем се ль с к ие бе ло ру сы в кон це 
XVIII – XIX в. Тем не ме нее, су дя по ос нов но му ра
сод иаг нос т и чес ко му комплексу при з на ков, ан т ро
по лог и ческий сос тав на се лен ия го ро дов фор м и ро
вал ся в основном за счет мес т но го на се лен ия. 

7. По со во куп ности кран ио лог и ческих по ка
за те лей сер ия из ранних жа ль н и ч ных пог ре бений 
(XIII–XIV вв.) в значительной сте пени бли з ка к кур
ган ной серии (XI–XIII вв.), но за этот пер иод на
чались струк тур ные изме нен ия моз го во го (процесс 
брах и ке фал и зации) и лице во го (процесс грац и л и  
зации) от де лов че ре па, про дол жав ш ие ся до кон ца  
II ты ся че лет ия н. э. и по луч и в ш ие название «эпо
халь ные изме нен ия». В нап рав лен ную во вре мени 
мик ро э во люц ион ную струк тур ную тран с фор ма
ц ию че ре па и ске ле та в це лом могли внести вклад 
изменения ге но фон да славянских по пу ляций при 
интен с и в ном ме жэт н и чес ком взаи мо действии. В ито
ге моз го вой от дел че ре па приоб ре тал бо лее округ
лую (брахикранную) фор му за счет сок ра щен ия 
про до ль но го и увел и чен ия по пе реч но го диа мет ров 
че ре па, а вслед с т в ие процесса грац и л и зации нес ко
ль ко сок рат и лось большинство по пе реч ных раз
ме ров лица. Ана лог и ч ный про цесс во II тысячеле 
тии н. э. ха рак те рен для бо ль ш и н с т ва групп на
се лен ия на тер ри тории Ев ро пы, в том числе и на 
тер ри тории Бе ла руси. Бли жай ш ие аналоги ан 
 т ро по лог и чес ко му типу из ранних жа ль н и ч ных 
пог ре бений Глубокского и Докшицкого рнов про  
с леж и ва ют ся среди на се лен ия, ос тав и в ше го в этот 
же пер иод мог и лы с ка мен ными клад ками на тер
ри тории Бе ло рус ско го По не ма нья, где тоже прои
с ход и ла ана лог и ч ная струк тур ная тран с фор ма 
ц ия че ре па. 

8. Несмотря на эпо ха ль ные струк тур ные изме
нен ия ске ле та на тер ри тории Бе ла руси меж ду хро
но лог и чески разновременными сер иями наб лю да ет
ся преемственность ос нов ных ра сод иаг нос т и ческих 
черт в ря ду по ко лений сельского на се лен ия.
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Рэзюмэ

І. І. Салівон, В. А. Емя л ьян чык

Фар мі ра ван не ан т ра па ла гіч на га скла ду на сел ь ніц т ва По лац кай зям лі 
ў XI–XIX стст. 

Даследаваны се рыi чарапоў се ль с ка га на се ль н i ц т ва XI–XIV стст. и XVIII–XIX стст., а так са ма га рад с ко га на се ль  
н i ц т ва По лац ка XVII–XVIII стст. Вы яў ле на знач ная не ад на род насць сельскiх па пу ля цый По лац ка га рег iё на ў XI–XIV стст. 
Сярод не ка то рых тэ ры та ры я ль ных груп пе ра ва жалi масiўныя ва ры ян ты (курганная гру па), а ў iншых – гра цы ль ныя 
(жальнічныя па ха ван ні). Адносна гра цы ль нае на се ль н i ц т ва з раннiх жа ль н i ч ных па ха ван няў мае рысы па да бен с т ва 
да на се ль н i ц т ва Бе ла рус ка га Па ня мон ня з мо гі ль ні каў з ка мен ны мі абкладкамі. Па раў на ль ны аналiз кран iя лаг i ч ных 
па каз чы каў сельскiх се рый XI–XIV стст. вы я віў, што ў гэты пе ры яд у По лацкiм рэг iё не фар м i ра ван не лакальных ан т
ра па лаг i ч ных асаб л i вас цей на се ль н i ц т ва ад бы ва ла ся пры скла да ным мiжэт н i ч ным уза е мадзе яннi славянскiх, балцкiх  
i пры бал тый с кафiнскiх груп. Се ль с кае на се ль н i ц т ва Бе ла русi XVIII–XIX стст. стала больш ад на род ным па ан т ра па
лаг i ч ным саставе i ла ка ль ныя ад роз неннi сталi менш вы раз нымi. Няг ледзя чы на выяўленыя зме ны за апошняе ты ся
ча год дзе фор мы чэ ра па (працэс бра хі ке фа лі за цыі) і па мян шэн не яго ма сіў нас ці (працэс гра цы лі за цыі) па ком п лек се 
ас ноў ных расады яг нас тыч ных прыкмет адз на ча ец ца пе ра ем насць у шэ ра гу па ка лен няў сельскіх па пу ля цый. На се ль ніц т ва 
з пахаванняў XVII–XVIII стст. у г. По лац ку ад роз ні ва ец ца ад сельскіх груп з бе ла рус кіх мо гі ль ні каў XVIII–XIX стст. бо ль
шай раз нас тай нас цю ан т ра па ла гіч на га складу. 

Summary

I. Salivon, O. Emeljanchik

The formation of anthropological structure of population  
of Polatsk Land in the 11th–19th centuries

The series of crania belonging to the rural inhabitants of the 11th–14th and 18th–19th centuries as well as Polatsk town dwellers 
of the 17th–18th centuries are analyzed in the paper. Heterogeneity of rural populations of Polatsk area in the 11th–14th c. is quite 
obvious. Massive variants predominate in some territorial communities (burial mounds), and gracile variants prevail in the others 
(memorial burials). Relatively gracile population from the early memorial burials bears general resemblance to the population  
of Belarusian Nioman Region from the burials with stone facing. The comparative study of craniological characteristics of the rural 
11th–14th century series has shown that in Polatsk area the formation of local anthropological peculiarities of population through 
that period came about against the background of complicated multiethnic interaction between the Slavic, Baltic, and Baltic
Finnish groups. The rural population of Belarus in the 18th–19th c. grew more homogeneous according to its anthropological 
structure, and local differences got less evident. In spite of the changes in the course of the last millennium cranium shapes (the 
process of brachicephalism) and diminution of solidity (the process of gracility) detected, according to the complex of the main 
race diagnostic characteristics, continuity in the series of generations in the rural populations can be traced. The population from 
the 17th–18th century burials in Polatsk differs from the rural groups from Belarusian 18th–19th burials in a more heterogeneous 
anthropological structure.
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Уводзіны. Ар хе а ла гіч ныя рас коп кі ў г. По лац ку 
ў 2007 г. пра водзі лі ся на помніку гіс то рыі і ку ль ту
ры – по лац кім га радзіш чы.

Полацкае га радзіш ча раз меш ча на на пра вым бе
ра зе р. Па ла та за 0,8 км ад упадзення яе ў р. Заход 
нюю Дзві ну. Яно было вы яў ле на ў 1928 г. А. М. Ляў  
дан с кім, які зрабіў на га радзіш чы 3 траншэі і 1 шурф, 
су мар най плош чай 20,5 м2 [15, с. 163–165]. Па го рак 
раз меш ча ны на пе ра се ча най мяс цо вас ці правага бе
ра гу ра кі. Вы шы ня гары – да 13 м, агу ль ныя па ме ры 
73 × 75 м. Вер х няя пля цоў ка меншая – 75 × 40 м і па 
фор ме на гад вае пра ма ву го ль нік з выс ту пам ва ўсход

няй час т цы [23, с. 21] (мал. 1). Па чы на ю чы з 1947 г., 
га радзіш ча шчы ль на за бу да ва на, сёння на ім раз меш
ча на 11 сядзіб з прысядзібнымі ўчас т ка мі.

Асноўным дас лед чы кам по лац ка га га радзіш
ча ў пас ля ва ен ны час з’яў ляў ся Г. В. Шты хаў, якім  
у 1960 і 1962 г. былі пра ка па ны дзве тран шэі. З якім 
да па мо гай была выз на ча на стра тыг ра фія ста ра жыт
ных аба рон чых збу да ван няў полацкага га радзіш ча 
[23, с. 21]. У 1959 г. по лац кае га радзіш ча дас ле да
ваў Л. Д. По баль. Ім было зак ладзе на 4 шурфы [20, 
с. 4–5]. У 1978 г. годзе В. В. Булкіным пра водзіў ся 
ар хе а ла гіч ны наг ляд за тран шэ яй, вы ка па най мяс
цо вы мі жы ха ра мі пад склеп [4, с. 9–11]. У 1989 г.  
С. В. Та ра саў пра водзіў ар хе а ла гіч нае дас ле да ван не 
жаночага па ха ван ня, вы пад ко ва рас ка па на га мяс цо
вы мі жы ха ра мі [22, с. 23]. Су мар ная ўск ры тая ар хе о
ла га мі плош ча ку ль тур на га плас та скла ла каля 80 м2, 
бо ль шай час т кай гэ та былі шур фы А. М. Ляў дан с ка
га, Л. Д. По ба ля і дзве тран шэі Г. В. Шты ха ва1 (мал. 1).

У 2007 г. ар хе а ла гіч ным ат ра дам По лац ка га 
дзяр жаў на га уні вер сі тэ та бы лі пра ведзе ны рас коп кі 
на по лац кім га радзіш чы. Мэта рас ко пак – удак лад
нен не ролі і мес ца га радзіш ча ў са цы я та паг ра фіч
най струк ту ры По лац ка IX–XVIII стст., выз на чэн не 
ўзрос та пом ні ка, эта паў і пра цяг лас ці яго існавання.

Папярэдне бы ла заключана вус ная да моў ле
насць з ула да ль ні кам сядзі бы № 20 па 2му за вул ку 
Фрун зэ аб даз во ле пра вядзен ня на яго ўчас т ку ар
хе а ла гіч ных раскопак. Гэта быў адзі ны ўладальнік 
сядзі бы на га радзіш чы, які даў даз вол на пра вядзен
не раскопак. На мі бы ло выс вет ле на, што ўвесну 
2007 г. ула да ль нік сядзі бы зрабіў пе рап ла ні роў ку 
пры сядзіб на га ўчас т ка: бу ль до зе рам быў зня ты вер
х ні пласт на глыбіню да 0,3 м на плош чы 14 × 12 м. 
На гэ тай плош чы намі быў зроб ле ны рас коп (плош
ча 44 м2) і пра дуг лед жа на пля цоў ка пад вы ня тую 
зям лю (плошча ка ля 70 м2).

Раскопкі па ча лі ся 11.06.2007 г. і пра цяг ва лі ся 
да 28.07.2007 г. Пад час рас ко пак 18.07.2007 г. ула
дар сядзі бы ва уль ты ма тыў най форме за пат ра ба ваў 
спы ніць пра вядзен не усіх работ і за сы паць раскоп 
да 28.07.2007 г. Так са ма пат ра ба ва ла ся не называць 
у спра ваз дач най да ку мен та цыі і пад час кан так таў  
з гра мад с кас цю імя ула да ль ні ка сядзібы. На сі ту а 

1 За ўвесь час археалагічнага вывучэння гарадзішча 
сумарная ўскрытая плошча склала каля 80 м2, большай 
часткай гэта былі шурфы А. М. Ляўданскага, Л. Д. Поба
ля, дзве траншэі Г. В. Штыхава і назіранні за землянымі 
работамі В. В. Булкіна і С. В. Тарасава.

Д. У. Дук, По лац кі дзяр жаў ны уні вер сі тэт, за гад
чык ка фед ры ай чын най і усе а гу ль най гіс то рыі, кан
ды дат гіс та рыч ных навук, да цэнт (г. Но ва по лацк)

Ар хе а ла гіч ныя рас коп кі  
на ста ра жыт ным по лац кім га рад зіш чы ў 2007 г.

Мал. 1. Ар хе а ла гіч ныя рас ко пы і шур фы на га радзіш чы (па
водле С. В. Тарасава): 1–4 – 1928 г.; 5–9 – 1959; 10 – 1960; 11 – 
1962; 12 – 1978; 13 – 1987 г. (а) і план раз мяш чэн ня рас ко пу 1 (б)
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 цыю не паў п лы ваў зварот кі раў ніц т ва по лац ка
га га рад с ко га вы ка наў ча га камітэта з про сь бай  
аб даз во ле пра цяг нуць рас коп кі. На за кан чэн не рас
копак нам бы ло адведзена дзе сяць дзён (з 18.07 па 
28.07.2007 г.), разам з за сып кай раскопу уруч ную. 
У вы ні ку на мі бы ло пры ня та ра шэн не ўдвая па
мен шыць плош чу рас ко пу і разабраць пласт да ма
це ры ка з глы бі ні 1,8 м на плош чы 22 м2 у ме жах 
кв. 1–6 (на мал. 2 стра тыг ра фіі паў д нё вай сценкі рас
ко па ўзровень, з яко га па чаў ся раз бор плас та ў ме жах  

кв. 1–6, пазначаны чор най лініяй са стра тыг ра фіч
ны мі адз на ка мі 373 (усход) і 339 см (захад)).

Раскоп 1 меў па мер 11 × 4 м, быў ары ен та ва ны 
доў гім бокам прак тыч на па на кі рун ку за хад–усход 
па ра ле ль на паўночнай і паў д нё вай ме жаў сядзі бы  
з улі кам во ль най ад садовых дрэў плошчы1.

1 Спачатку планавалася разбіць раскоп памерам 11 × 6 м, 
быў зняты верхні пласт на глыбіню 0,2 м, аднак далей 
плошча раскопу была зменшана па прычыне немагчымасці 
размяшчэння вялікай колькасці зямлі з раскопу.

Мал. 2. Ляпная ке ра мі ка: 1–4 – вен цы гар ш коў. Ма лю нак М. А. Пла він с ка га. Рас коп 1. Га радзіш ча. По лацк. 2007
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Мал. 3. Паў ноч ны профіль рас ко пу 1. Га радзіш ча. По лацк. 2007

Сярэдняя ма гут насць ку ль тур на га пласта на га
радзіш чы скла дае 1,8 м, у паўночнай час т цы яна 
мак сі ма ль ная і дасягае 4 м. На месцы рас ко пу 1 ма
гут насць ку ль тур на га пласта складае 2,8–3,0 м.

Стратыграфія ку ль тур на га пласта рас ко пу 1. 
Ку ль тур ны пласт рас ко па 1 скла да ец ца з трох вы
раз ных стра тыг ра фіч ных га ры зон таў.

Верхні стра тыг ра фіч ны га ры зонт – гэта ве ль мі 
ад на род ная зям ля свет лашэрага колеру з ка рыч не
вым ад цен нем, камкаватая, су хая. У ме жах гэ та га 
стра тыг ра фіч на га пласта былі зной дзе ны ар тэ фак
ты пе ра важ на ХІ–ХІ ІІ стст., ся род іх ра ры тэт ныя 
брон за выя і мед ныя рэ чы: адваротная створ ка мед
нага кры жаэн кал пі ё на, брон за выя часткі кі вот на га 
кры жа з вы я вай Богамацеры і апос та ла Іаана, ін с т ру
мент юве лі ра – брон за вая кі ян ка, свін цо вы кісцень, 
дон ца брон за вай лам пад кі і ін шыя, жа лез ныя вы
ра бы (інструменты выт вор час ці, зброя і по бы та
выя рэчы), шкля ныя вы ра бы (пераважна фраг мен ты 
шкля ных бран за ле таў), рэш т кі гаршкоў пе ра важ на 
ХІ – па чат ку ХІV ст., фраг мен ты ам фар і іншыя рэ
чы. Уся го ў вер х нім стратыграфічным плас це бы ло 
зной дзе на 104 ін ды ві ду а ль ныя зна ход кі з агу ль най 
ко ль кас ці 496 шт. (вызначэнне да та ван ня рэчавага 
ком п лек су прад с таў ле на ні жэй).

У межах вер х ня га стра тыг ра фіч на га плас та было 
ад к ры та і дас ле да ва на 35 рознай сту пе ні паш код
жа нас ці і некранутых па ха ван няў, раз меш ча ных на 
глы бі ні ад 0,8 да 1,4 м. Па ха ван ні зроб ле ны ў плас це 
зям лі вер х ня га стра тыг ра фіч на га гарызонту.

Сярэдні стра тыг ра фіч ны га ры зонт – гэ та пласт 
зям лі ма гут нас цю ка ля 1,4 м з вельмі стра ка тай 

струк ту рай. Гэты га ры зонт фік су ец ца з уз роў ню ка
ля 1,2 м (паўночная сценка рас ко пу, кв. 1–6, ні ве лі
ровач ная адз на ка кв. 6 – 285, кв. 1 – 312) (мал. 3), і ка
ля 0,8–1,2 м ў паў д нё вай час т цы рас ко пу (кв. 7 – 12, 
ні ве лі ро вач ная адзнака кв. 7 – 305, кв. 12 – 258) (мал. 
4). Най бо ль шая ма гут насць пласта ў паў д нё ваза
ход няй час т цы (1,6 м, кв. 11, 12), най мен шая – ў паў
ноч наўсход няй (1,2 м, кв. 1–2). Ніжняй мя жой пла
ста з’яў ля ец ца прап лас т ка ву га лю магутнасцю ка ля 
0,1 м у паў ноч най частцы рас ко пу на глы бі ні ка ля 
2,2–2,5 м (максімум – у кв. 5, 6) (мал. 3, 5), і пра 
п лас т ка ву га лю ма гут нас цю каля 0,2 м у паў д нё
вай час т цы рас ко пу на глы бі ні 2,2–2,6 м (максімум  
у кв. 11–12) (мал. 4, 5). Ні ве лі ро вач ныя адзнакі ніж
няй час т кі плас та ў кв. 1 – 443, у кв. 6 – 410 (мал. 6),  
у кв. 7 – 427, у кв. 12 – 414 (мал. 4). Максімум ма гут
нас ці ся рэд ня га стра тыг ра фіч на га га ры зон ту пры
хо дзіц ца на мя жу кв. 4, 5 і кв. 2, тут пласт мае ма
гут насць 1,7 м і рас паў сюд жа ны да ма це ры ка (ні ве
лі ровачныя адз на кі кв. 2 – 521, кв. 4, 5 – 489) (мал. 3).

У межах кв. 2–6, 12 верхняя час т ка ся рэд ня га 
стра тыг ра фіч на га га ры зон ту прад с таў ле на прап ла
с т кай чырвонай моцна ўтрам ба ва най і аб па ле най 
глі най з ву галем, ма гут нас цю ў ся рэд нім 0,35 м  
(мал. 3, 5). Гэ тая прап лас т ка мае чыр во ны колер. 
У кв. 2–3 пад гэтай прап лас т кай зна ходзіц ца пра
пластка ка мя нёў ды я мет рам ка ля 0,1 м, моцна пе
ра па ле ных і пе ра ме ша ных з ву га лем. Раз ва лы ка
мя нёў па ме ра мі 0,1–0,2 м за фік са ва ны ў ме жах  
кв. 2–4, 6, 10. Пад зга да най прап лас т кай знахо
дзіц ца прап лас т ка вапны і пяс ку ма гут нас цю 0,15 м  
у межах гэтых жа квад ра таў. Ана ла гіч ная пра 
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Мал. 4. Паў д нё вы профіль рас ко пу 1. Га радзіш ча. По лацк. 2007

Мал. 5. Заходні і ўсходні про фі лі рас ко пу 1.  
Га радзіш ча. По лацк. 2007

п лас т ка за фік са ва на ў ме жах кв. 5, 6, ад нак тут 
пад ёй раз меш ча на тон кая прап лас тач ка чырвонай 
аб па ле най гліны з ка ме нь чы ка мі, ма гут насць якой 
скла дае 0,03–0,05 м (мал. 3, 5). Гэ тая ж прап лас тач
ка зафіксавана ў кв. 1–4.

Верхняя частка ся рэд ня га стра тыг ра фіч на га га
ры зон ту ў ме жах кв. 8–12 прад с таў ле на прап лас т кай 
чор най зямлі з ву га лем, ма гут нас цю ад 0,2 да 0,4 м 
(максімум у кв. 8, 9) (мал. 4). У гэ тай прап лас т цы 
сус т ра ка юц ца лін зы чыр во най перапаленай глі ны 
(кв. 12), лін зы белай гліны ды я мет рам да 10 см, гэ тая 
прап лас т ка змы ка ец ца з прап лас т кай спе ча най глі
ны па лініі ўсход–за хад мя жы квад ра таў па ся рэдзі не 
раскопу. У кв. 11, 12 пад плас том чорнай зям лі з ву
га лем за фік са ва ны дзве прапласткі ма гут нас цю па 
0,1 м кожная: вы шэй шая – цёмнашэрай кам ка ва тай 
зям лі, ні жэй шая – вапны. Пад імі за фік са ва на пра 
п лас т ка 0,2 м цём нашэ рай кам ка ва тай зям лі, ніж
няя мяжа якой мар кі ра ва на прапластачкай ву га лю, 
ма гут нас цю 0,02 м (мал. 4, 5).

Планіграфія плас та на глы бі ні 1,5 м прад с таў
ле на на мал. 7. У ме жах кв. 8, 9 за фік са ва ны раз
вал ка мя нёў дыяметрам 0,1–0,2 м, а так са ма вя лі кі 
ка мень, ды я мет рам 0,5 м, ка мень ды я мет рам 0,4 м 
за фік са ва ны ў ме жах кв. 1. На пла ніг ра фіі вер х няй 
час т кі ся рэд ня га стра тыг ра фіч на га пласта бачна, 
што прап лас т ка чыр во най гліны ў ме жах кв. 2, 3 мае  
фор му пра ма ву го ль ні ка, па ме рам 1 м ад паў ноч
най сцен кі раскопу і 2,2 м даў жы ні на захад ад мя
жы кв. 1 і 2.
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Мал. 6. Ляпная ке ра мі ка: 1–5 – вен цы гар ш коў. Ма лю нак М. А. Пла він с ка га. Рас коп 1. Га радзіш ча. По лацк. 2007

З верхняй ву га ль най прап лас т кі ся рэд ня га стра
тыг ра фіч на га га ры зон ту ат ры ма ны дзве ра ды ё
вуг ля род ныя даты, ма тэ ры я лам з’яў ляў ся ву галь:  
кв. 5 про ба 1 (далей у тэксце пробы мар кі ра ва ны 
літарай «П») – 430–530 гг. н. э., кв. 11 П 2 – 1270– 
1310 гг. н. э.1 Апошняя дата цал кам ка рэ лю ец ца 
з ар хе а ла гіч ным ма тэ ры я лам.

Так, у згаданых ар хе а ла гіч ных прап лас т ках бы
ла зной дзе на ас ноў ная ко ль касць ін ды ві ду а ль ных 
зна хо дак (315 шт. з агу ль на га ліку 496 шт.) і ке ра
мі кі. Сярод іх вы лу ча юц ца да таваныя рэчы: жа лез

1 Радыёвугляроднае вызначэнне зроблена ў ДНУ 
«Інс тытут геахіміі і геафізікі» Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі (лабараторыя геахіміі ізатопаў пад кі раў
ніц твам канд. тэхн. навук М. Д. Міхайлава).

ныя плас цін кі на бор на га дас пе ха і іх на рых тоў кі, 
жа лез ныя карпусы на вяс ных зам коў і клю чы да іх, 
ава ль ныя жа лез ныя крэ сі вы, жа лез ныя наканечнікі 
стрэл ты пу «зрэзань», ка мен ныя асял кі, у тым ліку 
з шы фер на га слан ца, шы фер ныя праселкі, вя лі кая 
ко ль касць фраг мен таў шкля ных бран за ле таў, час т ка 
з якіх ап лаў ле ны ў моц ным па жа ры, касцяныя вы
ра бы, у тым лі ку ар на мен та ва ныя дзяржанні на жоў 
і кас ця ная шахмата. З ра ры тэт ных зна хо дак адзна
чым брон за вую міс ку, фраг мент ся рэб ра най пля цён
кі, нак лад ку на драў ля ную чашу з выявай гры фо на, 
брон за вую дэталь пэн дз ля, ві зан тый с кую брон за вую 
фі бу лу2, брон за вую пад вес ку з рас лін ным ар на мен
там, брон за вую дэ таль хо ра са з двух ба ко вым пле

2 Вызначэнне Інгмара Янсана (Стакгольм, Швецыя).
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Мал. 7. Жа лез ныя на ка неч ні кі стрэл (1–9). Рас коп 1. Га радзіш ча. По лацк. 2007

це ным ар на мен там. Зной дзе на шмат вы ра баў з чор
ных (нажы, свер дзе лы і інш.) і ка ля ро вых (кісцяні, 
нак лад кі на ад дзен не, дыс ка па доб ныя фібулы і інш.) 
ме та лаў. Зной дзе на жа лез ная сякера рэд кай фор мы  
і фраг мент ка мен най ся ке ры ці мо ла та з прас від ра ва
най ад ту лі най. З ке ра мі кі вы лу ча юц ца кавалкі плін
фы. Большая час т ка вен цаў гар ш коў прад с таў ле на 
фор ма мі, ха рак тэр ны мі для ХІІ – пачатку ХІV ст.  
і доб ра вя до мы мі ў ін шых гіс та рыч ных частках По
лац ка. Зной дзе на не ка ль кі фраг мен таў вен цаў міс ка
ва вай кафлі. Та кім чы нам, бо ль шасць рэ чаў да ту юц
ца ХІІ – па чат кам XIV ст.

У гэтым пласце зной дзе на 6 ка вал каў вох ры 
чыр во на га ко ле ру (5 вы пад каў) і 1 кавалак жоў та
га ко ле ру. Ра зам з бронзавай дэ тал лю пэн дз ля гэ тыя 
зна ход кі мож на разглядаць як ком п лекс пры лад і ма
тэ ры я лаў мас та ка.

Сярэдняя час т ка выз на ча на га стра тыг ра фіч на га 
га ры зон ту прад с таў ле на пластом ад на род най кам
ка ва тай зямлі цёмнашэ ра га ко ле ру. Гэ тая прап ла 
с т ка мае ма гут насць 0,4–0,8 м, у ся рэд нім – 0,5 м. 
Най бо ль шая яе ма гут насць знаходзіцца ў ме жах  
кв. 7–9, най ме нь шая – у кв. 6. У цэ лым гэ тая прап ла
с т ка да во лі ад на род ная, толькі ў кв. 1 яна падзя ля ец
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ца прап лас тач кай пе ра па ле най гліны чыр во на га ко
ле ру, у кв. 6, 12 – глі ны з вап най. Ма гут насць гэ тай 
прап лас тач кі 0,05–0,08 м, яна раз меш ча на на глы бі
ні 1,9 м (мал. 3, 5). У кв. 10, 11 сярэдняя частка вы
з на ча на га пласта падзя ля ец ца дзвюма прап лас тач
ка мі вапны ма гут нас цю 0,03–0,05 м на глы бі ні 2,0– 
2,2 м ад па вер х ні (мал. 4). Ніжэй гэ тай прапласткі  
ў за ход няй час т цы кв. 6, 12 выяўлена лінза па доў жа
най формы па ме ра мі 1,2 × 0,3 м (даўжыня × шы ры ня) 
пе ра па ле най глі ны з ка мя ня мі ды я мет рам 0,1–0,2 м 

(мал. 5). Ва ўсход няй час т цы рас ко пу ў ме жах кв. 1 
ніжэй прап лас тач кі спе ча най глі ны і вапны за фік са
ва ны пласт ву га лю з ава ль ны мі лін за мі пяску бе ла га 
ко ле ру (даўжыня 0,2 м, шырыня лін заў 0,1 м) (мал. 5).

На мяжы кв. 4 і 5 на глыбіні 2 м ад па вер х ні рас
ко пу за фік са ва ны раз вал пе чыкаменкі. Звер ху раз
вал ка мя нёў перакрыты плас том чыр во най спе ча най 
глі ны ма гут нас цю 0,2 м і даў жы нёй 0,7 м (мал. 3).  
Гэ ты пласт глі ны доб ра фік су ец ца на профілі рас ко
пу і на пла ніг ра фіі пласта 11 (мал. 3). Пад плас том 

Мал. 8. Вырабы з косці: 1, 2, 3, 6 – дзяр жан ні ча ран ко вых на жоў; 4 – на рых тоў ка муф ты; 5 – на рых тоў ка капавушкі; 
7 – нак лад ка. Раскоп 1. Га радзіш ча. По лацк. 2007
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глі ны за фік са ва ны развал пе ра па ле ных ка мя нёў 
ды я мет рам 0,1 м, ма гут насць развала 0,4 м на шы ры  
ню 1 м. У пласце глі ны і по бач з раз ва лам пе чы
каменкі зной дзе на шмат ка вал каў глі ня най аб маз кі 
печы. Усе яны, як пра ві ла, ма юць ад ну загладжаную 
роў ную плоскасць.

У гэтай па ся рэд няй частцы выз на ча на га стра
тыг ра фіч на га га ры зон ту зной дзе ны ка вал кі ке ра міч
на га по су ду, пераважна гар ш коў, якія да ту юц ца ХІ–
ХІ ІІ стст. У гэтым плас це за фік са ва ны адзінкавыя 
фраг мен ты ляп но га по су ду апошняй чвэр ці І ты ся
ча год дзя н. э. Канцэнтрацыя зна хо дак ў па ся рэд няй 
час т цы выз на ча на га пласта знач на ме нь шая ў па раў
нан ні з верхняй час т кай, адпаведна 63 шт. супраць 
315 шт. (агульная ко ль касць – 496 шт.). З ін ды ві
ду а ль ных зна хо дак вы лу ча юц ца ар на мен та ва ны 
брон за вы на ка неч нік ску ра но га рэ ме ня, свінцовы 
бран за лет, вер х няя час т ка трохграннага жа лез на га 
на ка неч ні ка стралы, дуж ка на вяс но га зам ка, жа лез
ная ста мес ка, жа лез ны ры ба лоў ны кручок, ка ва лак 
сма ль ты зя лё на га ко ле ру, кавалкі ме та ліч ных плас
ці  нак ад даспеха. Ра ры тэт най зна ход кай прад с таў
ле на пра сел ка з шыфернага слан ца з прад ра па ны мі 
літарамі «НАМГ».

Ніжняя частка ся рэд ня га стра тыг ра фіч на га га
ры зон ту мае стра ка тую стра тыг ра фію. Яе ма гут
насць скла дае каля 0,3–0,4 м і прад с таў ле на чар га
ван нем прап лас так бе ла га зяр ніс та га пяс ку, вап ны 
ма гут нас цю ка ля 0,01–0,03 м з ву га ль ны мі прап ла 
с т ка мі магутнасцю 0,1 м, што пе рак ры вае прап лас т кі 
цём нашэ рай зям лі з ву га лем магутнасцю 0,2–0,3 м  
(паўночная час т ка рас ко пу, кв. 4). Зга да ны пласт 
ву га лю кв. 4, раз меш ча ны па між прап лас тач ка
мі бе ла га пяс ку, мае ра ды е вуг ля род ную дату 60 г.  
да н. э. – 140 г. н. э. (П 5) (мал. 3).

Ніжняя мяжа ся рэд ня га стра тыг ра фіч на га га ры
зон ту ва ўсход няй час т цы кв. 4 прад с таў ле на прап
лас тач кай ву га лю, ма гут нас цю 0,03 см і даў жы нёй 
0,4 м. Гэтая прап лас тач ка раз меш ча на на вы шы ні 
0,2 м ад ма це ры ка і да ся гае мя жы ма це ры ко вай ямы 
кв. 4, 5. Прап лас тач ка ву га лю мае ра ды е вуг ля род
ную дату 660–590 гг. да н. э. (П 6). Каля мя жы кв. 3 
і 4 прап лас т ка вугалю мае пра цяг у выглядзе прап
лас тач кі пяску даў жы нёй 0,35 м і ма гут нас цю 0,1 м.  
Над прап лас тач кай пяс ку за фік са ва на ава ль ная лін
за драў ля най парахні ма гут нас цю 0,1 м (мал. 3).

На мяжы кв. 4 і 5 сярэдні стра тыг ра фіч ны га ры
зонт да ся гае ма це ры ка ў ме жах ма це ры ко вай ямы 3.  
Яма за поў не на плас том чор най зям лі з ву га лем і драў
ля най па рах нёй, падзе ле на га ры зан та ль най прап
лас т кай свет лашэ рай зям лі на вы шы ні 0,4 м ад дна, 
магутнасць прап лас т кі 0,1–0,2 м. Яма мае вер ты
ка ль ныя сцен кі, якія закруглены ка ля дна, тра пе ца
па доб ную фор му (мал. 9). Шырыня ямы 2,05 м, яна 
ад с ту пае ад края рас ко пу на 0,9 м і вы ходзіць за яго 
ме жы ў паў ноч ным на кі рун ку. Яма па чы на ец ца 

ад ніж няй мяжы ся рэд ня га стра тыг ра фіч на га га ры
зон ту на вы шы ні каля 1 м ад дна і заглыблена ў ма
ця рык на 0,3 м у за ход няй час т цы (нівеліровачныя 
адз на кі 460 суп раць 489) і на 0,4 м ва ўсходняй 
(нівеліровачныя адз на кі 451 суп раць 489) (мал. 3). 
У яме былі зной дзе ны: 2 косткі жы вёл, 30 сце нак 
ляп ных гаршкоў, 5 вен цаў ляп ных гар ш коў, 1 донца 
ляп но га гаршка, 1 ка ва лак аб па ле най пла хі. Венцы 
ляп но га по су ду – гэ та ты по выя гаршкі ку ль ту ры 
сма лен с капо лац кіх доў гіх кур га ноў, якія на тэ ры
то рыі Бе ла рус ка га Падзвіння да ту юц ца сярэдзінай 
VIII – X ст. (мал. 10). Ра ды е вуг ля род ная дата ка вал
ка дрэ ва – 600–780 гг. н. э. (П 3) (мал. 3). Вер х няя 
дата гэ та га хра на ла гіч на га ад рэз ка пац вяр д жа ец ца 
ке ра міч ным ма тэ ры я лам.

У заходняй час т цы кв. 5 і ў кв. 6 ніжняя час т ка 
ся рэд ня га стра тыг ра фіч на га гарызонту прад с таў ле
на цём нашэрым, амаль чор ным плас том ві ль гот най 
кам ка ва тай зямлі ма гут нас цю 0,3–0,4 м. У струк ту
ры плас та за фік са ва ны аб па ле ныя ка мя ні ды я мет
рам да 0,1 м, звер ху прап лас т ка пе рак ры та прап
лас тач кай вап ны 0,05 см, знізу – прап лас тач кай 
вугалю ана ла гіч най ма гут нас ці (нівеліровачная 
адз на ка 410) (мал. 3, 5). Тут ў ме жах кв. 4–6 адз на
ча ны пласт зямлі на глы бі ні 2,5 м, які мае вы раз
ныя ме жы з паў д нё ва га бо ку: у кв. 4, 5 ён аб ведзе
ны трохвугольным выс ту пам (магчыма, паў д нё ва
ўсход няя і паў д нё ваза ход няя сцен кі па бу до вы), 
які добра ак рэс ле ны на фо не свет лашэ рай супесі 
ніж ня га стра тыг ра фіч на га га ры зон ту. Даў жы ня 
паўднёваўсход няй сценкі цём нашэ рай пля мы зям
лі 2,15 м, яна па чы нае фік са вац ца ад мяжы кв. 3  
і 4 каля паў ноч най сценкі рас ко пу, ут ва рае пра мы 
ву гал практычна па мя жы кв. 4 і 5 на ад лег лас ці  
1 м ад паў ноч най сценкі рас ко пу і пра цяг ва ец ца да 
паўночнай сцен кі пад пра мым вуг лом (даўжыня да 
сцен кі раскопу 1,3 м). Гэтая пля ма зям лі пе рак ры вае 
дру гую ў кв. 5, 6. За паў нен не ку ль тур на га плас та  
ў ёй ад роз ні ва ец ца ўтры ман нем вя лі кай ко ль кас ці 
аб пале ных камянёў. Мяжа гэ тай плямы прад с таў
ле на роўнай лі ні яй даў жы нёй 2,8 м, якая пра ляг ла 
па на кі рун ку паў ноч ны ўсход–паў д нё вы захад. Па
чы на ец ца яна ад паў д нё ваза ход няй сцен кі зга да
най вышэй трох ву го ль най пля мы і заканчваецца 
ка ля за ход няй сцен кі рас ко пу ў кв. 6 на ад лег лас ці  
0,42 м ад мяжы кв. 6 і 12 ка ля сцен кі рас ко пу. Яе 
мяжа доб ра ак рэс ле на на фо не светлашэ рай су пе
сі ніж ня га стра тыг ра фіч на га гарызонту, лінія мя жы 
пра ходзіць па ра ле ль на лі ніі мя жы паўднёваўсход
няй сцен кі трох ву го ль най плямы цёмнашэ рай зямлі 
кв. 4, 5. На адлегласці 0,3 м ад паў д нё ваўсход ніх ме
жаў абедз вюх плямаў цём нашэ рай зямлі адз на ча на 
па ла са ана ла гіч най па струк ту ры зям лі шы ры нёй  
0,4 м, якая пра ходзіць па ра ле ль на іх ме жам. Ма гут
насць плас тоў цём нашэрай зямлі ад но ль ка вая і скла
дае ад 0,3 да 0,4 м.
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Мал. 9. План ма це ры ка. Рас коп 1. Га радзіш ча. По лацк. 2007
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Ніжні пласт ся рэд ня га стра тыг ра фіч на га га ры
зон ту ў кв. 1–3 мае ма гут насць 0,2 м і прад с таў ле ны 
чор най, на сы ча най ву га лем зям лёй. Звер ху мар кі ра
ва ны прапластачкай ву га лю ма гут нас цю 1–2 см (кв. 2). 
У за ход няй час т цы кв. 2 пласт мае мак сі ма ль ную ма
гут насць (0,6 м) і да ся гае мацерыка ў ме жах ма це ры
ко вай ямы 4 (мал. 3). У струк ту ры пласта ма це ры ко
вай ямы вы лу ча юц ца падоўжаныя лін зы 0,10 × 0,05 м  
белай су пе сі. Ніж няй мя жой пласта ў кв. 1–3 з’яў

ля юц ца прап лас т ка ву га лю 0,1 м (кв. 1), пе рак ры тая 
прап лас тач кай зяр ніс та га пяску (0,1 м ма гут нас ці) 
белага ко ле ру на мяжы кв. 1 і 2. Гэтая прап лас т ка 
ву га лю мае ра ды е вуг ля род ную дату – 130–230 гг. н. э. 
(П 7) (мал. 3). Пад прапласткай ву га лю за фік са ва
ны пласт цёмнашэ рай кам ка ва тай зям лі з вугалем 
ма гут нас цю 0,2 м (нівеліровачная адз на ка ніжняй 
мя жы 443 см) (мал. 3, 5). У кв. 2 ніж няя мя жа ся
рэд ня га стра тыг ра фіч на га га ры зон ту прад с таў ле на 

Мал. 10. Ляп ная кераміка з ма це ры ко вай ямы 3: 1–5 – венцы гар ш коў; 6 – донца гар ш ка. Рас коп 1. Га радзіш ча. Полацк. 2007



40

МАТЭРЫЯЛЫ ПА АРХЕАЛОГІІ БЕЛАРУСІ. ВЫП. 21

плас том гу му са ма гут нас цю 0,1 м, які выс ці лае дно 
мацерыковай ямы 4 (нівеліровачная адз на ка 521 см) 
і яе ўсход няй сценкі. Пласт гу му са рас паў сюд жа ны 
да мя жы кв. 1 і 2, тут ён мар кі руе ніж нюю мя жу ся
рэд ня га стра тыг ра фіч на га га ры зон ту. Паза ме жа мі 
ма це ры ко вай ямы пласт гу му са пе рак ры вае та нют
кую прап лас тач ку вугалю (2–3 см) у ме жах ус ход
няй час т кі кв. 1.

У кв. 3 ніжняя мя жа ся рэд ня га стра тыг ра фіч на
га га ры зон ту мар кі ра ва на прапластачкай ву га лю ма
гут нас цю 0,08–0,10 м, якая па чы на ец ца ад за ход ня га 
краю ма це ры ко вай ямы 4 на мя жы кв. 2 і 3, пра цяг
ва ец ца да мя жы кв. 3 і 4, такім чы нам яе даў жы ня 
скла дае каля 2 м. Гэ тая прап лас т ка ву га лю раз меш

ча на на ад ным узроўні з прап лас т кай ву га лю кв. 1 і 2, 
якая ў ме жах гэ тых квад ра таў мае ра ды е вуг ля род
ную дату (П 7). У ме жах кв. 3 ра ды е вуг ля род ная да
та пласта ву га лю (П 4) мае ін тэр вал 20–220 гг. н. э.  
і ка рэ лю ец ца з да тай П 7 (мал. 3).

Мацерыковая яма 4 па чы на ец ца ад зга да най 
прап лас тач кі ву га лю кв. 3, якая мае ні ве лі ро вач ную 
адз на ку 428 супраць 186 (дзённая па вер х ня) і вы раз
на пра соч ва ец ца на пла ніг ра фіі плас та 12 на глы
бі ні 2,4 м. Тут прап лас т ка ву га лю мае паў к руг лую 
фор му і раз меш ча на на мя жы кв. 2 і 3, яна ад с ту
пае ад края рас ко пу на 0,4 м па мя жы кв. 2 і 3. Ка ля 
ўсход ня га краю ямы за фік са ва ны ка мень ды я мет
рам 0,3 м, які мае ні ве лі ро вач ную адз на ку 418. Гэтая 

Мал. 11. Вы ра бы з ка ля ро вых ме та лаў: 1 – міска; 2 – пля цён ка. Рас коп 1. Га радзіш ча. По лацк. 2007
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прап лас т ка па во ль на па ні жа ец ца да ма це ры ка з за
ход ня га на кі рун ку і пераходзіць у сценку ма це ры
ко вай ямы 4. Яма мае вер ты ка ль ныя сценкі вы шы
нёй 0,58 м (заходняя час т ка, ні ве лі ро вач ная адзнакі 
459 суп раць 521 на дне ямы) і 0,6 м (усходняя частка, 
ні ве лі ро вач ная адз на кі 458 супраць 521) – на гэ тую 
глы бі ню яма ўпуш ча на ў ма ця рык. У рас коп трапіла 
то ль кі палова ямы ў ме жах за ход няй час т кі кв. 2. 
Яма мае паў к руг лую фор му, шы ры ню 0,9 м, ад с ту
пае ад паў ноч най сценкі на 0,3 м (мал. 9). Зна ход кі  
ў яме ад сут ні ча юць.

У паўднёвай час т цы кв. 4, 5 за фік са ва на няп ра
ві ль най па доў жа най фор мы лінза цём нашэрай ад
на род най зямлі з ву га лем. У гэ тай прап лас т цы цём
нашэ рай зям лі вы лу ча юц ца лін зы чыр во най пе ра
па ле най глі ны, з ус ход ня га бо ку зафіксавана лін за 
ву га лю няп ра ві ль най падоўжанай фор мы шы ры нёй 
0,5–0,6 м. Па кра ях гэтай лін зы з поўначы за фік са
ва на прап лас тач ка ма гут нас цю 0,01 м зярністай су
пе сі бе ла га колеру, пласт бе лай су пе сі з пра ві ль на 
ак рэс ле ным пра мым вуг лом, які выс ту пае з паў д нё
вай сцен кі рас ко пу, за фік са ва ны на мяжы кв. 4 і 5 
(памеры: з за ха ду на ўсход 1,3 м, ву гал выс ту пае на 
0,2 м, ні ве лі ро вач ная адз на ка 402).

У кв. 1 у ніж няй частцы ся рэд ня га стра тыг ра
фіч на га га ры зон ту за фік са ва ны тры ка мя ні ды я мет
рам 0,3 м кожны, яны пак ладзе ны ў паў ноч наўсход
няй час т цы кв. 1 і з захаду вык ладзе ны пад ко ва па
доб най прап лас т кай бе ла га пяс ку з лінзай ву га лю 
(нівеліровачныя адз на кі 384–404). Шы ры ня пра 
п лас т кі пяс ку 0,08 м, даўжыня з улі кам вы гі ну 0,4 м. 
Ка мя ні адз на ча ны і над імі ў вы шэй шым пласце 
(нівеліровачныя адз на кі 381), маг чы ма, рэш т кі вог
ніш ча. У гэ тым жа квад ра це зафіксавана тра пе ца
па доб ная пляма свет лака рыч не ва га су пес ку, якая 
па чы на ец ца ад ўсход ня га края рас ко пу па ся рэдзі не  
кв. 1 (тут яе шы ры ня скла дае 0,7 м), цяг нец ца на 
за хад на ад лег ласць 1,3 м і мае шы ры ню ў заход
няй час т цы 1,2 м. Па ся рэдзі не гэтай прап лас т кі за
фік са ва ны два ка мя ні ды я мет рам 0,1 і 0,2 м (ні ве
ліровачныя адз на кі 400) (мал. 4).

У паўднёвай час т цы кв. 2 за фік са ва ны тры аб
па ле ныя плахі ды я мет рам 0,07 м кож ная, даў жы 
 нёй 0,5 м. Пла хі пакладзены ўшчы ль ную адна да 
другой і ма юць на кі ру нак раз мяш чэн ня з паў ноч
на га за ха ду на паў д нё вы ўсход. Ніж няя час т ка ся
рэдняга стра тыг ра фіч на га гарызонту ў паў д нё вай 
частцы рас ко пу па лі ніі сцен кі кв. 1–6 прад с таў ле на 
плас том чор най зям лі з вугалем ма гут нас цю 0,2 м 
(кв. 8–12), у кв. 7 гэтая прап лас т ка мае ма гут насць 
0,05 м (мал. 4).

У ніжняй час т цы сярэдняга стра тыг ра фіч на га 
га ры зон ту бы лі зной дзе ны нешматлікія ін ды ві ду а
ль ныя знаходкі (14 шт. з агу ль най ко ль кас ці 496 шт.); 
у тым лі ку бронзавае на верша ха руг вы, брон за  
вая пад ко ва па доб ная фі бу ла з трох г ран ным ся чэн

нем дуж кі, жа лез ны на ка неч нік ка п ’я, сер да лі ка вая 
шмат г ран ная па цер ка, цы лін д рыч ная пра ніз ка зя
лё на га ко ле ру, зонная па цер ка жоўтага ко ле ру, бісер 
руб ле ны жоўтага ко ле ру, ка мен ная шлі фа ва ная ся
ке ра днеп радзвін с кай ку ль ту ры. Ас ноў ная ко ль
касць ляп ной керамікі была зной дзе на менавіта  
ў ніжняй час т цы ся рэд ня га стра тыг ра фіч на га гары
зонту. З яе скла ду вы лу ча юц ца ты по выя формы гар ш 
 коў ку ль ту ры сма лен с капо лац кіх доў гіх курга 
ноў кан ца VIII – X ст. (большасць усіх вен цаў), вен цы 
гар ш коў трэц цяй чвэр ці І ты ся ча год дзя н. э. і сцен
ка по су ду «з расчосамі» ся рэдзі ны І тысячагоддзя н. э.,  
гар ш кі днепрадзвін с кай культуры. Уся ляп ная ке
ра мі ка раз меш ча на дысперсна ў ніж нім плас це ся
рэдняга стра тыг ра фіч на га га ры зон ту. Разам з тым 
гарызонты за ля ган ня асоб ных ты паў гаршкоў не вы
лу ча ны. Побач з ляп ной у гэтым стра тыг ра фіч ным 
пласце былі зной дзе ны венцы ган чар най керамікі 
кан ца Х – ХІ ст. і больш поз няй – ХІ–ХІІ стст.

Ніжні стра тыг ра фіч ны пласт рас ко пу 1 – гэ та 
пласт свет лашэ рай з ка рыч не ва тым ад цен нем ар га
ні кі, ве ль мі мяккай, сухой і ад на род най па струк ту
ры. Гэты пласт мае ма гут насць ад 0,2 м (усходняя 
час т ка рас ко пу), да 0,5 м (заходняя частка), прад  
с таў ле ны па ўсёй плош чы рас ко пу за вык лю чэн нем 
ма це ры ко вых ям 3 і 4 (мал. 3–5). За фік са ва ны на 
глы бі ні каля 2,5 м (заходняя час т ка рас ко пу, ні ве лі
ро вач ныя адзнакі 410 суп раць 165) (мал. 3), і 2,4 м 
(усходняя час т ка, ні ве лі ро вач ныя адз на кі 423 суп
раць 190). У гэ тым ар га ніч ным рэ чы ве, якое вельмі 
на гад вае торф, ад сут ні ча юць ка мя ні і ву галь. Зна
ход кі прад с таў ле ны рэд кі мі фраг мен та мі сце нак 
ляп ных гар ш коў, кос т ка мі жы вёл пераважна ў кв. 6 
(прычым на мя жы сярэдняга і ніж ня га стра тыг ра
фіч ных га ры зон таў), а ін ды ві ду а ль ныя знаходкі – на 
паў с па рах не лым рогавым на вер шам ка п ’я.

У раскопе за фік са ва ны 4 ма це ры ко выя ямы. Фор
ма, струк ту ра плас та і ко ль касць зна хо дак ма це ры
ко вых ям 3 і 4 паз на ча ны вы шэй ў апі сан ні ся рэд ня
га стра тыг ра фіч на га плас та.

Яма 1 раз меш ча на на поўнач ад па ся рэд няй лі 
ніі ўсход–захад кв. 3 (мал. 12). Яма мае няп ра ві ль
ную фор му памерамі 0,40 × 0,45 м. Яма мае сцен кі 
вы шы нёй 0,09 м (нівеліровачныя адз на кі 450 суп
раць 459), якія ўсту па мі пе ра ходзяць у за вос т ра нае 
дно. За поў не на плас том свет лашэ рай з ка рыч не вым 
ад цен нем ар га ні кай ніж ня га стра тыг ра фіч на га га
ры зон ту. У яме зной дзе ны 3 кос т кі жы вёл, 1 ка ль цы
ні ра ва ная костка жы вё лы, 1 сцен ка ляпнога гар ш ка.

Яма 2 мае круг лую форму ды я мет рам 0,22 м, 
раз меш ча на ў паў д нё ваза ход нім вуг лу кв. 4. Яна 
мае вер ты ка ль ныя сценкі вы шы нёй 0,12 м (ніве
лі ровачныя адз на кі 463 суп раць 475), плос кае дно. 
Запоўнена плас том свет лашэ рай з карычневым ад
цен нем ар га ні кі ніж ня га стра тыг ра фіч на га га ры 
зон ту. Зна хо дак не вы яў ле на.
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Мацярык рас ко пу 1 мае роў ную па вер х ню і пра д 
 с таў ле ны жоў тым ад на род ным дроб на зяр ніс тым 
пяс ком. Размешчаны на глы бі ні 3 м у за ход няй час т
цы і 2,7 м ва ўсходняй час т цы рас ко пу.

Ар хе а ла гіч ныя знаходкі. Ка лек цыя ін ды ві ду а
ль ных зна хо дак на ліч вае 496 пазіцыі па вод ле вопісу, 
ма са вых – 3652 па зі цыі. Ся род зна хо дак прад с таў ле ны 
ра ры тэт ныя рэчы з ка ля ро вых металаў: ад ва рот ная 
створ ка мед на га кры жаэн кал пі ё на ХІ–ХІІ стст. [13, 
с. 87], час т кі кі вот на га кры жа з вы я вай Бо га ма це ры  
і апос та ла Іа а на ХІ–ХІІ стст., час т ка брон за ва га лан цу
гат ры ма ль ні ка для кадзі ла, бронзавая дэ таль хо ра са  
з двух ба ко вым пле це ным ар на мен там, нак лад ка на 

драў ля ную чашу з вы я вай гры фо на, ві зан тый с кая 
брон за вая фі бу ла, брон за вая пад вес ка з рас лін ным 
ар на мен там1. Да ка лек цыі вы ра баў з ка ля ро вых ме та
лаў на ле жаць так са ма кіс цень (мал. 13: 1), ін с т ру мент 
ювеліра – брон за вая кіянка (мал. 13: 4), дон ца брон
за вай лампадкі (мал. 13: 5). З ка лек цыі ра ры тэт ных 
вы ра баў адзначым так са ма брон за вую міс ку (мал. 11: 1), 
брон за вую дэ таль пэн дз ля (мал. 14: 11), фраг мент ся
рэб ра най пляцёнкі (мал. 11: 2). Увесь ком п лекс рэ чаў 
стра тыг ра фіч на і ты па ла гіч на да ту ец ца ХІІ–ХІІІ стст.

1 Апісанне гэтых вырабаў падрабязна прадстаўлена 
ў артыкулах «Древо жизни полоцкого городища» і «Ста
наўленне Полацка ў ІХ–ХІІІ стст.» [5, с. 37–39; 6, с. 25–31].

Мал. 12. Ся ке ры з каменю (1, 2). Рас коп 1. Га радзіш ча. По лацк. 2007
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У калекцыі вы ра баў з брон зы прад с таў ле ны 
так са ма заш пі ль ка (?) (мал. 15: 4а), дзяр жан не куф
ра (мал. 15: 5), пяр с цён кі (мал. 14: 3; 15: 9), па я со вая 
нак лад ка (мал. 15: 7), раз мер ка ва ль нік юве лір ных 
ва гаў (мал. 15: 4), фраг мен ты дрота (мал. 14: 1, 2, 7), 
аб рэз кі плас ці ны (мал. 14: 4; 16: 5), ра мон т ныя на

к лад кі на драў ля ны посуд (мал. 14: 8, 10)1, скро не вае 
ка ль цо (?), зробленае з жа лез на га стрыж ня і мед най 

1 Аб гэтым прызначэнні знойдзеных вырабаў свед
чаць знаходкі аналагічных рамонтных накладак на драў
ляным посудзе з курганнага могільніка Пагошча [19,  
с. 135–145].

Мал. 13. Вы ра бы з ка ля ро вых ме та лаў: 1–2 – кіс ця ні (?); 3 – на ка неч нік ха руг вы; 4 – кі ян ка; 5 – дон ца лампадкі. Рас коп 1. 
Га радзіш ча. По лацк. 2007
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ап лёт кі (мал. 15: 2). З ка ля ро вых ме та лаў прад с таў
ле ны некалькі вы ра баў не вя до ма га прыз на чэн ня 
(мал. 15: 3, 6, 10; 16: 3).

У раскопе зной дзе ны тры дыс ка па доб ныя брон
за выя фі бу лы ХІІ–ХІ ІІ стст. са зво на па доб ным ку
па лам, да якога пры ма ца ва на вуш кадзяр жан не. 
Ана ла гіч ныя вырабы бы лі зной дзе ны ар хе о ла га мі  

Г. В. Штыхавым у По лац ку і П. Ф. Лы сен кам у Бя
рэс ці. Паводле выз на чэн ня П. Ф. Лы сен кі, гэтыя 
вы ра бы з’яў ля юц ца часткай вер х ня га кас цю ма, яны 
за ма цоў ва лі ся па пар на ску ра ны мі ра мя ня мі і пры 
з на ча лі ся для прадзя ван ня ў проразі вер х ня га ад
дзення [14, с. 102] (мал. 16: 2, 4). Зной дзе ны два брон
за вых вуш катры ма ль ні ка для по су ду (мал. 16: 6, 7). 

Мал. 14. Вы ра бы з ка ля ро вых ме та лаў: 1, 2, 7 – дрот; 3 – фраг мент пяр с цён ка; 4 – аб рэ зак плас ці ны; 5, 9 – фрагменты 
бран за ле таў; 6 – фраг мент заш пі ль кі ка шу лі; 8, 10 – ра мон т ныя нак лад кі; 11 – дэталь пэн дз ля (зажым для вор су і дзяр

жан ня). Рас коп 1. Га радзіш ча. По лацк. 2007
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Па вод ле стра тыг ра фіі, ар на мен та ва ны брон за вы 
на ка неч нік ску ра но га рэ ме ня (мал. 15: 8), свінцовы 
бран за лет (мал. 14: 9), брон за вае на верш ша харуг
вы (мал. 13: 3), брон за вая пад ко ва па доб ная фі бу ла 
з трох г ран ным сячэннем дуж кі (мал. 16: 1) да та ва
ны ча сам да ХІІ ст. Гэтае да та ван не пац вяр д жа ец ца 
да ны мі з ін шых пом ні каў. Ана ла гіч ныя на ка неч ні кі 
брон за ва га рэ ме ня з’яў ля лі ся прад ме там ус ход ня га 

ім пар ту і па вод ле шэс та віц ка га ком п лек су належалі 
да ат ры бу таў дру жын ні каў кан ца ІХ – па чат ка ХІ ст. 
[11, рис. 8: 1]. Бронзавыя пад ко ва па доб ныя фібулы 
бы лі шы ро ка рас паў сюд жа ны на тэ ры то рыі Ус ход
няй Еўропы ў Х – па чат ку ХІ ІІ ст. [9, с. 43].

Бронзавая дэ таль пэндзля з’яў ля ец ца вык люч
на рэд кай зна ход кай (мал. 14: 11). Яна прад с таў ляе 
са бой тру бач ку даў жы нёй 4,5 см з раз рэ зам па ўсёй 

Мал. 15. Вы ра бы з ка ля ро вых ме та лаў: 1 – заш пі ль ка ка шу лі; 2 – скро не вае кольца (?); 3, 6, 10 – вы ра бы не вя до ма га 
прыз на чэн ня; 4 – раз мер ка ва ль нік юве лір ных вагаў; 4а – заш пі ль ка; 5 – дзяр жан не куф ра; 7 – па я со вая нак лад ка; 

8 – наканечнік рэ ме ню; 9 – пяр с цё нак. Раскоп 1. Га радзіш ча. По лацк. 2007



46

МАТЭРЫЯЛЫ ПА АРХЕАЛОГІІ БЕЛАРУСІ. ВЫП. 21

даў жы ні. Па ся рэдзі не тру бач ка за ма ца ва на брон
за вым ко ль цам з ар на мен там у выг лядзе насечак. 
Ды я метр трубачкі – 0,4–0,5 см, кан цы па шы ра ны, 
ды я метр ко ль ца – 0,5 см, шырыня – 0,4 см. У адзін 
ка нец тру бач кі прадзя ва ла ся драў ля нае дзяр жан не, 
у дру гі – ворс для ма ля ван ня. Гэ тая дэталь пэн дз

ля бы ла зной дзе на ў адным плас це з 5 ка вал ка мі 
вохры (акамянелых дроб на дыс пер с ных кавалкаў 
ко ле ра ва га рэ чы ва вагой да 100 г) чыр во на га ко ле ру 
і 1 ка вал кам жоў та га ко ле ру. Гэ тыя зна ход кі – свед
чан не пра жы ван ня ці працы мас та ка на по лац кім  
га радзіш чы ў ХІІ–ХІІІ стст.

Мал. 16. Вы ра бы з ка ля ро вых ме та лаў: 1, 2, 4 – фі бу лы; 3 – выраб не вя до ма га прыз на чэн ня; 5 – аб рэ зак плас ці ны; 
6, 7 – вуш кітры ма ль ні кі ад посуду; 8 – нак лад ка на рэмень (?). Рас коп 1. Га радзіш ча. По лацк. 2007
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У раскопе ў ко ль кас ці 44 адзі нак зной дзе ны жа
лез ныя плас цін кі на бор на га даспеха і іх на рых тоў
кі (мал. 17–19), два ко ль ца ка ль чу гі (мал. 17: 3, 4). 
Плас цін кі дас пе ха знойдзены ў плас це ХІІ–ХІІІ стст.  
У іх лі ку вы лу ча ец ца шы ро кая плас ці нана рых тоў
ка з рас к ля па ны мі, але не за ва ль ца ва ны мі ад ту лі на

мі для тры ман ня (памеры 2,5 × 6,5 см) (мал. 17: 5), 
13 вуз кіх плас ці нак і іх фраг мен таў, якія ма юць 
адзін па доў жа ны зуб ча ты край і дзве ці тры ад ту лі
ны для кра пя жу, ад на – пасярэдзіне, дзве – па кра ям 
(памеры гэтых плас ці нак ў ся рэд нім 1,0 × 6,5 см).  
Бо ль шасць плас ці нак (30 цэ лых і фраг мен таў) зроб

Мал. 17. Жа лез ныя вырабы збро е вай май с тэр ні: 1, 2, 5–14 – плас цін кі наборнага дас пе ха; 3, 4 – ко ль цы ка ль чу гі. Раскоп 1. 
Га радзіш ча. По лацк. 2007
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ле ны ў форме кры ху выг ну тых па даў жы ні жа лез
ных па ло сак з дзвю матры ма ад ту лі на мі для кра пя
жу. Плас цін кі з ана ла гіч ны мі па ме ра мі на тэ рыто рыі 
Бе ла ру сі зной дзе ны пад час рас ко пак Га ль ша наў 
у ку ль тур ным плас це ХІІ–XIV стст., і ў го ме ль  
с кай збро е вай май с тэр ні 1239 г. [8, рис. 32: 17; 16, 
с. 125–130].

Зброя прад с таў ле на таксама на ка неч ні ка мі 
стрэл і ка п ’я, ся ке рай. Жа лез ная сякера мае рэд кую 

фор му, па вод ле стра тыг ра фіі да ту ец ца ХІ–ХІ ІІ стст. 
(мал. 20). Ана ла гаў на тэ ры то рыі Бе ла ру сі не вы яў
ле на. Па вод ле А. М. Кір піч ні ка ва, дадзе ная сякера 
па доб ная да ты пу VI. Час бы та ван ня па доб ных ся
кер на Ру сі ахоп лі вае ХІ–ХІІ стст. [10, рис. 6]. У плас
це да ХІ ст. уключна зной дзе ны жалезны утул ка  
вы на ка неч нік кап’я (мал. 21). Жа лез ныя на ка неч ні
кі стрэл тыпу «зрэзань» стра тыг ра фіч на да ту юц ца 
ХІІ–ХІ ІІ стст. (мал. 7: 1, 3, 4). Ана ла гіч нае датаван

Мал. 18. Жа лез ныя вырабы збро е вай май с тэр ні: 1–16 – плас цін кі на бор на га дас пе ха. Рас коп 1. Га радзіш ча. Полацк. 2007
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не ма юць 5 ча ран ко вых на ка неч ні каў стрэл (мал. 7: 
5–9). Вык лю чэн нем з’яўляецца фраг мент ма сіў най 
трох г ран най ў ся чэн ні стра лы, якая зной дзе на ў ра
ней шым за ХІІ ст. плас це (мал. 7: 2). 

Зброя прад с таў ле на двума свін цо вы мі кіс ця ня
мі (мал. 13: 1, 2). Іх фор ма набліжана да ку ба са 
ско ша ны мі гранямі. Па ме ры вы ра баў: 2,2 см (шы
рыня) × 1,5 см (вышыня); 2,7 см (шырыня) × 2,3 см 

(вышыня). У пер ша га вы ра бу ад ту лі на квадратнай 
фор мы па ме рам 0,9 × 0,9 см (шырокі бок) і 0,7 × 0,7 см  
(вузкі бок), да та го ж мае квад рат ную выемку з шы
ро ка га бо ку, у дру го га вы ра бу адтуліна круг лай 
фор мы ды я мет рам 0,9 см, з дру го га боку – ў фор ме 
няп ра ві ль на га авала. Кіс ця ні вы лу ча юц ца ма ле нь
кі мі па ме ра мі, ана ла гаў ім не вы яў ле на. Зной дзе ны 
ў вер х нім стра тыг ра фіч ным гарызонце.

Мал. 19. Жа лез ныя вырабы збро е вай май с тэр ні: 1–15 – плас цін кі на бор на га дас пе ха. Рас коп 1. Га радзіш ча. Полацк. 2007
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У раскопе зной дзе на тры ме та ліч ныя кар пу
сы на вяс ных зам коў і клю чы да іх. Бо ль шасць з іх 
на ле жаць да тыпу А, Б і В па вод ле Б. А. Кол чы на 
[12, с. 162]. Зной дзе на два клю чы да нут ра ных 
зам коў. Гэ тыя вы ра бы зна ходзі лі ся ў плас це ХІ– 
ХІІІ стст. Зной дзе ны так са ма авальныя жа лез ныя 
крэ сі вы ХІІ–ХІ ІІ cтст.: два ка рот кіх і адно доў
гае разам з фраг мен там ка ла ча па доб на га крэ сі ва  
ХІ–ХІ ІІ стст.

У пласце ХІ–ХІ ІІ стст. зной дзе ны тры жа лез ных 
ры ба лоў ных круч ка, жа лез ная дужка ад на чын ня, 
жа лез ная стамеска, шы ла. Саб ра ны жа лез ныя ска
бя ныя вы ра бы і дэталі дзвяр но га на бо ру, жа лез ныя 
дро та выя паў ка леч кі не вя до ма га прыз на чэн ня, жа
лез ная спражка ава ль най фор мы, жа лез ная ша вец
кая іг ла, два раз мер ка ва ль ні кі. Прыз на чэн не асоб
ных вы ра баў і прылад пра цы высветліць не ўда ло ся.

Шкляныя вы ра бы прад с таў ле ны вя лі кай ко ль
кас цю фраг мен таў бран за ле таў. Бран за ле ты двух 
ві даў: з глад кім стрыжнем і іл жэ ві тыя. Ко ле ра вая 
га ма – зя лё ная, жоў тая, бла кіт ная, чор ная. Шкляныя 
па цер кі прад с таў ле ны жоў тым бі се рам (мал. 22: 6), 
цы лін д рыч най пранізкай зя лё на га ко ле ру (мал. 22: 3), 
зон най па цер кай жоў та га колеру (мал. 22: 4). У ніж
няй частцы ся рэд ня га стратыграфічнага га ры зон
ту знойдзены бі сер руб ле ны (мал. 22: 19), пра ніз кі 
(мал. 22: 14), пацеркілі мон кі (мал. 22: 9–11, 14–16), 

Мал. 20. Жа лез ная сякера. Рас коп 1. Га радзіш ча. По лацк. 2007

Мал. 21. Жа лез ны на ка неч нік ка п ’я. Рас коп 1.  
Га радзіш ча. По лацк. 2007
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фраг мент пацеркі з глаз ка вым арнаментам і іншыя 
па цер кі (мал. 17: 13, 15, 17, 18). Па цер кілімонкі і за
ла чо ныя дзеж ка па доб ныя ўкла да юц ца ў агу ль на 
п рыз на ную схему да та ван ня ІХ–Х ст. і ХІ ст. ад па
вед на [24, с. 164]. У рас ко пе зной дзе ны так са ма  
2 кавалкі сма ль ты зялёнага ко ле ру і 1 – жоў та га 
колеру (мал. 22: 5, 12).

Да калекцыі па це рак на ле жаць сер да лі ка выя 
шмат г ран ная па цер ка (мал. 22: 1), якая зной дзе на 
ў пе ра мя ша ным пласце ніж няй час т кі ся рэд ня га стра
тыг ра фіч на га гарызонту, і шас ціг ран ная бі пі ра мі да

ль ная сер да лі ка вая па цер ка, – у пласце ХІ–ХІ ІІ стст. 
(мал. 22: 2). Сер да лі ка выя бі пі ра мі да ль ныя па цер кі 
шы ро ка вя до мы ў курганных па ха ван нях радзі мі чаў 
ста дыі А, якая да ту ец ца другой па ло вай Х – па чат
кам ХІ ст. [2, с. 68, рис. 9: 67]. У Ноў га радзе та кія 
па цер кі да ту юц ца шы ро ка – ў ме жах ХІІ–ХІ ІІ стст. 
[12, с. 170].

У пласце ХІ–ХІ ІІ стст. саб ра на вя лі кая ка лек
цыя ка мен ных асял коў роз най формы і па ме раў, 
не ка то рыя зроб ле ны з шы фер на га слан ца і ма юць 
скраз ныя дзі рач кі для пад веш ван ня. Шы фер ныя 

Мал. 22. Вы ра бы з каменю (1, 2, 12) і са шкла (3–11, 13–19): 1–6, 8–18 – па цер кі; 7 – ус таў ка ў пяр с цё нак; 12 – смальта; 
19 – бі сер. Рас коп 1. Га радзіш ча. По лацк. 2007
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Мал. 23. Пра сел кі з каменю (шыферны сла нец) з гра фі ці і над пі са мі (1–3). 
Раскоп 1. Га радзіш ча. По лацк. 2007

пра сел кі ты по выя для ХІІ–ХІ ІІ стст., не ка то рыя з іх 
ма юць гра фі ці ў выг лядзе прад ра па ных лі ній і літар 
(мал. 23: 1, 2). Ра ры тэт най знаходкай з’яў ля ец ца пра
сел ка з шы фер на га слан ца з прадрапанымі лі та ра мі 
«НАМГ» (мал. 23: 3).

Касцяныя вы ра бы прад с таў ле ны ар на мен та
ва ны мі і не ар на мен та ва ны мі дзяр жан ня мі на жэй 
ХІІ–ХІ ІІ стст. (мал. 8: 1, 2, 6). Не ар на мен та ва нае 
дзяр жан не за ха ва ла ся ра зам з жа лез ным тар ца вым 
крапяжом (мал. 8: 6). Кас ця ная шах мат ная фігура 
сла на ХІ ІІ ст. (мал. 24: 4) мае аналогіі з вы ра бам, 
зной дзе ным у Мін с ку [17, с. 38], памеры фі гур
кі: вы шы ня 2,2 см, ас но ва авальная 2,0 × 1,5 см. 
Зной дзе на ро га вая муф та (мал. 24: 2), два фраг
мен ты двух ба ко вых кас ця ных гра бя нёў, з іх адзін 
з нак лад ны мі трон ка мі (мал. 24: 3–5), ка ва лак кас
ця но га дзяр жан ня (?) (мал. 8: 3), фраг мент кас ця
ной накладкі кры ху выг ну тай па доў жа най фор мы  
(мал. 8: 7), дзве на рых тоў кі з кос ці: пер шая – ро га
вай муф ты, а другая – ка па вуш кі (мал. 8: 4, 5). Усе 
гэтыя кас ця ныя вы ра бы стра тыг ра фіч на да ту юц  ца 
ХІІ–ХІІІ стст.

Напаў с па рах не лае рогавае на вер ша кап’я (?) зной
дзе на ў плас це днеп радзвінскай ку ль ту ры (мал. 12: 1) 
у комплексе з ка мен най шлі фа ва най ся ке рай днеп ра
дзвін с кай культуры (мал. 12: 1). Да гэ тай жа ку ль ту
ры, ві даць, трэ ба ад нес ці кавалак ка мен най ся ке ры 

ці мо ла та з прас від ра ва най ад ту лі най (мал. 12: 2). 
Вы раб зроблены з дроб на зяр ніс та га бе ла га ка ме ню. 
Гэ ты вы раб быў зной дзе ны ў пласце ХІ–ХІ ІІ стст., 
аднак яго больш поз няе па ход жан не не вык лі кае 
сум нен няў.

З керамікі вы лу ча юц ца ка вал кі плін фы, якая 
прад с таў ле на ў выг лядзе моц на пат руш ча ных ка
вал каў у колькасці звыш 500 адзі нак. Бо ль шасць 
ка вал каў мае сля ды рошчыныца мян кі. Цэлых плас
цін зной дзе на не было. Па асоб ных фрагментах маг
чы ма мер ка ваць пра таў ш чы ню плін фы: 2,5 см – 2 шт.; 
2,8 – 1; 2,9 – 1; 3,0 – 3; 3,1 – 1; 3,2 – 1; 3,4 – 2; 3,5 – 6; 
3,6 – 1; 3,9 – 1; 4 см – 1 шт. Уліч ва ю чы вя лі кую ко
ль касць ап лаў ле ных фраг мен таў свін ца, а так са ма 
за гор ну тых у тру бач ку свін цо вых пласцін, зной
дзе ных у рас ко пе ка вал каў сма ль ты і фраг мен таў 
цар коў на га на чын ня, мож на меркаваць аб раз мяш
чэн ні не па да лёк ад рас ко пу 1 му ра ва най цар к вы. 
Фар мат плінфы (сярэдняя вышыня 3,5 см) ты по вы 
для хра маў полацкай шко лы дой лід с т ва ХІІ ст. [21, 
с. 142–163].

Зроблена кла сі фі ка цыя ўсіх вен цаў гар ш коў  
ХІ–ХІ ІІ стст., зроб ле ных на ручным ган чар ным кру
зе. Для класіфікацыі адаб ра ны вен цы ў ко ль кас ці  
1116 шт., па якіх можна мер ка ваць аб профілі вер
х няй час т кі гар ш ка. Усе гар ш кі падзе ле ны на 9 ты
паў (таб ліца).
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Мал. 24. Вы ра бы з косці: 1 – на верша ка п ’я (?); 2 – муфта; 3, 5 – фраг мен ты гра бя нёў; 4 – шах мат ная фі гу ра (слон); 
6 – на рых тоў ка. Рас коп 1. Га радзіш ча. По лацк. 2007

Самым рас паў сюд жа ным з’яў ля ец ца тып А 
(агульная ко ль касць 611 вен цаў), які падзя ля ец ца на 
4 ва ры ян ты. У гар ш коў гэтага тыпу скла да нае вен
ца, край якога загнуты ўнутр у фор ме лі та ры «S». 
Ва ры янт А 1 – гар ш кі з ар на мен та ва ным пле чы кам  
і ту ла вам, як пра ві ла, пра мы мі лі ні я мі ці хва ліс тым 
ар на мен там з на хі лам у левы бок. Ва ры янт А 2 – гар
ш кі з ар на мен та ва ным насечкамі ці ям ка мі кра ем 
вен ца, ту ла ва і пле чы кі гар ш коў, як пра ві ла, так са ма 
ар на мен та ва ны. Ва ры янт А 3 – ке ра мі ка без ар на

мен та цыі. Па вод ле Г. В. Шты ха ва, ана ла гіч ная ке
ра мі ка ў рас ко пе на Верхнім зам ку была зной дзе на  
ў пластах ХІ – першай па ло вы ХІ ІІ ст. [23, с. 82]. Ся
род гэтай ке ра мі кі ёсць фор мы з раў чу ком па краі 
вен ца (падтып А 4 по лац ка га га радзіш ча). Та кую 
ке ра мі ку Г. В. Шты хаў выз на чае як спе цы фіч ны по
лац кі тып. 

Тып А бытаваў на полацкім га радзіш чы да кан ца 
ХІ ІІ ст., мак сі мум яго рас паў сюд ж ван ня пры ходзіц
ца на ХІІІ ст. (верхняя час т ка ся рэд ня га стра тыг ра
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фіч на га гарызонту, што ад па вя дае пл. 7, 8 таб лі цы). 
Ды я метр вен цаў ад 17 да 32 см.

Тып Б – гаршкі з высокай шый кай і амаль вер
ты ка ль на пас таў ле ным вен цам. Дыяметр гэ тых па
судзін ад 12 да 27 см (агульная ко ль касць 37 вен цаў). 
Гар ш кі ар на мен та ва ны лі ней ным у спалучэнні з хва
ліс тым ар на мен там па плечуку ці хва ліс тым ар на
мен там звонку пад са мым краем вен ца. Мак сі ма ль
ная ко ль касць гар ш коў (18 шт.) ты пу Б знойдзена  
ў вер х няй час т цы ся рэд ня га стратыграфічнага га
ры зон ту, што ад па вя дае пл. 7 таб лі цы.

Да тыпу В ад не се ны гаршкі з вы со кім, адаг ну
тым вонкі каля 45° пра мым венцам. Ды я метр гэ тых 
па судзін ад 22 да 28 см (агульная ко ль касць 209 вен
цаў). Гар ш кі ар на мен та ва ны хва ліс тым ар на мен там 
у спа лу чэн ні з лі ней ным, на сеч ка мі па ту ла ву з хва
ліс тым ар на мен там. Мак сі ма ль ная колькасць гар ш  
коў тыпу В (88 шт.) знойдзена ў верхняй час т цы ся
рэд ня га стра тыг ра фіч на га га ры зон ту, што адпавя
дае пл. 7 табліцы. У ко ль кас ці ад 13 да 18 шт. яны 
зной дзе ны ў ся рэд няй час т цы ся рэд ня га стра ты ра
фіч на га га ры зон ту (пл. 9а–11 таб лі цы). Гэтая ке ра
мі ка ана ла гіч ная некаторым ты пам гар ш коў з Вер
х ня га зам ка, дзе яна да та ва на 50мі га да мі ХІІІ ст. 
[23, рис. 43: 8]. Бо ль шасць вен цаў гар ш коў ты пу В 
зной дзе на ў плас це, які ад па вя дае гэ та му да та ван ню 
і ў больш ран ніх – ХІ ст.

Тып Г – гаршкі ся рэд ня га па ме ру (дыяметр вус
ця ад 12 да 26 см) з адаг ну тым вон кі вен цам і па
ка ты мі пле чу ка мі. На по лац кім гарадзішчы гэ тыя 
гар ш кі зной дзе ны ў ко ль кас ці 92 шт. Мак сі ма ль ная 
ко ль касць гар ш коў тыпу Г (26 шт.) знойдзена ў вер х
няй час т цы ся рэд ня га стра тыг ра фіч на га га ры зон ту, 
што ад па вя дае пл. 7 табліцы. Аднак гэ тыя па судзі
ны да во лі роўна рас паў сюд жа ны ў ся рэд няй і вер х
няй час т ках сярэдняга стра тыг ра фіч на га га ры зон
ту (ад пл. 7 да пл. 11) (табліца). Та кія гаршкі, па вод
ле Г. В. Шты ха ва, ад па вя да юць ты пу І і датуюцца  
Х–ХІ – ХІІ стст. [23, с. 81]. На по лац кім га радзіш чы гэ
тыя па судзі ны рас паў сюд жа ны ў плас тах ХІ–ХІІІ ст.  
Гар ш кі, як правіла, ар на мен та ва ны га ры зан та ль ны
мі па лос ка мі па тулаву аль бо двума ра да мі хва ліс
та га ар на мен ту па ту ла ву (нахіл хва лі ў ле вы бок), 
асоб ныя гар ш кі ар на мен та ва ны хва ліс тым ар на мен
там па самым краі вен ца.

Да тыпу Д ад не се ны гаршкі з вы со кім, плаў на 
адаг ну тым вон кі вен цам. Ды я метр гэ тых па судзін 
ад 14 да 34 см (агульная ко ль касць 74 вен ца). Не ка
то рыя гаршкі ар на мен та ва ны па ту ла ву аднымдву
ма ра да мі хва ліс та га ар на мен ту (нахіл хва лі ў левы 
бок). Мак сі ма ль ная ко ль касць гар ш коў ты пу Д зной
дзе на ў ся рэд няй і верхняй час т ках сярэдняга стра
тыг ра фіч на га га ры зон ту (22 і 24 шт. ад па вед на), што 
ад па вя дае пл. 9б–10 і пл. 7 таб лі цы. Такія гар ш кі на 
Вер х нім замку ў По лац ку бы лі зной дзе ны пе ра важ
на ў плас це ХІІ ст. [23, рис. 42: 21–23]. На по лац кім 
га радзіш чы яны бы та ва лі з ХІ па ХІІІ стст.

Тып Е – гаршкі з невысокім, адаг ну тым вон кі 
вен цам. Ды я метр гэ тых вен цаў ад 12 да 26 см. Гар
ш кі ты пу Е падзяляюцца на два ва ры ян ты. У ва ры ян 
 та Е 1 вен ца не вы со кае, у ва ры ян та Е 2 яно мае знач
ную вы шы ню (да 3 см), таў ш чы ня сценак каля 0,8 см. 
Некаторыя гар ш кі ар на мен та ва ны ад нымдву ма ра
да мі хва ляў з нахілам у левы бок па ту ла ву. Агу ль
ная ко ль касць вен цаў ва ры ян та Е 1 – 36, з іх бо ль
шасць зной дзе на ў верхнім стра тыг ра фіч ным га ры
зон це і вер х няй частцы ся рэд ня га стра тыг ра фіч на га 
га ры зон ту (табліца). На Вер х нім замку такія гар ш кі 
зной дзе ны ў плас це мяжы ХІІ–ХІ ІІ стст., што цал
кам ка рэ лю ец ца са стра тыг ра фіч ным да та ван нем 
гар ш коў на полацкім га радзіш чы [23, рис. 42: 32]. 
Вен цаў гар ш коў варыянта Е 2 зной дзе на 6 шт., з іх 
4 – у пл. 7 (табліца).

Венцаў гар ш коў тыпу Ж зной дзе на 22 шт. Ды я  
метр гэтых вен цаў ад 16 да 22 см. Вы лу чае гар ш
кі ад на ха рак тэр ная рыса: край венца ў іх заг ну ты 
ўнутр і ўтва рае своеасаблівы кар ні зік. Гэ тыя гар ш
кі да во лі роў на прад с таў ле ны ў ся рэд няй і верхняй 
час т цы сярэдняга стра тыг ра фіч на га га ры зон ту (пл. 7, 
9б–10 таб лі цы). У ка лек цыі керамікі Вер х ня га зам
ка прад с таў ле на адно па доб нае венца, якое да ту ец
ца 50мі га да мі ХІІІ ст. [23, рис. 43: 14]. Гар ш чок 
з га радзіш ча ар на мен та ва ны па пле чу ку рэ ль еф ны
мі лі ні я мі, а па краі венца – заш чы па мі.

Гаршкі тыпу З неш мат лі кія, зной дзе ны ў ко ль
кас ці 8 шт. у ся рэд няй час т цы сярэдняга стра ты 
г ра фіч на га гарызонту (табліца). Гэтыя гар ш кі ма юць 
па ка тыя плечукі і га ры зан та ль на адаг ну ты вон кі вен
чык. Ды я метр вен цаў ад 18 да 22 см. Паводле стра
тыг ра фіі, гар ш кі ты пу З ужы ва лі ся раней за ХІІІ ст.

Гаршкі тыпу К падзя ля юц ца на два ва ры ян ты. 
Гар ш кі ва ры ян та К 1 ма юць крыху адаг ну тае вон
кі пра мое вен ца са скошаным звон ку краем, пле чу кі 
гар ш ка ак руг лыя, ды я метр вен цаў ад 16 да 26 см. 
Вы шы ня краю вен ца не пе ра вы шае 2 см. Гаршкі ва
ры ян та К 2 маюць ды я метр 14–25 см і больш высокі 
пра мы край вен ца (каля 2,5–3,0 см, час та аз доб ле ны 
пад самым краем вен ца га ры зан та ль ным раўчуком 
па ўсім ды я мет ры). Не ка то рыя гар ш кі ар на мен та ва
ны гарызантальнымі па лос ка мі па пле чу ку, маюць 
заш чы пы па краі ці аз доб ле ны не ка ль кі мі радамі 
хва ліс та га ар на мен ту па ту ла ву. Большасць гар ш
коў ва ры ян та К 1 знойдзена ў пл. 7 (6 шт. з агульнай 
ко ль кас ці 16 шт.), ас тат нія даволі роў на рас паў сюд
жа ны ў верхніх плас тах сярэдняга і ў вер х нім стра
тыг ра фіч ным га ры зон це. Гар ш кі ва ры ян та К 2 зной
дзе ны ў ко ль кас ці 5 шт. ў вер х няй час т цы ся рэд ня га 
стра тыг ра фіч на га га ры зон ту (пл. 6, 7 таб лі цы). Гэ
тыя гар ш кі з’яў ля юц ца най больш архаічным ты пам 
ган чар най ке ра мі кі на по лац кім га радзіш чы. Гар ш кі 
сфар ма ва ны на ган чар ным крузе, ад нак вен ца ў іх 
ня роў нае, гузаватае, у ке ра міч ным цес це за фік са ва
ны ка вал кі буй ной жарствы, вен ца не ка то рых гар ш 
коў злеп ле на ад ру кі і заг лад жа на на ган чар ным кру зе.
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Пэўныя ана ло гіі ран не ган чар ным гар ш кам ты
пу К маг чы ма знайсці ся род групы ран не ган чар най 
ке ра мі кі ста ра жыт на га Пско ва так званага раскош
нага стылю (вызначэнне С. В. Бя лец ка га). Да та ван не 
гэ та га по су ду ў Пско ве ўкла да ец ца ў ды я па зон кан
ца Х – пе ра важ на пер шай па ло вы ХІ ст. Фор мы по
лац ка га ран не ган чар на га посуду тыпу К ма юць ана
ла гіч на пскоў с ка му на чын ню вертыкальна пас таў ле
нае вен ца і вы раз ны пля чук, аз доб ле ны ар на мен там. 
По лац кі посуд адрознівае не па раў на ль на ме н шае  
аз даб лен не пле чу ка як па глы бі ні на ня сен ня арна
менту, так і па яго раз нас тай нас ці. Тым не менш 
гэтая гру па ке ра мі кі ад но ль ка ва неш мат лі кая як  
у Пско ве, так і ў По лац ку. Ана ла гіч на га посуду ў Ноў
га радзе ня ма [1, рис. 6: 4, 7; 18, с. 115, табл. 138: 2].

Гаршкі тыпу К, зной дзе ныя на по лац кім га ра
дзіш чы ў ко ль кас ці 21 шт., з’яў ля юц ца пе ра ход ны
мі ад ляп ной ке ра мі кі ку ль ту ры сма лен с капо лац кіх 
доў гіх курганоў, выз на ча най як гру па 3 паводле зна
хо дак на се ліш чыпе рад г рад дзі і ва ко ль ным го радзе. 
Ва ры янт К 2 прад с таў ляе прык лад таго, як ляп ны 

по суд гру пы 3 тран с фар ма ваў ся ў ран не ган чар ныя 
формы. У ад роз нен не ад гар ш коў ты пу І па вод ле 
Г. В. Шты ха ва, фор ма якіх шы ро ка прад с таў ле на  
ў ку ль тур ных плас тах кан ца Х – ХІ ст. ста ра жыт
на рус кіх гарадоў [23, с. 81], фор мы гаршкоў ты пу К 
з по лац ка га га радзіш ча выяўлены толькі ў Пско ве 
[18, с. 115].

Да групы ган чар най керамікі на ле жаць фраг мен
ты вен цаў нак ры вак для гар ш коў, а так са ма дзяр жан ні 
да іх. Накрыўкі ма юць ды я метр 18–30 см і ў двух вы
пад ках аз доб ле ны на сеч ка мі ў тры рады і дву ма ра да
мі хва ліс та га ар на мен ту па вон ка вым краі венца.

Асноўная ко ль касць ляпной ке ра мі кі бы ла зной
дзе на ме на ві та ў ніж няй час т цы ся рэд ня га стра ты 
г ра фіч на га гарызонту1. З яе скла ду вы лу ча юц ца ты
по выя фор мы гаршкоў ку ль ту ры сма лен с капо лац
кіх доў гіх кур га ноў кан ца VIII – X ст. (большасць 
усіх венцаў) (мал. 2: 3; 25: 1, 5; 26: 1, 3–7; 10). Гэты 

1 Сёння поўная апрацоўка ляпной керамікі яшчэ не 
завершана.

Мал. 25. Ляп ная кераміка: 1–5 – вен цы гар ш коў. Ма лю нак М. А. Пла він с ка га. Рас коп 1. Га радзіш ча. По лацк. 2007
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по суд ха рак тэр ны для тэ ры то рыі Бе ла рус ка га Па
дз він ня і сус т ра ка ец ца ў ран не га рад с кіх нап лас
та ван нях канца VIII – X ст. Лу ком ля, Ві цеб с ка  
і іншых га ра доў [3, рис. 13; 7, рис. 2–5]. Гэ тая гру па 
ке ра мі кі зроб ле на з ке ра міч на га цес та, у якім пры
сут ні ча юць гру быя дамешкі жар с т вы. Па вер х ня 
вы ра баў ня роў ная, гу за ва тая, кераміка мае сля ды 
аб па ль ван ня.

Асаблівую ці ка васць уяўляе ком п лекс ляп ной 
ке ра мі кі з ма це ры ко вай ямы 3 (мал. 10). Гэта ке ра
мі ка ты по вая для ран не га рад с кіх нап лас та ван няў 
га ра доў Бе ла рус ка га Падз він ня, паводле да ных ра
ды е вуг ля род на га да та ван ня ка вал ка дрэ ва з ямы 3, 
яна бы ла вы раб ле на не паз ней 780 г. н. э. Гэ ты посуд 
ха рак тэр ны для тэ ры то рыі Беларускага Падз він ня  
і сус т ра ка ец ца ў ран не га рад с кіх нап лас та ван нях кан

Мал. 26. Ляп ная кераміка: 1–7 – вен цы гар ш коў; 8 – дзяр жан не па тэ ль ні. Малюнак М. А. Пла він с ка га. Рас коп 1. 
Га радзіш ча. По лацк. 2007
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ца VIII – X ст. Лу ком ля, Ві цеб с ка і іншых га ра доў 
[3, рис. 13; 7, рис. 2–5].

Да групы ляп но га посуду, ві даць, трэба ад нес ці 
дзяр жан не ке ра міч най па тэ ль ні, зной дзе нае ў вер х
нім стра тыг ра фіч ным га ры зон це (мал. 26: 8). 

Венцы гаршкоў трэ цяй чвэр ці І тысячагоддзя н. э. 
ты по выя для бан ца раў с кай ку ль ту ры (мал. 2: 1–2; 
25: 2–4; 26: 2; 27), зной дзе на 1 сцен ка по су ду «з рас
чэ са мі» ся рэдзі ны І ты ся ча год дзя н. э.

Венцы гаршкоў днеп радзвін с кай ку ль ту ры зной
дзе ны ў ко ль кас ці 13 экз. (мал. 28), бо ль шасць з іх 
аз доб ле на ямкавым ар на мен там пад вен цам.

Знойдзена 7 дроб ных фраг мен таў венцаў гар ш
ко вай (міскавай) каф лі, ды я метр якой 12 см. Уяўляе 
ці ка васць сценка на чын ня, зроб ле на га з бе лай глі ны 
і аз доб ле ная пераплеценым хва ліс тым арнаментам. 
Рэд кі мі з’яў ля юц ца сцен кі начыння, зроб ле на га  
з так зва най ка мен най ма сы, пак ры тыя з двух ба коў 
ка рыч не вай празрыстай па лі вай. Знойдзены сцен кі 
ам фар, аз доб ле ныя лі ней ным ар на мен там.

Кераміка XVII–XVIII стст. прад с таў ле на вен ца
мі па лі ва най фля гі, зба на і іншых вы ра баў. Вен цы 
гар ш коў XVII–XVIII стст. ты по выя для свай го часу.

Такім чынам, ко ль касць і прад с таў ні часць ка
лек цыі зна хо дак з по лац ка га гарадзішча пац вяр
д жае вы со кі са цы я ль ны ста тус яго на се ль ніц т ва 
ў ХІ–ХІ ІІ стст. Ком п лекс ляпной ке ра мі кі і асоб
ных рэ чаў свед чыць аб пра жы ван ні на по лац кім 
га радзіш чы на се ль ніц т ва днеп радзвін с кай, бан
ца раў с кай ку ль тур і ку ль ту ры смаленскаполацкіх 
доў гіх курганоў.

Высновы. Жыц цё на га радзіш чы было рас па ча
та ў пер шай па ло ве І ты ся ча год дзя да н. э., ве ра год
на, каля VII ст. да н. э. За ха ваў ся ку ль тур ны пласт 

днеп радзвінскай ку ль ту ры (ніжняя час т ка ся рэд
ня га стра тыг ра фіч на га га ры зон ту і ніжні стра ты 
г ра фіч ны гарызонт рас ко пу 1). Па вод ле ра ды е вуг
ля род на га ана лі зу, у стра тыг ра фіч ным га ры зон це 
днеп радзвін с кай ку ль ту ры за ха ва лі ся прапласткі 
ву га лю ад VII ст. да н. э. (П 6) да І–ІІІ стст. н. э. (П4,  
П5, П 7). У гэ тым плас це дысперсна раз меш ча ны 
рэчы і ке ра мі ка І тысячагоддзя да н. э. – пер шай чвэр
ці І ты ся ча год дзя н. э, ся рэдзі ны І ты ся ча год дзя н. э.,  
трэцяй і апош няй чвэр цяў І тысячагоддзя н. э. Пласт  
з керамікай ку ль ту ры сма лен с капо лац кіх доўгіх 
кур га наў апош няй чвэр ці І ты ся ча год дзя н. э. за ха
ваў ся то ль кі ў межах ма це ры ко вай ямы 3 (радыеву
гляродная да та – 780 г. н. э.) (П 3). Ве ра год на, усе 
нап лас та ван ні ста рэй шыя за ІІІ ст. н. э. былі зні ве
лі ра ва ны пад час доб раў па рад ка ван ня тэрыторыі га
радзіш ча. Гэ та, да рэ чы, тлу ма чыць факт ад сут нас ці 
ляп но га по су ду і рэ чаў, ста рэй шых за ХІ ст., у паў д  
нё вай час т цы га радзіш ча, дзе ўзровень ма це ры ка 
больш высокі ў параўнанні з паў ноч най час т кай га
радзіш ча (шурфы А. М. Ляў дан с ка га і Л. Д. Побаля).

Культурны пласт ХІ–ХІІІ стст. вы дат на за ха
ваў ся, ас ноў ная ін тэн сіў насць жыцця пры па дае на 
ХІІ–ХІ ІІ стст. У пласце гэ та га ча су зной дзе на ве ль
мі вя лі кая ко ль касць вы со ка мас тац кіх вырабаў і по
бы та вых рэ чаў. Жыц цё на га радзіш чы спынілася  
ў па чат ку XIV ст., што пац вяр д жае радыевуглярод
ная да та – 1270–1310 гг. (П 2)1.

Лакалізацыя ў ме жах вер х няй час т кі ся рэд ня га 
стра тыг ра фіч на га га ры зон ту аб лом каў тыг ляў і вы
ра баў з ка ля ро вых ме та лаў2, ін с т ру мен таў выт вор
час ці, на рых то вак і га то вых плас ці нак металічнага 
дас пе ха даз ва ля юць выз на чыць раз мяш чэн не ў ме
жах дас ле ду е май тэ ры то рыі га радзіш ча юве лір най 
і збро е вай май с тэр няў. Захаваліся сля ды дзей нас ці 
мас та ка. Ве ра год на, ра мес ні кі аб с лу гоў ва лі пат рэ
бы кня жац ка га два ра, які раз мяш чаў ся на га радзіш
чы на пра ця гу ІХ–ХІІІ стст.

Асобныя рэчы (кавалкі плін фы, цар коў нае на
чынне, сма ль та, сві нец і інш.) свед чаць аб раз мяш
чэн ні на гарадзішчы дзе сь ці паб лі зу ад рас ко пу 1 му
ра ва на га храма.

У XVII–XVIII стст. тэ ры то рыя га радзіш ча пе
ра т ва ры ла ся ў могілкі, на якіх хавалі вер ні каў ка
та ліц кай кан фе сіі. Раз мяш чэн не мо гі лак у цэн т ры 
го ра да, а так са ма канфесійная пры на леж насць ве
ру ю чых да рым с кака та ліц кай цар к вы, дазваляюць 
зра біць заключэнне, што на мо гіл ках па ха ва на по
лац кая шлях та.

1 Другая радыевугляродная дата – 430–530 гг. н. э. 
(П 1) відавочна памылковая, дадзеная хібнасць дапуш
чаль на для адносна маладых напластаванняў.

2 Найбольш паказальна ў гэтым плане знаходка брон
завага барэльефа з выявай апостала Іаана ў верхнім стра
тыграфічным гарызонце, фігурка мае выразныя сля ды 
адліўкі ў форме і шэраг унікальных рыс.

Мал. 27. Вер х няя частка ляп но га гар ш ка. Ма лю нак  
М. А. Пла він с ка га. Рас коп 1. Га радзіш ча. По лацк. 2007



59

Д. У. Дук. Ар хе а ла гіч ныя рас коп кі на ста ра жыт ным по лац кім га рад зіш чы ў 2007 г.  

1. Белецкий, В. Д. Городское яд ро сред не ве ко во го 
Пскова / В. Д. Бе лецкий, С. В. Бе лецкий. – СПб., 1996. –  
Ч. 1: Бе лецкий, С. В. На ча ло Пско ва / С. В. Бе лец 
кий. – 92 с.

2. Бо го мо ль н и ков, В. В. Радимичи (по ма тер иа лам 
кур га нов Х–ХІІ вв.) / В. В. Бо го мо ль н и ков / под. на уч. ред. 
О. А. Ма куш н и ко ва; ГГУ им. Ф. Скор и ны, Науч.исслед. 
инт вос точ нос ла вянских народов при ГГУ им. Ф. Скор и
ны. – Го мель, 2004. – 226 с.

3. Бубенько, Т. С. Страт и г раф ия и хро но лог ия ниж
не го слоя Витеб с ка / Т. С. Бу бе нь ко, О. Н. Левко // Ран ние 

славяне Бе ло рус ско го Под неп ро вья и Под в и нья: мате
риалы по ар хе о логии Беларуси. – Минск, 2003. – № 8. –  
С. 71–95.

4. Булкин, В. А. От чет об ар хе о лог и ческих иссле до
ван иях Соф и й с ко го со бо ра и при ле га ющих к не му тер ри
торий в 1978 го ду / В. А. Булкин // Архіў Інта гіс то рыі 
НАН Бе ла ру сі. – Воп. 1. – Спр. 594.

5. Дук, Д. Дре во жизни По лоц ко го го род и ща / Д. Дук // 
Род и на. – 2007. – № 10. – С. 37–39.

6. Дук, Д. Ста наў лен не По лац ка ў ІХ–ХІІІ стст. /  
Д. Дук // Бе ла рус. гіст . часопіс. – 2007. – № 11. – С. 25–31.

Мал. 28. Ляп ная кераміка днеп радзвін с кай ку ль ту ры: 1–23 – венцы гар ш коў. Ма лю нак З. А. Ха ры та но віч. Га радзіш ча. 
По лацк. 2007

Літаратура



МАТЭРЫЯЛЫ ПА АРХЕАЛОГІІ БЕЛАРУСІ. ВЫП. 21

7. Еремеев, И. Древний Лу комль. Леп ная ке рам и ка 
и ран нес ред не ве ко вый культурный слой / И. Ере ме ев,  
Г. Штыхов // Acta archaeologica Albarutenika. Vol. I (Вып. І). – 
Мінск: ИП Лог ві наў І. П., 2007. – С. 110–134.

8. Зверуго, Я. Г. Верхнее По не ма нье в IX–XIII вв. /  
Я. Г. Зве ру го. – Минск: Навука і тэх ні ка, 1989. – 208 с.: іл.

9. Зверуго, Я. Г. Древний Вол ко выск (X–XIV вв.) /  
Я. Г. Зве ру го. – Минск: Наука и тех н и ка, 1975. – 144 с.

10. Кир п и ч н и ков, А. Н. Древ не рус ское оруж ие /  
А. Н. Кир п и ч н и ков // САИ / под общ. ред. Б. А. Ры ба ко ва. – 
Вып. Е1–36. – М.; Л.: Наука, 1966. – Вып. 2: Ко пья, сул и цы, 
бо е вые то по ры, бу ла вы, кис тени IX–XIII вв. – 216 с.: ил.

11. Коваленко, В. Ар хе о лог и чес к ие иссле до ван ия Шес
тов и ц ко го ком п лек са в 1998–2002 гг. / В. Ко ва лен ко, 
А. Моця, Ю. Сы тый // Друж ин ні ста рож и т нос ті Цен т ра ль 
 ноСхідно Європии VIII–XI ст. – Чер ні гів: Сі ве рян сь ка 
дум ка, 2003. – С. 51–83.

12. Колчин, Б. А. Хро но лог ия нов го родских древ нос
тей / Б. А. Колчин // Нов го родский сборник. 50 лет рас
копок Нов го ро да. – М.: На у ка, 1982. – С. 156–177.

13. Корзухина, Г. Ф. Древ не рус ск ие эн кол п ио ны. Крес
тырел и к варии ХІ–ХІІІ вв. / Г. Ф. Кор зух и на, А. А. Пес
ко ва. – СПб.: Пе тер бур г с кое Вос то ко ве ден ие, 2003. – 432 с.

14. Лысенко, П. Ф. От к рыт ие Бе рес тья / П. Ф. Лы сен
ко. – Минск: На у ка и техника, 1989. – 159 с.

15. Ляўданскі, А. М. Ар хе о лё гіч ныя до сь ле ды ў По
лац кай ак ру зе / А. М. Ляў дан с кі // Зап. аддз. гу ма ніт. на
вук БАН. – Мінск, 1930. – Т. 2, кн. 2: Працы ар хе о лё гіч най 
камісіі. – С. 157–198.

16. Ма куш н и ков, О. А. Древ не рус ская ору жей ная 
мас тер с кая из Гом ия / О. А. Ма куш н и ков // Ста рож и т нос
ті Пів ден ноï Ру сі: Чер ні гів і йо го ок ру га ІХ–ХІІІ ст.: ма

тер иали III іст.ар хе о лог. се мі на ру, Чер ні гів, 15–18 трав ня 
1990 р. / ред кол.: П. П. То лоч ко [та інш.]. – Чер ні гів: Сі ве
рян сь ка думка, 1993. – С. 121–130.

17. Мядз ведзе ва, В. У. Ся рэд не вя ко выя шах ма ты Бе
ла ру сі (гісторыкаар хе а ла гіч нае дас ле да ван не) / В. У. Мя дз
ведзе ва. – Мінск: ДНУ «Інстытут гіс то рыі НАН Бе ла ру
сі», 2005. – 82 с.: іл.

18. Носов, Е. Н. Го род и ще под Нов го ро дом и по се ле
н ия Се вер но го При иль ме нья (новые ма тер иа лы и иссле
до ван ия) / Е. Н. Но сов, В. М. Го рю но ва, А. В. Пло хов //  
Тр. Инта ма тер иа ль ной культуры РАН. – СПб.: Изда те
ль с т во «Дмитрий Бу ланин», 2005. – Т. XVIII. – 404 с.: ил.

19. Плавінскі, М. Аб адной ка тэ го рыі па ха ва ль на га 
по су ду ў кур га нах кан ца І – па чат ку ІІ ты ся ча год дзя н. э. 
на захадзе По лац кай зям лі / М. Пла він с кі, А. Пла він с кі // 
Acta archaeologica Albaruthenica. Vol. I (Вып. І). – Мінск: 
ИП Логвінаў І. П., 2007. – С. 135–145.

20. Поболь, Л. Д. Отчет об иссле до вании ар хе о лог и
ческих па мят н и ков в г. Полоцке в 1959 г. / Л. Д. По боль // 
Ар хіў Інта гіс то рыі НАН Бе ла ру сі. – Воп. 1. – Спр. 594.

21. Раппопорт, П. А. По лоц кое зод чес т во XII ве ка /  
П. А. Рап по порт // Со вет с кая ар хе о лог ия. – 1980. – № 3. – 
С. 142–163.

22. Тарасов, С. В. Отчет о рас коп ках в По лоц ке и По
лоц кой округе в 1987 году / С. В. Та ра сов // Ар хіў Інта 
гісторыі НАН Бе ла ру сі. – Воп. 1. – Спр. 1014.

23. Штыхов, Г. В. Древний По лоцк ІХ–ХІ ІІ вв. /  
Г. В. Шты хов. – Минск: На у ка и тех н и ка, 1975. – 136 с.: ил.

24. Щапова, Ю. Л. Стек лян ные бу сы Древ не го Нов го
ро да / Ю. Л. Ща по ва // Тр. Нов го род с кой ар хе о лог. эк с пе
диции // МИА. – М.: Издво АН СССР, 1956. – Вып. 55. –  
С. 164–179.

Резюме

Д. В. Дук

Ар хе о лог и чес к ие раскопки на древ нем по лоц ком го род и ще в 2007 г.

Статья со держит итоги ар хе о лог и ческих рас ко пок в 2007 г. на древ ней шем в По лоц ке па мят н и ке истории и ку ль
ту ры – го род и ще. При вод и т ся под роб ная характеристика страт и г рафии культурного слоя рас ко па 1 на по лоц ком го
родище. Да на ха рак тер и с т и ка важ нейших ар хе о лог и ческих находок. Пред с тав ле на типология гон чар ной ке рамики 
рас ко па. Оп ре де ле на дат и ров ка серии ар те фак тов, а так же при ве де ны данные рад ио уг ле род но го анал и за ку ль тур но го 
слоя городища (днепродви н с кой ку ль ту ры: VII в. до н. э. – III в. н. э.), ку ль ту ры смоленскопо лоцких длин ных кур га
нов (780 г.). Оп ре де ле на дата окон чан ия фун к ц ион и ро ван ия го род и ща (начало XIV в.). Да на ха рак тер и с т и ка ремеслен
ной де я те ль ности на месте рас ко па в XII–XIII вв. (оружейная и ювел и р ная мас тер с кая). Оп ре де лен ста тус го род и ща  
в IX – начале XIV в. (княжеская рез и ден ц ия). 

Summary

D. Duk

Archaeological excavations on the ancient hill-fort of Polotsk in 2007

The article presents the results of archaeological excavations in 2007 on the most ancient place in Polotsk – its 
hillfort. The detailed characteristic stratigraphy of cultural layer 0f the 1st trench on the hillfort of Polotsk is resulted. 
The characteristic of the main archaeological finds is made. The types of pottery from this trench is presented. Dating  
of a series of artefacts is certain, and also data of the radiocarbon analysis of a cultural layer of the hillfort (the Dnieper and 
Dvina Culture (the 7th c. BC – the 3rd c. AD) and Smolensk–Polotsk long barrows Culture (780). The date stopped of functioning 
of the hillfort of Polotsk is early 14th century. The characteristic of craft activity as weapon and jeweller workshops on this place 
in the 12th–13th centuries is defined. Its status as princely residence in the 9th – early 14th is marked. 
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Гісторыя вы ву чэн ня могілак на ста ра жыт ным 
по лац кім га радзіш чы па чы на ец ца з 1928 г., ка лі  
А. М. Ляў дан с кім былі ўпер шы ню пра ведзе ны рас
коп кі на помніку. Па вод ле А. М. Ляў дан с ка га, час 
іс на ван ня мо гі ль ні ку на мес цы ста ра жыт на га га ра
дзішча пры па дае на XVIІI–XХ стст. [6, c. 163–164].  
У 1987 г. С. В. Та ра саў за фік са ваў выпадкова зной
дзе нае жа но чае па ха ван не, якое дас лед чык дата
ваў ХІІ ст. [8, c. 23]. Па вод ле звес так кра яз наў ца  
І. П. Дэй  ні са, у пачатку ХХ ст. на могілках ха ва лі 
са ма за бойц [2, c. 14]. Та кім чы нам, у гіс та ры яг ра фіі 
не існавала адзі на га пун к ту глед жан ня аб часе іс на
ван ня мо гі ль ні ка на по лац кім га радзіш чы.

У 2007 г. на ста ра жыт ным по лац кім га радзіш чы 
бы лі пра ведзе ны ар хе а ла гіч ныя рас коп кі, у выніку 
якіх ста ла магчымым дэ та лё ва вы ву чыць 35 роз най 
сту пе ні за ха ва нас ці па ха ван няў. Каш тоў насць вы
ні каў дас ле да ван ня зак лю ча ец ца ў тым, што па ха
ва ль ных ком п лек саў га рад с ко га на се ль ніц т ва Но ва
га ча су за фік са ва на ад нос на няшмат. У Бе ла рус кім 
Падз він ні толькі адзін ка выя могільнікі у г. п. Га ра
док (XV–XVI стст.) [7, c. 161] і ў г. Ві цеб с ку (XVI–
XVIII стст.) [5, c. 134–135].

Раскоп 1 меў плош чу 44 м2 [4, c. 25–31]. Рас коп
кі пра водзі лі ся па плас там 0,2 м, ад па вед на якім 
пры водзіц ца планіграфія плас тоў на ма л. 1–4. Усе 

Д. У. Дук, По лац кі дзяр жаў ны уні вер сі тэт, за гад
чык ка фед ры ай чын най і усе а гу ль най гіс то рыі, кан
ды дат гіс та рыч ных навук, да цэнт (г. Нава по лацк)
В. А. Емя ль ян чык, Полацкі дзяр жаў ны уні вер
сі тэт, стар шы вык лад чык ка фед ры ай чын най  
і усе а гу ль най гіс то рыі (г. Нава по лацк)

Могілкі по лац ка га га радзіш ча  
(па вы ні ках ар хе а ла гіч ных рас ко пак у 2007 г.)

Мал. 1. Венцы гар ш коў XVI–XVII стст. (1–11)
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па ха ван ні рас ко пу 1 зроб ле ны ў вер х нім стра тыг ра
фіч ным га ры зон це, які прад с таў ле ны вельмі ад на род
най зям лёй светлашэ ра га з ка рыч не вым ад цен нем 
ко ле ру, камкаватай, су хой. Гэтая зям ля скла да ец ца  
з зяр ніс та га пяс ку, жві ру, у ёй сус т ра ка юц ца ка мя ня
мі ды я мет рам да 5–10 см, зрэд ку ў пласце фік су юц ца 
дыс пер с на раз меш ча ныя ка вал кі ву га лю і не вя лі кія 
лінзы вап ны (дыяметрам да 3–5 см). Ма гут насць гэ
та га пласта скла дае ад 0,9 м да 1,6 м, ся рэд няя ма гут
насць вер х ня га стра тыг ра фіч на га плас та – 1,2 м.

Пахаванні раз меш ча ны на глы бі ні ад 0,8 да 1,4 м. 
Ві зу а ль на кон ту ры па ха ва ль ных ям не пра соч ва лі
ся. Ад нак непасрэдна над па ха ван ня мі бы лі зной дзе
ны неш мат лі кія зна ход кі, пе ра важ на рэш т кі ке ра мі
кі з зя лё най эмал лю XVII–XVIII стст. і не па лі ва ных 
гаршкоў XVI–XVII стст. (мал. 1), каваныя цві кі.

В. А. Емя ль ян чык пра ведзе на ан т ра па ла гіч ная 
эк с пер ты за рэш т каў усіх па ха ван няў.

Пахаванне 1 раз меш ча на на мя жы кв. 10 і 11 на 
ад лег лас ці 0,25 м ад паў д нё вай сцен кі рас ко пу. Па
ха ван не размешчана на глы бі ні ка ля 0,8 ад дзён най 
па вер х ні. Пахаванне пе ра ад к ладзе нае. За ха ваў ся чэ
рап, які пак ладзе ны па ты ліч най часткай уверх на 
пе ра ад к ладзе ныя косткі шкі ле та (мал. 2). Рэш т каў 
ін вен та ру, тру ны не за фік са ва на. Кос т кі ары ен та ва
ны па на кі рун ку за хад–усход.

Пахаванне 2 раз меш ча на на мя жы кв. 5, 6, 11, 12. 
Па ха ван не час т ко ва паш код жа на (пераадкладзены 
кос т кі левай на гі па мер ла га) і раз меш ча на на глы бі
ні ка ля 0,8 м (мал. 2). Ары ен та цыя кас ця ка – галавой 
на за хад. Цела пак ладзе на на спі ну ў вы цяг ну тым 
стане. Ру кі саг ну ты ў лок цях і пак ладзе ны на гру
дзях. Даў жы ня кас ця ка 1,9 м1. Па ха ва ны муж чы на 
ва ўзрос це 40–50 га доў. Каля левай го ле ні па мер
ла га за ха ваў ся жа лез ны цвік, магчыма, ад тру ны. 
Ін шых рэш т каў труны і па ха ва ль на га ін вен та ру 
не зафіксавана.

Пахаванне 3 раз меш ча на на мя жы кв. 5, 6, 11, 12 
пад па ха ван нем 2. Па ха ван не нек ра ну тае і раз меш
ча на на глыбіні каля 1 м (мал. 3). Ары ен та цыя кас
ця ка – га ла вой на захад. Цела пак ладзе на на спі ну 
ў вы цяг ну тым ста не. За ха ва насць шкі ле та дрэнная. 
Кос т кі рук і ступ няў ног спа рах не лі. Чэ рап раз меш
ча ны за ме жа мі ракопу ў сцен цы кв. 12. Чэ рап быў 
вы ну ты, дзе ля чаго зроб ле ны падкоп у сцяне рас ко
пу. Даўжыня кас ця ка 1,8 м. Па ха ва ны – муж чы на ва 
ўзрос це 30–50 га доў. У нагах па мер ла га (каля ступ
няў) захаваліся 2 жа лез ных цві ка, маг чы ма, ад тру
ны. Ін шых рэшткаў тру ны і па ха ва ль на га ін вен та ру 
не за фік са ва на.

Пахаванне 3а (чэрап) раз меш ча на ў паў д нё ва
за ход нім вуг лу кв. 5, на мя жы кв. 5 і 11, ка ля ног 

1 Тут і далей прыводзіцца даўжыня касцяка ў зямлі 
на момант расчысткі, гэтыя параметры не абавязкова 
супадаюць з вынікамі антрапалагічнай экспертызы.

па мер ла га з па ха ван ня 3. Па ха ван не пе ра ад к ладзе
нае, раз меш ча на на глыбіні ка ля 1 м, ак ра мя чэ ра па 
кос так не зной дзе на (мал. 3). Зна ход кі каля чэ ра па 
ад сут ні ча лі.

Пахаванне 3б раз меш ча на ў паў ноч най час т цы 
кв. 2 (уздоўж сцен кі рас ко пу) і вы ходзіць за ме жы 
рас ко пу. За фік са ва ны асоб ныя моцна спа рах не лыя 
кос т кі шкі ле ту, чэрап аль бо не за ха ваў ся, аль бо зна
ходзіў ся паза ме жа мі рас ко пу. Цела было пак ладзе
на га ла вой на за хад у вы цяг ну тым стане (мал. 3). Гэ
та па ха ван не дзі ця ці ва ўзросце 1,5 га доў. Па ха ван не 
раз меш ча на на глы бі ні каля 1 м. Даў жы ня за ха ва на
га кас ця ка скла дае ка ля 0,8 м. На мес цы мяр ку е ма га 
раз мяш чэн ня чэрапа бы лі зной дзе ны два жа лез ных 
цві ка. Ін вен та ру і рэш т каў тру ны не выяўлена.

Пахаванне 4 раз меш ча на ў паў д нё вай час т цы 
кв. 6 і вы ходзіць за ме жы рас ко пу ў за ход нім на кі
рун ку. У рас коп тра пі лі косткі ног па мер ла га, цела 
пак ладзе на галавой на захад (мал. 3). Па ха ван не раз
меш ча на по бач з па ха ван нем 3 на глы бі ні ка ля 0,9 м.  
Даў жы ня час т кі кас ця ка, якая тра пі ла ў раскоп, 
скла дае 0,75 м. За ха ва насць кос так доб рая. Знаходак 
і рэш т каў тру ны не вы яў ле на.

Пахаванне 5 раз меш ча на на мя жы кв. 9 і 10 на 
ад лег лас ці 0,23 м ад паў д нё вай сценкі рас ко пу. Па
ха ван не не паш код жа нае і раз меш ча на на глы бі ні 
ка ля 1 м (мал. 3). Ары ен та цыя кас ця ка – га ла вой на 
за хад. Це ла пак ладзе на на спі ну ў выцягнутым ста
не. Рукі саг ну ты ў локцях і пак ладзе ны на жываце. 
Даў жы ня кас ця ка 1,7 м. Каля левай і пра вай го ле
ні па мер ла га за ха ва лі ся жа лез ныя цвікі (па ад на му  
з кож на га бо ку), цвікі за ха ва лі ся ка ля чэрапа па ад
на му справа і зле ва. Рэшткаў па ха ва ль на га ін вен та
ру і тру ны не за фік са ва на.

Пахаванне 6 раз меш ча на ў ме жах ўсход няй час т
кі кв. 3 на ад лег лас ці 0,5 м ад паў ноч най сцен кі рас
ко пу. Па ха ван не не паш код жа нае і раз меш ча на на 
глы бі ні ка ля 1 м (мал. 3). Ары ен та цыя касцяка – га
ла вой на паў ноч ны за хад. Це ла пакладзена на спі ну 
ў вы цяг ну тым стане. Рукі саг ну ты ў локцях і пак
ладзе ны: пра вая – на грудзях, левая – на жы ва це. За
ха ва насць касцяка дрэн ная, спа рах не лі кос т кі ступ
няў і кіс цей рук. Даў жы ня кас ця ка 0,8 м. Па ха ва на 
дзі ця ва ўзрос це 2,5–3 га доў. Рэш т каў па ха ва ль на га 
ін вен та ру і труны не за фік са ва на.

Пахаванне 7 раз меш ча на на мя жы кв. 7 і 8, па
ся рэдзі не мя жы. Па ха ван не не паш код жа нае і раз
меш ча на на глыбіні каля 1 м (мал. 3). Ары ен та цыя 
кас ця ка – га ла вой на захад. Це ла пак ладзе на на спі ну 
ў вы цяг ну тым ста не. Ру кі сагнуты ў локцях і пак
ладзе ны: левая – на грудзях, пра вая – на жываце. 
Даў жы ня кас ця ка 1,5 м. Па ха ва ны – муж чы на ва 
ўзрос це 30–40 гадоў. За ха ва насць дрэнная, спа рах
не лі косткі ступ няў ног і кіс цей рук. Пад ніж няй 
скі ві цай быў зной дзе ны ала вя ны на це ль ны ка та ліц
кі крыж XVII ст. з вы я вай сцэ ны Рас пяц ця (аверс)  
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Мал. 2. План раз мяш чэн ня па ха ван няў. Пласт 4. Рас коп 1
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Мал. 3. План раз мяш чэн ня па ха ван няў. Пласт 5. Рас коп 1
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і ла цін с кім над пі сам «laureatus» (увенчаны лаў ро
вым вян ком) (рэверс) (мал. 4: 1). За ха ва насць крыжа 
доб рая. Ка ля ног па мер лага за ха ваў ся жа лез ны цвік, 
яшчэ адзін цвік за ха ваў ся каля чэ ра па. Іншых рэш т
каў тру ны не за фік са ва на.

Пахаванне 8 (чэрап) раз меш ча на ў кв. 7, па між 
кос так ног па мер ла га з па ха ван ня 7. Па ха ван не пе
ра ад к ладзе нае, акрамя чэ ра па на поў дзень ад па ха
ван ня 7 на ад лег лас ці 0,2 м ад яго былі зной дзе ны 
дзве паў с па рах не лыя кос т кі, маг чы ма, ад пахавання 8. 
Па ха ван не раз меш ча на на глы бі ні ка ля 1 м (мал. 3). 
Зна ход кі ка ля чэрапа ад сут ні ча лі.

Пахаванне 9 (чэрап) раз меш ча на ў кв. 8 (на мя
жы кв. 8 і 9), на ад лег лас ці 1,2 м ад паў д нё вай сцен
кі рас ко пу. Пахаванне на ле жа ла дзіцю ва ўзрос це 
1,5–2 га доў і было раз меш ча на на глы бі ні каля 0,9 м 
(мал. 3). Зна ход кі ка ля чэрапа ад сут ні ча лі.

Пахаванне 10 раз меш ча на на мя жы кв. 4 і 5 на 
ад лег лас ці 0,6 м ад паў ноч най сценкі рас ко пу па лі
ніі мя жы квадратаў. Па ха ван не не паш код жа на і раз

меш ча на на глыбіні каля 1,2 м (мал. 5). Ары ен та
цыя кас ця ка – га ла вой на за хад. Це ла пакладзена на 
спі ну ў вы цяг ну тым стане. Ру кі саг ну ты ў локцях 
і пак ладзе ны: ле вая – на грудзях, пра вая – на жы
ва це. Даў жы ня касцяка 1,57 м. За ха ва насць кас ця ка 
доб рая, спа рах не лі то ль кі кос т кі ступ няў. За ха ва лі
ся рэш т кі драў ля най труны ў выг лядзе па ла сы таў
ш чы нёй 1–2 см ка рыч не вай па рах ні. Гэтая паласа 
мае выг ляд пра ма ву го ль ні ка па ме ра мі 1,57 × 0,40 м 
(усходняя частка) ці 0,45 м (заходняя час т ка). У ра ё
не кос так таза і ка ля чэ ра па ў паў д нё вай сцен кі тру
ны за ха ва лі ся два жа лез ных цві кі. Два цві кі за ха
ва лі ся ў за ход няй сця не рэш т каў труны. З рэш т каў 
па ха ва ль на га ін вен та ру за фік са ва ны то ль кі ала вя ны 
кры жык, які ве ль мі моцна ка ра зі ра ва ны і прак тыч на 
рас паў ся пры рас чыс т цы. Кры жык быў раз меш ча ны 
ў ра ё не грудзей. Яма на месцы па ха ван ня прасочана 
па на паў с па рах не лым рэшткам труны, яна мае глы
бі ню ка ля 0,2 м, плоскае роў нае дно, вер ты ка ль на 
пас таў ле ныя сценкі.

Мал. 4. Ка та ліц кі алавяны на це ль ны кры жык XVII ст. пас ля рэс таў ра цыі (аверс, рэ верс) (1) і брон за вы ме да ль ён XVII ст. 
пас ля рэс таў ра цыі (аверс, рэ верс) (2)
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Мал. 5. План раз мяш чэн ня па ха ван няў. Пласт 6. Рас коп 1
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Пахаванне 11 (чэрап) раз меш ча на ў кв. 4 на ад
лег лас ці 1 м ад паў ноч най сцен кі рас ко пу, прак
тыч на па ся рэдзі не квадрата по бач з па ха ван нем 10. 
Па ха ван не раз меш ча на на глы бі ні ка ля 1 м (мал. 5). 
Зна ход кі ка ля чэ ра па ад сут ні ча лі.

Пахаванне 12 раз меш ча на па ся рэдзі не кв. 7 на 
ад лег лас ці 0,9 м ад паў д нё вай сценкі рас ко пу. Па ха
ван не час т ко ва паш код жа на і раз меш ча на на глы бі ні 
ка ля 1,1 м (мал. 5). Ары ен та цыя кас ця ка – га ла вой 
на паў ноч ны за хад–паў д нё вы ўсход. Цела пак ладзе
на на спі ну ў вы цяг ну тым ста не. Ле вая рука саг ну та 
ў лок ці, пра вая вы цяг ну та ўздоўж це ла. Па ха ван не 
на ле жа ла да рос ла му ча ла ве ку. Чэрап ад сут ні чае, так
са ма як і кос т кі левай на гі і го лень пра вай. Даў жы ня 
рэш т каў касцяка 1 м. Чэ рап па ха ван ня 8, за фік са ва
ны ў больш высокім плас це 5 у ме жах кв. 7 (мал. 3) на
ле жыць шкі ле ту па ха ван ня 12. Рэш т каў па ха ва ль на
га ін вен та ру і тру ны не за фік са ва на.

Пахаванне 13 раз меш ча на на мя жы кв. 10 і 11 
на ад лег лас ці 1,42 м ад паў д нё вай сцен кі рас ко пу  
па лі ніі мя жы квадратаў. Па ха ван не не паш код жа на 
і раз меш ча на на глыбіні ка ля 1,1 м (мал. 5). Ары ен
та цыя кас ця ка – га ла вой на за хад. Цела пак ладзе
на на спі ну ў вы цяг ну тым ста не. Даў жы ня касцяка 
1,6 м. Па ха ва ны – муж чы на ва ўзрос це 30–40 га доў. 
Ру кі саг ну ты ў локцях і пак ладзе ны на грудзях, за
ха ва насць кас ця ка доб рая, спа рах не лі то ль кі кос т кі 
ступ няў. Рэш т каў драў ля най труны не за ха ва ла ся, 
аднак яе шы ры ню магчыма пра са чыць па раз мяш
чэн ні ча ты рох цві коў. Цвікі за фік са ва ны па пар на ка
ля чэ ра па на ад лег лас ці 0,4 м адзін ад ад на го і каля 
ка лен ных сус та ваў на ад лег лас ці 0,4 м адзін ад ад на
го. Рэш т каў па ха ва ль на га інвентару не за фік са ва на.

Пахаванне 14 раз меш ча на на мя жы кв. 9 і 10 на 
ад лег лас ці 0,2 м ад паў д нё вай сценкі рас ко пу па лі
ніі мя жы квадратаў. Па ха ван не час т ко ва паш код жа
нае па ха ван нем 5, якое час т ко ва раз меш ча на над ім. 
У шкі ле та ад сут ні ча юць косці прад п леч ча ле вай ру кі 
і левае бяд ро. Па ха ван не 14 раз меш ча на на глы бі ні 
ка ля 1,2 м (мал. 5). Ары ен та цыя кас ця ка – га ла вой 
на за хад. Цела пак ладзе на на спіну ў вы цяг ну тым 
ста не. Даў жы ня кас ця ка 1,35 м. Па ха ва ны – муж
чы на ва ўзрос це 30–50 гадоў. Пра вая ру ка саг ну та 
ў лок ці і пак ладзе на на жы ва це, кос т кі ступняў спа
рах не лі. Рэш т каў па ха ва ль на га ін вен та ру і труны 
не за фік са ва на.

Пахаванне 15 раз меш ча на па ся рэдзі не кв. 9 уш
чы ль ную да яго за ход няй мяжы, на поў нач ад па
ха ван ня 14, і на адлегласці 1 м ад паў д нё вай сцен кі 
рас ко пу. Па ха ван не моцна паш код жа на. У шкі ле 
 та ад сут ні чае бо ль шасць кос так пра вай нагі, цал
кам – ле вай рукі, няма бо ль шай час т кі рэб раў  
з левага бо ку і чэрапа. Па ха ван не 15 раз меш ча
на на глы бі ні ка ля 1,1 м (мал. 5). Ары ен та цыя кас
цяка – га ла вой на паў ноч ны захад. Це ла пак ладзе на  
на спіну ў вы цяг ну тым стане. Даў жы ня касцяка 1,35 м. 

Па ха ван не, ве ра год на, на ле жа ла юна ку ва ўзрос це 
15–17 гадоў. На ад лег лас ці 0,35 м на паў д нё вы ўсход 
раз меш ча ны фраг мен ты кос так ног, маг чы ма, ад гэ  
та га ж шкі ле та. Правая ру ка саг ну та ў лок ці і па
кладзена на жы ва це. Рэш т каў па ха ва ль на га ін вен та
ру і тру ны не за фік са ва на.

Пахаванне 16 раз меш ча на па ся рэдзі не кв. 9 
уш чы ль ную да яго паў ноч най мяжы, на поў нач ад па
ха ван ня 15, і на ад лег лас ці 1,4 м ад паў д нё вай сцен кі 
рас ко пу. Пахаванне моц на паш код жа на. У шкі ле та 
ад сут ні ча юць бо ль шасць кос так абедзвюх ног, кос т кі 
таза пак ладзе ны не ў ана та міч ным па рад ку. Па ха
ван не 16 раз меш ча на на глы бі ні каля 1,1 м (мал. 5). 
Ары ен та цыя кас ця ка – га ла вой на захад. Це ла пак ла
дзе на на спі ну. Даў жы ня кас ця ка 1,25 м. Па ха ва ны 
мужчына ва ўзрос це 40–60 га доў. Ру кі саг ну ты ў лок
цях і пак ладзе ны на жы ва це. За фік са ва ны два цві ка, 
якія раз меш ча ны каля костак ле ва га пля ча. Рэш т каў 
па ха ва ль на га ін вен та ру і труны не за фік са ва на.

Пахаванне 17 раз меш ча на па ся рэдзі не кв. 9 пра
к тыч на пад па ха ван нем 15. Шкілет раз меш ча ны 
на ад лег лас ці 0,8 м ад паў д нё вай сцен кі рас ко пу. 
Шкі лет доб рай за ха ва нас ці і раз меш ча ны на глы бі
ні ка ля 1,2 м (мал. 6). Ары ен та цыя кас ця ка – гала
вой на захад. Даў жы ня кас ця ка 1,6 м. Гэта па ха ван
не жан чы ны ва ўзрос це 60–70 гадоў. Рукі саг ну ты 
ў лок цях і пак ладзе ны кісцямі ўверх, прычым кіс ці 
рук саг ну ты ўніз і пак ладзе ны пад ніж нюю скі ві цу. 
Кос ці пазваночніка раз меш ча ны не ў ана та міч ным 
па рад ку – яны ўтва ра юць ла ма ную лі нію. Правая 
бед ра ная косць раз меш ча на пад вуг лом 45° да ле вай. 
Па ра дак размяшчэння кос так свед чыць пра тое, што 
це ла бы ло па ха ва на ў скур ча ным ста не. За фік са ва ны 
два цві кі, раз меш ча ныя адзін суп раць дру го га ка ля 
кос так ступ няў, трэці цвік – на поўнач ад ле вай га лё
нач най кос т кі, чац вёр ты цвік – ка ля кос так та за, пя
ты цвік – за фік са ва ны каля чэ ра па. У раёне грудзей 
па мер лай, на левай клю чы цы, зной дзе ны брон за вы 
медальён XVII ст. з двух ба ко вай выявай біб лей с кіх 
сцэн (аверс) і Дзе вы Ма рыі з Не маў ля (рэверс). Рэш
т каў тру ны не за фік са ва на (мал. 4: 2).

Пахаванне 18 раз меш ча на на мя жы і па ся рэдзі
не кв. 11 і 12. Шкі лет раз меш ча ны на ад лег лас ці 0,7 м  
ад паў д нё вай сценкі рас ко пу. Шкі лет доб рай за ха ва
нас ці і размешчаны на глы бі ні ка ля 1,2 м (мал. 6). 
Ары ен та цыя кас ця ка – га ла вой на захад. Цела па
к ладзе на на спі ну ў вы цяг ну тым ста не. Чэрап раз
меш ча ны паза ме жа мі раскопу, у за ход няй сценцы. 
Даў жы ня касцяка 1,5 м (без чэрапа), ці 1,65 м (з чэ
ра пам). Пас ля рас чыс т кі шкі ле та чэ рап быў вы ну
ты з ку ль тур на га плас та сценкі рас ко пу. Па ха ва  
ны – муж чы на ва ўзрос це 30–40 га доў. Ру кі вы цяг
ну ты ўздоўж це ла. Рэш т каў труны і па ха ва ль на га 
ін вен та ру не за фік са ва на.

Пахаванне 19 раз меш ча на на мя жы кв. 1 і 2, 
уш чы ль ную да паў ноч най сцен кі раскопу. Па ха ван не 
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Мал. 6. План раз мяш чэн ня па ха ван няў. Пласт 7. Рас коп 1
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моц на паш код жа на. За ха ваў ся то ль кі чэ рап і асоб ныя 
на паў с па рах не лыя кос т кі. Па ха ван не раз меш ча на 
на глы бі ні ка ля 0,9 м (мал. 6). Ары ен та цыю кас ця ка  
зза дрэн най за ха ва нас ці выз на чыць цяж ка. Ком п
лекс па ха ван ня (чэрап і неш мат лі кія кос т кі) раз меш
ча ны на пля цоў цы па ме ра мі 0,30 × 0,25 м. Па ха ван не 
належала двум дзі ця ня там ва ўзрос це 2–3 га доў. Рэш т
каў тру ны і па ха ва ль на га ін вен та ру не за фік са ва на.

Пахаванне 20 раз меш ча на на мя жы кв. 1 і 2. Па
ха ван не не паш код жа на. Шкі лет раз меш ча ны на ад
лег лас ці 0,3 м ад паў ноч най сценкі рас ко пу па мя жы 
квад ра таў. Шкілет доб рай за ха ва нас ці і раз меш ча
ны на глы бі ні ка ля 1,4 м (мал. 6). Ары ен та цыя кас
ця ка – га ла вой на за хад. Це ла пак ладзе на на спі ну  
ў вы цяг ну тым ста не. Даўжыня кас ця ка 1,55 м. Гэ
та па ха ван не жан чы ны ва ўзрос це 40–50 гадоў. Ру кі 
саг ну ты ў лок цях і пак ладзе ны на грудзі, кіс ці рук 
апуш ча ны ўніз. Рэш т каў труны і па ха ва ль на га ін вен
та ру не за фік са ва на.

Пахаванне 21 раз меш ча на ў ме жах кв. 9 на поў
дзень ад па ха ван ня 17 і ўшчы ль ную ка ля яго. Фак
тыч на прад с таў ле на не ка ль кі мі фраг мен та мі кос так, 
дыс пер с на раз меш ча ных ўздоўж ус ход няй час т цы 
па ха ван ня 17 на ад лег лас ці 0,7 м ад паўднёвай сцен
кі раскопу. На паў с па рах не лыя косткі раз меш ча ны 
на глы бі ні ка ля 1,2 м на агульнай ад лег лас ці 0,63 м 
(мал. 6). Чэрап ад сут ні чаў. Па ха ван не на ле жа ла да
рос ла му ча ла ве ку. Рэш т каў па ха ва ль на га ін вен та ру 
і тру ны не за фік са ва на.

Пахаванне 22 раз меш ча на ў ме жах кв. 3. Па ха
ван не не паш код жа на. Шкі лет раз меш ча ны на ад
лег лас ці 1,3 м ад паўночнай сцен кі рас ко пу (умоўная 
пер пен ды ку ляр ная лінія на ўзроў ні чэ ра па). Шкі лет 
доб рай за ха ва нас ці і раз меш ча ны на глыбіні ка
ля 1,2 м (мал. 6). Ары ен та цыя кас ця ка – га ла вой на 
паў ноч ны за хад. Це ла пакладзена на спі ну ў вы цяг
ну тым стане. Кос ці ступ няў спарахнелі. Даў жы
ня кас ця ка 1,5 м. Па ха ва ны – муж чы на ва ўзрос це 
20–30 га доў. Рукі саг ну ты ў локцях і пак ладзе ны: 
пра вая – на жывот, ле вая – на грудзі. Пад ніж няй 
сківіцай бы ла зной дзе на брон за вая засцежка ад ад
дзен ня. Яшчэ ад на зас цеж ка за фік са ва на на ўнут ра
ным ба ку лок це ва га сус та ва. На месцы скры жа ван
ня рук быў зной дзе ны чор ны шкляны гу зік. Рэш т
каў тру ны не за фік са ва на.

Пахаванне 23 раз меш ча на ў ме жах кв. 3 на поў
нач ад па ха ван ня 22. Бо ль шая яго час т ка, ве ра год на, 
раз меш ча на паза ме жа мі рас ко пу, па ко ль кі кос т кі 
за фік са ва ны пасярэдзіне паў ноч най сценкі кв. 3 і, 
ад па вед на, рас ко пу. Фак тыч на прад с таў ле на не ка ль
кі мі фраг мен та мі кос так, дыс пер с на раз меш ча ных 
ўздоўж сцен кі раскопу. На паў с па рах не лыя косткі 
раз меш ча ны на глы бі ні каля 1,3 м на агу ль най ад
лег лас ці 0,7 м (мал. 6). Чэ рап ад сут ні чаў. Гэ та па ха
ван не дзі ця ці ва ўзрос це 4 гадоў. Рэш т каў па ха ва ль
на га інвентару і тру ны не за фік са ва на.

Пахаванне 24 раз меш ча на ў ме жах паў ноч на
ўсход ня га вугла кв. 3 на ўсход ад па ха ван ня 22. Бо ль
шая яго частка, ве ра год на, раз меш ча на паза ме жа мі 
рас ко пу, па ко ль кі ў ім за фік са ва ны на паў с па рах
не лыя кос т кі ног на плош чы па ме ра мі 0,2 × 0,2 м. 
Гле дзя чы па на кі рун ку раз мяш чэн ня ног, шкі лет 
ары ен та ва ны га ла вой на паў ноч ны захад. На паў с па
рах не лыя косткі раз меш ча ны на глыбіні каля 1,3 м 
(мал. 6). Рэшткаў па ха ва ль на га ін вен та ру і тру ны не 
за фік са ва на.

Пахаванне 25 раз меш ча на ў ме жах паў ноч най 
час т кі кв. 1. Па ха ван не не паш код жа на. Шкі лет раз
меш ча ны ўшчыльную да паў ноч най сцен кі рас ко пу, 
у які тра пі лі косткі шкі ле та, за вык лю чэн нем чэ ра
па. Чэ рап быў вы ка па ны з пласта ў сценцы раскопу. 
Шкі лет доб рай за ха ва нас ці і раз меш ча ны на глы бі ні 
ка ля 1,3 м (мал. 6). Ары ен та цыя касцяка – га ла вой на 
паўночны захад. Це ла пак ладзе на на спі ну ў вы цяг
ну тым стане. Кос ці ступ няў спа рах не лі. Даў жы ня 
кас ця ка 1,55 м. Рукі саг ну ты ў лок цях і пак ладзе ны 
на кос т кі таза. У ра ё не клю чы цы, па ся рэдзі не паз ва
ноч ні ка і на кос т ках таза бы лі зной дзе ны ад па вед на: 
два шкля ных бе лых гу зі ка і адзін гузік чор на га ко
ле ру. Рэшткаў тру ны не за фік са ва на.

Пахаванне 26 раз меш ча на ў ме жах ус ход няй 
час т кі кв. 7. Па ха ван не вы ходзіць за ме жы рас ко
пу. Шкі лет раз меш ча ны ўшчы ль ную да ўсход няй 
сцен кі рас ко пу, па ся рэдзі не кв. 7. У рас коп трапілі 
кос т кі чэ ра па, пле ча выя кос т кі і вер х няя частка паз
ва ноч ні ка з рэбрамі. Шкі лет раз меш ча ны на глы бі ні 
каля 1,4 м (мал. 6). Ары ен та цыя касцяка – га ла вой 
на за хад. Це ла пак ладзе на на спі ну. Гэта па ха ван не 
жан чы ны ва ўзрос це 40–50 га доў. Рэшткаў тру ны  
і па ха ва ль на га ін вен та ру не за фік са ва на.

Пахаванне 27 раз меш ча на на мя жы кв. 1 і 2 на 
ад лег лас ці 1 м ад паў ноч най сценкі рас ко пу па лі ніі 
мя жы квад ра таў. Па ха ван не не паш код жа на і раз
меш ча на на глы бі ні каля 1,3 м (мал. 6). Кас цяк раз
меш ча ны на паў д нё вы ўсход ад кас ця ка 20. Ары ен
та цыя касцяка 27 – га ла вой на захад. Це ла пак ладзе
на на спі ну ў вы цяг ну тым стане. Рукі саг ну ты  
ў лок цях і пак ладзе ны: ле вая – на кос т ках таза, пра
вая – на жы ва це. Левая нага паў саг ну та ў ка ле не  
і пры хі ле на да пра вай. Даў жы ня кас ця ка 1,4 м. Ве ра
год на гэ та па ха ван не жан чы ны ва ўзрос це 40–50 га
доў. За ха ва насць кас ця ка добрая, спа рах не лі толькі 
кос т кі ступ няў. Пад ніж няй скі ві цай за фік са ва на 
брон за вая зас цеж ка ад ад дзен ня. За ха ва лі ся рэш т
кі драў ля най тру ны ў выглядзе па ла сы таў ш чы нёй  
1–2 см з паў ноч на га і за ход ня га бакоў, фраг мен тар
на – з паў д нё ва га боку. Ад тру ны зас та ла ся ка рыч
не вая парахня ў выг лядзе пра ма ву го ль ні ка па ме
ра мі 1,40 × 0,38 м. У ра ё не ўсход няй сценкі тру ны 
за ха ва лі ся тры жа лез ных цвікі, адзін цвік за фік са
ва ны ка ля чэрапа. Яма на мес цы па ха ван ня пра со
ча на па на паў с па рах не лым рэш т кам тру ны, яна мае 
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глыбіню ка ля 0,2 м, плос кае роў нае дно, вер ты ка ль
на пас таў ле ныя сцен кі.

Пахаванне 28 (чэрап) раз меш ча на прак тыч на 
па ся рэдзі не кв. 2, ка ля па ха ван ня 27 і на ад лег лас ці 
1,3 м ад паўночнай сцен кі рас ко пу. Па ха ван не раз
меш ча на на глыбіні каля 1,2 м (мал. 6). Знаходкі ка
ля чэ ра па ад сут ні ча лі.

У кв. 2 быў за фік са ва ны фраг мент чэрапа, які 
на ле жаў дзі ця ці ва ўзрос це 6 гадоў. Чэ рап за фік
са ва ны па між пахаваннем 27, побач з чэ ра пам 28. 
Фраг мен тар нае па ха ван не было зас вед ча на ў межах 
кв. 1 па між па ха ван ня мі 25 і 27. Кос т кі былі раз меш
ча ны дысперсна і на ле жа лі да рос ла му і дзі ця ці. Ка
ля сцен кі рас ко пу ў кв. 12 бы лі за фік са ва ны фраг
мен та ва ныя кос т кі дзіцяці ва ўзрос це 1,5–2 га ды, 
пе рак ры тыя па ха ван нем 18. У кв. 12 (пл. 3, глы бі
ня 0,6 м) за фік са ва ны дзве верхнія дзі ця чыя скі ві цы, 
узрост па мер лых 2 і 3 га ды.

Такім чынам, неш мат лі кі па ха ва ль ны ін вен тар 
свед чыць аб пры на леж нас ці памерлых да ка та ліц
кай кан фе сіі. З па ха ва ль на га ін вен та ру 16 най больш 
за ха ва ных і збо ль ша га нек ра ну тых па ха ван няў (2, 3, 
5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 27) за фік
са ва ны: два ала вя ных на це ль ных крыжа (мал. 4: 1),
з якіх адзін ве ль мі паш код жа ны ка ро зі яй, на це ль
ная іко наме да ль ён (мал. 4: 2), чатыры шкля ных 
гу зі ка, тры брон за выя зас цеж кі (мал. 7: 1, 2). Гу зі кі 
з белага шкла ма юць дыяметр 1,6 см, з унут ра на
га бо ку ў шкло за па я на мед ная дуж ка, якая прак
тычна цал кам раз бу ра на ка ро зі яй (мал. 7: 3, 4). 
Чор ны гузік мае ды я метр 1,1 см, з унут ра на
га боку зроб ле на жа лез нае дзяр жан непя це ль ка  
(мал. 7: 5). Брон за выя зас цеж кі, ты по выя для адзен
ня XVII стст. (мал. 7: 1, 2), ана ла гіч ныя зас цеж кі 
знойдзены ў вя лі кай колькасці пад час дас ле да ван
ня сядзі бы юве лі ра на Вя лі кім па садзе ў Полацку  
[3, c. 13–14].

Гэтыя рэчы бы лі знойдзены на це лах пяці па
мер лых (пахаванні 10, 17, 22, 25, 27). Рэш т кі драў
ля ных трун за ха ва лі ся толькі на двух па ха ван нях  

(11, 27), затое жа лез ныя цві кі бы лі знойдзены каля 
бо ль шас ці шкілетаў у ко ль кас ці ад 1 да 4 штук, 
што свед чыць аб на яў нас ці трун. Большасць па ха
ван няў (2, 3, 3б, 4, 5, 7, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 26, 27) 
ары ен та ва ны га ла вой на за хад, ме н шая час т ка – на 
паў ноч ны захад (6, 12, 15, 21 22, 25). Некаторыя па
ха ван ні зроблены на месцы ста рых: це лы па мер лых 
пе рак ры ва юць адно дру гое (адпаведна па ха ван ні 
2, 3, 15–21). Асобныя па ха ван ні размешчаны упа
рад ка ва на адзін ка ля аднаго: адзін рад па ха ван няў 
14, 15, 16 пе рак ры вае па ха ван ні 17, 21. За фік са ва на 
і пар нае пахаванне 20, 27. Вы раз на пра соч ва ец ца 
тэн дэн цыя ў раз мяш чэн ні це лаў па мер лых: жан
чын хавалі са складзе ны мі на грудзях ка ля самага 
пад ба род ка ру ка мі, кіс ця мі ўніз (пахаванні 17, 20), 
ад ной ле вай ру кой на грудзях, другой – на жы ва це 
(пахаванне 7), дзвю ма ру ка мі на жы ва це (пахаван
не 27). Муж чын ха ва лі са складзе ны мі на жываце 
рука (пахаванні 14, 15, 16, 20), складзе ны мі на груд
зях ру ка мі (пахаванні 2, 11), ці ру ка мі, вы цяг ну ты мі 
ўздоўж це ла (пахаванне 18).

Пахавальны ін вен тар прад с таў ле ны ве ль мі бед
на, у пе ра важ най бо ль шас ці выпадкаў – алавя
ным кры жы кам на грудзях па мер ла га. Бо ль шасць 
крыжыкаў не за ха ва ла ся па пры чы не ка ро зіі. Пра 
адзен не па мер лых даных прак тыч на ня ма. На це
лах трох памерлых жан чын і мужчын зной дзе ны 
брон за выя зас цеж кі і шкля ныя гу зі кі ў вер х няй 
час т цы шкі ле та. Ве ра год на, целы не ка то рых па
мер лых апраналася ў лёг кую тка не вую ка шу лю 
на заш пі ль ках і гузіках, бо ль шасць па мер лых –  
у кашулю без заш пі лек. Па ха ва ль на га абутку не 
вы яў ле на.

Шкілетны ма тэ ры ял, вы яў ле ны ў ходзе ар хе а
ла гіч ных рас ко пак, прад с таў ле ны рэш т ка мі 35 ча
ла век, ся род якіх 11 дзя цей і 24 да рос лых (з якіх 11 
муж чын, 5 жанчын; пол пя ці па ха ва ных не выз на
ча ны зза фраг мен тар нас ці шкі ле таў). Пол і ўзрост 
па ха ва ных выз на чаў ся з вы ка рыс тан нем тра ды цый
ных ме та даў [1, 9] і прад с таў ле ны ў табл. 1.

Мал. 7. Дэталі адзен ня па мер лых (1–5)
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Табліца 1. Полаўзроставы склад пахаваных

№ п/п Пахаванне Квадрат Пласт Пол Узрост Заўвага

1 1(1) 10,11 4 ? ? Перапахаванне
2 1(2) 10, 11 4 ? ? Перапахаванне
3 2 5, 6, 11, 12 4, 5 М 40–50 –
4 3 5, 6, 11, 12 5, 6 М 30–50 –
5 5 9, 10 5 ? ? –
6 6 3 5, 6 Дзіця 2,5–3,0 –
7 7 7, 8 5, 6 Ж 30–40 –
8 9 8 5 Дзіця 1,5–2,0 –
9 10(8) 4, 5 6, 7 ? Дарослы Фрагментарнае
10 12 7 5, 6 М 50–60 –

11 13 10, 11 6 М 30–40
(40–50) –

12 14 9, 10 6 М 30–50 –
13 15 9 7 М? 15–17 Фрагментарнае (падлетак)
14 16 9 6 М 40–60 –
15 17 9 7 Ж 60–70 –
16 18 11,12 7 М 30–40 –
17 19(1) 1 7 Дзіця 2–3 –
18 19(2) 1, 2 7 Дзіця 2–3 –
19 20 1, 2 7 Ж 40–50 –
20 21 9 6 ? Дарослы Фрагментарнае
21 22 3 7 М 20–30 –
22 23 3 7 Дзіця 4 –
23 25 1 7 Ж? A–М –
24 26 7 7 Ж 40–50 –
25 27 Ж? 40–50 –
26 28 1 7 – – Фрагментарнае
27 29 2 7 Дзіця 6 Фрагменты чэрапа

28 29? 1 7 – – Фрагментарнае (рэшткі 
дарослага і дзіцяці)

29 Невядомае – – М 20–40 –
30 Сценка раскопу 12 7 Дзіця 1,5–2,0 –
31 Сценка раскопу 1 – – М 30–40 Толькі чэрап
32 Сценка раскопу 2 – – М 20–30 Толькі чэрап
33

3б
2 5, 6

Дзіця
1,5 –

34
12 3

3
Дзве верхнія сківіцы

35 2

У цэлым шкі лет ны матэрыял ха рак та ры зу ец
ца добрай за ха ва нас цю. Дзіцячыя па ха ван ні скла
да юць 45,8% ад усёй ко ль кас ці па мер лых, што 
ад  люстроўвае нар ма ль ны для та го ча су ўзро вень 
дзі ця чай смяротнасці. Па доб ная высокая рэп рэ зен
та тыў насць дзіцячых па ха ван няў з’яў ля ец ца хутчэй 
вык лю чэн нем з пра ві ла, па ко ль кі ў бо ль шас ці вы
пад каў да водзіц ца мець спра ву з недаўлікам рэш так 
дзя цей (па пры чы не нізкай мі не ра ль най на сы ча нас
ці дзіцячыя кос т кі раз бу ра юц ца знач на хут чэй у па
раў нан ні з косткамі да рос лых). Фраг мен тар насць 
асобных шкі ле таў тлу ма чыц ца працяглым вы ка ры
с тан нем могілак, у вы ні ку чаго мно гія магілы бы лі 
па ру ша ныя больш поз ні мі па ха ван ня мі.

На падставе ат ры ма ных ха рак та рыс тык уз рос
та ва га раз мер ка ван ня смяротнасці была складзе на 

табліца да жыц ця (табл. 2). Ся рэд няя чаканая пра цяг
ласць жыцця з улікам дзі ця чай смя рот нас ці (E

x
)  

скла ла 25,5 года. Па доб ная нізкая ся рэд няя пра цяг
ласць жыц ця з’яў ля ла ся ты по вай для таго ча су і бы
ла абу моў ле на перш за ўсё вы со кай дзіцячай смя
рот нас цю. 

На мал. 8 прад с таў ле на пра цэн т нае раз мер ка
ван не смя рот нас ці ў роз ных узроставых ін тэр ва лах 
(так зва ная крывая смя рот нас ці). Пік смя рот нас ці 
пры ходзіц ца на ранні дзі ця чы ўзрост, у падлеткаў 
смя рот насць зні жа ец ца да мі ні му му, у да лей шым 
смя рот насць за ка на мер на па вя ліч ва ец ца з узростам. 
Па доб нае раз мер ка ван не смя рот нас ці з’яўляецца нар
ма ль ным для груп з так званым традыцыйным ты
пам уз наў лен ня на се ль ніц т ва (высокая смя рот
насць, асабліва ў дзі ця чым ўзрос це, у спа лу чэн ні  
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з прак тыч на не аб ме жа ва най на рад жа ль нас цю). Для 
на се ль ніц т ва, што па кі ну ла могілкі на по лац кім га
радзіш чы, быў уласцівы ніз кі пра цэнт да жы ва ю чых 
да фі на ль най ўзрос та вай ка гор ты. Ін шы мі сло ва мі, 
да ста рэ ча га узросту ў той час да жы ва лі ням но гія 
па ла ча не. 

На падставе вы мя рэн ня даў гіх кос так на мі была 
здзей с не на рэ кан с т рук цыя пры жыц цё вай даў жы  ні 
цела пахаваных (паводле метаду Трот тэр і Глэ зер, 
1952). Ся рэд ні рост муж чын склаў 167,25 см, жан
чын – 154,30 см. Для па раў нан ня: ся рэд ні рост муж
чын Вроц ла ва (Польшча) ў XVI–XVIII стст. скла даў 
166,6 см, жан чын – 157,8 см [10].

У ходзе ан т ра па ла гіч най эк с пер ты зы былі за рэ
гіс т ра ва ны не ка то рыя па та ло гіі: 

Пахаванне 5 (жанчына 20–30 га доў). Ос тэ а пе ры яс
тыт даў гіх костак, па та ло гія гру ша па доб най ад ту лі
ны (сіфіліс?); на це ле грудзі ны – скраз ная ад ту лі на 
не вя до ма га па ход жан ня; ос тэ а хан д роз паз ван коў.

Пахаванне 7 (жанчына 30–40 га доў). Хра ніч
ны ос тэ а пе ры яс тыт (ключыца, пле ча вая, лок це вая, 

пра мя нё вая, сцегнавая, вя лі кая і ма лая га лё нач
ныя кос ці).

Пахаванне 13 (мужчына 30–50 га доў). Траў ма 
пра ва га лок це ва га сус та ва. 

Пахаванне 14 (мужчына 30–50 га доў). Скраз
ная ад ту лі на ў лоб най кос ці; траўма пра вай ла пат
кі са сля да мі зажыўлення; пе ра ло мы рэбраў са сля
да мі за жыў лен ня; касцявое зрас тан не паз ван коў 
(у вы ні ку пе ра ло му ?); на целе грудзі ны – скраз  
ная ад ту лі на, па доб ная на ана ла гіч ную у па ха
ван ні 5.

Траўмы, вы яў ле ныя ў муж чын, мо гуць ад люс т
роў ваць удзел муж чын с кай часткі на се ль ніц т ва ў ва
ен ных дзе ян нях.

Такім чынам, у XVII–XVIII стст. тэ ры то рыя га
радзіш ча пе раў т ва ры ла ся ў могілкі, на якіх ха ва лі 
вер ні каў каталіцкай кан фе сіі. Раз мяш чэнне мо гі лак 
у цэн т ры горада, а так са ма кан фе сій ная пры на леж
насць ве ру ю чых да рым с кака та ліцкай цар к вы, даз
ва ля юць зра біць зак лю чэн не, што на могілках па ха
ва ны прад с таў нік полацкай шлях ты.

Мал. 8. Крывая смя рот нас ці

Табліца 2. Табліца дажыцця

Узрост, гадоў D
x

d
x

l
x

q
x

L
x

T
x

E
x

0–7 10 35,7 100,0 0,357 492,9 2551,8 25,5
7–15 0 0,0 64,3 0,000 514,3 2058,9 32,0
15–20 1 3,6 64,3 0,056 312,5 1544,6 24,0
20–30 2,75 9,8 60,7 0,162 558,0 1232,1 20,3
30–40 5,25 18,8 50,9 0,368 415,2 674,1 13,2
40–50 6,25 22,3 32,1 0,694 209,8 258,9 8,1
50+ 2,75 9,8 9,8 1,000 49,1 49,1 5,0

Разам: 28 100,0 – – – – –
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Резюме

Д. В. Дук, О. А. Еме ль янчик

Кладбище по лоц ко го го род и ща  
(по ре зу ль та там ар хе о лог и ческих рас ко пок в 2007 г.)

В 2007 г. на древ нем по лоц ком го род и ще были про ве де ны ар хе о лог и чес к ие раскопки, в хо де ко то рых были 
иссле до ва ны пог ре бен ия, дат и ро ван ные на ос но вании пог ре ба ль но го инвен та ря XVII–XVIII вв. Ске лет ный ма те 
р иал пред с тав лен останками не ме нее 36 че ло век, из ко то рых 13 де тей и 23 взрос лых. Сде лан вы вод о том, что  
в XVII–XVIII вв. тер ри тор ия городища прев рат и лась в клад б и ще, на ко то ром хо ронили ве ру ющих ка тол и чес кой 
кон фессии. Пог ре бений бо лее ран не го вре мени в пре де лах раскопа не вы яв ле но. Раз ме щен ие кладбища в цен т ре го
ро да, а также кон фес сио на ль ная при над леж ность ве ру ющих к рим с кока тол и чес кой церкви ука зы ва ет на то, что на 
клад б и ще похоронена по лоц кая шлях та. 

Summary

D. Duk, O. Emeljanchik 

Cemetery of the Polotsk site of ancient settlement 
(by results of archeological excavations in 2007)

In 2007 on the Polotsk site of ancient settlement archeological excavations have been spent, in which course burials dated  
to the 17th trhough the 18th centuries have been investigated. The skeletal material is presented by remains not less than 
36 persons, from which 13 children and 23 adults. The conclusion that in 17th–18th centuries the territory of a site of ancient 
settlement has turned to a cemetery on which buried believers of Catholic faith is drawn. Tombs of earlier time on the place  
of excavation have not been revealed. Cemetery placing in city centre, an accessory of believers to Catholic church specifies 
that on a cemetery representatives of the Polotsk nobility have been buried.  

Паступіў 24.02.2011
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Археалагічныя рас коп кі, якія пра водзі лі ся  
ў 2008 г. у По лац ку ар хе а ла гіч най эк с пе ды цы яй 
Ін с ты ту та гіс то рыі НАН Бе ла ру сі бы лі вык лі ка
ны не аб ход нас цю выканання Дзяр жаў най праг ра
мы ар хе а ла гіч на га дас ле да ван ня По лац ка на 2008– 
2012 гг., зац вер д жа най А. Р. Лу ка шэн кам у снеж
ні 2007 г. Для пер ша га эта па вы ка нан ня праграмы 
бы ло пра па на ва на ле там 2008 г. пра вес ці ар хе а ла
гіч ныя працы на час т цы Запалоцкага па са да, якая 
ра ней амаль не ме ла ар хе а ла гіч на га вывучэння, на
суп раць стрэл кі (машны) Верхняга зам ка, на пра

вым бе ра зе р. Па ла ты. У су вя зі з вы шэйвык ладзе
ным бы ла выз на ча на мэ та бу ду чых прац, а ме на ві
та: удак лад ніць ме жы, час і ха рак тар фар мі ра ван ня 
дадзе най часткі За па лоц ка га па са да [15, с. 2].

Цікавасць да выз на ча на га ўчас т ка дос ле даў бы
ла вык лі ка на не ка ль кі мі ака ліч нас ця мі. Папер шае, 
на пла не гістарычнага раз віц ця г. По лац ка ў пе ры яд 
ІХ–ХІІІ стст., які быў складзе ны на ас но ве ра ней
шых дос ле даў на вы лу ча ным для раскопак учас т ку, 
ку ль тур ны пласт зусім не зна чыў ся [1, с. 102, рис. 221; 
23, с. 137, мал. 42; 27, с. 172, мал. 32] (мал. 1: 1–3). 

М. В. Клімаў, Ін с ты тут гіс то рыі НАН Бе ла ру сі, 
стар шы на ву ко вы суп ра цоў нік ад дзе ла за ха ван ня 
і вы ка рыс тан ня ар хе а ла гіч най спад чы ны, кан ды
дат гіс та рыч ных навук (г. Мінск)

Новыя даныя аб За па лоц кім па садзе ў По лац ку  
(па вы ні ках рас ко пак 2008 г.)

Мал. 1. Планы гіс та рыч най та паг ра фіі По лац ка ІХ–ХІ ІІ стст.: 1 – згод на з Г. В. Шты ха вым (з паз на чэн нем мес ца рас ко пу 
2008 г. М. В. Клі ма вым); 2 – згод на з С. В. Та ра са вым; 3 – План Полацка ХІ–ХІІ стст. па Л. В. Аляк се е ву; 4 – план Полацка 

па С. Па ха ла віц ка му (з су час най пры вяз кай мяркуемага мес ца рас ко пак 2008 г. М. В. Клі ма вым)
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Падругое, у 2003 г. Д. У. Дукам у гэ тай час т цы па
са да, за 120 м ад мес ца бу ду чых рас ко пак, быў зак
ладзе ны шурф і зной дзе на ке ра мі ка ХІ ст. і больш 
паз ней ша га пе ры я ду, а так са ма ніжняя час т ка каф
ля ной пе чы па чат ку XVI ст. [5, с. 104–113]. З 2004 
па 2006 г. ку ль тур ны пласт на тэ ры то рыі за вул каў, 
якія да па са ва лі ся да вул. Ф. Мі ро на вай, фік са ваў ся 
А. Са лаў ё вым. Нягледзячы на гэта, у паз ней шых 
публікацыях вы ка рыс тоў ва ла ся схема рас паў сю 
д ж ван ня культурнага плас та, пра па на ва ная стар шы
мі на ву коў ца мі [6, с. 35; 7, 2007, с. 28, мал. 1]. Та му 
ўзнікла не аб ход насць удак лад ніць стра тыг ра фіч
ную сі ту а цыю адносна ўчас т ка на пра вым бе ра зе  
р. Па ла ты. Патрэ цяе, раз мы вы самаробнага шля
ху, які пра ля гаў праз пер шую над поп лаў ную тэрасу 
пра ва га берага р. Па ла ты так са ма зас вед чы лі на  
яў насць ку ль тур на га плас та ма гут нас цю каля 1 м,  
у якім пры па пя рэд нім вы ву чэн ні сус т ра ка лі ся 
фраг мен ты гар ш коў з вен чы ка мі, звер ну ты мі ўнутр 
(ХІ–ХІ ІІ стст.), фраг мен ты шкляных бран за ле таў.

У выніку ар хе а ла гіч ны рас коп быў зак ладзе ны 
ўздоўж пер шай над поп лаў най тэрасы пра ва га бе ра га 
р. Палаты, за 25–28 м ад вады, за 44 м на поў дзень  
ад па ва ро та р. Палаты, на суп раць паў ноч най ака
неч нас ці (машны) Вер х ня га зам ка (мал. 1: 1; мал. 2). 
Рас коп меў плош чу 72 м2 з нас туп ны мі па ме ра мі: па 
лі ніі поў нач–поў дзень – 6 м, па лі ніі за хад–ус ход –  
12 м. Раскоп быў раз бі ты на квад ра ты па ме ра мі 

2 × 2 м. У працах на ар хе а ла гіч ных рас коп ках пры
ня лі ўдзел вык лад чы кі і сту дэн тыгіс то ры кі пер ша
га кур су гіс та рыч на га фа ку ль тэ та Віцебскага дзяр
жаў на га ўні вер сі тэ та імя П. М. Ма шэ ра ва ў межах 
прак ты кі1.

Звернемся да ана лі зу стра тыг ра фіі рас ко пу 1, 
у якой пра соч ва ла ся два вы раз ных плас та. Пер шы 
з плас тоў магутнасцю да 0,3 м дас ле да ваў ся, па чы
на ю чы са зды ман ня дзірвану. Пры гэ тым заў ва жым, 
што дзён ная па вер х ня на мес цы ар хе а ла гіч ных рас
ко пак мела тра вя ніс тае пак рыц цё і пе ра пад вышынь 
у на кі рун ку з поўдня на поўнач складаў 30–44 см. 

Першы пласт выз на чаў ся не ад на род ным ха рак
та рам ку ль тур на га слою. У верхняй, дзір ван най час
т цы рас ко пу, якая ме ла шэры ко лер, ут рым лі ва лі ся 
роз на ча со выя ма тэ ры я лы, бо ль шасць якіх на ле жа
ла да ке ра міч на га по су ду ХХ ст. і фраг мен таў шкла 
без сля доў іры за цыі. Амаль ад ра зу пад дзір ва ном 
на ўзроў ні 5–10 см ад дзён най па вер х ні фік са ва ла
ся пяш ча ная па вод ле скла ду пад сып ка. Ма гут насць 
дадзе най падсыпкі скла да ла ад 5 да 15 см. Пад сып ка, 
якая доб ра чыталася ў про фі лях рас ко пу, ме ла поз ні 
ха рак тар і была зроб ле на не раней ХІХ ст. (мал. 3). 
Пад пяш ча най прас лой кай пра соч ва ла ся цём нашэ
рая прас лой ка, якую маг чы ма звяз ваць з пе ры я дам 

1 Прыносім удзячнасць за актыўны ўдзел у раскопках 
выкладчыкам Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя  
П. М. Машэрава А. Субоціну і А. Дулаву.

Мал. 2. План ар хе а ла гіч ных дос ле даў у 2004–2009 гг.
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несталага пра жы ван ня на дадзе най частцы За па лоц
ка га пасада ў пе ры яд XVII–ХІХ стст. Выз на ча ная 
прас лой ка ме ла знач на пе ра ме ша ны стан. На іс тот
ны характар пе ра ме швання плас та ўказ ва лі та кія 
зна ход кі, як фраг мен ты керамічнай пліт кі (кв. 12), 
мік ра лі ты і кра мя нё выя ад ш чэ пы (кв. 7, 12), мел кія 
ўкрап лен ні глі ня най аб маз кі (кв. 13), солідба ра цін
чык (мал. 4: 8) і браз гот ка Х–ХІІ стст. (мал. 5: 1), 
ме та ліч ны шлак, па ме ра мі 8 × 9 см (кв. 15), шрап

нэль ХІХ ст. Доля ке ра міч на га по су ду ХІ–ХІІІ стст.  
у гэ тым плас це складала мі ні ма ль ную ко ль касць 
(мал. 6: 1, 2). Ра зам з тым пераважалі больш поз
нія па ча се фраг мен ты, звя за ныя з пе ры я дам XV– 
XVII стст. (мал. 6: 3–5). 

Пераход да плас та 2 вы лу чаў ся на глыбіні 
0,25–0,35 м ад дзён най па вер х ні. Ма гут насць плас та 
скла да ла 0,8–1,2 м. Пласт у агульнай ма се меў цём
нашэ рую афарбоку з прас лой ка мі шэ ра га і чорнага 

Мал. 3. План ма це ры ка і ма це ры ко вых ям рас ко пу: 1 – дзён ная па вер х ня, дзірван; 2 – мя жа ма це ры ка; 3 – ка мя ні; 
4 – аб па ле ныя ка вал кі дрэ ва; 5 – чор ны слой; 6 – асоб ныя ву гол лі; 7 – шэ ры слой; 8 – цём нашэ ры слой; 9 – светла

шэры слой; 10 – пя сок; 11 – фраг мен ты аб па ле най глі ны; 12 – ме та ліч ныя шла кі; 13 – ме жы ям
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(вугальнага) слою, што бы ло звязана з па жа рам, які 
ад быў ся на мес цы пом ні ка (мал. 3). Ва ўсім скла
дзе плас та пра соч ва лі ся асобныя мелкія ву гол лі  
і фраг мен ты глінянай аб маз кі (абпаленнай гліны).  
У плас це не бы ло вы яў ле на драў ля ных кан с т рук
цый, та му выз на чыць бу даў ні чыя га ры зон ты не 
з’яў ля ла ся маг чы мым. З мэ тай больш рэ ль еф на га 
апісання змен у стра тыг ра фіі плас та 2 усе яго асаб
лі вас ці па да юц ца ад нос на дзён най па вер х ні, тым 
больш што ўся фо та фік са цыя і фік са цыя масавых  
і ін ды ві ду а ль ных зна хо дак пра водзі ла ся па рас ко
пач ных плас тах ма гут нас цю 0,2 м.

На ўзроўні 0,2–0,4 м ад дзён най па вер х ні пласт 
2 у агу ль най ма се пра цяг ваў захоўваць цём нашэры 
ко лер з утрыманнем фраг мен таў аб па ле най глі ны 
(глінянай аб маз кі?) і ву гол ляў. Ко ль касць ма тэ ры я
лаў, ха рак тэр ных для пе ры я ду ХІ–ХІІІ стст., знач
на ўзрас ла ў па раў нан ні з плас том 1. Асабліва гэ та 

пра я ві ла ся ў іс тот най колькасці ке ра мі кі канца ХІ – 
пер шай па ло вы ХІ ІІ ст. (мал. 6: 6, 12) і ха рак тэр ных 
для та го пе ры я ду ар тэ фак тах: 4 фраг мен тах шкля
ных бран за ле таў, 2 шы фер ных прас ні цах, браз гот
ках (мал. 5: 2). Ад мет ным хра на ла гіч ным мар кё рам 
у вер х няй час т цы пласта 2 выс ту паў ключ да зам ка 
ХІІ–ХІ ІІ стст. з кв. 14, які за ха ваў ся то ль кі фраг
ментарна (мал. 7: 1). Адзін з ар ба лет ных балтоў 
з кв. 7, так са ма быў вы яў ле ны на дадзе ным уз роў 
ні (мал. 8: 6).

Ужо на ўзроўні 0,2–0,4 м ад дзён най па вер х ні  
ў роз ных час т ках рас ко пу (кв. 2, 7, 10, 11) бы ла вы 
яў ле на да во лі істотная ко ль касць ме та ліч ных шла
каў, адзін з якіх меў памеры 7 × 8 см. Пры перава
зе ке ра міч ных ма тэ ры я лаў ХІ–ХІ ІІ стст. відавочна 
пры сут насць і фраг мен таў гар ш коў XV–XVII стст. 
(мал. 6: 3–5), фраг мен та макотры і на ват ка вал ка 
па лі ва най, па ліх ром най, ка роб ка вай каф лі. Яркім 

Мал. 4. По бы та выя рэчы з ка ля ро ва га ме та лу: 1 – лы жач ка; 2 – ігол ка; 3, 7 – пра ву шы ны ад кат лоў; 4, 5 – ка па вуш кі; 
6 – ключ; 8, 9 – ма не ты; 10 – гіркараз на ва га; 1 – жоўты сплаў; 2, 4–6 – брон за; 3, 7, 8 – медзь; 9 – срэб ра; 10 – медзь, 

чорны ме тал
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Мал. 5. Уп ры га жэн ні і дэталі адзен ня: 1–3 – браз гот кі; 4 –пры вес камеч; 5, 6, 8 – пяр с цён кі; 7, 9, 12 – эле мен ты пасавай 
гар ні ту ры; 10 – бран за лет; 11–13 – спраж кі; 14–16 – час т кі фібул; 1, 2, 4, 7–11, 13, 15, 16 – брон за; 3, 6 – медзь; 

5 – свінцоваала вя ніс ты сплаў; 13 – мед нацын ка вы сплаў; 14 – бі ло на вы сплаў
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Мал. 6. Вен чы кі керамічных гар ш коў (1–19) і мі сак (20–22): 1–5 – пласт 1; 6–22 – пласт 2
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Мал. 7. По бы та выя рэчы з чор на га ме та лу: 1–3, 5, 6 – клю чы; 4, 7–9 – час т кі замкоў

хра на ла гіч ным мар кё рам, які ўказ ваў на XVII ст., 
з’яў ляў ся кры жыкце ль нік (мал. 9: 5). Не сум нен на, 
што клям ка з кв. 10 (мал. 10: 7) па пя рэд не, хра на ла
гіч на, мо жа быць ад не се на да XVIII–XIX стст. Бе
зу моў на, што сляды жыц цядзей нас ці, паз ней шай за 
ХІ ІІ ст., фіксуюцца ні жэй за 0,3 м ад дзён най па вер х ні. 

Цвікі, нажы, ад ш чэ пы кра мя нё выя да поў ні лі  
сціс лую кар ці ну зместу слою на ўзроўні 0,2–0,4 м 
ад дзён най паверхні. Ві да воч на, што ма тэ ры я лы 

вер х няй час т кі рас ко пу сведчылі аб сля дах жыц
цядзей нас ці на дадзе ным учас т ку ў XV–XVII стст. 
і больш паз ней шы час. Гэ ты пе ры яд жыц цядзей нас
ці, ві даць, не меў ста ла га праяўлення ў ку ль тур ным 
пласце і іс тот най ін тэн сіў нас ці. Ён выз на чаў ся вы
пад ко вай пры сут нас цю ма тэ ры я лаў у шэрагу квад
ра таў на знач най глы бі ні ў вы ні ку перакопаў (слу
павых ям?), як гэ та паказалі і ма тэ ры я лы ні жэй ад 
дзён най па вер х ні. 



81

М. В. Клімаў. Новыя даныя аб За па лоц кім па садзе ў По лац ку (па вы ні ках рас ко пак 2008 г.) 

На ўзроўні 0,4–0,6 м ад дзён най па вер х ні на
зі раў ся не ад на род ны склад плас та 2. Сярод цём
нашэ ра га слою па ўсіх квад ра тах бы ла пра со ча на 
ін тэн сіў ная прысутнасць ук рап лен няў аб па ле най 
гліны (глінянай аб маз кі?) і ву гол ляў. У зрэзе ку ль
тур на га плас та па доб ныя ўкрап лен ні не ўтваралі 
сталых прас ло ек, а раз мяр коў ва лі ся хаатычна, дзе 
фраг мен ты аб па ле най глі ны і ву гол лі не мелі кам
пак т на га размяшчэння (мал. 3). У не ка то рых квад ра
тах ак ра мя фраг мен таў глінянай аб маз кі і ву гол ляў 
была зафік са ва на іс тот ная ко ль касць камянёў, якія  
ў свой час пат ра пі лі пад уз дзе ян не вы со кай тэм пе
ра ту ры. У кв. 13 ся род фраг мен таў аб па ле най глі ны  
і ву гол ляў быў вы яў ле ны фраг мент ке ра міч най 
пліт кі (плінфы?) з ра ка віс тым зло мам таў ш чы нёй 
2,4 см. Ві да воч на, што ў вы шэйзга да ных квад ра

тах ся род камянёў (мал. 11: 1) кан цэн тра ваў ся і шэ
раг ар тэ фак таў ХІ–ХІІІ стст., та кіх, як: фраг мен ты 
шкляных бран за ле таў, шы фер нае прас ні ца (мал. 12: 8), 
фраг мент шпо ры (мал. 13: 1), фраг мент фі бу лы, язы
чок да фі бу лы (мал. 5: 16). Адз на ча ец ца так са ма 
і іс тот ная ко ль касць ке ра міч на га по су ду з вен чы ка
мі, звер ну ты мі ўнутр. У якас ці ад нос на га хра на ла гіч
на га маркёра выс ту пае і раб рыс тая, боч ка па доб ная, 
шкляная па цер ка з ся рэб ра най фольгай (мал. 14: 6). 
У кв. 10, 18 фік су ец ца некалькі ад мет ных цві ко вых 
зак лё пак з плос кі мі плеш ка мі (мал. 10: 3).

На ўзроўні 0,4–0,6 м ад дзён най па вер х ні  
ў кв. 5, 16, 17, 18 вы яў ле ны ме та ліч ныя шлакі по
бач з ар тэ фак та мі позняга па ход жан ня, ся род якіх  
выз на ча юц ца фраг мен ты зялёнапа лі ва ных мі сак 
XVII–XVIII стст. (мал. 6: 20–22), фраг мен ты тэ ра

Мал. 8. На ка неч ні кі стрэл (1–8)
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ко та ва га ке ра міч на га по су ду XV–XVIІ стст. (мал. 6: 
13, 14, 16, 17), фраг мент абут ко вай падкоўкі, фраг
мент глі ня най лю ль кі (мал. 12: 12) і са мы яркі хра
на ла гіч ны мар кёр – ма не та, якая была выз на ча на як 
паў пе нязь ВКЛ (мал. 4: 9) і вы раб ля ла ся, па вы зна
чэн ні Ш. І. Бек ці не е ва, у пе ры яд 1410–1420 гг. [3, с. 159]. 

Асаблівасці плас та 2 на ўзроў ні 0,6–0,8 м ад 
дзён най па вер х ні пра я ві лі ся ў істотным па ве лі чэн ні 
ко ль кас ці вуголляў, што асаб лі ва да ты чылася квад
ра таў рас ко пу, дзе назіралася ас ноў ная канцэнтра
цыя зна хо дак, ха рак тэр ных для жылой па бу до вы,  

а ме на ві та: фраг мен таў шкля ных бранзалетаў (кв. 
1, 7, 13, 14), на жоў і асялкоў (кв. 2–4, 8–10, 14, 17), 
клю ча ты пу «Б» ХІІ – ся рэдзі ны ХIV ст. (мал. 7: 5), 
крэ сі ва (мал. 15: 18) і інш. Ся род фраг мен таў по
су ду вен чы кі ХІ–ХІІІ стст. мелі істотную пе ра ва гу 
(мал. 6: 7, 8). Кан цэн т ра цыя роз на ба ко вых ма тэ ры
я лаў, ха рак тэр ных у большай сту пе ні для перыяду 
ХІ–ХІ ІІ стст., ад па вед на пра соч ва ла ся ў за ход няй 
частцы рас ко пу, дзе пры сут ні ча ла і шмат ка мя нёў  
(мал. 11: 2). Далей кв. 8, 13 і ў кв. 14 на ўзроў ні 
0,6–0,8 м ад дзён най паверхні адз на ча лі ся тыя ж 

Мал. 9. Ку ль та вая мелкая плас ты ка з брон зы: 1 – ікон капры вес ка; 2–5 – крыжыкіце ль ні кі; 6, 7 – кры жыэнкалпіёны
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Мал. 10. Ска бя ныя вырабы з чор на га ме та лу: 1, 2 – цві кі; 3 – цві ка па доб ная заклёпка; 4, 5 – ско бы; 6 – пят ля; 7 – клямка; 
8 – за пор ная ска ба; 9 – за ціск; 10 – пра ву шы на; 11, 12 – дзвяр ныя ко ль цы; 13 – крук
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Мал. 11. План рас ко пу 1: 2.1 – на ўзроў ні 0,4–0,6 м ад дзённай па вер х ні; 2.2 – на ўзроў ні 0,6–0,8 м; 2.3 – на ўзроў ні 0,8–1,0 (1,1) м 
ад дзён най па вер х ні. Пла ніг ра фія ас ноў ных ар тэ фак таў (спасылка на ма лю нак у ар ты ку ле): № 1 (мал. 13: 1); № 2 (мал. 4: 9); 
№ 3 (мал. 14: 6); № 4 (мал. 13: 2); № 5 (мал. 9: 6); № 6 (мал. 8: 5); № 7 (мал. 8: 2); № 8 (мал. 9: 7); № 9 (мал. 9: 2); № 10 (мал. 5: 9); 

№ 11 (мал. 5: 11); № 12 (мал. 8: 3); № 13 (мал. 9: 4); № 14 (мал. 8: 7); № 15 (мал. 5: 5); № 16 (мал. 4: 5); № 17 (мал. 8: 1)
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Мал. 12. Вы ра бы з шыферу (1–10) і гліны (11, 12): 1–10 – прас ні цы; 11 – элемент для гу ль няў; 12 – фраг мент лю ль кі

склад ні кі пласта. Тут, у цём нашэ рым слоі, вы яў ле
ны фраг мент тэракотавай пліт кі, фраг мен ты вен чы
каў кан ца ХІ – ХІ ІІ ст. і ка мя ні. На дадзеным уз роў ні 
ў кв. 14 ад быў ся вы хад на пе рад ма це ры ко вы слой, 
які скла даў ся з пяску і быў пе ра на сы ча ны ву гол лем, 
ка мя ня мі і вя лі кай колькасцю ме та ліч ных шла каў. 
Знач ная ко ль касць ме та ліч ных шла каў характэрна  
і для кв. 15, 16. У кв. 8 пры раз бор цы слою з ка мя
ня мі і ву гол ля мі быў вы яў ле ны скрутак лан цу га. Не 
вык лю ча на, што лан цуг вы кон ваў функцыю лан цу
го ва га тры ма ль ні ка для катла, на што ўскос на ўказ
вае ад мыс ло вая ад ту лі нафіксатар ў вер х нім звяне  
(мал. 16: 1). Па ка за ль на, што шы фер ныя прас ні цы 
(мал. 12: 1, 4, 7, 11) зна ходзі лі ся ў розных квад ра тах 
амаль на ад ным уз роў ні па ні ве лі ры. Асаб лі вас цю 
плас та на ўзроў ні 0,6–0,8 м ад дзён най па вер х ні 

з’яў ля ла ся і па ве лі чэн не колькасці знаходак на ка
неч ні каў стрэл і ку ль та вай плас ты кі. На ка неч нік 
стра лы і ар ба лет ны болт бы лі зной дзе ны ў кв. 14,  
11 (мал. 17: 2, 5). З кв. 7 паходзіў кры жыкце ль нік 
(мал. 9: 3), з кв. 8 – створ ка кры жы каэн кал пі ё на 
(мал. 9: 7). Уні ка ль най зна ход кай з кв. 16 выступае 
поў нас цю за ха ва ны крыжэн кал пі ён ХІІ–ХІІІ стст. 
са сле дам ўздзе ян ня вы со кай тэмпературы (мал. 9: 6). 
Ад мет ным хра на ла гіч ным маркёрам з’яў ляў ся 
брон за вы ключ да нут ра но га зам ка ХІІ–ХІ ІІ стст. 
(мал. 4: 6). Да рыш тун ку вер ш ні ка на ле жаў фраг
мент шпо ры з кв. 9 (мал. 13: 2). Вык лю чэн нем з хра
на ла гіч на га шэ ра га ХІ–ХІ ІІ стст. з’яў ля ла ся дуж ка да 
зам ка ты пу «Е» па наўгародскай ты па ло гіі (мал. 7: 9). 
Бытаванне па доб ных замкоў па чы на ец ца ў ся рэ дзі не 
XIV cт. і ад бы ва ец ца знач на паз ней вы шэйука за на га 
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хра на ла гіч на га пра меж ку [16, с. 162]. Таксама не
ка то рыя з фраг мен таў по су ду з узроўню 0,6–0,8 м  
ад дзён най па вер х ні ад но сі лі ся да XVІ–XVII стст. 
(мал. 6: 15). У вы ні ку магчыма ка заць аб тым, што 
час т ко ва пе ра коп ку ль тур на га плас та быў за фік са
ва ны і да глы бі ні 0,8 м ад дзён най па вер х ні. 

На ўзроўні 0,8–1,0 м ад дзён най па вер х ні ас ноў
ны склад плас та меў цём нашэрую афар боў ку з ук
лю чэн ня мі вуголляў і фраг мен таў аб па ле най глі ны. 
Асаб лі ва вы раз на па доб ны склад плас та пра я віў ся  
ў кв. 4, 8, 9. У кв. 13 пры выхадзе на мацярык бы лі 
за фік са ва ны даволі вя лі кія ву гол лі па ме ра мі 2 × 3 см. 
Як і вы шэй па слоі рас ко пу пра соч ва ла ся шмат ме
та ліч ных шлакаў. По бач са шлакамі звы чай на фік
са ва лі ся ка мя ні і фраг мен ты глі ня най абмазкі.  

У гэ тым сэн се па ка за ль на на яў насць вя лі кай ко ль
кас ці шла каў у кв. 17 по бач з ка мя ня мі. Але ка заць 
аб тым, што гэ та рэш т кі домнаў, не ка рэк т на, бо зу сім 
не бы лі сус т рэ ты соплы і кан цэн т ра цыя фраг мен таў 
глі ня най абмазкі по бач з ка мя ня мі ме ла неін тэн
сіў ны ха рак тар. Для складу пласта на ўзроў ні 0,8– 
1,0 м ад дзённай па вер х ні ха рак тэр на знач ная коль
касць ка мя нёў, асаб лі ва ў за ход няй час т цы рас ко пу. 
У кв. 2 ся род камянёў былі вы яў ле ны вя лі кія фраг
мен ты глі ня най абмазкі і нават кос т кі. У большасці 
квад ра таў пры за чыс т цы пе рад ма це ры ко ва га слою 
пра соч ваў ся выхад на ма ця рык і абаз на чы лі ся кон
ту ры ма це ры ко вых ям. На пе рад ма це ры ко вым  
уз роў ні рэ ча вы склад пласта 2 не іс тот на ад роз ні
ваў ся ад скла ду пласта на ўзроў ні 0,6–0,8 м ад дзён

Мал. 13. Рыш ту нак вершніка і ка ня: 1, 2 – шпо ры; 3, 4 – фраг мен ты цуг ляў; 5 – час т ка стра мё наў; 6, 7 – ле да ход ныя 
шыпы; 8 – час т ка пад ко вы; 1–8 – чор ны ме тал
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най па вер х ні, што можа свед чыць аб тым, што на 
ўзроўні 0,6–1,0 м (1,2 м) ад дзённай па вер х ні ад бы
ва ла ся фар мі ра ван не плас та 2 у хра на ла гіч ных ме
жах ХІ – пер шай па ло вы ХІ ІІ ст. У сувязі з гэ тым 
заў ва жым, што ў складзе ке ра міч на га посуду сярод 
тра ды цый ных вен чы каў кан ца ХІ–ХІ ІІ ст. (мал. 18: 
3–8) па вя лі чы ла ся до ля вен чы каў, у бо ль шай сту пе
ні ха рак тэр ных ме на ві та для ХІ ст. (мал. 18: 2). Асоб
на трэба адз на чыць венчык з кар ні зі кам (мал. 18: 1). 

Сярод іншых асаб лі вас цей ку ль тур на га плас та 
на пе рад ма це ры ко вым уз роў ні адз на чым нас туп
нае. Ас ноў ная колькасць на жоў і асял коў кан цэн т
ра ва ла ся ў за ход няй і цэн т ра ль най час т ках рас ко пу, 
асаб лі ва ў кв. 3, 4, 9, 10, 16. Усе фраг мен ты шкля ных 
бран за ле таў вы яў ле ны блі жэй да ўсходняй часткі 
рас ко пу (кв. 4–6, 18). У розных час т ках рас ко пу бы лі 
зной дзе ны на ка неч ні кі стрэл (мал. 8: 1, 3, 7). У якас
ці ад нос ных хра на ла гіч ных мар кё раў пе рад ма це ры
ко ва га плас та выступілі: фраг мен ты ам фа ры з кв. 1, 
фібула з кв. 2 (мал. 5: 15), кры жы кіцельнікі з кв. 9, 
17 (мал. 9: 2, 4), ключ ХІІ ст. (мал. 7: 2), гіркараз
на ва га (мал. 4: 10), шчыт ко вы пярсцёнак з вы я вай 
прак віт неў ша га крыжа з кв. 1 (мал. 5: 5) і лі ра па доб
ная спраж ка (мал. 5: 11). Зaў ва жа на кан цэн т ра цыя 
ў кв. 10 асял коў (мал. 19: 1, 10). З гэтага ж квад ра та 
паходзіць і керн ад свід ра ва най сякеры, асаб лі вас цю 

якога з’яў ля ла ся на яў насць ад на го заш ліх та ва на га, 
сплош ча на га бо ку (мал. 19: 7). Гэ тую асаб лі васць 
кер на маг чы ма пат лу ма чыць толькі яго дру гас
ным вы ка рыс тан нем для шлі фа ва ль най спра вы ці 
пад точ кі на жоў. Ука жам на тое, што побач з кв. 10 
у су сед ніх квад ра тах на ўзроў ні 0,6–0,8 м ад дзён
най па вер х ні заў ва жа на кан цэн т ра цыя асял коў, што 
з’яў ля ла ся адным з ус кос ных маркёраў іс на ван ня 
па бу до вы.

Асаблівасцю прад ма це ры ко ва га пласта трэ ба 
лі чыць і тое, што на дадзе ным стра тыг ра фіч ным 
уз роў ні вы яў ле на даволі шмат фраг мен таў рыш тун
ку вер ш ні ка і каня, сярод якіх вы лу ча ец ца час т ка 
цуг ляў (мал. 13: 4), пад нож ная плас ці на для стрэ ме
ні (мал. 13: 5) і ле да ход ныя шы пы (мал. 13: 6, 7). 

Нягледзячы на аў тэн тыч ны пласт ХІ–ХІІ стст. 
на пе рад ма це ры ко вым уз роў ні, бліжэй да паў д нё вай 
сцен кі рас ко пу, фік са ваў ся пе ра коп, аб чым свед
чыць на яў насць часткі клю ча ты пу «Д» па наў га
род с кай кла сі фі ка цыі ў кв. 5 і дужка зам ка з пружы
най ты пу «Д» (мал. 7: 8). У гэ тай су вя зі зас та ец ца 
не зу сім зра зу ме лай храналогія двух эле мен таў ад 
дзвяр ных запораў (мал. 10: 8, 11).

Такім чынам, пласт 2 па су куп нас ці ма тэ ры я  
лаў да та ваў ся ў межах ХІ – пер шай па ло вы ХІ ІІ ст.,  
аб чым свед чаць вышэйука заныя ма тэ ры я лы. Звер 

Мал. 14. Вы ра бы са шкла: 1–3, 5 – бран за ле ты; 4, 6, 7, 9–11 – па цер кі; 8 – устаўка ў пяр с цё нак
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Мал. 15. По бы та выя рэчы з чор на га ме та лу: 1–6, 10, 14 – на жы; 7 – шы ла; 8, 9 – іглы; 11–13 – ры ба лоў ныя кручкі; 
15 – пра кол ка; 16 – фі бу ла; 17 – спраж ка; 18 – крэсіва; 19 – дуж ка

нем ува гу на тое, што блі жэй да ма це ры ка па вя лі чы
ла ся ко ль касць шла каў, ву гол ляў і аб па ле най глі ны. 
На ўзроў ні 0,6–1,0 м ад дзён най па вер х ні не аб ход на 
ка заць аб на яў нас ці па бу до вы, якая знікла ў вы ні
ку па жа ру. Кры жы кіце ль ні кі, фраг мент ка па вуш кі 
(мал 4: 5), шы фер ныя прас ні цы, на жы і асялкі ўскос
на ўказ ва юць на гэта. Звяр тае на ся бе ўва гу вялі 

кая ко ль касць на ка неч ні каў стрэл на вы шэйука за  
ным ўзроў ні. 

Пасля выбаркі плас та 2 па ча ла ся за чыс т ка пе рад
ма це ры ко вай па вер х ні, якая дазволіла вы я віць на пе
рад ма це ры ку нагру ваш ч ан не ка мя нёў у кв. 14 (мал. 3).  
Адз на чым, што глі ня най абмазкі разам з ка мя ня мі  
не за фік са ва на. На ма це ры ку прасочваліся асобныя 
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Мал. 16. Пры ла ды з чорнага ме та лу: 1 – лан цуг; 2 – зубіла

Мал. 17. Вен чы кі ке ра міч ных гар ш коў (1–7) з ар хе а ла гіч ных дас ле да ван няў 2005–2009 гг.
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фраг мен ты керамікі ХІ–ХІІ стст. Рэ ча вы склад 
слою за чыс т кі ха рак та ры за ваў ся раз нас тай нас цю. 
Рэд кай зна ход кай трэ ба прыз наць брон за вую пры
вескуікон ку з вы я вай св. Ге ор гія (мал. 9: 1). З кв. 14 
па ходзіў на ка неч нік стралы (мал. 8: 4) і шы ла 
(мал. 15: 7), у кв. 15 – ры ба лоў ны кручок (мал. 15: 11), 
ася лок (мал. 19: 5). У кв. 13 выяўлена час т ка дуж кі 
ад не вя до май па судзі ны (мал. 15: 19). У якас ці рэд
кай знаходкі зга да ем біканічную па цер ку (мал. 14: 4). 
Ма ця рык меў жоў ты колер і скла даў ся з пяс ку. Пас
ля за чыс т кі пе рад ма це ры ко вай паверхні па ча ла ся 
раз бор ка ма це ры ко вых ям.

У мацерыку су куп на было вы яў ле на 12 ма це ры
ко вых ям. Усе яны ме лі свае асаб лі вас ці за паў нен ня 
і хра на ло гіі (мал. 3). За паў нен не ямы № 1 скла даў 
шэ ры слой з да меш кам мелкіх ву гол ляў, фраг мен таў 
ке ра мі кі ХІ–ХІ ІІ стст. (мал. 20: 1–4). Ся род ма тэ ры
я лаў вы яў ле ны цвікі, фраг мент нажа. 

Запаўненне ямы № 2 скла да ла ся з цёмнашэ ра га 
і чор на га слою з ву гол ля мі, фраг мен та мі аб па ле най 
глі ны і камянямі. У яме было шмат фраг мен таў ке
ра міч ных гаршкоў з вен чы ка мі, звер ну ты мі ўнутр, 
кан ца ХІ – ХІІІ ст. (мал. 20: 5, 6) і значная ко ль касць 
кос так жывёл. Адзін з вен чы каў гар ш коў таксама да та
ваў ся ў ме жах ХІ ст. (мал. 20: 12). Не ка то рыя з фраг
мен таў ме лі больш поз нюю хра на ла гіч ную мя жу, 
чым ХІ ІІ ст. Гэ та ўказ ва ла на тое, што пе ра ко пы фік

са ва лі ся і на дадзе най глы бі ні (мал. 20: 7–11). Іс тот
ная доля зна хо дак на ле жа ла цві кам, скобам і плас
ці нам нявыз на ча на га па ход жан ня. Гэ та свед чы ла  
аб тым, што яма № 2 з’яўлялася час т кай бы лой па бу
до вы. Гэ ту выс но ву да дат ко ва пацвярджалі рэ чы по
бы та ва га ха рак та ру, сярод якіх выз на ча лі ся: нажы, 
шы ла, шы фер ныя прас ні цы (мал. 12: 5, 9), фраг мент 
шкля но га бран за ле та, асял кі, зу бі ла (мал 16: 2), жа
лез ная ігол ка. У кв. 4 ў яме бы ла вы яў ле на ка па
вуш ка з фі гур кай са бач кі на за вяр шэн ні (мал. 4: 4), 
фраг мент свян цо ва га пяр с цён ка, брон за вае кальцо на 
пас (мал. 5: 7) і на ка неч нік стралы (мал. 8: 8). Яркімі 
хра на ла гіч ны мі мар кё ра мі з’яў ля лі ся дзве дуж кі са 
спру жы на мі ад замкоў ты пу «В» (мал. 7: 4–7) і ма
сіў ны ключ ад нут ра но га замка (мал. 7: 3). Па доб ныя 
клю чы сус т ра ка юц ца з ХІІ ст. Звер нем увагу на тое, 
што дзве дужкі ад ад на тып ных зам коў знаходзіліся на 
ад ным стра тыг ра фіч ным узроўні (адзнакі па ні ве лі ру: 
260 і 264 см адпаведна). Зна ход ка падобных ар тэ фак
таў не выг ля дае вы пад ко вай з улі кам таго, што ў гэ
тай жа яме на стра тыг ра фіч ным узроўні 270 см бы ла 
вы яў ле на частка дзвяр но га запора ў выг лядзе ка ль ца і 
аб ла ма най пласціны (мал. 10: 12). Яма мела да чы нен не 
да ямы № 3 і не вык лю ча на, што яна з’яў ля ла ся ніж няй 
час т кай па бу до вы. Яма да ту ец ца ў межах ХІ–ХІ ІІ стст.

Яма № 3 была за поў не на цёмнашэ рым сло ем  
з чор ны мі прас лой ка мі, якія ў ас ноў ным скла да лі ся  

Мал. 18. Вен чы кі ке ра міч ных гар ш коў (1–11). Пласт 2



91

М. В. Клімаў. Новыя даныя аб За па лоц кім па садзе ў По лац ку (па вы ні ках рас ко пак 2008 г.) 

з ву гол ля. У вер х няй час т цы ямы бы ло за фік са ва
на шмат ка мя нёў, прас лой ка, якая скла да ла ся з ву
гол ля, кавалкаў аб па ле на га дрэ ва, аб па ле най гліны, 
ка мя ня мі са следам ўздзе ян ня вы со кай тэм пе ра ту
ры і ўтрым лі ва ла ме та ліч ныя шла кі. Ве ль мі важ на 
адз на чыць стра тыг ра фіч ную сі ту а цыю, звя за ную 
са шла ка мі. Так, у кв. 5, 8 пад шла ка мі бы лі зной
дзе ны асоб ныя ву гол лі і фрагмент ке ра мі кі з вен
чы кам, звер ну тым унутр (ка ля ХІ–ХІ ІІ стст.). Тая ж 
сі ту а цыя ідэн тыч на і для кв. 9, дзе пад прас лой кай 
аб па ле най глі ны, сярод ка мя нёў і ву гол ляў, у ніж

няй час т цы ямы былі за фік са ва ны шла кі. У За паў 
нен ні ямы вы яў ле на шы фер нае прасніца (мал. 12: 6) 
і асялкі (мал. 19: 2, 4). Та кім чынам, хра на ла гіч ная 
сі ту а цыя ямы № 3 ідэн тыч ная сі ту а цыі ў яме № 2. 
Агу ль ная форма ямы пас ля поўнай раз бор кі ку ль
тур на га плас та блізкая да ава ль най, па  доб на на ніж
нюю час т ку па бу до вы, заг лыб ле най у ма ця рык. Яма 
да та ва ла ся ХІ–ХІ ІІ стст.

Невялікая яма № 4 ува ходзі ла ва ўсход нюю 
час т ку рас ко пу і бы ла за поў не на шэрым сло ем 
з ву гол ля мі. Ідэн тыч ная сітуацыя пра соч ва ла ся  

Мал. 19. Вы ра бы з каменю: 1–5, 8–10 – асял кі; 6 – пры вес ка; 7 – керн
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Мал. 20. Вен чы кі ке ра міч ных гар ш коў з ма це ры ко вых ям: 1–4 – яма № 1; 5–12 – яма № 2; 13–22 – яма № 3
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і ў да чы нен ні да ямы № 5, у якой на зі раў ся шэры 
слой без іс тот ных ма тэ ры я лаў. У вер х няй частцы 
ямы вы яў ле на час т ка за ціс ку для прабоя ці жа лез на
га лан цу га (мал. 10: 9). Не мае да ту ю чых матэрыялаў 
і шэ ры слой запаўнення ямы № 6, 8, 9. У ніж няй 
частцы ямы № 10 пра соч ва ла ся то ль кі прысутнасць 
вя лі кіх ву гол ляў.

У верхняй час т цы за паў нен ня ямы № 7 быў вы
яў ле ны цём нашэры слой з вуголлямі, ся род якіх 
сус т ра ка лі ся даволі вя лі кія, па ме ра мі: 2 × 3 см; 
4 × 5 см. У са мым нізе ямы ся род фраг мен таў глі ны 
пра соч ва лі ся ву гол лі, фраг мент ам фа ры, цвікі. Яма 
№ 11 мела ад к ры ты ха рак тар і фік са ва ла ся по бач 
з нагрувашчан нем камянёў на ма це ры ку. У яме вы 
яў ле ны цвікі ў значна сар жа ве лым стане, жа лез ная 
аб ла ма ная ігла. Яма № 12 так са ма не ме ла да ту ю чых 
ма тэ ры я лаў.

Звернемся да агу ль най ха рак та рыс ты кі ма тэ ры я
лаў, ат ры ма ных у вы ні ку ар хе а ла гіч ных рас ко пак.

Найбольшая ко ль касць ін ды ві ду а ль ных зна хо
дак бы ла вы раб ле на з чор на га металу, ся род якіх пе
ра ва жа лі ска бя ныя вы ра бы, прад с таў ле ныя цві ка мі 
(мал. 10: 1, 2), фраг мен та мі дзвяр ных кручкоў, клям
кай (мал. 10: 7, 13), пя це ль най за ве сай (мал. 10: 6), пра
 бо ем (мал. 10: 8), ко ль ца мі дзвяр ны мі (мал. 10: 11, 12), 
за жы мам (мал. 10: 9) і інш.

Значную ко ль касць вырабаў дадзе най гру пы 
скла да лі скобы і шы пы да ско баў. Ско бы мелі роз
ныя па ме ры, ад не вя лі кіх (мал. 10: 4) да ма сіў ных 
(мал. 10: 5). 

Побытавыя рэ чы ў раскопе бы лі прад с таў ле ны 
на бо рам рэ чаў з чор на га і ка ля ро ва га ме та лаў, ся
род якіх былі вылучаны нас туп ныя вырабы з чор
нага ме та лу: шы ла (мал. 15: 7), ігол кі (мал. 15: 8, 9), 
спраж ка (мал. 5: 17), час т ка дуж кі для посуду, на жы. 
Апош нія да ту юц ца ў ад нос на шы ро кіх хра на ла гіч
ных ме жах: ад ХІ да XVII стст. Бо ль шасць на жоў 
на ле жа ла да ка тэ го рыі уні вер са ль ных і ад но сі ла ся 
да пе ры я ду ХІ–ХІІІ стст. (мал. 15: 1, 3–6). Адзін з на
жоў меў характэрную лаж бін ку на вер х няй частцы 
па лат на (мал. 15: 2), а ін шы быў дэфармаваны ў вы
ні ку ўздзе ян ня вы со кай тэм пе ра ту ры і меў значнае 
скрыў лен не па лат на (мал. 15: 14). З ра мес най дзей
нас цю не аб ход на звяз ваць эк зэм п ляр нажа з шы ро
кім лязом (мал. 15: 10).

Асобную ка тэ го рыю рэчаў скла да лі клю чы  
і зам кі. Бо ль шасць клю чоў да та ва ла ся ў ме жах ХІІ–
ХІ ІІ ст. і на ле жа ла да нут ра ных зам коў (мал. 7: 1–3). 
Адзін з ключоў ад но сіў ся да пе ры я ду ХІ–ХІІІ стст.  
і меў аб ла ма ную круг лую час т ку. Ра зам з тым ён быў 
ар на мен та ва ны і прыз на чаў ся для зам коў тыпу «Б» 
(мал. 7: 4). Да тыпу «Е» ад но сіў ся то ль кі фраг мен
тар на за ха ва ны экзэмпляр (мал. 7: 9). У рас ко пе 
не бы ло зной дзе на ні вод на га поў нас цю захавана
га зам ка. Вы яў ле на некалькі час так зам коў, ся род 
якіх трэ ба адз на чыць дуж ку ад зам ка тыпу «Д»  

(мал. 7: 8), дуж ку са спружынай ад зам ка тыпу «Е» 
(мал. 7: 9), дзве дуж кі са пру жы на мі да зам коў ты
пу «В» (мал. 7: 4, 7). 

Рэдкай зна ход кай сярод по бы та вых вы ра баў трэ 
 ба прыз наць ава ль нае крэ сі ва з пра до ль ны мі раў
чу ка мі па кор пу се (мал. 15: 18). Ава ль ныя крэ сі
вы ўжы ва лі ся, згод на з наў га род с кай хра на ло гі яй, 
з ся рэдзі ны ХІІ ст. [16, с. 163]. Ры ба лоў ныя кручкі 
(мал. 15: 11–13), пра кол ка (мал. 15: 15), якая мела брон
за вае ка леч ка і пра ву шы ны для па судзін (мал. 10: 10) 
да поў ні лі спектр по бы тавых вырабаў. Спе цы фіч ным 
вы ра бам, які ўжы ваў ся ў сфе ры побыту з’яў ляў ся 
цэп са спе цы я ль ным тры ма ль ні кам (мал. 16: 1). Да 
ін с т ру мен таў не аб ход на аднесці зу бі ла (мал. 16: 2).

Асобную ка тэ го рыю вы ра баў з чор на га ме та лу 
скла лі зброя і ва ен ны рыш ту нак вер ш ні ка і каня. 
Зброя бы ла прад с таў ле на вык люч на на ка неч ні ка
мі стрэл. Сярод апош ніх былі адз на ча ны некалькі 
ты паў: шы ла па доб ныя, ча раш ко выя (мал. 8: 7, 8); 
ліс та па доб ны, ча раш ко вы наканечнік (мал. 8: 1), 
утул ка выя на ка неч ні кі стрэл (мал. 8: 2–4). Два на ка
неч ні кі ад но сі лі ся да ар ба лет ных бал тоў (мал. 8: 5, 6). 
Шы ла па доб ны на ка неч нік (мал. 8: 7, тып 87 па 
А. Ф. Мядз ведзе ву) да та ваў ся ў межах XII–XIV стст. 
[19, таб. 30: 80]. На ка неч ні кі № 2–4 ме лі шы ро кія 
ме жы бы та ван ня, ад VII–VIII да ХІ ІІ–ХIV стст. 
[19, c. 56]. Ром ба від ны на ка неч нік, які быў ад не се  ны 
да 44 ты пу, мог быць да та ва ны ў ме жах ІХ–ХІ стст. 
[19, с. 67, таб. 30: 40].

Склад рыш тун ку вершніка і ка ня з рас ко пу скла
даў ся з двух фраг мен таў шпор (мал. 13: 1, 2) і ніж няй 
часткі стрэ ме ні (мал. 13: 5). Яе вы гін і фор ма ўскос
на свед чаць на ка рысць пры на леж нас ці стрэ ме ні да 
ХІ–ХІ ІІ стст., ка лі вы ка рыс тоў ва лі мяккі абу так. Па 
фор ме плас ці ны пад нож кі стрэ мя блізкае да ты пу Х 
(па кла сі фі ка цыі А. М. Кір піч ні ка ва), які хра на ла гіч
на адносіцца да ХІІ–ХІІІ стст. [14, с. 54, табл. 15].

Аб рыштунку ка ня магчыма мер ка ваць то ль кі 
па час т ках цуг ляў (мал. 13: 3, 4), ле да ход ных шы пах 
(мал. 13: 6, 7) і час т цы пад ко вы (мал. 13: 8).

Значная група ар тэ фак таў з рас ко пу была прад
с таў ле на вы ра ба мі з ка ля ро вых металаў. Кры
жы кіце ль ні кі XVII ст. (мал. 9: 5) і ХІ–ХІ ІІ стст. 
(мал. 9: 2–4) згад ва лі ся вы шэй. Упер шы ню ў По лац
ку сус т рэ ты кры жыкце ль нік са спе цы фіч най ар на
мен та цы яй (мал. 9: 4), які мае пра мыя ана ло гіі сярод 
па доб ных зна хо дак з Ноўгарада, По ль ш чы, Лат віі  
і Ук ра і ны [20, с. 96, рис. 49: 1; 21, с. 50, рис. 16: 17]. 
Вык люч ны мі зна ход ка мі з’яў ля лі ся два кры жы
каэн кал пі ё на. Ад ад на го засталася то ль кі створ ка  
(мал. 9: 7). Па доб ная знаходка створ кі вя до ма з га
радзіш ча Мас ка ві чы і мае прамыя ана ло гіі ся род 
зна хо дак з тэ ры то рыі Лат віі [8, с. 52, рыс. 31: 1; 17, 
с. 177, таб. 104: IV.6.4/46]. Дру гі крыжэн кал пі ён 
захаваўся поў нас цю і меў паш код жан не ад вы со кай 
тэм пе ра ту ры (пажару?) (мал. 9: 6). Прывескаікон ка 
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з выявай св. Ге ор гія (мал. 9: 1) ме ла ана ло гію ся род 
ма тэ ры я лаў з Ваў ка выс ка [12, с. 393, мал. 98: 1].

Найбольшая ко ль касць вы ра баў з ка ля ро вых 
ме та лаў была ад не се на да гру пы ўпры га жэн няў  
і дэ та ляў адзен ня. Сярод іх вы лу ча лі ся часткі браз
го так (мал. 5: 1–3), віты бран за лет (мал. 5: 10), пяр
с цён кі (мал. 5: 6, 8), дэ таль (мал. 5: 4). Па доб ны 
прад мет з Мін с ка трак та ваў ся як мечаму лет [10, с. 321,  
таб. XVII]. Адзін з пяр с цён каў меў вы я ву прак віт
неў ша га кры жа (мал. 5: 5). Гэ та першая вя до мая зна
ход ка пяр с цён ка з па доб най вы я вай на тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі. Ма тыў «праквітнеўшага кры жа» шы ро ка 
вы ка рыс тоў ваў ся на вы ра бах з ка ля ро вых ме та лаў  
у ХІ–ХІІІ стст. на тэ ры то рыі Ус ход няй Еў ро пы  
і ў ме жах су час най Беларусі [4, с. 296, таб. 50, 
рис. 53: 19, таб. 60: 14; 18, с. 89, рис. 298–304]. 

Да адзення жы ха роў Х–ХІІІ стст. з ма тэ ры я лаў 
рас ко пу належалі фраг мен ты фібул (мал. 5: 15, 16). 
Адзін з фрагментаў фі бул меў фі гур ную га лоў ку  
і быў зроб ле ны з медзі і пак ры ты срэб рам (мал. 5: 14). 
Фі бу лы з ана ла гіч ны мі за вяр шэн ня мі былі вы яў ле
ны ў свой час яшчэ За віт не ві чам у Мінскім рэ гі ё не  
і пры паз ней шых раскопках у мо гі ль ні ку Ні сім ка ві
чы [2, с. 463]. Па доб ныя фібулы сус т рэ ты і на тэ ры
то рыі Расіі, у Кур с кай воб лас ці і Суз да лі, дзе яны 
звяз ва юц ца з колам скан ды наў с кіх ста ра жыт нас цей 
і кла сі фі ку юц ца як фі бу лы з са ві ны мі га ло ва мі [25, 
с. 207, 209]. Пасавая гар ні ту ра бы ла прад с таў ле  
на кальцом (мал. 5: 7), лі ра па доб най спраж кай 
(мал. 5: 11), ава ль най спраж кай (мал. 5: 13) і ажур
най нак лад кай (мал. 5: 9). Падобная нак лад ка вы яў
ле на ўпер шы ню на тэ ры то рыі Беларусі. Ана ла гіч
ныя рэчы най больш ха рак тэр ны для ко ла ста ра
жыт нас цей Cкан ды на віі і Бал тый с ка га рэ гі ё на [24, 
стр. 257, таб. IX: 35]1.

З ліку по бы та вых рэчаў, зроб ле ных з ка ля ро
вых ме та лаў, не аб ход на адз на чыць ключ, які вы ка
рыс тоў ваў ся для нутраных зам коў у ХІІ–ХІІІ стст. 
(мал. 4: 6), час т ку лыжачкі (мал. 4: 1), мед ныя дуж кі 
да кат лоў (мал. 4: 7), фраг мент капавушкі (мал. 4: 5) 
і брон за вая ка па вуш ка з вы я вай сабачкі (мал. 4: 4). 
Дэ ка ра тыў ны элемент у выг лядзе са бач кі быў да во
лі па пу ляр ны ў мас тац т ве ХІ–ХІІІ стст. і вя до мы на 
ка па вуш ках з тэ ры то рыі Бе ла ру сі [2, с. 452].

Аб грашовым аба ра чэн ні свед чаць такія зна
ход кі, як солід – ба ра цін ка, кан ца 50х – па чат ка 
60х гадоў ХVII ст. (мал. 4: 8), паў пе нязь ВКЛ XV ст. 
(мал. 4: 9) і гір каразнавага (мал. 4: 10), якая да ту ец
ца дру гой па ло вай Х ст.2

У прад с таў ле най публікацыі свя до ма паз бя га ем 
пад ра бяз на га апі сан ня ке ра міч ных вы ра баў (посуду, 
бу даў ні ча га ма тэ ры я лу), бо хра на ла гіч ныя мо ман

1 Падрабязна пасавая гарнітура аналізуецца ў асоб
ным артыкуле аўтара і П. М. Кенькі.

2 Просім ўдзячнасць Ш. І. Бекцінееву за зробленыя 
ім вызначэнні.

ты ад нос на прад с таў ле най ка тэ го рыі рэ чаў пры
водзяц ца па тэк с ту. У ліку рэдкіх знаходак згадаем 
фрагмент чыр во наг лі ня най люлькі для сма лен ня  
(мал. 12: 12) і ке ра міч ны шарык са сплош ча ны мі 
плас кас ця мі (мал. 12: 11).

Вырабы са шкла ў асноўным прад с таў ле ны па
цер ка мі, фраг мен та мі шкля ных бран за ле таў і зя
лё най ус таў кай для пяр с цён ка (мал. 14: 8). Бы ло 
вы яў ле на не ка ль кі пацерак, ся род якіх адна сі няя 
(мал. 14: 7), срэб ра нашкляная (мал. 14: 6), па цер кі 
з праз рыс та га шкла (мал. 14: 9, 10), бі пі ра мі да ль
ная, паш код жа ная ад уз дзе ян ня высокай тэм пе ра
ту ры (мал. 14: 4). Адна па цер ка па фак ту ры бы ла 
зроб ле на з глу шо на га шкла, па ліх ром ная па гаме 
ко ле раў (мал. 14: 11). 

Шкляныя бран за ле ты з рас ко пу сус т рэ ты то ль кі 
ў фраг мен тар ным ста не і мелі гладкае (мал. 14: 1), 
ві тое (мал. 14: 3, 5) і псеўда ві тое ся чэн не. Бо ль шасць 
з бран за ле таў была зроб ле на з сі ня га шкла, але трап
ля лі ся і ін шыя эк зэм п ля ры. Адзін з бран за ле таў меў 
свет лажоў ты колер і быў пе ра ві ты «залатой ніт кай» 
(мал. 14: 2). 

Поў на вар тас ных вырабаў з кос т кі не вы яў ле на. 
Ад на з кос так мела ры сы, падобныя на гра фі ці лі
та ры «А». 

Найбольшую ко ль касць вы ра баў з ка ме ню ў рас
ко пе 1 скла лі асялкі роз ных памераў. Ма сіў ныя 
асял кі (тачыльныя камяні) выз на ча лі ся ня роў ны мі 
пра пор цы я мі (мал. 19: 4, 8, 9) ці ме лі падп раў ле ныя 
да фор мы пра ма кут ні ка грані (мал. 19: 10). Не ка то рыя 
фраг мен ты з шэ ра га слан ца (шыфер) ме лі знач на 
сто ча ны стан (мал. 19: 5) Два эк зэм п ля ры асял коў 
ме лі адтуліны (мал. 19: 1, 2). 

Меншую па ко ль кас ці групу вы ра баў з ка
ме ню скла лі прас ні цы, зроб ле ныя з шы фер на га 
слан ца ў цэ лым (мал. 12: 6–10) і фраг мен тар ным 
стане (мал. 12: 1–5). Большасць з іх мела бі ка ніч
ную фор му. 

Асобная група вы ра баў з ка ме ню бы ла прад 
 с таў ле на кра мя нё вы мі вы ра ба мі. У рас ко пе бы лі за
фік са ва ны фраг мен ты крэ ме ню (скалкі), ад ш чэ пы, 
не ка ль кі скраб ко вых пры лад і аб ла ма ны на ка неч
нік, блізкі па ап ра цоў цы дзяр жан ня да кола Сві дэр  
с кіх ста ра жыт нас цей3.

Незвычайнай зна ход кай з’яў ляў ся і керн, які на
ле жаў да ады хо даў пры вы ра бе свід ра ва най сякеры 
(мал. 19: 7). Асаб лі вас цю кер на бы ло яго дру гас нае 
вы ка рыс тан не, у выніку ча го ад на плос касць ака за
ла ся сплош ча най.

Выклікае скла да нас ці і ідэн ты фі ка цыя дэ та лі  
з ад ту лі най. Яна па доб на на падвеску, зроб ле ную  
з ка ме ню (мал. 19: 6). Па доб ная дэ таль не мае да чы
нен ня да асял коў з ад ту лі на мі, бо зроб ле на з цвёр да

3 Прыносім удзячнасць І. Язэпенку, М. Чарняўскаму, 
М. Крывальцэвічу.
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га, не мел ка дыс пер с на га ка ме ню і на ёй не фік су ец
ца след злому ў ніж няй час т цы вы ра бу.

На аснове ана лі за ма тэ ры я лаў, ат ры ма ных у вы
ні ку ар хе а ла гіч ных рас ко пак, раз г ледзім па э тап на 
гіс то рыю развіцця дадзе най час т кі По лац ка.

Наяўнасць кра мя нё вых пры лад пра цы ўскос на 
мо жа свед чыць пра тое, што раскоп зак ра нуў част
ку ра ней шай па часе ста ян кі. Аб ла ма нае сві дэр с кае 
дзяр жан не прылады мо жа ўказ ваць на час ме за лі ту, 
якім маг чы ма да та ваць па ча так жыц цядзей нас ці на 
гэтым учас т ку.

Наступны пе ры яд жыц цядзей нас ці не аб ход на 
звяз ваць з пе ры я дам ся рэд ня веч ча. Перш за ўсё вы
к лі кае пытанне час па чат ко ва га за ся лен ня да дзе най 
час т кі Полацка ў ся рэд ня веч ны час. Якім чынам 
дак лад на выз на чаць хра на ло гію пачатка жыц 
ця дзей нас ці на пом ні ку: канцом Х ст. ці пачаткам 
ХІ ст.? У гэ тай су вя зі звяр тае на сябе ўвагу поў ная 
ад сут насць фраг мен таў ляп но га керамічнага по су
ду, пад п раў ле на га на ган чар ным ко ле, ха рак тэр на
га для другой па ло вы Х ст. Пытанне ўск лад ня ец ца  
і ад сут нас цю дак лад на га хра на ла гіч на га зрэзу не
ка ль кіх ган чар ных вен чы каў, якія тра ды цый на ад
но сяц ца да ХІ ст. (мал. 18: 1; мал. 20: 1, 12). Па на
шым мер ка ван ні, з’яў лен не па доб ных вен чы каў 
па вінна ад па вя даць кан цу Х ст. Па ўкра ін с кіх ма тэ
ры я лах, вен чык рас ко пу з зак руг ле ным за вяр шэн
нем і пад кар ні зі кам (мал. 20: 1) да ту ец ца пароз на му: 
1) у ме жах ру бя жа Х–ХІ – 30х га доў ХІ ст. [20, с. 58, 
рис. 32]; 2) ха рак тэр ны для ком п лек саў сярэдзі 
ны Х – ся рэдзі ны ХІ ст. [13, с. 76, мал. 3: тып Х]. 
Дак лад на не вя до ма, калі раз г лед жа ны тып ке ра мі
кі пат ра піў на тэ ры то рыю По лач чы ны, таму гі па тэ
тыч на магчыма да пус каць, што ніж няя хра на ла гіч
ная мяжа дадзе на га вен чы ка ў По лац ку выз на ча ец ца 
Х ст. у шы ро кім ра зу мен ні, бо па куль не выяўлена 
за чы нен ных ком п лек саў у По лац ку з па доб ным 
венчыкам, удак лад ніць яго хра на ло гію не маг чы
ма. Ран нім вен чы кам з’яў ля ец ца і тып вен чы ка  
з кар ні зі кам (мал. 18: 1). Г. В. Шты ха вым прад с таў
ле ны венчык бліз кі да ты пу ІІ по лац кай ке ра мі кі  
і да ту ец ца аў та рам як тып, най больш ха рак тэр ны 
для ХІ ст. [26, с. 81, рис. 40]. Ю. А. За я цам да пус
ка ец ца іс на ван не падобнага тыпу (аддзел ІІ, тып 2, 
ва ры янт В) у шы ро кім ча со вым ды я па зо не (з кан
ца Х ст. да па ча та ку ХІІ ст.) [11, с. 76, рис. 55]. Та му 
адносна дадзе на га вен чы ка бяс п рэч ным у хра на ло
гіі бытавання зас та ец ца ХІ ст. Ак ра мя ке ра міч на га 
посуду не ка то рыя рэ чы так са ма маюць ніж нюю мя
жу бы та вання – Х ст. Так, па выз на чэн ні Ш. І. Бек  
ці не е ва, гір караз на ва га згод на з мет ра ла гіч ны мі 
дадзенымі ад па вя дае ча су сярэдзіны – другой па
ло вы Х ст. Па цер кі з рас ко пу даюць у ас ноў ным 
ніж нюю хра на ла гіч ную мя жу, па чы на ю чы з ХІ ст. 
Так, па матэрыялах Кі еў с ка га Па до ла, раб рыс тая 
ба чон ка па доб ная пацерка з ся рэб ра най фо ль гай 
(ана лаг – мал. 14: 6) па ходзі ла з ком п лек са ХІ – пер

шай па ло вы ХІІ ст., а пацеркі з плас тыч ным ар на
мен там (мал. 14: 11) – з ком п лек саў ХІІ – пе р шай 
па ло вы ХІ ІІ ст. [9, с. 259]. Ба чон ка па доб ныя пацеркі 
з за ла той і ся рэб ра най фо ль гай па наў га род с кай хра
на ло гіі ме лі шы ро кія межы бы та ван ня, па чы на ю чы 
з Х ст. [16, с. 167].

Вышэй указ ва ла ся на шэраг рэ чаў, якія бы та ва лі 
ў ХІ–ХІІІ стст. У гэ тай су вя зі ўзні кае пы тан не, звя за
нае з хра на ло гі яй па жа ру, які зніш чыў пом нік у пе
ры яд ста ла га ся рэд ня веч ча. Калі вы ра шаць пы тан не 
аб хра на ло гіі па жа ру, не аб ход на мець кан к рэт ныя 
хра на ла гіч ныя маркёры. Ад нос ных хра на ла гіч ных 
мар кё раў, якія ўказ ва юць на шы ро кае да та ван не 
(ХІІ–ХІІІ стст.) да во лі шмат. Нап рык лад, масавы ма
тэ ры ял з ад нос най хра на ла гіч най схе май у рас ко пе 
прад с таў ле ны фраг мен та мі шкля ных бран за ле таў  
і ам фар. Шкляныя бран за ле ты ў По лац ку бы та ва лі  
з кан ца ХІІ па ка нец ХІ ІІ ст., а амфары – у Х – пер
шай па ло ве ХІІІ ст. [23, с. 32, мал. 43–46]. Гэ тую ж 
ка тэ го рыю ма тэ ры я лаў да паў ня юць і шы фер ныя 
пра сні цы. Мак сі мум іх рас паў сюд ж ван ня на тэ ры то
рыі Бе ла ру сі пра соч ва ец ца ў другой па ло ве Х – пер
шай па ло ве ХІІІ ст. [22, с. 122]. Шы фер ныя прас ні
цы пас ту по ва вы ходзі лі з выкарыстання, па чы на ю чы  
з 40ых га доў ХІІІ ст., але гэ ты працэс не меў рэз кі 
ха рак та р. Каш тоў насць ся род ар тэ фак таў з шы ро
кі мі межамі бы та ван ня мелі тыя, якія па ходзі лі са 
слою пажару і на якіх фік са ва лі ся сля ды вы со ка тэм
пе ра тур на га ўздзе ян ня. Ся род па доб ных ар тэ фак таў 
перш за ўсё адз на чым фраг мен ты ке ра мі кі, якія ме
лі вен чы кі, звер ну тыя ўнутр (апісаны вы шэй тып). 
Калі з па чат кам бытавання дадзе на га тыпу пы тан няў  
амаль не ўзні кае, то ад нос на знік нен ня ты пу мо
гуць іс на ваць ла ка ль ныя дыскусіі, ад нос на та го, 
ці да жы вае паз на ча ны тып у Полацку да сярэдзіны 
ХІ ІІ ст.? У слоі па жа ру выяўлены так са ма і крыж
эн кал пі ён са сля да мі паш код жан ня ад уз дзе ян ня 
высокай тэм пе ра ту ры. Най больш бліз кія ана ло гіі 
падобнага эн кал пі ё на бы лі вы яў ле ны ў пачатку  
ХХ ст. на тэ ры то рыі Кі еў с кай гу бер ніі, ад на з ана
ло гій па доб на га кры жа да та ва ла ся ў ме жах ХІІ ст., 
ад ва рот ная створ ка ін ша га кры жа – ХІІ – пер шай 
паловай ХІ ІІ ст. [17, с. 133, 136, таб. 76: ІІІ.3.1/32; 
ІІІ.1/5]. Такім чы нам, спы нен не жыц цядзей нас ці 
най больш ве ра год на да та ваць у ме жах кан ца ХІІ – 
пер шай паловы ХІ ІІ ст.

Аналізуючы сам характар жыц цядзей нас ці ў ме
жах ХІ–ХІ ІІ стст., адз на чым тое, што су куп насць 
ма тэ ры я лаў дазваляе вы лу чыць не ка ль кі на кі рун
каў у жыц цядзей нас ці на дас ле да ва най тэрыторыі  
ў пе ры яд ХІ–ХІ ІІ стст. Адзін з накірункаў быў звя
за ны з ап ра цоў кай чор на га ме та ла, аб чым свед чыць 
на яў насць вя лі кай колькасці ме та ліч ных шла каў 
і зу бі ла. Але месца рас ко пак не маг чы ма лічыць 
у пэў ным сэн се месцам вып лаў кі ме та лу, на што 
ўказ вае ад сут насць нас туп ных ускосных ар тэ фак
таў: вялікай ко ль кас ці ка мя нёў і глі ня най аб маз
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кі, соп лаў ад дом наў і ме та ліч най шла ка вай ака лі
ны. Маг чы ма, дадзе ны пра цэс ад бы ваў ся по бач, на 
пляцоўцы, якая не бы ла зак ра ну та ар хе а ла гіч ным 
рас ко пам. Гэ та му пра цэ су, відаць, садзей ні ча ла бліз
касць да ва ды р. Па ла ты.

Другі на кі ру нак у жыц цядзей нас ці быў звя за
ны з пра жы ван нем на дадзе ным месцы прад с таў
ні ка фе а да ль на га сас лоўя і яго сям’і (наяўнасць 
шпор, ка па ву шак, пяр с цён ка з прак віт неў шым кры
жом, кры жы каўэн кал пі ё наў і інш.). Гэты этап жыц
цядзей нас ці быў пе ра пы не ны ў вы ні ку ваеннага 
ўвар ван ня, на што ўказ ваў шэраг на ка неч ні каў стрэл  
у слоі па жа рыш ча, ся род якіх быў за фік са ва ны  
і ар ба лет ны на ка неч нік стра лы. Асабліва вя лі кая 
ко ль касць стрэл адпавядала, як гэта ўказ ва ла ся вы
шэй, 4–5 рас ко пач ным пластам (мал. 8: 1–3, 7). 

Застаецца ад к ры тым пы тан не аб тым, хто мог 
пры чы ніц ца да зніш чэн ня пасада ў кан цы ХІІ – пер
шай па ло ве ХІІІ ст. У гэ ты хра на ла гіч ны пра ме жак 
По лацк меў канфрантацыю з Пско вам, Ноў га ра дам, 
кры жа ка мі і Сма лен с кім княствам. Гі па тэ тыч на 
па доб ныя дзе ян ні маг ла ажыц ця віць і «летапісная 
Літ ва». На яў насць арбалетнага на ка неч ні ка стра
лы са сле дам уз дзе ян ня вы со кай тэмпературы пад
к рэс лі ва е, што ў на па да ю ча га боку на ўзб ра ен ні бы
лі ар ба ле ты. Жор с т кі ха рак тар нападу на дадзе ную 
час т ку За па лоц ка га пасада мо жа быць рас т лу ма ча
ны тым, што яна мела важ кае зна чэн не, якое пад  
к рэс лі ва ла ся на яў нас цю мас та праз р. Па ла ту. Калі 
пра а на лі за ваць гра вю ру XVI ст. С. Па ха ла віц ка га, 
то маг чы ма заў ва жыць насупраць стрэлкі (машны) 
Вер х ня га зам ка, на выгіне бе ра га р. Палаты мост 
(мал. 1: 4). Мес ца рас ко пу 2008 г. зна ходзі ла ся по
бач з ранейшым мас том, калі ўзяць за ары ен тыр вы
гін бе ра га р. Па ла ты. Не вык лю ча на, што мост мог 
існаваць і ў больш ра ней шы пе ры яд і ўзнаў ляц ца на 
тым жа мес цы. Та му, гі па тэ тыч на, магчыма ка заць 
аб тым, што жор  с ткі ха рак тар зніш чэн ня дадзенай 
час т кі па са да на мя жы ХІІ–ХІІІ стст. мог быць вы
к лі ка ны жа дан нем ава ло даць мастом, які быў не 
 аб ход ны для захопу Вер х няга зам ка.

Аб перыядзе XIV–XV стст. мы не можам ні
чо га дак лад на га ска заць. Бы та ван не пэўных рэ чаў 
заходзіць ў гэ ты перыяд (некаторыя тыпы вен чы каў 
гар ш коў, клю чы і час т кі зам коў тыпаў Д і Е), але ад
сут ні чае гар ш ко вая каф ля, што ха рак тэр на для ку ль
тур на га плас та г. По лац ка ў гэты час [23, с. 35]. Разам 
з тым паўпенязь ВКЛ пер шай чвэр ці XV ст. выс ту пае 
як ад мет ны хра на ла гіч ны мар кёр гэтага пе ры я ду.

У XVI cт. дас ле да ва ная час т ка За па лоц кага па
са да па чы нае із ноў па вя ліч вац ца па плош чы. Да пе  
ры я ду XVI–XVII стст. з ма тэ ры я лаў рас ко пу 1 ад но
сяц ца не ка ль кі фраг мен таў керамікі, час т ка абут ко
вай пад коў кі, фраг мент тэ ра ко та вай люлькі і інш. 
Гэ та ж пац вяр д жа юць і працы Д. Ду ка побач з рас
ко пам 1 у 2003 г., пра а на лі за ва ныя вышэй. Не сум
нен на, што Інфлянцкая вай на XVI ст. і вай на 1654–

1667 гг. не садзей ні ча лі раз віц цю дадзе най час т кі 
па са да. У гэ тай сувязі заў ва жым, што ка роб ка вая 
каф ля, як важ ны хра на ла гіч ны мар кёр на раскопе 
амаль ад сут ні чае.

У выніку ўсяго вы шэйска за на га не аб ход на зра
біць выс но ву аб тым, што Запалоцкі па сад меў  
іс тот нае па шы рэн не ў паў ноч наус ход нім на кі рун
ку, па чы на ю чы з ХІ ст., і быў вы цяг ну ты ўздоўж 
пра ва га бе ра га р. Па ла ты. Для ана лі зу плошчы рас
паў сюд ж ван ня ку ль тур на га пласта ў пе ры яд ХІ–
ХІІІ стст. мае зна чэн не ана ліз даных, ат ры ма ных 
падчас на зі ран няў А. Са лаў ё вым у 2004–2006 гг., 
аў та рам – у 2008 г. і І. Ма га лін с кім – у 2009 г.1 
У 2004 г. А. Са лаў ё вым фік са ва лі ся асоб ныя фраг
мен ты ке ра міч ных гар ш коў у па чат ку ву лі цы Ф. Мі
ро на вай (мал. 2: 1). У 2005 г. пры аглядзе тран шэі 
для га за вай тру бы быў вы яў ле ны слой з ке ра мі кай, 
якая мела знач нае бы та ван не ў ХІ ст. (мал. 2: 2; 
мал. 17: 1). Пры на зі ран нях 2006 г. слой і керамічны 
по суд ХІ–ХІІ стст. пра соч ваў ся па 5му за вул ку  
Ф. Мі ро на вай (мал. 2: 3; мал. 17: 2, 3), у кан цы 4га 
за вул ка Ф. Мі ро на вай (мал. 2: 4; мал. 17: 4, 5) і на
п ры кан цы вул. Ф. Мі ро на вай (мал. 2: 5; мал. 17: 6). 
Ак ра мя гэтага, да дат ко вае аб с ле да ван не вул. Ф. Мі
ро на вай, пра ведзе нае во сен ню 2008 г. аў та рам дад
зенага ар ты ку ла, зас вед чы ла на яў насць істотнага 
ку ль тур на га плас та, ма гут нас цю да 1 м нап ры кан цы 
5га за вул ка, дзе бы лі саб ра ны фрагменты ке ра мі кі 
ХІ–ХІІІ стст. (мал. 2: 6). Ар хе а ла гіч ны наг ляд, пра
ведзены І. Ма га лін с кім у 2009 г. у паў ноч най час т
цы вул. Ф. Мі ро на вай, не вы я віў у тран шэ ях ку ль
тур на га пласта ХІ–ХІІІ стст. (мал. 2: 7). Гэ та частка 
вул. Ф. Мі ро на вай патрабуе да дат ко вых дос ле даў, 
бо по бач з вы ні ка мі І. Ма га лін с ка га існуюць вы ні кі  
А. Са лаў ё ва па 2004 г. На ад ным з аб ’ ек таў на зі
ран ня былі зной дзе ны фраг мен ты кафлі і фраг мент 
ке ра міч на га по су ду XVIІ ст. (мал. 2: 8; мал. 17: 7). 
Адсутнасць ку ль тур на га плас та і ке ра мі кі ХІ– 
ХІ ІІ стст. у кроп ках на зі ран ня 2009 г. нам па да ец ца 
не вы пад ко вай, што даз ва ляе па пя рэд не аб ме жа ваць 
плошчу раз віц ця паў ноч наус ход няй часткі За па
лоц ка га пасада (мал. 2). 

Такім чынам, пра ведзе ныя пра цы даз во лі лі ўдак
лад ніць хра на ло гію іс на ван ня дадзе най час т кі па
са да. Як магчыма мер ка ваць на ас но ве вы шэйвы
к ладзе ных ма тэ ры я лаў, паўночнаус ход няя час т ка 
За па лоц ка га па са да фар мі ра ва ла ся ўздоўж над поп
лаў най тэрасы пра ва га бе ра га р. Па ла ты (мал. 2). Плош
ча паў ноч наус ход няй часткі За па лоц ка га пасада 
ва га ла ся ў за леж нас ці ад пе ры я ду, ме ла най бо ль
шае па шы рэн не ў кан цы ХІ – пер шай па ло ве ХІІІ ст.  
і скла да ла каля 12 га (па па пя рэд ніх да ных), што 
даз ва ляе па вя лі чыць агу ль ную плош чу Полацка  
ў адз на ча ны перыяд. 

1 Прыносім удзячнасць А. Салаўёву і І. Магалінскаму 
за магчымасць карыстацца матэрыяламі іх доследаў.
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Літаратура

Резюме
М. В. Климов

Новые данные о За по лот с ком по са де в г. По лоц ке  
(по ре зу ль та там рас ко пок 2008 г.)

В статье при вод и т ся анализ ос нов ных ре зу ль та тов ар хе о лог и чес ко го иссле до ван ия се ве ровос точ ной части Запо
лоцкого по са да. В 2008 г. был иссле до ван рас коп площадью 72 м2. В ре зу ль та те были по лу че ны ма тер иа лы, ко то рые 
сви де те ль с т во вали о развитии дан ной части по са да, нач и ная с ХI в. Бо ль ш и н с т во ма те ра лов дат и ру ет ся ХІІ – первой 
по лов и ной ХІ ІІ в. и пред с тав ле но в основном бы то выми ве щами (ножами, зам ками, клю чами и др.), фраг мен тами ке
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рам и чес кой посуды и ук ра шен иями. В рас ко пе на ход и лось мно го пред ме тов культового пред наз на чен ия, среди ко то
рых были крестикительники, крестикиэн кол п ио ны и при вес каикон ка. В раскопе заф и к с и ро ва на прослойка пожара,  
в ко то рой вст ре ча ют ся и на ко нечники стрел. Прек ра щен ие жиз не де я те ль ности в мес те раскопок не об ход имо дат и ро
вать в широких хро но лог и ческих гран и цах: с кон ца ХІІ  по пер вую по лов и ну ХІ ІІ в., и связывать с во ен ным ка так л и
з мом. В бо лее поз д нее вре мя дан ная часть За по лоц ко го по са да заселялась не пол нос тью и пер иод и чески. В ре зу ль та те 
со пос тав лен ия ре зу ль та тов рас ко пок, по лу чен ных в 2008 г. А. Со ло вь е вым и И. Ма галинским, бы ла очер че на при мер
ная пло щадь се ве ровосточной части За па лоц ко го по са да, которая сос тав и ла око ло 12 га.

Summary

M. Klimov

The new materials concerning the suburb of Zapolot’e in Polotsk  
(results of the archaeological excavation in 2008)

The article presents the results of archaeological excavation of northeastern part the suburb of Zapolot’e. The trench  
by the area 72 sq.m. was researched in 2008. As a result materials which testified to development of the given part of suburb 
since the 11th century had been received. The majority of artefacts is dated back to the 12th – first half of the 13th century 
and presented, basically, household things (knives, locks, keys, etc.) and some ornaments and pottery. There were many subjects  
of religious applicability in the trench among which were crosses, pendanticons and encolpia. Some arrowheads were fixed  
in the layer of fire. The termination of ability to live there is to date in wide chronological periods: from the late 12th to the first half 
13th century and to connect with military cataclysm. During later time the presented part of Polotsk was occupied periodically 
and not completely. As a result of comparison with archaeological supervision by A. Solovev and I. Magalinsky the rough area 
 of northeastern part the suburb of Zapolot’e which had been outlined as 12 hectares.

Паступіў 04.04.2011
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Д. У. Дук, По лац кі дзяр жаў ны уні вер сі тэт, 
за гад  чык ка фед ры ай чын най і усе а гу ль най гіс
то рыі, кан ды дат гіс та рыч ных навук, да цэнт  
(г. Нава по лацк)

Экімань у са цы я та паг ра фіч най струк ту ры По лац ка  
XV–XVIII стст.1

Размяшчэнне і гіс то рыя па ся лен ня. Вёс ка 
Экі мань По лац ка га ра ё на раз меш ча на на ле вым бе
ра зе Дзвіны на суп раць пра ва бя рэж на га за па лоц ка га 
мік ра ра ё на По лац ка. Ад лег ласць ад Верхняга замка 
По лац ка скла дае 0,6 км.

Вядома, што ў XVI ст. па ся лен не на мес цы Экі
ма ні ме ла ста тус по лац ка га пасада ра зам з тры ма 
ле ва бя рэж ны мі пасадамі: Вос т раў с кім, Крыў цо вым  
і Сла бад с кім.

Назва «Экімань» па ходзіць ад назвы хра ма  
Іа а кі ма і Ган ны (згаданага ў по лац кай рэвізіі 1552 г.) 
[12, с. 22, 26]. Ана ла гіч ная кар ці на з па ход жан нем 
наз вы Які ман с кай (Экіманскай, Акі ман с кай) вуліцы 
Пско ва ад наз вы ма нас тыр с ка га храма [8, с. 51]. У по
лац кай рэвізіі 1552 г. Экі мань згад ва ец ца як па ся лен
не з раз ві тай та паг ра фіч най струк ту рай, уласна па
сад. На тэ ры то рыі па са да ў 1552 г. бы ло раз меш ча на 
269 два роў, і Экі мань з’яў ля ла ся дру гім па знач нас ці 
па ся лен нем у та паг ра фіч най струк ту ры го ра да, са
с ту па ю чы то ль кі Вя лі ка му па са ду (769 два роў).

У дачыненні да Экі ма ні ў ся рэдзі не XVI ст. 
ужы ва ец ца ад на ча со ва наз ва «пасад» і «прадмес
це», у XVII ст. вы ка рыс тоў ва ец ца наз ва «мястэчка»  
і «факторыя». Гэта да лё ка не вы пад ко ва. Экімань 
бы  ла пе ра дадзе на Стэ фа нам Ба то ры ем езу іц ка му 
ка ле гі у му, з’яў ля ла ся ра зам з Вос т ра вам яго най буй
ней шай юры ды кай і, паводле зем с кіх кніг, з канца 
XVI ст. мела ста тус по лац ка га прад мес ця, ад нак 
жыхары Экі ма ні ў XVII ст. паранейшаму лі чы лі ся 
мяш ча на мі [3, с. 33–38].

Гісторыя ар хе а ла гіч на га вы ву чэн ня. Ар хе а
ла гіч ныя рас коп кі на тэ ры то рыі Экі ман с ка га па са да 
прак тыч на не пра водзі лі ся. Гіс то рыя ар хе а ла гіч ных 
дас ле да ван няў на яго тэ ры то рыі па чы на ец ца з 1976 г.

Так, падчас ар хе а ла гіч най раз вед кі П. А. Ра па
пор та ў Экі ма ні на мес цы раз мяш чэн ня пра вас лаў
най цар к вы быў зак ладзе ны шурф (памеры не паз на
ча ны) на ад лег лас ці 10 м на паў ноч ныза хад ад брац
кай ма гі лы 1944 г. Зной дзе ны фраг мен ты цэг лы, якія 
даследчык выз на чыў як сла ба аб па ле ную плін фу і на 
пад с та ве гэ та га вы ка заў меркаванне аб раз мяш чэн
ні ў Экімані пе чаў для аб па лу плін фы [14, с. 24–25]. 

У 1987 г. С. В. Та ра саў пра водзіў ар хе а ла гіч ны 
наг ляд за кат ла ва нам ў зо не бу даў ніц т ва аў та ма бі
ль на га моста праз Дзві ну ў раёне Экі ма ні. Зной дзе
ны ка вал кі керамікі, якія мож на ад нес ці не пазней 
як да ХІІ ст., ад нак ас ноў ная ко ль касць саб ра най ке
ра мі кі да ту ец ца XV–XVIIІ стст. Ке ра мі ка ХІ–ХІІІ стст. 

у вя лі кай ко ль кас ці была зной дзе на як па д ’ ём ны ма
тэ ры ял на во рыў ных па лях па між та га час най Экі
ман ню і Вос т ра вам, на поў дзень ад кур га на Бес смя
рот нас ці. Аднак выз на чыць ма гут насць і ха рак тар 
ку ль тур на га пласта Экі ман с ка га пасада ў той час  
не ўда ло ся [17, с. 21].

У 1996 г. М. В. Клі ма вым у Экі ма ні зроб ле ны 
шурф плош чай 2 м2 (300 м на захад ад мос та праз 
Дзві ну на пер шай над поп лаў най тэ ра се). Глы бі
ня ку ль тур на га пласта да ся га ла 2 м. Зной дзе на ке
раміка XIV–XV стст. [7, с. 9].

У выніку ар хе а ла гіч на га наг ля ду за прак ла дан
нем у 2000 г. праз Экі мань цеплатрасы Д. У. Ду  
кам бы лі ад к ры ты мураваныя пад мур кі і па ха ван  
ні ка ля іх [4].

На тэрыторыі Экі ма ні на ага родзе ка ля до ма  
№ 24 Ба ра вік Нел яй Ста ніс ла ваў най быў зной дзе  
ны крыжэн кал пі ён ХІІ ст. (захоўваецца ў На цы я
на ль ным По лац кім гіс то ры каку ль тур ным му зеіз 
а па вед ні ку).

У 2002 г. прак ла да ла ся тран шэя пад во дап ра
вод па вул. На бя рэж най. Звес т кі пра стра тыг ра фію 
ку ль тур на га пласта за ха ва лі ся ў палявым дзён ні ку  
А. А. Са лаў ё ва. Так, ку ль тур ны пласт да ся гаў глы
біні 1,2 м (у ся рэд нім 1 м) і прад с таў ляў сабой ад
на род ную зям лю цём нашэрага ко ле ру. Практычна 
на ўсёй пра цяг лас ці тран шэі на глыбіні ка ля 1 м 
была вы яў ле на драўляная мас та вая з круглых бяр
вен няў, ды я мет рам каля 15–17 см, якая па чы на ла ся  
ад вул. Са до вай і вяла да разгалінавання гэ тай ву
лі цы на вул. Пе ра мо гі. Па д ’ ём ны ма тэ ры ял прад 
 с таў ле ны пе ра важ на фраг мен та мі ке ра міч ных вы
ра баў XVІI–XVIII стст. Ві да воч на, што ўск ры ты 
насціл вулічнай мас та вой паў та рае тра сі роў ку сён
няш няй вуліцы, што свед чыць пра пе ра ем насць  
у раз мяш чэн ні ста ра жыт най і сучаснай за бу до вы  
на тэрыторыі ста рой час т кі Экі ман с ка га па са да.

Такім чынам, надзей ных ар хе а ла гіч ных да ных  
аб плош чы бы ло га Экі ман с ка га пасада, ні тым 
больш пра стра тыг ра фію і час ут ва рэн ня ку ль тур
на га плас та да сёння прак тыч на не іс на ва ла.

Вёска Экімань шчы ль на за бу да ва на. Гэ та му 
спры яе яе раз мяш чэн не па між гарадамі По лац кам  
і На ва по лац кам. Для ар хе а ла гіч ных рас ко пак з да 
з во лу ўла да ль ні каў намі былі аб ра ны асоб ныя ага
ро ды за се ле ных сядзіб.

Мэтай ар хе а ла гіч ных раз ве дак і рас ко пак у 2009 г. 
з’яў ля ла ся выс вят лен не часу ўзнік нен ня, плош чы  

1 Работа выканана ў межах рэгіянальнай праграмы «Полацк–2009» (грант Беларускага рэспубліканскага фон ду 
фундаментальных даследаванняў).
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і ха рак та ру культурных нап лас та ван няў Экі ман
с ка га па са да. Дзе ля гэтага на тэ ры то рыі су час най 
Экі ма ні По лац ка га ра ё на было зроб ле на 7 шурфоў 
і за чыш ча на сцен ка гранічнай тран шэі пад во да ад вод 
(мал. 1), агу ль ная рас ка па ная плошча скла ла 42 м2.

Шурфоўка ва ўсход няй час т цы Экі ма ні. Ус ход
няя час т ка Экімані прад с таў ляе свай го ро ду мыс, які 
ўзвы ша ец ца з поў д ня над Дзвіной, а з ус хо ду над ро
вам, які вядзе да Дзвіны. З гэ тай кропкі доб ра праг
ля да ец ца За па лоц кі пасад і Вер х ні замак. Вы шы ня 
над уз роў нем пер шай над поп лаў най тэ ра сы скла дае 
ка ля 7 м. Крайняя ўсход няя час т ка гэ та га мы са была 
час т ко ва пе ра ка па на падчас бу даў ніц т ва мос та праз 
Дзві ну ў 1990х га дах і пад час прак ла дан ня траншэі 
цеп лат ра сы ў 2000 г.

Усяго на ўсход нім мысе Экі ма ні бы ло зроб ле на 
ча ты ры шур фы і за чыш ча на сценка гранічнай тран
шэі пад водаадвод. Шур фы 1–3 бы лі раз меш ча ны на 
ага родзе дома № 7 па вул. Пе ра мо гі (мал. 2) з даз во лу 
ўла да ль ні ка сядзі бы Мі ка лая Аляксеевіча Пап ко ва.

Адзнакі ўзроў ню раз мяш чэн ня шур фоў пры во
дзяц ца па бал тый с кай шка ле.

Шурф 1 мае па мер 1 × 2 м, вы цяг ну ты па на кі
рун ку поў дзень–поў нач (мал. 3). Шурф раз бі раў ся 
на глы бі ню 0,8 м. Ку ль тур ны пласт – цём нашэ  
ры ад на род ны су песак, кам ка ва ты, ад нос на сухі.  
У струк ту ры плас та трап ля лі ся каменьчыкі ды я
мет рам да 0,05 м.

У паўднёвай час т цы шурфа за фік са ва ны пад
му рак, які раз меш ча ны на глы бі ні 0,4 м ад па вер х
ні зям лі. Пад му рак зроб ле ны з бутавага ка ме ню на 
вап на вай рош чы не. У вер х няй яго час т цы за фік са ва
на цаг лі на па ме рам (31 × 15 × 4,5) см. Цэг ла та ко га па
ме ру, мак сі ма ль на прыб лі жа ная да па ме  ру плін фы, 
зной дзе на ў По лац ку ўпер шы ню.

Падмурак мае вы шы ню каля 0,45 м і ары ен та
ва ны па на кі рун ку паў д нё вы ўсход–паў ноч ны за хад. 
Шы ры ня пад мур ка пе ра вы шае 0,6 м (падмурак вы
ходзіць за межы шур фа).

У шурфе за фік са ва ны тры па ха ван ні. Па ха ван
не 1 раз меш ча на у цэн т ра ль най частцы шур фа, на 
ад лег лас ці 0,4 м на поў нач ад пад мур ка. За ха ва лі ся 
пе ра ад к ладзе ныя косткі на глы бі ні 0,3 м (скаплен
не № 2), якія на ле жа лі не маў ля ці (антрапалагічная 
эк с пер ты за зроб ле на В. А. Емя ль ян чык). Скап лен
не кос так № 1 на ле жа ла дзіцяці ва ўзрос це 8 га доў. 
Косткі паз ва ноч ні ка і ног ў ана та міч ным па рад ку 
бы лі вы яў ле ны на глы бі ні 0,4 м, даў жы ня за ха ва
най час т кі кас ця ка скла дае 0,6 м. Па ха ван не ары ен
та ва на на паў ноч ны за хад. За ха ва лі ся рэш т кі труны  
ў выг лядзе асоб ных на паў с па рах не лых валокнаў дрэ
ва, ра зам з які мі зной дзе ны жа лез ны цвік. 

Пахаванне 2 вы яў ле на на глы бі ні 0,6 м у паў ноч
наўсход нім вугле шур фа. За фік са ва ны кос т кі ног, 
ас тат няя частка вы ходзі ла паза ме жы шур фа. Раз
мяш чэн не ног ўказвае на ана ла гіч ную пахаванню 1 

Мал. 1. Раз мяш чэн не шур фаў у Экімані і Крыў цо вым па садзе. 2009 г.
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Мал. 2. План раз мяш чэн ня шур фаў 1–4 і тран шэі 8. Экі ма нь
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паў ноч наза ход нюю ары ен ці роў ку кас ця ка. Каля кос
так ног за фік са ва ны жа лез ны цвік.

Пахаванне 3 – дзі ця ці ва ўзрос це 6 ме ся цаў. Саб
ра ны шкі лет ныя рэш т кі. Ак ра мя дзі ця чых кос так  
у скап лен ні кас цей зной дзе ны два фраг мен ты кас
цей да рос ла га ча ла ве ка, што сведчыць пра частко
ва пе ра ад к ладзе ны ха рак тар па ха ван ня. Па ха ван не 
бы ло раз меш ча на на ад лег лас ці 0,1 м ад пад мур
ка. Кос т кі чэ ра па бы лі афар ба ва ны зялёным ко ле
рам зза во кіс лу медзі. Галава не маў ля су дак ра на  
ла ся з тка ні най, у якую была ўпле це на ніць з ка ля ро
ва га ме та лу (бронзы). Ка ля скроні было раз меш ча на 
ка ль цо ды я мет рам 2,3 см, шы ры нёй 0,5 см, зроб ле
нае з бя рос ты. Рэш т каў тру ны не за фік са ва на, ак ра мя 
цві ка даў жы нёй 3 см з рэшткамі дрэ ва (мал. 4).

Пад па ха ван нем 1 былі вы яў ле ны косці ін ша га 
па ха ван ня, ад нак зза не вя лі кай плош чы шур фа рас
коп кі вы ра ша на было спы ніць на ўзроўні 0,8 м  
ад па вер х ні зям лі. Шурф за сы па ны.

Археалагічныя зна ход кі прад с таў ле ны ка вал
ка мі ке ра міч ных на чын няў, сярод якіх за фік са 

 ва ны тры вен цы, тыповыя для XVI–XVII стст. 
(мал. 5: 1–3).

Шурф 2 мае па мер 2 × 2 м, раз бі ты па ба ках све
ту. Шурф раз бі раў ся да ма це ры ка на глы бі ню 0,8 м. 
Ку ль тур ны пласт – цём нашэ рая ад на род ная су песь, 
кам ка ва тая, адносна су хая. У струк ту ры плас та трап
ля лі ся ка ме нь чы кі ды я мет рам да 0,05 м.

Мацярык – жоў ты ад на род ны зяр ніс ты пя сок. 
На па вер х ні ма це ры ка за фік са ва ны спа ра дыч на раз
меш ча ныя лінзы круг лай фор мы дыяметрам 0,03 м 
ад слуп коў ага род жы.

Археалагічныя зна ход кі з шур фа 2 прад с таў ле
ны фраг мен та мі ке ра міч на га начыння, якое да ту ец
ца XVI–XIX стст. Зной дзе ны не ка ль кі вен цаў, якія 
да ту юц ца канцом XV – XVI ст. (мал. 5: 4–7) і адно 
вен ца ХІV–ХV стст. (мал. 5: 8).

Шурф 3 мае па мер 2 × 2 м, раз бі ты па ба ках 
све ту. Шурф раз бі раў ся да ма це ры ка на глы бі ню 
1,0–1,2 м. Ма гут насць ку ль тур на га плас та скла дае 
ў паў д нё ваўсход няй частцы 0,6 м, ў паў ноч наза
ход няй – 1,2 м. Фак тыч на ў паў д нё ваўсходнім куце  

Мал. 3. Стра тыг ра фія ку ль тур ных нап лас та ван няў шурфа 1. Экі ма нь
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вы яў ле на ма це ры ко вая яма, якая вы ходзіць за межы 
шур фа і займае тры чац вёр тых усёй яго плошчы. 
Сцен кі ямы па ка та нахіленыя, дно плоскае. Ку ль тур
ны пласт – цём нашэры ад на род ны супесак, кам ка ва
ты, ад нос на су хі, з глы бі ні 0,8 м – ве ль мі ві ль гот ны.  
У струк ту ры плас та трап ля лі ся ка ме нь чы кі дыямет
рам да 0,05 м, кавалкі ву га лю, цэг ла. Ма це ры ко вая 
яма за поў не на зга да ным цёмнашэ рым супескам з вя
лі кай ко ль кас цю цаг ля на га дру зу і ву гол ля.

Мацярык за фік са ва ны ва ўсход няй час т цы на 
глы бі ні 1 м, ў за ход няй – на глыбіні 1,2 м. У струк ту  
ры плас та знойдзена больш 20 вен цаў гар ш коў XVII–
XVIII стст., а у ме жах ма це ры ко вай ямы – 205 фраг
мен таў тэ ра ко та вай каф лі канца XVIII – пер шай 
па ло вы ХІХ ст., пераважна кар ніз най, а так са ма не
ка ль кі фраг мен таў кафлі XVII ст. Ві да воч на, што 
каф ля і цэгла, а так са ма ву галь у струк ту ры плас та 
выз на ча лі ямусмет ні цу, у якую тра пі лі рэшткі раз
бу ра най печы. Пра гэ та ж свед чыць ад нос на вя лі кая 
ма гут насць ку ль тур на га плас та. Най больш ха рак
тэр ны мі зна ход ка мі з шур фа з’яў ля юц ца фраг мен ты 
ке ра міч ных ца цак XVIII–ХІХ стст., керамічнага по
су ду. Ся род рэш т каў кафлі XVII ст. асаб лі вай ува
гі зас лу гоў вае фрагмент па лі ва най плас ці ны з вы я
вай сім во лі кі ор дэ на езу і таў. Гэ тая кафля выз на чае 
кан фе сій ную пры на леж насць гас па да ра таго дома,  
у якім па бу да ва на печ. Розначасовы на бор кафлі 
свед чыць пра тое, што печ не ад на ра зо ва ра ман та ва
ла ся і пад час ра мон таў вы ка рыс тоў ва лі ся асоб ныя 
плас ці ны па пя рэд ня га каф ля но га набору.

Шурф 4 мае па мер 2 × 1 м, доў гім бо кам ары
ен та ва ны па на кі рун ку поў дзень–поўнач. Раз бі ты на 
пе ра ся чэн ні вул. Пе ра мо гі і ўсход ня га за вул ка да гэ
тай ву лі цы. Шурф раз бі раў ся на глы бі ню 0,6 м. Ку
ль тур ны пласт уяў ляў са бой цём нашэрую, кам ка ва
тую зямлю з ка вал ка мі глі ны, ка мя ня мі ды я мет рам 
да 0,2 м, цаг ля ным дру зам. Сярод цаг ля на га друзу 
зной дзе на звыш 300 фраг мен таў керамічных вы ра
баў ХІХ ст. (кавалкі каф лі (мал. 6: 1), по суд, дзі ця
чая цацка (мал. 6: 2), грузік ад сеці (мал. 6: 3) і інш.). 
Па сведчанні ула да ра сядзі бы № 24 па вул. Пе ра мо гі, 
на мес цы шурфа да Вя лі кай Ай чын най вай ны раз
мяш чаў ся дом, дзе спад ка ем на на працягу мно гіх 
па ка лен няў жы лі ган ча ры. На глы бі ні 0,6 м капаць 
бы ло не маг чы ма па пры чы не су цэ ль на га раз ва лу 
ка мя нёў вя лі кіх па ме раў (да 0,4 м), верагодна, ад пад
мур ка дома.

Таксама была за чыш ча на паў д нё ваўсход няя 
сцен ка гранічнай тран шэі ка ля пры сядзіб на га ўчас
т ка до ма № 15. Даў жы ня тран шэі скла ла 10 м, шы ры
ня – 1 м. Глыбіня вы бар кі ку ль тур на га пласта – 1 м.  
Ма ця рык (гліна чыр во на га колеру) на глы бі ні 0,8 м  
за фік са ва ны толькі ў паў д нё вазаходняй час т цы 
тран  шэі. Выб раць культурны пласт да ма це ры ка 
пе раш ка д жа лі карані дрэў і грун та вая вада (тран
шэя пра ка па на мяс цо вы мі жы ха ра мі для ад во ду ва
ды з ага ро даў).

Пласт ад на род ны па струк ту ры і прад с таў ляе 
са бой зям лю цём нашэ ра га колеру з ка вал ка мі ву
галю, ке ра міч ным друзам, ка мя ня мі ды я мет рам  

Мал. 4. Скро не вае бе рас ця ное ка ль цо (1), жа лез ны цвік (2) і тканіна з брон за вым дро там (3, 4). Па ха ван не № 3. 
Шурф 1. Экі ма нь
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Мал. 5. Венцы гар ш коў з шур фа 1 (1–3) і шур фа 2 (4–8). Экі ма нь
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да 0,1 м. У вер х няй час т цы да глыбіні 0,4 м за фік са
ва на шмат бы та во га смец ця ХХ ст.

Археалагічныя зна ход кі прад с таў ле ны ка вал ка
мі ке ра міч на га на чын ня XV–ХХ стст. (мал. 7), аднак 
асаб лі вую ці ка васць прад с таў ля юць зной дзе ныя 
фраг мен ты і адна цэ лая плас ці на ка роб ка вай кафлі. 
Так, фраг мен ты ка роб ка вай кафлі да ту юц ца ся рэдзі
най – дру гой па ло вай XVII ст. (кафля з рас лін ным 
ар на мен там (мал. 8: 1) і вы я вай арла ў ге ра ль дыч най 
пас та ве (мал. 8: 2). Зной дзе на адна цэ лая плас ці на 
з вы я вай ма наг ра мы у выг лядзе дзвюх ла цін с кіх лі
тар «A» i «S», змеш ча ных у вян ку (мал. 9). Кафля  
з та кой ма наг ра май зной дзе на ўпер шы ню, ма наг ра
ма рас шыф роў ва ец ца па па чат ко вых літарах імя ўла
да ль ні ка пе чы: Антоній Ся ля ва (з 1624 па 1639 г. – 

по лац кі ар хі е піс кап, з 1641 па 1655 г. – уні яц кі міт ра
па літ з за ха ван нем па са ды по лац ка га ар хі е піс ка па)  
[6, с. 649].

Шурфоўка ў за ход няй і паў д нё вай час т цы 
Экі ма ні. Шурф 5 мае па ме ры 4 × 2 м, доўгім бокам 
арыентаваны па накірунку ўсход–захад. Раз меш ча
ны на ага родзе на ад лег лас ці 37 м на поў нач ад до ма 
№ 42 па вул. На бя рэж най. 

Культурны пласт мае ма гут насць 0,4 м. Пласт 
ад на род ны па струк ту ры, прад с таў ляе са бой зям лю 
цём нашэрага ко ле ру, ве ль мі ві ль гот ную, кам ка ва
тую. Пе рад ма це ры ко вая прап лас т ка 0,05 м – жвір 
жоў та га ко ле ру з ка мя ня мі ды я мет рам да 0,1 м. Ма
ця рык – чыр во ная ад на род ная глі на. Паверхня ма
це ры ка роў ная.

Мал. 6. Кафля (1), дзіцячая цац ка (2) і ке ра міч ны гру зік ад се ці XVIII ст. (3). Шурф 4. Экі ма нь
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У шурфе зной дзе ны фраг мен ты не па лі ва най 
і па лі ва най ке ра мі кі (гаршкі і міскі) XV–XІХ стст. 
(мал. 11: 1, 2, 5–13), фраг мен ты сце на вай каф лі 
XVIII ст. (мал. 11: 14). Два вен цы больш ста ра жыт ныя 
(тып V па Г. В. Шты ха ву) і да ту юц ца ХIV–XVІ стст. 
(мал. 11: 3, 4) [18, с. 82].

Шурф 6 мае па ме ры 4 × 2 м, доў гім бокам ары ен  
та ва ны па лініі ўсход–за хад. Раз меш ча ны на по лі  
на ад лег лас ці 5 м на захад ад пло ту до ма № 14 па 
вул. Са до вай.

Культурны пласт мае ма гут насць 0,4 м. Пласт 
ад на род ны па струк ту ры, прад с таў ляе з ся бе зям
лю ка рыч не ва га ко ле ру, ве ль мі ві ль гот ную, кам ка
ва тую. У струк ту ры зям лі за фік са ва ны ка мя ні ды
я мет рам да 0,1 м. Ма ця рык – чыр во ная ад на род ная 
глі на. Па вер х ня ма це ры ка роў ная.

У шурфе зной дзе ны венцы гар ш коў XVI– 
XVII стст. (мал. 10: 1–4), вен ца паліванага зба на 

XVII ст. (мал. 10: 5) і кавалак кар ніз най каф лі XVII ст. 
(мал. 10: 6).

Шурф 7 мае па ме ры 4 × 1 м, доў гім бокам 
ары ен та ва ны па на кі рун ку ўсход–захад. Раз меш
ча ны на ага родзе на адлегласці 17 м на поў нач  
ад лаз ні сядзі бы № 36.

Культурны пласт мае ма гут насць 0,4 м. Пласт 
ад на род ны па струк ту ры, прад с таў ляе са бой суг лі
нак ка рыч не ва га ко ле ру, ве ль мі ві ль гот ны, кам ка ва
ты. У струк ту ры зямлі за фік са ва ны ка мя ні ды я мет
рам да 0,1 м. Ма ця рык – чыр во ная аднародная глі на. 
Па вер х ня ма це ры ка роўная.

У шурфе зной дзе ны вен ца гар ш ка XVI ст. і дон
ца па лі ва на га на чын ня XVII ст. (мал. 10: 7, 8).

Акрамя шур фоў кі было пра ведзе на ві зу а ль нае 
дас ле да ван не тэ ры то рыі во рыў ных па лей ва кол 
Экі ма ні і збор пад’ёмнага ма тэ ры я лу на ага ро дах. 
Бы ло выс вет ле на, што паза ме жа мі вул. Са до вай 

Мал. 7. Ке ра міч ны посуд XV–XVIII стст. (1, 3–6) і брон за вы грузік ад се ці (2). Тран шэя 8. Экімань
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(заходняй ус к ра і ны вёс кі) на мес цы размяшчэн
ня яб лы не ва га саду ку ль тур ны пласт ад сут ні чае 
(шурф 6 мар кі руе яго за ход нія межы). На пер шай 
над поп лаў най тэ ра се знойдзены пе ра важ на посуд 
ХІХ ст., ме на ві та сю ды па свед чан ні мяс цо вых жы
ха роў скід ва ла ся керамічнае смец це ад ган чар ных 
май с тэр няў таго ж часу (шурф № 4). Шурф № 7,  
у якім прак тыч на не бы ло ар хе а ла гіч ных знахо
дак, выз на чае паў д нё вую мяжу рас паў сюд ж ван ня  
культурнага плас та. Ас ноў ная ко ль касць ар тэ фак

таў бы ла зной дзе на ў ра ё не вул. Пе ра мо гі і На бя
рэж най.

Сярэдняя ма гут насць ку ль тур на га пласта на тэ
ры то рыі бы ло га Экі ман с ка га пасада роў ная 0,4–0,6 м. 
Мак сі ма ль ная глыбіня ку ль тур на га плас та 1,2 м  
і больш за фік са ва на ва ўсход няй частцы Экі ма ні,  
у ра ё не пе рак ры жа ван ня вул. Пе ра мо гі і На бя рэж
най. Пры гэ тым вул. На бя рэж ная за ха ва ла свой на
п ра мак з часоў улад ка ван ня на ёй драў ля на га нас ці лу, 
ве ра год на, у межах XVII–XVIII стст., тое ж маг чы ма 

Мал. 8. Сце на вая кафля (1, 2). Ся рэдзі на XVII ст. Тран шэя 8. Экі ма нь
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Мал. 9. Кафля з вы я вай ма наг ра мы Ан то нія Ся ля вы. Ся рэдзі на XVII ст. Траншэя 8. Экі ма нь
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сказаць і пра раз мяш чэн не драў ля ных да моў, якія 
тра ды цый на, пры нам сі на пра ця гу ХХ ст., будавалі 
не пас рэд на ўздоўж зга да ных вуліц.

Культурны пласт XVI–XVIII стст. ад на род ны, 
без стра тыг ра фіч ных раз ры ваў, што свед чыць пра 
ад нос на невялікую ін тэн сіў насць жыцця і бу даў ні
чай дзей нас ці ў па раў нан ні з сін х рон ны мі па часе 
нап лас та ван ня мі пра ва бя рэж ных пасадаў По лац ка. 
Най больш ран нія ар тэ фак ты з Экі ма ні (керамічны 
по суд, цэг ла) свед чаць пра па ча так за ся лен ня яе тэ
ры то рыі ў ме жах XV ст. 

Такім чынам, ме жы ста ра жыт на га Экі ман с ка га 
па са да аб ме жа ва ны сядзі ба мі, раз меш ча ны мі на су

час ных вул. Перамогі, На бя рэж най і Са до вай. Тэ ры
то рыя рас паў сюд ж ван ня ку ль тур на га пласта ахоп
лі вае ка ля 7 га.

Ар хе а ла гіч ныя знаходкі. Зной дзе ная ў шур 
фе 1 цагліна па ме рам (31 × 15 × 4,5) см, мак сі ма
ль на прыб лі жа ная да па ме ру плін фы, па пя рэд не 
мо жа да та вац ца XVI ст. і з’яў ля ец ца самай ран няй  
з вы яў ле ных у По лац ку. Ра ней у Запалоцці бы ла 
дас ле да ва на печ, зроб ле ная з цэг лы і гар ш ко вай 
каф лі, якая да ту ец ца XV ст. Цэгла з гэ тай печы мае 
па мер, бліз кі да зной дзе на га ў Экі ма ні: шы ры ня да 
20 см, таў ш чы ня ад 3 да 4 см [2]. Па ўсёй ве ра год
нас ці ка вал кі па доб най цэг лы П. А. Ра па порт пры

Мал. 10. Ке ра міч ныя вы ра бы XV–XVIII стст. (1–14). Шур ф 5. Экі ма нь
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няў за плін фу пад час по шу каў пад мур каў царквы 
св. Ге ор гія.

Найбольш ран нія ке ра міч ныя гар ш кі, вы яў ле
ныя пад час ар хе а ла гіч ных дас ле да ван няў, на ле жаць 
да ты пу V паводле Г. В. Шты ха ва і да таваны ХIV–
XVІ стст. (мал. 11: 3, 4) [18, с. 82]. Большасць вен
цаў гар ш коў да таваны ў ме жах кан ца XV – XVII ст.  
і на ле жаць да груп 1 і 2 [3, с. 103–104].

Таксама зной дзе ны сталовы по суд: та лер кі 
(мал. 11: 5) і паў міс кі (мал. 7: 6) XVII ст., па лі ва ны 
посуд XVII–XIX стст. (мал. 11: 11, 12).

Кафля з выявай ма наг ра мы по лац ка га ар хі е піс
ка па і ўні яц ка га міт ра па лі та Антонія Ся ля вы зной
дзе на ў адзін ка вым эк зэм п ля ры і прад с таў ляе вя лі

кую ці ка васць. Каф ля мае па мер 17 × 17 см, пакрыта 
зя лё най па лі вай са сля да мі пазнейшай вап на вай 
тын коў кі. Вы я ва пе ра дадзе на не вы со кім рэльефам 
(мал. 9).

Выява ма наг ра мы – ла цін с кія лі та ры «A» і «S» – 
змеш ча на ў полі вян ка. Рамка зя лё на па лі ва най каф
лі з ад ным уступам, што свед чыць пра час яе вы ра бу 
ў ме жах другой чвэр ці–ся рэдзі ны XVII ст. (вядома, 
што Ан то ній Ся ля ва памёр у 1655 г.). Ра зам з гэ тай 
каф ляй бы ла зной дзе на вы раб ле ная ў ме жах трэ цяй 
чвэр ці XVII ст. ра мач ная каф ля з вы я вай ар ла ў ге
ра ль дыч най пас та ве (сімвал велічы дзяр жа вы) і каф
ля з вы я вай грон ак ві наг ра ду (мал. 8). Рэ зі дэн цыя 
по лац ка га ар хі е піс ка па раз мяш ча ла ся на Верхнім 

Мал. 11. Ке ра міч ныя вы ра бы XV–XVIII стст.: 1–6 – шурф 6; 7, 8 – шурф 7. Экімань
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зам ку, та му, маг чы ма, што каф ля з вы я вай ма наг ра
мы належала прыз на ча на му Сялявай у 1646 г. нас та
я це лю хра ма св. Ге ор гія Ва сі лію Ні кі фа ро ві чу, пра 
што га вор ка пой дзе ні жэй.

Прадукцыю по лац кіх ган ча роў XVIII–ХІХ стст. 
маг чы ма выз на чыць па ар тэ фак тах з шур фа № 4 
(кафля, керамічныя гру зік ад се ці і дзі ця чая цац
ка) (мал. 6).

Прыкладам па ха ва ль на га адзен ня дзяў чын кі
не маў ля з па ха ван ня 3 шур фа 1 з’яў ля юц ца рэш т кі 
тка ні ны (галаўнога ўбо ру?), у якую была ўпле це
на ніць з ка ля ро ва га металу (бронзы) (мал. 4: 3, 4). 
Кальцо ды я мет рам 2,3 см, шы ры нёй 0,5 см, зроб ле
нае з бя рос ты, свед чыць пра ап ра нан не дзяўчынкі 
ва ўбор ма ла дой (мал. 4: 1). Рэшткаў тру ны не за
фік са ва на, ак ра мя цвіка даў жы нёй 3 см з ка вал ка мі 
дрэва (мал. 4: 2).

Такім чынам, са мыя раннія адзін ка выя фраг
мен ты вен цаў гар ш коў, зной дзе ныя пад час шур фоў
кі і збо ру па д ’ ём на га ма тэ ры я лу ў Экі ма ні, да ту юц
ца XIV–XVІ стст. Найбольш ве ра год ная ніжняя да та 
зной дзе ных вен цаў гар ш коў па су куп нас ці ар тэ фак
таў – XV ст. Ас ноў ная гру па ар тэ фак таў мае да та
ван не ў ме жах XVI–XVIII стст. 

Выключэннем з’яў ля ец ца крыжэн кал пі ён ХІІ ст. 
(згаданая вы пад ко вая зна ход ка Н. С. Ба ра вік) (мал. 12). 
Ад нак раз мяш чэн не побач з мес цам зна ход кі цар
к вы св. Ге ор гія свед чыць, што крыж на ле жаў ся м ’і 
свя та ра і пе ра да ваў ся па спад чы не на пра ця гу мно
гіх ста год дзяў, па куль не быў згуб ле ны.

Месца Экімані ў са цы я та паг ра фіч най струк-
ту ры По лац ка. Та кім чы нам, у вы ні ку ар хе а ла гіч
ных даследаванняў у 2009 г. бы лі выз на ча ны час 
ут ва рэн ня ку ль тур на га плас та на тэ ры то рыі бы ло
га Экі ман с ка га па са да (другая палова XV – XIX ст.)  
і тэ ры то рыя яго за ля ган ня (7 га). Асоб ныя ка тэ го
рыі вы яў ле ных ар хе а ла гіч ных аб’ектаў (пахаванні, 
пад мур кі, нерухомыя ар тэ фак ты) даз ва ля юць вы
с вет ліць са цы я та паг ра фіч ную струк ту ру пасада. 
Ат ры ма ныя падчас рас ко пак даныя ста ла маг чы ма 
су пас та віць з пі сь мо вы мі кры ні ца мі па гіс то рыі Экі
ман с ка га па са да.

У полацкай рэ ві зіі 1552 г. Экі мань згад ва ец ца 
як па ся лен не з раз ві тай та паг ра фіч най струк ту рай, 
улас на па сад. Такім чы нам, з мо ман ту зас на ван ня 
па ся лен ня (пра гэта ўпэў не на свед чаць даныя ар
хе а ло гіі) да ся рэдзі ны XVI ст. прай ш ло не больш  
за 50–80 гадоў. Гэ та значыць, што за ся лен не дадзе
най тэ ры то рыі маг ло адбыцца не іна чай як цэн т ра
лі за ва на і, ві даць, пра цэс пе ра ся лен ня быў добра 
ар га ні за ва ны.

Што заставіла людзей пе ра ся ліц ца ў Экі мань? 
Ад каз зна ходзім у пі сь мо вых крыніцах. У маі і жніў
ні 1518 г. мас коў с кія вой с кі ў чар го вы раз спа лі лі 
Вя лі кі і Запалоцкі па са ды і пар кан [15, с. 192–196] 
(дагэтуль па сад вы па ль ваў ся ў 1508 і 1513 г.). Пас ля 

гэ тых падзей на се ль ніц т ва па са даў, якое было пад 
ула дай ба яр і ду ха вен с т ва, вымушана бы ло па кі
нуць свае дво рыш чы ў го радзе і разысціся. Мес цы, 
ку ды яны ра зыш лі ся, у кры ні цах не паз на ча ны, ад
нак ёсць усе пад с та вы сцвярджаць, што іх шлях быў 
на кі ра ва ны на ле ва бя рэж жа Дзві ны, а мяжа рас ся
лен ня ахоп лі ва ла Экі ман с кі і Крыў цоў пасады (паза 
ме жа мі мяс тэч ка Сла ба ды і Вос т ра ва). Юры дыч ная 
за леж насць гэ тых людзей ад баярства ад люс т ра ва
на ў та по ні мах Экімані – Ба яр ш чыз на, вул. Ба яр
с кая. Паз ней, з кан ца XVI ст., на се ль ніц т ва Экі ма ні 
зас та ва ла ся пад юры ды кай езу іц ка га ка ле гі у ма. Вы
год нае раз мяш чэн не Экіманскага па са да на ле вым 
бе ра зе Дзві ны на знач ным ад да лен ні ад Верхняга 
зам ка (асноўнай мэты час тых за хоп ніц кіх па хо даў 
на По лацк у XVI–XVII стст.) ра бі ла пасад ве ль мі 
пры ця га ль ным для жыц ця.

Пачатак гэтага пе ра ся лен ня так са ма маг чы ма 
выз на чыць дас тат ко ва ўпэў не на. У пры ві леі По лац ку 
на маг дэ бур г с кае права 7 кас т рыч ні ка 1498 г. Аляк
сан д ра Ягелончыка выз на ча ны ка тэ го рыі ба яр с кіх, 
мяш чан с кіх і «папоўскіх» людзей, якія «живут(ь) 
за Дви ною, так и тые, ко то рые з другое сто ро ны 

Мал. 12. Крыжэн кал пі ён ХІІ ст. Экі ма нь
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реки Дви ны и на острове меш ка ют(ь)» (тут і да лей 
вылучана аў та рам. – Д. Д.). У тэк с це дру го га пры
ві лея на маг дэ бур г с кае права Жы гі мон та Ста ро га  
27 жніўня 1509 г. (датуецца па вод ле Г. Л. Ха раш
ке віч) на зы ва юц ца «вси ме ща не, и чорные люди,  
и всяк ие зак ладни, так тые, ко то рые меш ка ють  
в зам ъ ку, и около зам ъ ку, так теж и тые за Дви ною 
и на всяких местъцох в мести нашом По лоц ъ ком,  
за вл(а)д(ы)кою, и за игу ме нью, и за кн(я)зи и за бо я 
ры, и за игу ме ны и за по пы, на всих мес т цох  
ц(е)рк(о)в(н)ых и кн(я)зьских и бо яръских» [13, с. 57]. 
Такім чы нам, у 1498 і 1509 г. згад ва юц ца людзі, якія 
бы лі пад на ча ле ны ба я рам і ду ха вен с т ву, і пра жы
ва лі на тэ ры то рыі левабярэжнай час т кі По лац ка.  
У 1552 г. залежныя ад Ва сі лея Карценя трыц цаць 
мяш чан, якія «з местом тяг нуть», скла да юць усё на
се ль ніц т ва Крыў цо ва га па са да [12, с. 148].

Паводле рэвізіі 1552 г. на ўлас ных зем лях у Экі
ма ні жы лі то ль кі два меш ча ні ны, на мяш чан с кай 
зям лі – адзін, на шля хец кіх – ча тыр нац цаць, ас тат
нія ся лі лі ся на царкоўных зем лях [12, с. 26].

У 1650я гады меў раз га лі на ва ную ву ліч ную 
сет ку. Тут раз мяш ча лі ся вул. Баярская, Ві лен с кая, 
Езе нь с кая, а таксама мяс цо васць Ба яр ш чы на з вул. 
Вя лі кай [10]. Да таго ж Экі ман с кі па сад меў улас
ны ры нак. Наз ва вул. Ві лен с кай свед чыць пра на 
 яў насць ад най мен най да ро гі паза ме жа мі па са да. 
Пра ана ла гіч ную да ро гу па ве дам ля ец ца ў апі сан
ні па хо да Іва на IV на Полацк 1563 г. «за Двиною же 
ре кою на Вилен с кои до ро ге… против Як и ман с к ие 
сло бо ды» [9, с. 306].

У 1774 г. на езу іц кім фа ль вар ку Экі ма ні ра зам  
з Вос т ра вам быў раз меш ча ны 121 дом (на 726 ча ла
век), мяс тэч ка цяг ну ла ся ўздоўж Дзві ны на дзве мі
лі, а ўшы ры ню на адну мілю «а мес ца мі болей ці ме
ней… ля жыць тое мяс тэч ка ад сла ба ды Бе ль чыц кай 
у ¼ мілі». У Экі ма ні бы ло ча ты ры карчмы: Пят ніц
кая, Хо це віч с кая і Па лю да віч с кая [20, с. 2–3, 24–25], 
а чац вёр тая кар ч ма бы ла пры ват ная, альбо во ль ная 
[16, с. 55].

Паводле даных пі сь мо вых кры ніц XVII–
XVIII стст. вя до ма, што на тэ ры то рыі Экі ман с ка га 
па са да раз мяш ча лі ся касцёл і цар к ва. Так, у 1646 г. 
міт ра па літ Ан то ній Сялява прыз на чыў нас та я це лем 
цар к вы св. Ге ор гія за го ра дам Васілія Ні кі фа ро ві ча 
[1, с. 208–209]. Па вод ле «Люстрацыі 1774 г.» Экі
мань з’яў ля ла ся по лац кім мяс тэч кам (такі ж ста тус 
меў і Вос т раў), але раз г ля да ец ца ра зам з дзе вяц цю 
фа ль вар ка мі полацкіх езу і таў [20, с. 2]. Экі ман с
кія мяш ча не бы лі пры пі са ны да езу іц ка га ка ле гі у
ма. На тэ ры то рыі Экі ман с ка га па са да раз мяш чаў ся 
«драўляны касцёл без рэ зі дэн цыі для ксян дза», была 
і пры ход с кая цар к ва з вя лі кім за ез д жым до мам. Гэ
ты дом меў «пакой» і му ра ва ныя скляпы, ка ля дома 
раз мяш ча лі ся «спустошаныя» ста до лы з пры чы ны 
ўтры ман ня ў іх ра сій с ка га лазарэта. Адз на ча ец ца, 

што Экі мань «пры аб раз цо вым ра сій с ка га сал да та 
абы ход жан ні прыйшло да цал кам мі зэр на га ста ну» 
і ў па раў нан ні з ін шы мі фа ль вар ка мі была не са май 
гус та на се ле най і пры быт ко вай [20, с. 3].

У пісьмовых кры ні цах не паз на ча ец ца наз ва 
кас цё ла і цэр к ваў XVII–XVIII стст. Су час ныя на
се ль ні кі Экі ма ні не памятаюць наз вы царквы, якая 
бы ла на паў раз бу ра на падчас ба я вых дзе ян няў 1944 г.  
і кан чат ко ва зніш ча на пас ля вайны. У «Даведцы 
ад дзе ла ахо вы пом ні каў ар хі тэк ту ры ўпраў лен ня 
па спра вах ар хі тэк ту ры пры СНК БССР аб раз бу
рэн ні і ра ба ван ні гіт ле раў с кі мі аку пан та мі гіс та рыч
ных пом ні каў ар хі тэк ту ры на тэ ры то рыі Бе ла ру сі  
ў 1941–44 гг.» экі ман с кі храм згад ва ец ца як «вы
строенный в 1737 г. и яв ля ющ и й ся древ нейшим де
ре вян ным со о ру жен ием го ро да» [11, с. 488]. П. А. Ра
па порт у спра ваз да чы аб ар хе а ла гіч ных дас ле да ван
нях згадвае Ге ор гі еў с кую цар к ву, ка ля якой ён іх  
і пра водзіў [14, с. 24].

З тэксту копіі ін вен та ру Экі ман с кай пра вас лаў
най цар к вы, зроб ле най Ві кен ці ем Мя ніц кім у па чат
ку ХХ ст., вынікае, што цар к ва ў мяс тэч ку Экі ма нія 
ме ла наз ву ў гонар св. Ге ор гія. У 1853 г. гэтая цар к ва 
бы ла пе ра бу да ва на1 з ка та ліц ка га касцёла, уз ведзе
на га ў 1736 г. [19, арк. 114]. Гэ ты кас цёл, ві даць, быў 
па бу да ва ны на мес цы аднайменнай уні яц кай царк
вы, зга да най ў да ку мен це 1646 г. і, маг чы ма, раз бу
ра на га пад час вай ны 1654–1667 гг.

Царква ўяўляла са бой кры жо ваку па ль ны драў
ля ны храм на ка мен ным пад мур ку з ад ным ку па лам 
і зва ні цай. Па бу да ва на ў ві зан тый с кім сты лі, дах 
кры ты гон тай [19, арк. 114]. У царкве над царскімі 
ва ро та мі зна ходзіў ся аб раз Ка зан с кай Бо жай Маці, 
які ша на ваў ся мясцовымі жы ха ра мі як цудадзейны. 
Аб раз ут рым лі ваў над піс «Образъ Ка зан с кія Бо жія 
Ма тери, 1637 года, ок тяб ря 29 дня». У цар к ве раз
мяш ча лі ся на пра вай сця не аб раз св. Георгія, на ле
вай – св. Мі ка лая, абодва зроб ле ныя «ў вя лі кіх па
ме рах, са срэб ра ны мі ша та мі, ста ра жыт на га ма ля
ван ня» [19, арк. 114].

У копіі ін вен та ру Мяніцкага згад ва ец ца так са
ма ста ра жыт ная уні яц кая цар к ва св. Мі ка лая, якая 
зна ходзі ла ся не па да лёк ад цар к вы св. Ге ор гія і бы ла 
зруй на ва на ў ся рэдзі не ХІХ ст. Цар к ва мела 4 зва ны: 
два вя лі кія, ад лі тыя ў 1776 і 1881 г., два малыя, не
да та ва ныя. Яны бы лі без над пі саў. Звон, які ад лі ты 
ў 1776 г., ут рым лі ваў два над пі сы: «Me fecit Johann 
August hetzel anno 1766 in Riga» і «Roku 1766 ten dzwon 
odlowani z bractwa do cerkwi Ekimanskiey Swientego 
Mikolaia» [19, арк. 114]. Гэты звон ві да воч на паходзіў 
з бы лой уні яц кай цар к вы св. Мікалая і быў ад лі ты  
за кошт экіманскага мі ка ла еў с ка га брац т ва.

Да парафіі мі ка ла еў с кай цар к вы на ле жа лі шмат
лі кія пры хо ды, час т ка якіх у 1778 г. бы ла ад дадзе на 

1 Перабудова адбылася за кошт купца Кудрашова 
з г. СанктПецярбургу.
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по лац кай Ба ры саг леб с кай (у тэк с це ін вен та ру па
мыл ко ва вызначана «Багаяўленскай») цар к ве на Ка
ба ку [19, арк. 114, 114адв.]. 

Такім чынам, маг чы ма выз на чыць, што вы яў ле 
 ныя падчас ар хе а ла гіч на га вывучэння 2000 і 2009 г.  
пад мур кі і цвін тар на ле жа лі драў ля най уні яц кай 
цар к ве св. Мікалая, якая бы ла раз бу ра на ў сярэдзіне 
ХІХ ст. Час яе бу даў ніц т ва застаецца не выс вет ле
ным, ад нак маг чы ма мер ка ваць, што яно ад бы ло ся 
пас ля Ін ф лян ц кай вайны, маг чы ма, на пад мур ку цар
к вы св. Іа а кі ма і Ган ны (аб гэ тай царкве іс нуе то ль кі 
ад на згадка ў по лац кай рэвізіі 1552 г.). Уні яц кая цар к ва 
св. Ге ор гія, зга да ная ў пі сь мо вых кры ні цах ся рэдзі ны 
XVII ст., у 1736 г. пе ра бу да ва ная ў кас цёл, а ў 1863 г. –  
ў пра вас лаў ную царкву, пра іс на ва ла да 1944 г.

Рэшткі па ха ван няў, ус к ры тых не пас рэд на ка ля 
пад мур каў бы лой Мі ка ла еў с кай царквы, улад ка
ва ны ана ла гіч на мо гіл кам на полацкім га радзіш чы  
і на ле жа лі каталіцкаму (ці уні яц ка му?) на се ль ніц т ву 
XVII–XVIII стст. (арыенціроўка кас ця коў галавой 
на паў ноч ны за хад, на яў насць роз на ча со вых па ха
ван няў у ме жах адной ма гі лы). Полацкі кра яз на вец 

І. П. Дэй ніс свед чыць пра іс на ван не на экі ман с кім 
цвін та ры «нізкіх ка мен ных кры жоў», ад якіх сён ня 
за ха ваў ся толькі ма лю нак [5, с. 11].

Кафля з выявай ма наг ра мы по лац ка га ар хі е піс
ка па і уні яц ка га міт ра па лі та Антонія Ся ля вы, зной
дзе ная ка ля разбуранай у 1944 г. цар к вы ў адзін ка
вым эк зэм п ля ры, прад с таў ляе вя лі кую цікавасць. 
Рэ зі дэн цыя по лац ка га ар хі е піс ка па раз мяш ча ла ся 
на Вер х нім замку, та му каф ля з вы я вай ма наг ра мы 
на ле жа ла прыз на ча на му Ся ля вай у 1646 г. нас та я це
лю хра ма св. Ге ор гія Ва сі лію Ні кі фа ро ві чу.

Такім чынам, Экі ман с кі па сад па чаў фар мі ра
вац ца нап ры кан цы XV ст. за кошт пе ра ся лен цаў  
з Вя лі ка га і За па лоц ка га па са даў По лац ка. Гэта па
ц вяр д жа юць археалагічныя да ныя і звес т кі пі сь
мо вых кры ніц. З кан ца XVI ст. Экі мань з’яўляецца 
най буй ней шай юры ды кай езуітаў, зга да най у люс т 
 ра цыі 1774 г. як фа ль ва рак. Экіманскі па сад меў раз
га лі на ва ную ву ліч ную сет ку, улас ны ры нак, эле мен
ты га рад с кой ін ф рас т рук ту ры і адыг ры ваў важ ную 
ро лю ў са цы я ль наэка на міч ным раз віц ці По лац ка 
XVI–XVIII стст.
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Резюме

Д. В. Дук

Экимань в соц ио то пог раф и чес кой струк ту ре По лоц ка  
XV–XVIII вв.

Статья пос вя ще на историкоар хе о лог и чес ко му иссле до ван ию быв ше го по лоц ко го по са да и юридики по лоцких  
иезуитов – Эк и мани. Тер ри тор ия ле во бе реж ных Эк и ман с ко го и Кри в цо во го посадов По лоц ка яв ля ет ся наи ме нее изу
чен ной в ар хе о лог и чес ком пла не. Хро но лог и чес к ие рамки иссле до ван ия ох ва ты ва ют XV–XVIII в. Впер вые пред с тав
ле ны итоги археологического изу чен ия на тер ри тории Эк и мани. Сде лан ар гу мен т и ро ван ный вывод о вре мени (конец 
XV в.) и при ч и нах за се лен ия Эк и мани (переселение зав и с и мо го от бояр на се лен ия Вел и ко го и За по лоц ко го посада 
вследствие час тых войн и раз ру шений основной тер ри тории посада воз ле Вер х не го Зам ка). На ос но вании дан ных ар хе
о лог и ческих и пись мен ных источников пред с тав ле ны но вые дан ные о соц ио то пог раф и чес кой структуре по са да, раз ме
щении па мят н и ков ку ль то во го зод чес т ва.

Summary

D. Duk

Eciman as a part of social and topography structure of Polotsk  
in the 15th–18th centuries

Article is devoted to historical and archaeological studying the former suburb of Polotsk and ownership of Polotsk 
Jesuits – Eciman. The territories of such leftbank suburbs of Polotsk as Eciman and Krivtsov are the least archeologically 
investigated. Chronological frameworks of research cover the 15th–18th centuries. For the first time results of archaeological 
studying on the territory of Eciman are presented. It is drawn the given reason conclusion on time (late 15th century) and the 
reasons of settling of Eciman (resettlement of the dependent population of the suburbs of Great Zapolot’e owing to frequent 
wars and destructions the main territories near the Upper Custle). On the basis of the given archaeological and written 
sources new data are presented as about social and topography structure of suburbs as accommodation of monuments  
of religious architecture.

Паступіў 24.02.2011
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І. У. Ма га лін с кі, На цы я на ль ны По лац кі гіс то
ры каку ль тур ны му зейза па вед нік, стар шы на
ву ко вы суп ра цоў нік на ву ко варэс таў ра цый на га 
аддзела (г. По лацк)

Выт вор чыя юве лір ныя ком п лек сы ста ра жыт на га Полацка 
(X–XVII стст.)

Уводзіны. Шмат га до выя ар хе а ла гіч ныя дас ле
да ван ні на тэ ры то рыі По лац ка далі ба га ты ма тэ ры
ял для рэ кан с т рук цыі роз ных бакоў ма тэ ры я ль най 
ку ль ту ры па ла чан. У межах ста ра жыт на га горада 
былі вы яў ле ны рэш т кі раз ві той ювелірнай выт вор
час ці. Вы со кая кан цэн т ра цыя ар тэ фак таў, звязаных 
з дадзе ным відам ра мес най дзейнасці, даз ва ляе ад
но сіць По лацк да лі ку буй ней шых ювелірных цен т
раў бе ла рус кіх зямель эпо хі Ся рэд не вя коўя. 

У кантэксце вы ву чэн ня гіс то рыі ста ра жыт на га 
юве лір на га ра мяс т ва асаб лі вае зна чен не мае ана ліз 
выт вор чых ювелірных ком п лек саў, якія бы лі зной
дзе ны у межах го ра да і ад люс т роў ва юць асноўныя 
за ка на мер нас ці раз віц ця дадзенага на кі рун ку ра мес
най дзей нас ці. За пе ры яд ар хе а ла гіч на га вы ву чэн ня 
По лац ка на яго тэрыторыі бы ло зной дзе на пяць та
кіх ком п лек саў. Ма тэ ры я лы, ат ры ма ныя пад час іх 
вы ву чэн ня, даз ва ля юць рэ кан с т ру я ваць асноўныя 
эта пы выт вор час ці вы ра баў з ка ля ро вых ме та лаў, 
вы я віць ад мет ныя ры сы ста ра жыт на га полацкага 
ра мяс т ва, пра са чыць ды на мі ку змянення асар ты
мен ту юве лір ных вы ра баў.

Пад тэрмінам «вытворчы ком п лекс» мы ра зу
ме ем су куп насць ад на ча со вых хра на ла гіч ных і тэ
ры та ры я ль на блізка раз меш ча ных па бу доў, а так са
ма прастору, што іх акружае, ха рак тар знаходак на 
якой указ вае на іс на ван не на дадзе ным участку вы
т вор чай дзейнасці [11]. У гэ тым сэнсе аб ’ ём паняцця 
«выт вор чы ком п лекс» роў ны аб’ёму тэр мі на «май с
тэр ня». Та кім чынам, гэ тыя два паняцці будзем вы
ка рыс тоў ваць у якас ці сі но ні маў.

Пытанні вы лу чэн ня кры тэ ры яў выт вор чых юве
лір ных ком п лек саў не раз уз ні ма лі ся ў спе цы я ль най 
лі та ра ту ры [4, с. 25; 9; 10; 12, с. 377; 13; 14; 16, с. 448; 
17, с. 213]. У су вя зі з гэ тым аб мя жу ем ся прос тым 
пе ра лі чэн нем ас ноў ных маркёраў юве лір ных май с
тэр няў, якія даз ва ля юць надзей на атаясамліваць той 
ці ін шы ком п лекс пабудоў з па доб ным выт вор чым 
аб ’ ек там. Да лі ку най больш важных ха рак та рыс тык 
ювелірных май с тэр няў вар та ад нес ці нас туп ныя:  
1) спе цы я ль ны набор ін с т ру мен таў (ліцейныя фор
мы, тыг лі, льячкі, ме та ліч ны ін с т ру мен та рый); 
2) га то выя рэчы і ады хо ды выт вор час ці; 3) сыравіна 
для вырабу прад ме таў з ка ля ро вых ме та лаў. 

Сярэдневяковыя юве лір ныя май с тэр ні бы лі вы
яў ле ны ў мно гіх бе ла рус кіх гарадах. Іх аб ’ яд ноў вае 
пры сут насць у межах ад ной сядзі бы ком п лек су 
ар тэ фак таў, якія ўказ ва юць на ха рак тар за нят каў 
яе жы ха роў. Так, у Ві цеб с ку былі вы яў ле ны сляды 

іс на ван ня дзвюх юве лір ных май с тэр няў, якія фун к
цы я на ва лі на тэ ры то рыі го ра да ў XIII ст. У іх зной
дзе ны фраг мен ты тыгляў з на цё ка мі ка ля ро ва га ме
талу, юве лір ныя уп ры га жэн ні, бра ка ва ныя вы ра
бы [3, с. 122]. 

Відавочна, што на яў насць уся го на бо ру ха рак
тэр ных прык мет у ме жах ад на го ком п лек су па бу доў 
фік су ец ца дас тат ко ва рэд ка. У су вя зі з гэ тым на іс на
ван не ювелірнай май с тэр ні можа ўказ ваць кам бі на
цыя то ль кі не ка то рых найбольш значных прык мет 
(напрыклад, вы яў лен не на тэ ры то рыі ад ной сядзі бы 
лі цей ных форм і ады хо даў выт вор час ці, ці тыг ляў  
і ме та ліч ных ін с т ру мен таў – пін цэ та, юве лір ных аб
цу гоў і інш.).

У матэрыялах ар хе а ла гіч ных рас ко пак По лац ка 
дас тат ко ва час та сус т ра ка юц ца сля ды выт вор час ці 
вы ра баў з каляровых ме та лаў (тыглі, сы ра ві на, ме
та ліч ны ра мес ны ін с т ру мен та рый, ад хо ды выт вор
час ці). Між тым ла ка лі за цыя асоб ных май с тэр няў 
на ас но ве не ка ль кіх зна хо дак, не звя за ных з кан к
рэт ны мі ком п лек са мі па бу доў, да якіх яны адносяц
ца, не зу сім ап раў да на [7, мал. 59]. У сувязі з гэ тым  
у дадзе ным ар ты ку ле пры водзіц ца ха рак та рыс
ты ка толькі сядзіб ных комплексаў, у ме жах якіх 
быў вы яў ле ны не аб ход ны на бор ар тэ фак таў, які 
ўказвае на іс на ван не на дадзе ным учас т ку вы 
т вор чай дзей нас ці па вы ра бу прад ме таў з ка ля ро
вых металаў.

Асноўная час т ка. На пад с та ве ма тэ ры я лаў 
ар хе а ла гіч ных дас ле да ван няў на тэ ры то рыі По лац
ка ў ме жах горада мож на ла ка лі за ваць не менш пяці 
выт вор чых ювелірных ком п лек саў (табліца).

У 1961–1962 гг. у Полацку на тэ ры то рыі Вер х
ня га зам ка пра водзі лі ся ар хе а ла гіч ныя дас ле да ван
ні пад кі раў ніц т вам В. Р. Тарасенкі і Г. В. Штыхава. 
Рас коп III (агульная плош ча 320 м2), які быў пры вя
за ны да рас ко па II (1959–1960 гг.), раз мяш чаў ся ва 
ўсход няй час т цы Верхняга зам ка ў двары По лац кай 
між ра ён най ба ль ні цы [20, с. 1; 21, с. 1]. Усяго ў ме
жах так званага ус ход ня га раскопу (агульная назва 
рас ко пу II і рас ко пу III) было вы яў ле на XIV бу даў
ні чых га ры зон таў, якія ад люс т роў ва лі ас ноў ныя за
ка на мер нас ці раз віц ця по лац ка га драў ля на га бу даў
ніц т ва ў ся рэд невяковы перыяд [26, с. 37].

У кантэксце на ша га дас ле да ван ня асаб лі вую 
ці ка васць вык лі ка юць па бу до вы VI і IX бу даў ні
чых га ры зон таў, у межах якіх ўяў ля ец ца маг чы
мым ла ка лі за ваць асобныя выт вор чыя юве лір ныя 
ком п лек сы.
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Пабудовы VI бу даў ні ча га га ры зон ту за гі ну лі 
ў моц ным па жа ры. Ас но ву планіроўкі га ры зон ту 
скла да ла ву лі ца, ці скры жа ван не да рог. Ме на ві та 
гэтаму га ры зон ту адпавядае вер х ні нас ціл мас та вой. 
У яго ме жах асаб лі вую цікавасць выклікае па  бу до 
 ва 6К (№ 6 па вод ле палявой да ку мен та цыі) і спа да
рож ныя ёй кан с т рук цыі 6Л і 6М. Су куп насць ма тэ
ры я лаў, вы яў ле ных пад час іх рас чыс т кі, дае пад с та
вы для ат ры бу цыі сядзі бы ў якас ці выт вор ча га юве
лір на га ком п лек су.

Пабудова 6К (4 × 4 м) з’яў ля ла ся жы лой і паў ноч
ным фа са дам вы ходзі ла на вуліцу. Увесь ком п лекс 
ўяў ляў сабой трох ч лен ную струк ту ру, выцягнутую 
ўздоўж восі поў нач–поў дзень. Не пас рэд на на вуліцу 
вы ходзі ла амаль квад рат нае ў плане жы лое па мяш
кан не, ад якога за ха ваў ся то ль кі вянок зру ба, які 
раз меш ча ны на чурбанах (с усходняга бо ку іх сем). 
Па ся рэдзі не зруба ў нап рам ку поўнач–поў дзень па
мяш кан не падзе ле на лагай з рэш т ка мі падлогі на ёй. 
У вуглу па бу до вы зной дзе ны дзве ка мен ныя лі
цей ныя формы. 

З паўднёвага бо ку ад гэтай кан с т рук цыі за ха ваў
ся нас ціл з аб га рэў шых круглых бяр вен няў (сені). 
Бяр вен ні былі пак ладзе ны на ла гі, якія ля жа лі на 

зям лі. На за хад ад кан с т рук цыі зна ходзі лі ся рэшткі 
не вя лі ка га нас ці лу (рэшткі ганка). 

Да сеняў з поў д ня прымыкала клець. За ха ва
насць яе рэшткаў дрэн ная. Па бу до ва руб ле на «ў аб ло», 
за ха ва ла ся частка нас ці ла пад ло гі. У ме жах дадзе
най кан с т рук цыі знойдзены злі так свін ца. Каля за
ход няй сця ны жы ло га до ма вы яў ле ны рэшткі варот 
(шырыня – 1,7 м). Уш чы ль ную да ўсход няй сцяны 
пра ходзіў вос т ра кол, які аддзяляў ком п лекс ад су
сед няй сядзі бы. Па ру бач ная дата аднаго са слупоў 
ва рот – 1276 г. На дум ку Г. В. Штыхава, гэ тыя па
бу до вы ўяў ля юць сабой уза е маз вя за ны ком п лекс ха
та–се ні–клець [26, с. 41]. 

Вялікую ці ка васць выклікае на бор ар тэ фак таў, 
вы яў ле ных на тэ ры то рыі сядзібнага ком п лек су.  
Ак ра мя ўжо адзначаных вы шэй дзвюх лі цей ных 
форм (пабудова 6К) і зліт ка свін ца (пабудова 6М)  
у ме жах гэ та га ком п лек су бы лі вы яў ле ны яшчэ два 
ка вал кі свін ца, два тыглі для плаў кі ка ля ро вых 
металаў, мед ны выраб і фраг мент пярсцёнка [21, с. 9]. 
Та кі на бор знаходак даз ва ляе з упэў не нас цю су ад
но сіць дадзе ную су куп насць па бу доў з выт вор чым 
юве лір ным комплексам, які іс на ваў на мес цы рас ко
пу ў дру гой па ло ве XIII ст.

Характарыстыка вытворчых ювелірных комплексаў з тэрыторыі Полацка X–XVII ст.

№ Месца, час 
выяўлення Дата

Інструменты вытворчасці
Сыравіна, нарыхтоўкі  
і адходы вытворчасці Гатовыя вырабыдля

ліцейнай справы
для механічнай 

апрацоўкі

1. Верхні замак, 
1961–1962 гг.

II палова XIII ст. 2 ліцейныя фор
мы, тыглі для 
плаў кі ка ля ро
вых металаў

– Злітак свінца, 2 асоб
ныя кавалкі свінца, 
медны выраб

Фрагмент пярсцёнка

2. Верхні замак, 
1961–1962 гг.

Сярэдзіна XIII ст. Фрагмент лі цей
най формы, тыг
лі для плаўкі ка
ляровых металаў

– 2 фрагменты дроту, 
нарыхтоўка з ла ту
ні, бронзавая плас
цінка, літы бронзавы 
выраб, нарыхтоўка 
на верша свінцовай 
булавы

Віты бранзалет з пет
лепадобнымі кан цамі, 
трайны металічны бран
залет, бронзавы пяр с
цёнак, круглая медная 
бляш ка

3. Вялікі пасад, 
1987–1988 гг.

XII–XIII стст. 2 ліцейныя фор
мы, тыглі, соплы 
горна

Пінцэт, юве лір
ныя вагі, гіркі
разнавагі

Металічны шлак, 
дрот, зліткі свінца, 
нарыхтоўка грыўні  
і інш.

Ліравідныя спраж кі  
(4 экз.), пад ко ва па доб 
ныя фібулы, шмат па  цер
кавае скроневае каль  цо, 
бранзалеты, за ш пількі  
і інш.

4. Ніжні замак, 
1989–1990 гг.

X–XI стст. Больш за 80 фраг
ментаў тыг ляў

2 пінцэты, ка вад
лачка, фрагмент 
ювелірных вагаў, 
гіркіразнавагі

– Крыжцельнік з гру бай 
вы явай Ісуса, спраж кі, 
пад ко ва па доб ныя фі бу
лы і інш.

5. Вялікі пасад,
2005 г.

I палова XVII ст. Больш за 50 фраг
ментаў пла віль
ных тыгляў

Ювелірны ма ла
точакцві кадзёр

Металічны дрот, на
рыхтоўкі «пус епі» 
(20 экз.), бронзавы 
злітак і інш.

Пус епі (32 цэлых экз.), 
5 кручкоў ад каф та на, 
10 іголак, 2 мі нія цюр
ныя іголач кі, та вар ная 
пломба і інш.
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Майстрювелір спе цы я лі за ваў ся на ад ліў ке юве
лір ных уп ры га жэн няў з ка ля ро вых ме та лаў у ка мен
ных ліцейных фор мах. Ві да воч на, што пас ля вя лі ка
га па жа ру, які вы ніш чыў па бу до вы ўся го гарызонту, 
рэш т кі зга рэў ша га ком п лек су не рас чыш ча лі ся, што 
даз во лі ла ў ку ль тур ным слоі выявіць ма тэ ры я лы, 
якія ўказ ва лі на характар за нят каў жыхароў дадзе
най сядзі бы.

Вялікае зна чэн не для аналізу выт вор час ці вы
ра баў з ка ля ро вых ме та лаў мае выяўленне ў ме жах 
«усходняга рас ко пу» яш чэ ад ной юве лір най май с
тэр ні, з якой мож на суаднесці па бу до ву 7М (№ 14 па
вод ле па ля вой да ку мен та цыі), якая па ча ла фун к цы
я на ваць у IX бу даў ні чым га ры зон це, а за гі ну ла ў па
жа ры ў ме жах VII га ры зон та [21, с. 18].

Жылая па бу до ва 7М – адна з най больш доб
раў па рад ка ва ных кан с т рук цый, вы яў ле ных у По
лац ку. Яе па ме ры – 4,7 × 4,7 м. Ад зру ба за ха ва ла ся 
шэсць ніж ніх вян коў агу ль най вы шы нёй ка ля 1 м.  
У выніку дэн д рах ра на ла гіч на га даследавання пяці 
вы пі лаў з роз ных бяр вен няў кан с т рук цыі былі ўста
ноў ле ны іх па ру бач ныя даты – 1243–1245 гг. Па
вод ле на зі ран няў Г. В. Штыхава, па бу до ва 7М іс на 
 ва ла ка ля 20 га доў, што пад ц вяр д жа ец ца дадзе ны
мі дэн д рах ра нала гіч на га датавання кан с т рук цый 6С 
і 6І VI бу даў ні ча га га ры зон ту, якія пе рак ры ва лі 
сядзібу 7М. Пад ра бяз нае апі сан не кан с т рук тыў ных 
асаблівасцей гэ тай па бу до вы пры ведзе на ў ма наг ра
фіі Г. В. Штыхава «Древний По лоцк» [26, с. 45]. 

У 4 м на захад ад азначанай кан с т рук цыі у ме
жах кв. 105 і 113 быў вы яў ле ны развал вуг ляў і лі
цей ных шла каў з нацёкамі сі ня га і ка рыч не ва га ко
ле ру. Разам са шла ка мі вы яў ле ны фраг мент тыг ля. 
Ве ра год на, на гэ тым мес цы ад бы ваў ся працэс вы 
п лаў кі ка ля ро вых ме та лаў у ад к ры тых тыг лях. Раз
мяш чэн не пе чы на вод даль ад сядзібы тлу ма чы ла ся 
пат рэ ба мі пажарнай бяс пе кі [21, с. 21]. 

У межах па бу до вы 7М і по бач ад яе быў вы  
яў ле ны ха рак тэр ны на бор прад ме таў, якія даз ва  
ля юць ата я сам лі ваць дадзе ную кан с т рук цыю з вы
т вор чым юве лір ным комплексам, які іс на ваў на гэ
тай тэ ры то рыі ў ся рэдзі не XIII ст. 

Сярод знаходак асаб лі ва трэ ба адз на чыць ін с т
ру мен ты лі цей ш чы ка – 12 тыгляў (з іх 3 – цэ лыя) 
з на цё ка мі ме та ла на ўнут ра най па вер х ні, аб ло мак 
імі та цый най лі цей най формы; на рых тоў кі і брак 
выт вор час ці – 2 фраг мен ты дро ту (меднага і брон за
ва га), нарыхтоўка з ла ту ні ў выглядзе вуз кай доўгай 
па ла сы, брон за вая плас цін ка, ала вян ны вы раб (ме
тал, які зас тыў у літ ні ку), лі ты бронзавы вы раб  
у выг лядзе трох ву го ль ні ка, по бач з кан с т рук цы яй 
вы яў ле на на рых тоў ка наверша свін цо вай бу ла вы; 
га то выя вырабы – ві ты бран за лет з пет ле па доб ны
мі кан ца мі, трайны ме та ліч ны бран за лет з пет ле
па доб ны мі кан ца мі, брон за вы пярсцёнак, круг лая 
мед ная бляш ка з ар на мен там [26, с. 45]. 

Акрамя слядоў іс на ван ня на дадзе най тэ ры то
рыі юве лір най выт вор час ці ў межах сядзі бы бы лі 
вы яў ле ны свед чан ні за няц ця яе жы ха роў і ін шы мі 
відамі ра мёс т ваў, у пры ват нас ці ап ра цоў кай скуры.

Можна да пус ціць, што май с тэр ня, якая бы ла 
вы яў ле на ў ме жах шос та га будаўнічага га ры зон ту  
і дэн д рах ра на ла гіч на да ту ец ца 1276 г., ге не тыч на 
звя за на з па бу до вай 7М, якая знік ла ў вы ні ку па жа ра 
на ўзроў ні сё ма га га ры зон ту (пабудовы 6С і 6І, якія 
пе рак ры ва юць кан с т рук цыю 7М, ма юць парубач
ную да ту 1265 г.). Та кім чы нам, ве ра год на, юве лір ны 
выт вор чы ком п лекс, які скла да ец ца з па бу доў 6К, 
6Л і 6М, з’яў ля ец ца пра ця гам існавання на но вым 
мес цы па бу до вы 7М. На гэта ўказ вае і на бор зна
хо дак, які выразна ха рак та ры зуе заняткі жыхароў 
абедз вюх сядзіб (фрагменты лі цей ных форм, тыглі, 
сы ра ві на і ад хо ды выт вор час ці). 

Вельмі цікавы выт вор чы юве лір ны ком п лекс, 
які іс на ваў у XII–XIII стст., быў вы яў ле ны на тэ
ры то рыі Вя лі ка га пасада пад час ар хе а ла гіч ных да
с ле да ван няў пад кіраўніцтвам С. В. Та ра са ва ў 1987–
1988 гг. Рас коп кі да лі вя лі кі ма тэ ры ял для вы ву чэн
ня ма тэ ры я ль най ку ль ту ры ста ра жыт ных палачан. 
На дас ле да ва най тэрыторыі ў межах дру го га бу
даў ні ча га га ры зон ту быў вы яў ле ны вялікі сядзібны 
ком п лекс, які скла даў ся з сямі па бу доў, раз меш ча
ных на плош чы 1500 м2 [24, с. 11]. Агу ль ная ха рак
та рыс ты ка комплексу была дадзе на С. В. Та ра са вым  
у спе цы я ль ным дас ле да ван ні [19]. 

На тэрыторыі сядзі бы зной дзе на знач ная ко ль
касць ар тэ фак таў, якія ўказ ва юць на ха рак тар за нят
каў яе жы ха роў. Сярод сля доў юве лір най выт вор час
ці мож на адз на чыць роў нап леч ныя ва гі, гіркіраз на
ва гі, юве лір ны пін цэт, тыглі для плаўкі ка ля ро вых 
ме та лаў, лі цей ныя формы, на рых тоў кі і гатовыя 
вы ра бы. Ак ра мя вы раз ных сведчанняў іс на ван
ня выт вор час ці па ап ра цоў цы ка ля ро вых металаў  
у ме жах ком п лек су бы лі вы яў ле ны сля ды ап ра цоў
кі бур ш ты ну (у 13 плас це зной дзе на 640 ка вал каў 
бур ш ты ну), якая не патрабуе спе цы я ль на га абста
лявання [25]. На дум ку С. В. Та ра са ва, у дадзе най 
май с тэр ні мог ажыц цяў ляц ца выраб шкля ных уп ры
га жэн няў [19; 22, с. 13]. 

Верагодна, да аз на ча най сядзі бы меў да чы нен
не раз вал плін фы дру гас на га вы ка рыс тан ня, які быў 
вы яў ле ны ў не пас рэд най бліз кас ці ад яе ра зам са 
знач най колькасцю фраг мен таў тыг ляў, ме та лур гіч
ных шла каў і соп лаў гор наў. Дадзены ком п лекс мо
жа быць ат ры бу та ва ны як рэшткі гор на для плаў кі 
ка ля ро вых ме та лаў, які ў ста ра жыт нас ці быў раз бу
ра ны і пе ра не се ны ў дадзенае мес ца.

Вялікую ці ка васць выклікае юве лір ная май с тэр
ня, якая была вы яў ле на С. В. Та ра са вым на Ніж нім 
зам ке ў 1989–1990 гг. На тэ ры то рыі рас ко пу былі 
зной дзе ны сляды іс на ван ня най больш ранняга вы
т вор ча га юве лір на га комплексу, які да ту ец ца аў та
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рам рас ко пак X–XI стст. [18, с. 3]. Ак ра мя яго падчас 
шур фоў кі на Ніж нім замке былі вы яў ле ны і ін шыя 
свед чан ні існавання юве лір най май с тэр ні. Так, 
пад час шурфоўкі на «стрэлцы» Ніж ня га замка,  
С. В. Та ра са вым на ма це ры ку бы ла зной дзе на лі цей
ная фор ма для адліўкі ма не та па доб ных прывесак, 
імі ту ю чая араб с кія дыр хе мы. Верагодна, дадзе ная 
знаходка маг ла ад но сіц ца да яш чэ ад на го выт вор
ча га юве лір на га ком п лек су, сляды яко га захаваліся 
то ль кі ў выг лядзе ма це ры ко вых ям [23, с. 14].

Магутнасць ку ль тур на га слою на рас ко пе агу
ль най плош чай 400 м2 скла да ла 1,0 м. Ку ль тур ныя 
нап лас та ван ні былі знач на пе ра ме ша ны, а «заў важ
ныя стра тыг ра фіч ныя асаб лі вас ці па ча лі ся то ль
кі з глыбіні 0,6–0,8 м, а ча сам і ў пе рад ма це ры ку». 
Сля ды існавання на тэ ры то рыі рас ко пу выт вор ча га 
ювелірнага ком п лек су былі за фік са ва ны ў ме жах 
рэш т каў на зем най кар кас наслупавой па бу до вы  
і звя за ных з ёй ма це ры ко вых ям [23, с. 4]. 

Пабудова раз мяш ча ла ся не пас рэд на на ма це
ры ку ў межах кв. 29, 38 і 39 і была дас ле да ва на час т  
ко ва. Яна ўяў ля ла сабой на зем ную, кар кас наслу
па вую кан с т рук цыю з даў жы нёй адной са сце нак 
2,8 м. Па бу до ва за гі ну ла ў пажары, на што ўказвае 
прас лой ка ву га лю ма гут нас цю да 5 см. У паўднёва
за ход няй час т цы кв. 39 былі выяўлены рэш т кі пе
чыка мен кі (дыяметр 1,1 м), вык ладзе най з ка мя нёў 
ды я мет рам 10 см. Побач з раз ва лам пе чы былі вы яў
ле ны фраг мен ты тыг ляў для плаў кі ка ля ро вых ме
та лаў, а так са ма шкляныя па цер кі і бурштын [23, с. 8]. 

Усяго на месцы рас ко пу бы ло зной дзе на ка
ля 80 тыг ляў (цэлых і фраг мен таў), два юве лір ныя 
пін цэ ты, юве лір ная ка вад лач ка, фраг мент роў на 
п леч ных ва гаў і гіркараз на ва га, сы ра ві на і га то выя 
вырабы. Між тым ас ноў ная час т ка ювелірнага ін с т
ру мен та рыю, які быў вы яў ле ны на мес цы раскопу, 
па ходзіць з вы шэй шых пе ра ме ша ных сла ёў, што 
не даз ва ляе ад наз нач на су ад но сіць іх з па бу до вай, 
зной дзе най на ма це ры ку. Ад нак, ка лі пры няць да 
ўвагі той факт, што ку ль тур ны слой у ме жах да 
с ле да ва най тэ ры то рыі быў моц на паш код жа ны ка
рэн ня мі дрэў, а так са ма ад нос нае ты па ла гіч нае 
датаванне бо ль шас ці ін с т ру мен таў, мож на лі чыць 
дадзе ны ком п лекс зна хо дак на бо рам ін с т ру мен таў 
мяс цо ва га юве лі ра. 

Складаным зас та ец ца пы тан не ад нос на агу ль  
най спе цы я лі за цыі дадзе най май с тэр ні. На дум
ку С. В. Та ра са ва, яна была ары ен та ва на на вы раб 
шкля ных уп ры га жэн няў (у пры ват нас ці па це  
рак) [19]. Між тым па доб ная выт вор часць патраба
вала іс на ван ня спе цы я ль на га аб с та ля ван ня, а такса
ма ад мыс ло ва га ін с т ру мен та рыю. 

Шкларобчае ра мяс т во на тэ ры то рыі ста ра жыт
най Ру сі з’я ві ла ся не ра ней канца X ст. і бы ло прад
с таў ле на ра бо та мі грэчаскіх май с т роў, якія пра ца
ва лі ў Кіеве. То ль кі па чы на ю чы з ся рэдзі ны XI ст. 

дадзе ны від ра мес най дзей нас ці па чы нае развівацца 
больш актыўна, ад нак пара ней ша му ў межах грэ
час кіх май с тэр няў [2, с. 145].

Некаторыя су ча ныя дас лед чы кі ўво гу ле ад маў
ля юць маг чы масць іс на ван ня на тэ ры то рыі ста ра
жыт най Ру сі ўласнай шкло выт вор ча ці, ар гу мен
ту ю чы свае выс но вы ад сут нас цю ар хе а ла гіч на 
вы яў ле ных май с тэр няў, якія б спе цы я лі за ва лі ся  
на вы ра бе шкла [15].

На тэрыторыі рас ко пу 1989–1990 гг. і по бач з па
бу до вай ад сут ні ча юць сляды іс на ван ня са мас той най 
шкло роб чай выт вор час ці (не бы лі вы яў ле ны рэш т кі 
ад мыс ло вых печаў, шклош ла каў, ін с т ру мен та рыю, 
знач най ко ль кас ці бра ка ва ных вырабаў і на рых то
вак). Ад сут насць пе ра лі ча ных вышэй прык мет не 
даз ва ляе ата я сам лі ваць дадзены комплекс і з май 
 с тэр няй па дру гас най ап ра цоў цы шкла з мэ тай вы ра
бу з яго спе цы я ль ных уп ры га жэн няў. Та кім чы нам, 
знач ную ко ль касць вы яў ле ных ра зам з па бу до вай 
па це рак можна лі чыць скар бам шкля ных вырабаў, 
які быў сха ва ны ў мо мант не бяс пе кі, пад час якой, 
ве ра год на, кан с т рук цыя і бы ла зніш ча на. 

Вялікая ко ль касць пацерак, а так са ма ке ра міч ны 
ма тэ ры ял даз ва ля юць датаваць ком п лекс X–XI стст. 
Та кое датаванне ха рак тэр на і для ра мес на га ін с т ру
мен та рыю, выяўленага на месцы рас ко пу (шырока
губы ар на мен та ва ны пінцэт, роў нап леч ныя ва гі).

Падчас вы ра та ваў чых рас ко пак на тэ ры то рыі 
Вя лі ка га па са да ў г. По лац ку ў 2005 г. бы лі вы  
яў ле ны рэш т кі яш чэ аднаго выт вор ча га юве лір на га 
ком п лек су. Ку ль тур ны пласт у рас ко пе меў агуль
ную ма гут насць 3 м, пры мак сі ма ль най ма гут нас ці  
ў паў ноч наза ход няй час т цы (3,06 м), скла даў ся  
з трох стра тыг ра фіч ных гарызонтаў. Юве лір ная май
с тэр ня бы ла выяўлена ў ся рэд нім стра тыг ра фіч ным 
га ры зон це (0,8–1,0 м) са знач най ко ль кас цю рэ чаў 
пе ра важ на XVII–XVIII стст. [5].

У межах кв. 17–21 былі вы яў ле ны рэшткі вос т
ра ко ла, які раз мяш чаў ся па лініі поў нач–поў дзень  
і скла даў ся з калкоў не вя лі ка га ды я мет ра (да 0,1 м), 
за вос т ра ных у ніжняй час т цы. Ве ра год на, дадзе
ная кан с т рук цыя ўяўляла са бой рэш т кі ага род жы 
дзвюх сядзіб. У гэ тым жа стра тыг ра фіч ным гары
зонце (кв. 11) зной дзе ны рэш т кі апечка, ад яко га за
ха ваў ся пласт глі ны ма гут нас цю 0,1–0,15 м пры агу
ль ных па ме рах 1,0 × 1,2 м з ка вал ка мі керамічнага 
дру зу і вап ны. Па ўмоўнай лі ніі за ход няй сцен кі  
кв. 11 вы яў ле ны чатыры слу пы ды я мет рам 0,2 м, 
якія раз меш ча ны ўшчы ль ную на ад лег лас ці 0,5 см 
ад апеч ка. На гэтым жа ўзроў ні ў межах кв. 21–22, 
за фік са ва ны рэш т кі драў ля на га нас ці ла, зроб ле на га 
з дошак таў ш чы нёй каля 0,05 м [8, с. 6].

Характар вы яў ле ных кан с т рук цый даз ва ляе ад
нес ці іх да ад ной сядзі бы, а вы яў ле ныя ў яго ме жах 
зна ход кі да юць пад с та вы для ат ры бу цыі пабудовы  
ў якас ці выт вор ча га юве лір на га ком п лек су, які іс на ваў 
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на дадзе ным мес цы ў пер шай палове XVII ст. Та кое 
да та ван не пац вяр д жа ец ца керамічным ма тэ ры я лам, 
вы яў ле ным на месцы раз мяш чэн ня кан с т рук цый. 

Асаблівую ці ка васць вык лі кае асар ты мент рэ
чаў, якія былі зной дзе ны ў межах выт вор ча га ком п
лек су і маюць не пас рэд нае да чы нен не да юве лір на га 
ра мяс т ва. Сярод ін с т ру мен таў юве лі раў вар та адз на
чыць зна ход ку ма ла точ ка і 50 фрагментаў пла ві ль
ных тыг ляў. 

Акрамя набору ін с т ру мен таў вя лі кае зна чэн не 
мае вы яў лен не вя лі кай ко ль кас ці га то вых вы ра баў 
і на рых то вак з металічнага спла ву (на ас но ве медзі  
з не вя лі ка мі да меш ка мі се раб ра). Усяго зной дзе на  
96 прад ме таў. Ся род іх 32 цэлыя пус епі, 20 на рых то
вак, 5 круч коў ад каф та на, 10 іго лак, 2 мініяцюрныя 
іго лач кі і інш. Вы со кая канцэнтрацыя на дадзе ным 
мес цы вы ра баў, які ва ло да юць ана ла гіч ны мі фі
зіч ны мі і хі міч ны мі ха рак та рыс ты ка мі, даз ва ляе  
з упэў не нас цю ка заць пра іх вы раб у межах зной дзе
най пад час рас ко пак сядзі бы [6, с. 173].

Матэрыялы ар хе а ла гіч ных дас ле да ван няў да 
з ва ля юць вы ка заць мер ка ван не адносна спе цы я лі
за цыі аз на ча на га комплексу на вы ра бе фун к цы я
на ль ных рэ чаў – дэ та ляў адзення (засцежкі пус епі, 
круч кі ад каф та на), а так са ма бытавых рэ чаў (іголкі, 
на пар с так). Рэшткі тыг ляў указ ва юць на ліцейны 
спосаб выт вор час ці прад ме таў. Між тым агу ль ны 
ха рак тар ар тэ фак таў, а так са ма адсутнасць у ме жах 
рас ко пу ад мыс ло вых лі цей ных форм, указвае на 
той факт, што тыг лі маглі вы ка рыс тоў вац ца то ль
кі для вырабу спла ву (з якога зроб ле на бо ль шасць 
прадметаў) і вып лаў кі сыравіннага ма тэ ры я лу,  
у той час як ас ноў ным тэх на ла гіч ным пры ё мам 
мясцовых юве лі раў бы ла ме ха ніч ная ап ра цоў ка ка
ля ро вых ме та лаў.

Комплекс кан с т рук цый, вы яў ле ных на тэ ры
то рыі Вя лі ка га па са да ў 2005 г., можна лі чыць сля
да мі юве лір най майстэрні, якая іс на ва ла на гэ тай 
тэ ры то рыі ў пер шай палове XVII ст. Май с тарюве
лір спе цы я лі за ваў ся на вы ра бе дэ та ляў адзення  
і шэ ра гу па бы то вых рэ чаў, вы ка рыс тоў ва ю чы для 
іх вырабу аб ме жа ва на е кола ра мес ных аперацый 
(перадусім пры ё мы для ме ха ніч най ап ра цоў кі ка
ляровых ме та лаў).

У актавай кнізе По лац ка га ма гіс т ра та 1650 г.  
у су вя зі з ма ё мас ны мі спра ва мі два ра зы сус т ра
ка ец ца імя то ль кі аднаго по лац ка га злот ні ка Стэ
фа на Ман д ры кі. У справе ад 15 лю та га 1650 г. дадзе
ны майстар на бы ваў ага род «в месте По лоц ъ комъ, 
за пар ъ ка номъ месъкимъ … на ул и цы, назъваной 
Вел и кой» [1, с. 127]. Па доб ная ла ка лі за цыя ага ро да 
мо жа ўказ ваць на той факт, што сядзі ба ювеліра раз
мяш ча ла ся ў не пас рэд най бліз кас ці ад яго, на Вялікім 
па садзе. Гэ та мож на лічыць ус кос ным до ка зам та
го, што вы яў ле ная ў 2005 г. май с тэр ня на ле жа ла 
менавіта гэ та му злот ні ку. 

Заключэнне. За перыяд ар хе а ла гіч на га вы ву чэн
ня По лац ка на яго тэ ры то рыі былі вы яў ле ны бяс  
сп рэч ныя свед чан ні іс на ван ня юве лір най выт вор час
ці, ары ен та ва най на ап ра цоў ку ка ля ро вых металаў. 
У ме жах гіс та рыч най часткі горада зной дзе на 5 вы
т вор чых ра мес ных юве лір ных ком п лек саў, якія аб
с лу гоў ва лі пат рэ бы га рад с ко га на се ль ніц т ва, па чы
на ю чы з X ст.

Рамесныя май с тэр ні ад но сяц ца да трох хра на ла
гіч ных груп, якія ад люс т роў ва юць ас ноў ныя за ка
на мер нас ці развіцця дадзе на га на кі рун ку ра мес най 
дзей нас ці на тэ ры то рыі го ра да: 1) X–XI стст.; 2) XII–
XIII стст.; 3) XVII ст. 

Ювелірная май с тэр ня X–XI стст. уяўляла са бой 
прык лад сядзіб надва ра вой забудовы, якая ўтрым
лі вала як жы лыя, так і выт вор чагас па дар чыя па
бу до вы агу ль най плош чай каля 100 м2. Ас ноў ны мі 
ін с т ру мен та мі злот ні каў у гэ ты час з’яў ля лі ся пла 
ві ль ныя тыг лі, пін цэ ты, роў нап леч ныя вагі. На вя
лікі жаль, фраг мен тар ная захаванасць кан с т рук цыі 
май с тэр ні, а так са ма пе ра ме ша ны характар ку ль
тур на га слою не даз ва ляе вы ка заць ад наз нач на га 
мер ка ван ня ад нос на яе спе цы я лі за цыі. Між тым, 
зы ходзя чы з асоб ных зна хо дак, вы яў ле ных на ўсёй 
плошчы рас ко пу, мож на лі чыць, што выт вор чы комп
лекс спе цы я лі за ваў ся вык люч на на ап ра цоў цы ка ля
ро вых ме та лаў. Ві да воч на, што га лоў ным тэх на ла
гіч ным пры ё мам бы ло ліццё, якое, верагодна, ажыц
цяў ля ла ся ў глі ня ных лі цей ных фор мах, зроб ле ных 
па вос ка вай ма дэ лі, ці з дапамогай ад біт каў га то вых 
рэ чаў ў сырой глі не. 

У XII–XIII стст. павышаецца ін тэн сіў насць 
юве лір най выт вор час ці, на што ўказ вае вы яў лен
не на тэ ры то рыі горада трох выт вор чых ком п лек 
саў, якія ад но сяц ца да дадзе на га хра на ла гіч на га ад
рэз ку. Выт вор чыя сядзіб ныя ком п лек сы гэтага ча су 
ары ен та ва лі ся пе ра важ на ад нос на ву ліц і скла да  
ліся з не ка ль кіх па бу доў. Пры гэтым юве лір ная 
майстэр ня на тэ ры то рыі Вя лі ка га па са да адроз ні
валася сва і мі вялікі мі па ме ра мі ад кан с т рук цый 
май с тэр няў, якія раз мяш ча лі ся на Верхнім замку. Ве
ра год на, такую ака ліч насць трэ ба тлу ма чыць не то ль
кі ста ту сам са міх ра мес ні каў, але і аб ме жа ва нас цю 
тэрыторыі Вер х ня га замка.

У азначаны пе ры яд з’яў ля юц ца но выя ра мес ныя 
пры ё мы і па шы ра ец ца асартымент юве лір ных вы ра
баў. У межах усіх трох ком п лек саў бы лі выяўлены 
лі цей ныя формы (каменныя і кас ця ныя), якія прыз
на ча лі ся для ад ліў кі шы ро ка га кола юве лір ных уп
ры га жэн няў. З’яўленне па доб най тэхналогіі трэба 
тлу ма чыць не аб ход нас цю вырабу знач най ко ль кас ці 
се рый ных вы ра баў, вы ка на ных з тан ных ма тэ ры я
лаў, якія знешне бы лі па доб ныя да прад ме таў з каш
тоў ных ме та лаў (перадусім се раб ра). Та кім чы нам, 
з’яў лен не лі цей ных форм шмат ра зо ва га вы ка рыс
тан ня трэ ба раз г ля даць у якас ці свед чан ня та вар нас
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ці по лац кай юве лір най выт вор час ці ў XII–XIII стст.  
У межах сядзі бы юве лі ра на Вя лі кім па садзе, ве ра
год на, існавала і апрацоўка бур ш ты ну, якая не пат
ра буе знач най ко ль кас ці спе цы я лі за ва на га ін с т ру
мен та рыю і ад мыс ло ва га аб с та ля ван ня. 

Матэрыялы ар хе а ла гіч ных дас ле да ван няў на тэ
ры то рыі По лац ка не да юць падстаў для ла ка лі за
цыі ні вод на га вытворчага юве лір на га ком п лек су 
XIV–XVI стст. Дадзеную ака ліч насць мож на па 
т лу ма чыць ад сут нас цю на пра ця гу доўгага перыя
ду ся род бе ла рус кіх ар хе о ла гаў на леж най увагі да 
поз на ся рэд не вя ко вых ку ль тур ных слаёў, якія маг лі 
ўтрым лі ваць рэшткі па доб най вытворчасці на тэ
ры то рыі го ра да. 

Акрамя таго, у вы ні ку шмат га до вых на зі ран
няў за ку ль тур ным сло ем По лац ка была адз на ча на 
скла да насць вы лу чэн ня плас тоў, якія б ут рым лі ва лі 
вы раз ныя матэрыялы XIV–XV стст. Гэтыя асаб лі
вас ці ку ль тур на га слою го ра да значна ўск лад ня юць 
пра цэс вы яў лен ня і да та ван ня рэш т каў ювелірнай 
выт вор час ці, якія ад но сяц ца да дадзе на га хра на ла
гіч на га ад рэз ка.

Асобна варта спы ніц ца на выт вор чым юве лір
ным ком п лек се пер шай па ло вы XVII ст., які вы лу ча
ец ца не то ль кі ха рак тэр ным на бо рам ін с т ру мен таў, 
але і асар ты мен там вы ра баў. Дадзе ная майстэрня 
ўяў ляе са бой узор вуз кас пе цы я лі за ва на га выт вор

ча га ком п лек су, ары ен та ва на га на выраб дас тат ко ва 
аб ме жа ва на га на бо ру прад ме таў, якія насілі ўты лі
тар ны характар. У сувязі з гэ тым дадзены ра мес ны 
ком п лекс з’яў ля ец ца яр кім прык ла дам эва лю цыі 
юве лір най выт вор час ці па шляху яе бо ль шай спе
цы я лі за цыі і ары ен та цыі на вы раб най больш за пат
ра ба ва най гру пы рэчаў, якія насілі фун к цы я на ль нае 
прыз на чэн не. На прык ладзе ра мес на га ін с т ру мен
та рыю, вы яў ле на га ў ме жах май с тэр ні, мож на вы
ка заць пэў нае меркаванне і адносна змя нен ня тэх
на ло гіі апрацоўкі рэчаў з ка ля ро вых металаў. Тыг лі 
у гэ ты час вы ка рыс тоў ва юц ца пе ра важ на для пры
га та ван ня ад мыс ло ва га сплаву, з яко га зроблена аб
са лют ная бо ль шасць рэчаў, вы яў ле ных у сярэднім 
стра тыг ра фіч ным га ры зон це, а вы раб га то вых рэчаў 
быў звя за ны з ме ха ніч ны мі прыёмамі ап ра цоў кі 
прад ме таў з ка ля ро вых ме та лаў.

Такім чынам, знач ная ко ль касць выт вор чых юве
лір ных ком п лек саў, якія былі вы яў ле ны на тэ ры то
рыі По лац ка, свед чаць пра вы со кі ўзро вень раз віц ця 
дадзе на га віду ра мес най дзей нас ці ў межах го ра да. 
Вы со кая кан цэн т ра цыя слядоў ап ра цоў кі ка ля ро
вых ме та лаў ста віць По лацк у шэраг буй ней шых 
юве лір ных цэнтраў ста ра жыт ных бе ла рус кіх зя мель, 
а раз г лед жа ныя ў ра бо це вытворчыя ком п лек сы  
да юць пад с та вы для вы ву чэн ня асноўных эта паў 
эва лю цыі ста ра жыт на га полацкага зла тар с т ва.
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Резюме

И. В. Ма галинский

Прои з вод с т вен ные ювел и р ные ком п лек сы древ не го По лоц ка (X–XVII стст.)

Дана ха рак тер и с т и ка прои з вод с т вен ных ювел и р ных ком п лек сов, от к ры тых на тер ри тории По лоц ка. Ав
тор ло кал и з и ру ет пять ювел и р ных мас терских, ко то рые от но сят ся к трем хро но лог и ческим груп пам: 1) X–XI вв.;  
2) XII–XIII вв.; 3) XVII в. На ос но ве анал и за ар хе о лог и ческих ма тер иа лов де ла ют ся вы во ды от нос и те ль но ха рак тер но го 
для каж дой хро но лог и чес кой груп пы ас сор т и мен та изделий, осо бен нос тей прои з вод с т вен но го про цес са, а так же план
и ровки и размеров уса деб. 

Summary

I. Mahalinski

Jewelry production complexes on the territory of ancient Polotsk (Xth–XVIIth cc.)

In the article the author defines jewelry production complexes that were open on the territory of Polotsk. The author 
localizes 5 jewelry workshops that refer to 3 chronological periods 1) Xth–XIth cc.; 2) XIIth–XIIIth cc.; 3) XVIIth c. According 
to the analysis of archaeological materials they draw a conclusion about range of goods that is typical to each chronological 
period, about peculiarities of production process, and about the size and planning of constructions.

Паступіў 24.02.2011
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В 2008–2009 гг. на тер ри тории аг ро го род ка 
Друцк были во зоб нов ле ны ар хе о лог и чес к ие иссле
до ван ия по са да, начатые под на уч ным ру ко вод с т вом 
О. Н. Левко в 1999–2000 гг. при под го тов ке к праз д
но ван ию 1000лет ия древ не го города [1]. В иссле
до ван иях при н и мали учас т ие на уч ные сот рудники 
Инс т и ту та истории НАН Бе ла руси А. В. Вой те
хович, П. М. Ке нь ко, а также сту ден ты Витеб с ко го 
го су дар с т вен но го ун и вер с и те та в рам ках про ве де
н ия ар хе о лог и чес кой практики. 

Цель иссле до ван ия – про должить изу чен ие сред
не ве ко во го посада Друц ка и вы явить но вые ар хе о  
лог и чес к ие объекты (селища и кур га ны) на тер ри
тории агрогородка. В ка чес т ве по дос но вы для при
вязки шур фов, рас ко пов VI, VII на тер ри тории по са
да, кур га нов 1–3 вновь вы яв лен ной группы IV, сел и
ща2 испо ль зо вал ся сов ре мен ный план аг ро го род ка 
Друцк в масштабе 1 : 5000 (рис. 1).

Раскоп VI был за ло жен в 2008 г. на тер ри тории 
по са да с за пад ной сто ро ны от Око ль но го го ро да 
(рис. 1). Он ор иен т и ро ван по сто ро нам све та и вы
тя нут с се ве ра на юг, его пло щадь 48 м2. Днев ная 
по вер х ность в рас ко пе VI, как по ка за ла нивел и ров
ка, име ла не бо ль шой ук лон с се ве ра на юг на 0,1 м. 
Страт и г раф и чески прос ле же ны три слоя: 1) серого 
цве та, име ющий сред нюю тол щ и ну 0,4 м; 2) тем ный 
слой с вклю чен ием уг лей, вкрап лений кирпичного 
боя, име ющий толщину 0,2–0,3 м; 3) свет лосерый 
слой тол щ и ной 0,20–0,25 м, в котором также от
ме че ны скоп лен ия углей (рис. 2). Об щая мощность 
ку ль тур ных нап лас то ваний рас ко па рав на 0,8 м. То
ль ко с южной стороны в кв. 11 и частично кв. 12 глу
б и на рас ко па достигала 2,2 м в связи с тем, что здесь 
бы ла вы яв ле на яма, про хо дя щая с запада на вос ток 
и за пол нен ная се рым сло ем до ма тер и ка. В ней на ря
ду с ма тер иа лами, ха рак тер и зу ющими ку ль тур ный 
слой рас ко па, вы яв ле ны сов ре мен ные пред ме ты. 

На уровне пл. 2, 3 в кв. 3, 4 (рис. 2) были вы  
яв ле ны фраг мен ты ка мен ных вы мос ток. Они не име
ли оп ре де лен ной формы и не воз мож но бы ло ус та 
 новить их наз на чен ие. На уров не расчистки вы мост
ки и под ней в дан ных квад ра тах (пл. 3) най де но 

значительное кол и чес т во ке рамики, среди ко то
рой вст ре че ны венчики, дат и ру е мые ХІІ–ХІ ІІ вв.  
с линей ным рифлением и вол н и с тым рельефным 
ор на мен том. Есть од но дни ще (пл. 3, кв. 4) с клей
мом в виде тре у го ль н и ка с заходящими кон ца 
ми (рис. 3: 1). 

При зачистке ма тер и ка в рас ко пе VI были вы
яв ле ны ма тер и ко вые ямы, ко то рые имели ок руг лую 
фор му и их диа метр дос т и гал 0,25–0,60 м. При вы
бор ке заполнения ям ока за лось, что все они имели 
фор му стол бов с ту пым окон чан ием, за пол не ны 
свет лосерым сло ем и свя за ны с нижним горизон
том ку ль тур ных от ло жений. Глуб и на ям с диа мет
ром 0,4–0,6 м дос т и га ла 0,20–0,35 м, с диаметром 
0,25–0,35 м глуб и на дос т и га ла 0,11–0,35 м. Осо бо 
вы де ля ют ся две ямы у стен кв. 10–12. Од на из них 
была за пол не на серым сло ем. Од на ко в кв. 12 эта 
яма вы ходит за пре де лы рас ко па в юж ном направ
лении, ее раз ме ры, за пол нен ие и слож ность кон ф и
гу рации до пус ка ют, что здесь имел место подклет 
XVI–XVII вв., ко то рый вторично испо ль зо ван в ка
чес т ве му сор ной ямы в ХХ в. Вторая яма вы яв ле на 
на гран и це кв. 10–12 и вы ходит за пре де лы рас ко па  
в вос точ ном нап рав лении. Ее раз ме ры в пределах 
рас ко па 1,46 × 0,47 см при глуб и не 0,3–0,4 м (яма 
име ет ус туп). За пол нен ие ямы нижним свет лосе
рым слоем поз во ля ет предполагать, что она име ет 
хо зяй с т вен ное наз на чен ие.

Вещевой ма тер иал, вы яв лен ный в раскопе VI, 
по ка зы ва ет, что, нес мот ря на вид и мую сох ран ность 
страт и г рафии слоев, внутри них имелись переко
пы. Это неизбежно при не бо ль шой мощ ности слоя 
в це лом. Не ко то рые вещи бо лее раннего прои с хож
ден ия ока зы вались ниже, чем вещи более поз д н ие. 
Глав ным об ра зом, вещевой сос тав не вы ходил хро
но лог и чески за пре де лы древ не рус ско го вре мени.  
К издел иям из цвет но го металла от но сят ся фраг мент 
брон зо во го про во лоч но го брас ле та с круг лым се
чен ием, полутораобо рот ное височ ное кольцо, фраг
мент под вески с уш ком, одежная зас теж ка, сви н цо
вая плом ба и др. (рис. 4: 1–4, 7). Издел ия из же ле за 
пред с тав ле ны клю чом, пин це том, дву мя фраг мен тами 

О. Н. Левко, Инс т и тут истории НАН Бе ла руси, 
за ве ду ющая Цен т ром истории дои н дус т р иа ль
но го об щес т ва, док тор истор и ческих наук, про
фес сор (г. Минск);
А. В. Вой те хович, Инс т и тут истории НАН Бе
ла руси, на уч ный сот рудник от де ла сох ра не 
н ия и испо ль зо ван ия ар хе о лог и чес ко го нас лед ия  
(г. Минск);
П. М. Кенько, Инс т и тут истории НАН Бе ла
руси, младший на уч ный сот рудник от де ла со 
х ра нен ия и испо ль зо ван ия ар хе о лог и чес ко го на
с лед ия (г. Минск)

Ар хе о лог и чес к ие иссле до ван ия Друц ка в 2008–2009 гг.
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Рис. 3. Изделия из глины (раскоп VI, 2008 г. ): 1–3 – клей ма на дни щах со су дов; 4 – фраг мент крышки; 5 – фраг мент ручки; 
6, 7 – венчики гор ш ков
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сер па, но жами с широ кой спинкой (рис. 5: 1–4, 
10–13). К вер х не му слою (позднее ХІІІ в.) от но сят
ся фраг мен ты це почки, язычок пряжки и фраг мент 
шпо ры (рис. 5: 6–8, 14). Осо бый инте рес пред с тав
ля ют издел ия из гли ны. К ним относится ам фор ка 
киев с ко го типа с клей мом на дни ще, руч ка бо ль шой 
ам фо ры, дат и ру е мые ХІІІ в. (рис. 6: 1, 3), а так же 
фраг мен ты горшков, крышки ХІІ в. и дни ща с раз
л и ч ными клей мами (рис. 6: 2, 3). Среди клейм есть 
од но с тре зуб цем (рис. 3: 2). 

После за вер шен ия работ на рас ко пе VI, рас по
ла гав шем ся с за пад ной сто ро ны пло щадки ав то 
с то янки, с ее южной сто ро ны в 2008 г. был за ло жен 
шурф 13, цель закладки ко то ро го – про верить пер
с пек т и в ность разбивки рас ко па на данном учас т ке. 
Шурф 13 на ход и л ся за ка на вой, про ход и в шей вдоль 
юж но го ог раж ден ия площадки ав тос то янки, был 
ор иен т и ро ван с севера на юг, его пло щадь сос тав ля
ла 12 м2. С юж ной сто ро ны пло щад ка, где был рас
по ло жен шурф 13, ог ран и ч и ва лась за бо ром усадь
бы. Страт и г раф и чески шурф 13 вклю чал два слоя. 
Пер вый слой темного цвета с уг лями и вкрап ле 
н иями кир п и ча, либо фрагментов кир п и ч ной клад
ки имел тол щ и ну в сред нем 0,4 м и нач и нал ся сра зу  
от днев ной поверхности под тра вой. Ниже него 
рас по ла гал ся второй свет лосе рый слой толщиной  
до 0,2 м. За ним шел материк из свет ло го пес ка. 

В кв. 2 на глуб и не 0,6 м при зач и с т ке ма тер и
ка бы ла об на ру же на яма. По ха рак те ру ямы (скопле
ние уг лей, кам ней и ке рамики), она оп ре де ля лась 
как очаг. Заф и к с и ро ван ный на гран и це кв. 2, 3 очаг  
имел ок руг лую фор му, и в его верхней части с вос
точ ной и юж ной сто рон были прос ле же ны мелкие  
и сред ней вел и ч и ны камни, между ко то рыми и ря
дом с ними с на руж ной сто ро ны очага соб ра но бо
ль шое кол и чес т во ке рамики, а так же зу бы ко ро вы 
и мел к ие кости живот ных. Пом и мо этих на хо док  
в вер х ней части очага и ря дом с ним вст ре че ны об
мазка, иголки, пряс л и це из розового шифе ра, желез
ное ко ль цо, дни ще с клей мом в виде тре у го ль н и ка  
с зак руг лен ными углами (рис. 5: 9, 15–17; 7: 5). Оча
го вая яма име ла размеры 1,4 м по линии се вер–юг  
и 1,1 м по линии за пад–восток. Ее глуб и на 0,27 м. 

Раскоп VII был прирезан в 2009 г. к шур фу 13 
с юж ной сто ро ны пло щадки ав тос то янки. Пло щадь 
рас ко па VII составляла 24 м2. Ос нов ная часть рас
ко па име ла мощность ку ль тур ных нап лас то ваний 
0,40–0,55 м (рис. 8). Страт и г раф и чески он вклю чал 
верхний слой се ро го цвета тол щ и ной до 0,2 м, под 
ко то рым за ле гал второй слой тем но го цве та с вкрап
лен иями битого кир п и ча. Его мощность сос тав ля
ла 0,2–0,3 м. Этот слой под с т и лал ся свет лосе рым  
сло ем тол щ и ной 0,1–0,2 м. Од на ко в кв. 5, 6 и кв. 6, 
7 на уровне ма тер и ка стали вырисовываться две 

Рис. 4. Изделия из цветных ме тал лов (раскоп VI, 2008 г.): 1 – фраг мент браслета; 2 – ко ль цо; 3 – фраг мент подвески; 
4 – плом ба; 5 – фраг мент пластинки; 6 – фрагмент нак ладки; 7 – застежка одеж ды
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бо ль ш ие ямы, ухо дящ ие за пре де лы рас ко па (яма 1  
в вос точ ном нап рав лении и яма 2 в юж ном нап
рав лении). Вы бор ка слоя в этих ямах по ка за ла, что 
их глуб и на дос т и га ет 1,40 м (яма 1) и 1,75 м (яма 2). 
Сте ны ям имели ус ту пы. Профиль ямы 2 по линии  
кв. 6, 7 имел под п ря мо у го ль ные очер тан ия (рис. 8, раз
рез АА') шир и ной 3,2 м. За пол нен ие ям 1, 2 пред  
с тав ле но сме шан ным тем ным и свет лосерым сло ем, 

на сы щен ным уг лями с лин зами крас ной прокален
ной гли ны. Этот слой чет ко отделяется от вы ше ле
жа ще го темного слоя прос лой кой угля. Страт и г ра 
ф и чес к ие наб лю ден ия позволили пред по ложить, 
что ямы 1, 2 яв ля ют ся впу щен ными в ма терик под
к ле тами стро ений XVI–XVII вв., которые сго рели. 
После вы борки слоя из ямы 2 в кв. 8, 9 стали вид ны 
очер тан ия под к ле та, имев ше го размеры при мер но 

Рис. 5. Изделия из железа: (раскоп VI, 2008 г.): 1 – ключ; 2 – пинцет; 3, 4 – фраг мен ты сер па; 5 – издел ие; 6, 14 – фраг мен ты 
це почки; 7 – язы чок пряжки; 8 – фраг мент шпо ры; 10–13 – ножи; (шурф 13, 2008 г.) 9 – ко ль цо; 15–17 – иглы
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3,2 × 3,2 м и ор иен т и ро ван но го вдоль ул и цы, про
ход и в шей за зам ко вым рвом. Как по ка зали юж ный 
профиль по линии кв. 8, 9 и план под к ле та П2 
(яма 2), его стены были ук реп ле ны вер т и ка ль но по
ставленными брев нами, глиной, и, воз мож но, об ш и
ты де ре вом, от ко то ро го ос тались угли. Бо ко вые сте
ны (восточная и за пад ная) имели ус ту пы (возмож
но сту пени для спус ка с западной сто ро ны. Ус туп  
прос ле жен и в под к ле те П1 (яма 1).

При зачистке ма тер и ка в рас ко пе VII (кв. 4, 
час т и ч но кв. 5, 6, 7) прос ле же ны ямы раз ной кон
ф и гу рации с за пол нен ием свет лосе рым сло ем.  
В кв. 4 вы яв ле ны ко ль е вые ямки 1–5, три из которых 
имели пря мо у го ль ную фор му (1–3) и две (4–5) круг
лые. Их глуб и на дос т и га ла 6 см. Яма в кв. 5 име ла 
раз ме ры 0,65 × 0,85 м и глубину 0,62 м. Наз на че 
н ие ее не извес т но, воз мож но, это хо зяй с т вен ная яма 
(рис. 8). Яма на гран и це кв. 5 и 7 диа мет ром 0,22 м 
име ла глуб и ну 0,05 м. Это след от стол ба с ров ным 
окон чан ием. Ямы неп рав и ль ной вытянутой формы 
вплот ную при мы ка ют к П1 и П2 (рис. 8). Глубина 
их сос тав ля ет 0,25–0,30 м и 0,50–0,65 м. Наз на чен ие 
дан ных ям не оп ре де ле но. Все ос та ль ные ямы пред

с тав ля ют собой следы вер т и ка ль но пос тав лен
ных бре вен диа мет ром 0,2–0,3 м внутри П2, либо 
ус ту пы вдоль ее стен. За пол нен ие ям и ус ту пов  
в ямах 1, 2 (П1, П2) бы ло темным сло ем с углями.

В раскопе VII так же, как и в рас ко пе VI, были 
вы яв ле ны ма тер иа лы древ не рус ско го вре мени. К ним 
от но сят ся шифер ные пряс л и ца (рис. 9: 7, 8), це лые 
формы и фраг мен ты но жей ХІ–ХІІ вв. (рис. 10: 1, 3, 4), 
стек лян ные брас ле ты (рис. 11: 3), мно гоч и с лен ная 
ке рам и ка (рис. 12: 12, 16), среди ко то рой вы де ля
ют ся кор ча га с двумя руч ками (рис. 7: 1) и дни ща 
с клей мами (рис. 7: 3, 4). Од на ко, в от л и ч ие от рас ко
па VI, в рас ко пе VII най де но го раз до бо ль ше пред
ме тов, ко то рые можно дат и ро вать XIV–XVII вв. 
 К ним относятся нож и бри т ва (рис. 10: 2, 6), фраг
мент зам ка (рис. 10: 9), брон зо вая пу гов и ца (рис. 13: 11), 
ру жей ный кре мень (рис. 9: 5, 6), гор шок (рис. 7: 2), 
пули (рис. 13: 8), а так же фрагменты бы то вой ке
рамики (рис. 12: 13, 14). 

Разведки на тер ри тории Друц ка. На тер ри то 
рии аг ро го род ка Друцк на ход и т ся ком п лекс раз но  
в ре мен ных па мят н и ков: сел и ща, кур ган ные мо гиль
ники, го род и ще (детинец), око ль ный город и не ук

Рис. 6. Изделия из глины (раскоп VI, 2008 г.): 1 – ам фор ка с клей мом; 2 – клеймо на дни ще со су да; 3 – руч ка ам фо ры
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реп лен ный го род с кой посад. Часть этих об ъек тов 
в бо ль шей или ме нь шей сте пени изу ча лась ар хе о
лог и чески, иные то ль ко ус лов но обоз на че ны. При
чем от к рыт ие не ко то рых памятников (курганных 
могильников и сел и щ) бы ло со вер ше но в 1930е го ды 
или даже раньше, и се год ня они уже не со от вет 
 с т ву ют пер во на ча ль но му оп и сан ию. Кроме то го, 
ос та  лось много не яс но го из упом и наний Л. В. Алек
се е вым о вы яв лен ных (и даже иссле до вав ш и х ся) 
грун то вых мог и ль н и ках и курганах на тер ри тории 
Друц ка [2]. Все это по буд и ло иссле до ва те ль с кую 
группу в 2008–2009 гг. про вести раз вед ку на тер
ри тории аг ро го род ка Друцк. Для уточ нен ия хро но
логии по сад с кой тер ри тории, оп ре де лен ия ее гра
ниц в древ не рус скую эпо ху был об с ле до ван участок 

в рай о не ул. Шко ль ной (сама тер ри тор ия сов ре мен
но го шко ль но го двора, а так же участок за цер ко вью
но во де лом, пос т ро ен ным в 2000 г. на месте ста ро го 
клад б и ща XIX в.). Кро ме то го, раз вед кой ох ва че
ны участки, рас по ло жен ные западнее рас ко пов VI,  
VII (современный вы гон) до до роги, ве ду щей в д. Ду
бо вое и за фер мой в се ве розападном нап рав лении, 
где в нас то я щее вре мя на хо дят ся по ля. В ре зу ль та
те по лу чен ных подъемных ма тер иа лов установле
но, что тер ри тор ия древ не рус ско го посада ох ва ты
ва ла в юж ном нап рав лении всю зо ну зас т ройки  
ул. Шко ль ной вплоть до ее поворота за шко лой  
к ул. Цен т ра ль ной. Западная часть выгона от хоз  
д во ра до до роги на д. Дубовое так же бы ла за се ле
на еще в древ не рус ское вре мя. Тер ри тор ия по са да 

Рис. 7. Изделия из глины: (раскоп VII, 2009 г.): 1 – фраг мент ам форки; 2 – горшок; 3, 4 – клей ма на дни щах со су дов; 
(шурф 13) 5 – клей мо на дни ще со су да
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Рис. 9. Изделия из камня (раскоп VII, 2009 г.): 1–4 – точ и ль ные бруски; 5, 6 – ору жей ные кремни; 7, 8 – шифер ные 
пряс л и ца
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Рис. 10. Издел ия из железа (раскоп VII, 2009 г.): 1–5, 7, 8 – ножи; 6 – бри т ва; 9 – фраг мент зам ка; 10 – на ко нечник 
стре лы; 11 – игла
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ХІІ–ХІ ІІ вв. на ход и т ся за фер мой, где она нак ла
ды ва ет ся на сел и ще VII–X вв. (селище2). Раз ме ры 
селища пока ус та новить не уда ет ся в связи с от сут  
с т в ием к не му дос ту па (изза за сеян но го зер но
выми по ля). 

При об с ле до вании тер ри тории в нап рав лении 
д. Ду бо вое и карьера, рас по ло жен но го за Око ль ным 
го ро дом (рис. 1) были вы яв ле ны ос татки кур ган ных 
мог и ль н и ков, которые, воз мож но, имеют мес то в оп
и сан иях 1930–60х го дов. 

Могильник 3 рас по ло жен на пра вом бе ре гу Дру
ти в нап рав лении д. Ду бо вое (на се ве роза пад от го
род и ща). В 1930е годы нас ч и ты ва лось 20 на сы пей. 
По дан ным, которые при вел Г. В. Шты хов, кур га ны 
были рас па ха ны в те же 1930е годы. По све ден иям 
Л. В. Алек се е ва, три из них были пов реж де ны ко
лод цами, но еще су щес т во вали в 1950–60е го ды. 
Как ус та нов ле но в 2009 г. О. Н. Лев ко и П. М. Ке нь
ко, два кур га на на хо дят ся на поле и один в ле су. 
Их вы со та более 2 м при диа мет ре око ло 12–14 м. 
Сох ран ность удов лет вор и те ль ная.

Могильник 4 вы яв лен О. Н. Лев ко и П. М. Ке нь
 ко в 2008 г. на север от ук реп лений го род и ща  
и око ль но го го ро да Друцка (рис. 1). Один кур ган на
по лов и ну сне сен карьером. Его высота око ло 0,7 м, 
диа метр при б л и з и те ль но 3 м. В ка рь е ре найдены 
же лез ный нож, фраг мен ты кос тей. В сре зе кургана 
вид на прос лой ка пеп ла. Еще один кур ган тех же раз
ме ров на ход и т ся на краю воз вы шен ности воз ле ка
рь е ра. Третий курган раз ме рами 18,5 × 11,5 м при 
вы со те около 2 м имел в цен т ра ль ной части яму, 
при зач и с т ке ко то рой выявлен угол ка мен ной пли
ты. Кур ган был рас ко пан эк с пед и ц ией Инс т и ту та 
истории НАН Бе ла руси в 2008–2009 гг. (исследова
ли его О. Н. Лев ко, А. В. Вой те хович, П. М. Ке нь ко). 

Неизвестно, с какими из су щес т ву ющих мог и ль  
н и ков нуж но со от носить упо мя ну тые в ра бо тах  
Л. В. Алек се е ва «достаточно вы сок ие на сыпи» воз ле 
Ста ро го и Нового Друц ка, так как сей час на месте 
этих де ре вень на ход и т ся аг ро го ро док. 

Общая ха рак тер и с т и ка ве ще во го ма тер иа ла 
по са да. Вы яв лен ный во вре мя раз ве док и рас ко пок 

Рис. 11. Издел ия из стекла (1–3), кости (4–6). Рас ко пы VI, VII
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2008–2009 гг. ар хе о лог и ческий ма тер иал поз во ля ет 
ут вер ж дать, что тер ри тор ия по са да сред не ве ко во
го Друц ка раз в и ва лась с X по XVII в. Она имела 
пло щадь, пре вы ша ю щую 10 га, при чем часть этой 
пло щади ранее зан и мали селища пле мен ной поры. 
Об этом сви де те ль с т ву ют на ходки фраг мен та брон
зо во го брас ле та с рас ш и рен ными концами (рис. 14: 10), 
фраг мен та шей ной гри в ны (рис. 14: 9), на ходки от
хо дов брон зол и тей но го дела на селище2 за фер мой. 
К ранним пред ме там с тер ри тории по са да от но сят
ся: нак лад ка на по яс или одежду (рис. 14: 6), брон зо
вая под вес ка (рис. 15: 11), фраг мент брон зо во го пла
стинчатого ор на мен т и ро ван но го брас ле та (рис. 14: 1), 
пряжки (рис. 14: 7, 15: 3), сошник (рис. 6: 1) и др. 
Мно гоч и с лен ные плом бы древ не рус ско го времени 
(рис. 13: 1–7), гирь караз но вес (рис. 17: 12), стек лян
ные брас ле ты (рис. 11: 1–3), фрагменты ам фор
(рис. 6: 3) и це лые экземпляры (рис. 16: 1), древ не рус
ская керамика (рис. 12), кос тя ной гре бень (рис. 11: 6), 
пред ме ты во о ру жен ия (рис. 10: 10), хо зяй с т вен ный 
инвен тарь (ножи, ко сы, серпы, точ и ль ные брус 
ки) – вот пе ре чень пред ме тов, по ка зы ва ющих раз
но об раз ие жизни в древнем Друц ке, в том чис ле 

раз в и т ие тор говли и ку ль тур но го обмена. К бо лее 
поз д не му вре мени от но сят ся пред ме ты, свя зан ные 
с пер ио дом существования Друц ко го замка. Это 
детали пан ц и рей (рис. 15: 7–9), ру жей ный кре мень 
(рис. 9: 5, 6), сви н цо вые пули (рис. 13: 8), фраг мен ты 
брон зо вых чаш (рис. 14: 8; 15: 13), пер с тень с мо но
г рам мой (рис. 15: 2), пу гов и цы (рис. 13: 11) и да же 
де таль амуниции 1812 г. (рис. 15: 1). 

Описание рас ко пок кур га на 1 из кур ган ной 
груп пы IV. В 2008–2009 г. был иссле до ван один 
из вновь выявленных кур га нов группы IV [3]. Кур
ган рас по ла гал ся в 0,4 км на североза пад от Друц
ко го ук реп лен но го ком п лек са: го род и ща и око ль
но го го ро да. Он на ход и л ся на дос та точ но крутой 
воз вы шен ности, бо ль шая часть которой ун и ч то же
на ка рь е ром. По словам мес т ных жите лей, во вре
мя раз ра ботки карьера вст ре ча лось мно го че ло ве
ческих кос тей. Воз мож но, что этот кур ган от нос и т
ся к нек ро по лю древнего Друц ка. 

Насыпь имела фор му уд л и нен ной по лус фе ры  
со сле ду ющими про пор ц иями: длина по линии за
пад–вос ток 18,5 м, шир и на по линии се вер–юг 11,5 м, 
высота 2,0 м (рис. 18).

Рис. 13. Издел ия из цветных ме тал лов (раскоп VII, 2009 г.): 1–7 – плом бы; 8 – пуля; 9, 11 – пу гов и цы
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В восточной части насыпи была прос леж ена 
яма, ос тав лен ная са мо во ль ными рас коп ками (как вы
яс н и лось позже, мес т ные дети сде лали здесь зем лян
ку). Раз ме ры ямы: по линии север–юг 2,0 м, по ли  
нии за пад–вос ток 3,6 м. Глуб и на 0,8–1,0 м.

Общая ха рак тер и с т и ка страт и г рафии на
сы пи. Для изу чен ия струк ту ры на сыпи были ос тав
ле ны бровки шир и ной 0,5 м. Одна бров ка по длине 
кур га на (линия за пад–вос ток) и две по его ширине 
(линия се верюг). Таким об ра зом, по луч и лось шесть 
сек то ров: се ве роза пад ный, се ве ровос точ ный, юго
за пад ный, юговос точ ный и два цен т ра ль ных – се
вер ный и юж ный. Рас копки велись по сек то рам  
и сло ям с фик сац ией и раз бор кой вы яв лен ных кон с т
рукций и пог ре бений. Все они имели свои ни вел и ро
воч ные от метки, при вяз ка ко то рых осу щес т в ля лась  
к ос нов но му ре пе ру – высшей точ ке в цент ре кур га на. 

В результате изу чен ия ус та нов ле но, что на сыпь 
кур га на име ет сле ду ю щую структуру. Под дер ном 
прос леж и ва ет ся тем носерая гу му со вая прос лой ка 
тол щ и ной 0,2–0,4 м. Она пе ре ходит в слой свет ло
се ро го цве та, на сы щен ный ар хе о лог и ческим ма те
р иа лом (фрагменты ке рам и чес кой посуды, издел ия  

из же ле за, цвет но го металла, стек ла), мощность ко то
ро го ко леб лет ся от 0,2 до 0,5 м. На глуб и не 0,7–0,9 м  
от по вер х ности кур га на прос леж и ва ет ся зо ль но
уго ль ная прослойка тол щ и ной 0,1–0,3 м, местами 
дос т и га ю щая 0,4 м. В се ве ровос точ ной части на
сыпи она име ет ко лод це об раз ное понижение до 1,8 м.  
По линии за пад–вос ток прос лой ка имеет длину 
15,6 м, по линии се вер–юг – 4,8–6,5 м (рис. 18). 

Нижележащая часть насыпи сос тоит из плот но
го свет ло го суг л и н ка, в ко то ром вст ре ча ют ся уго
ль ные вкрап лен ия. В этом слое были об на ру же ны 
мно гоч и с лен ные пог ре бен ия, со вер шен ные по спо
со бу ингу мации. Все го ус та нов ле но 38 за хо ро нений.

Описание пог ре ба ль ных уров ней. В ре зу ль та те 
нивел и ровки каж до го ске ле та или его ос тат ков уда
лось выяснить, что пог ре бен ия со вер шались груп
пами и за ле га ют в нес кольких уров нях. Вы де ле ны 
че ты ре пог ре ба ль ных уров ня. На основе этих дан
ных можно про извести ре кон с т рук ц ию пог ре ба ль
но го об ря да с пос ле до ва те ль ностью за хо ро не ний  
в кур га не.

Первый пог ре ба ль ный уро вень фик с и ру ет ся ни же 
пер во на ча ль ной днев ной по вер х ности, рас по ло жен  ной 

Рис. 14. Издел ия из цветного ме тал ла (территория за пад но го по са да воз ле кургана 1): 1 – фраг мент плас т и н ча то го 
ор на мен т и ро ван но го брас ле та; 2, 7 – пряжки; 3 – гирькараз но вес; 4 – плом ба; 5 – фраг мент пу гов и цы; 6 – накладка; 

8 – фрагмент со су да; 9 – зас теж ка шей ной гри в ны; 10 – фраг мент брас ле та



137

О. Н. Левко, А. В. Вой те хович, П. М. Кенько. Ар хе о лог и чес к ие иссле до ван ия Друц ка в 2008–2009 гг. 

Рис. 15. Издел ия из цветного ме тал ла (территория вос точ но го по са да): 1 – деталь амуниции 1812 г.; 2 – перстень 
с мо ног рам мой; 3 – пряж ка; 4 – перстень со щит ком; 5, 11 – под вески; 6 – нак лад ка; 7–9 – детали дос пе хов; 10 – ко ль цо; 

11 – венчик чаши; 12 – фраг мент застежки
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Рис. 16. Издел ия из железа (территория вос точ но го посада): 1 – на ральник; 2, 3 – нож и его кос тя ная ру ко ять
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Рис. 17. Издел ия из металла (территория вос точ но го посада): 1–3, 9 – пряжки; 4–8 – ножи; 10 – гвоздь; 12 – гирька; 
13 – ко ль цо
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Рис. 18. План и профили кур га на 1
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на глубине 2 м от выс шей точки на по вер х нос
ти цен т ра насыпи. Здесь вы яв ле но пог ре бен ие 
№ 35, ко то рое бы ло со вер ше но в могильной яме се
ве роза пад но го сек то ра кургана (рис. 18). Раз ме ры 
ямы: 1,8 м по линии за пад–вос ток и 1,2 м по линии 
се вер–юг. Ее глуб и на 0,5 м. На дне прос леж и вались 
кон ту ры ист лев ше го гро ба пря мо у го ль ной фор мы 
раз ме ром 1,3 × 0,4 м. В пре де лах этих кон ту ров об
на ру же ны части дет с ко го че ре па и фрагмент лу че
вой кости руки. Как ус та нов ле но ан т ро по лог и чески 
(исследование про ве де но О. А. Со рок и ной), пог ре
бен ие № 35 при над лежит ре бен ку в воз рас те 6–7 лет.  
Воз ле че люсти най де на брон зо вая ша ров и д ная по
лая по зо ло чен ная пу гов и ца раз ме ром 8 × 8 мм. Над 
за сы пан ной мог и ль ной ямой на два тор це вых ос но
ван ия бы ла по ло же на ка мен ная плита (рис. 19: 1). 
Под ос но ван ия под ло же ны валуны средних раз ме
ров (рис. 19: 2, 3). Под вос точ ным ос но ван ием, 
на глу б и не 2,17 м от дневной по вер х ности, на хо
д и л ся один ва лун, а под за пад ным ос но ван ием  
(в изго ло вье) – три ва лу на на глуб и не 2 м от днев ной 
по вер х ности. Еще один ка мень был вы яв лен воз ле 
се вер но го края ос но ван ия на этой же глуб и не. Раз
меры за пад но го (изголовье) ос но ван ия по линии 
се вер–юг сос тав ля ют 0,98 м, по линии за пад–вос
ток – 0,48 м, тол щ и на 0,20 м. В основании име лась 
вы ем ка раз ме ром 0,8 × 0,24 м, при глуб и не 5 см для 
ус та новки крышки. Раз ме ры вос точ но го основания 
по линии се вер–юг сос тав ля ют 0,86 м, по линии 
запад–вос ток 0,52 м, тол щ и на 0,2 м. В нем так же 
имелась вы ем ка раз ме ром 0,67 × 0,15 м при глу 
б и не 5 см. Рас сто ян ие меж ду внут ренними кра ями 
ос но ваний по линии за пад–восток сос тав и ло 1,04 м.  
В па зы бы ла вло же на пли та, имеющая дли ну по ли
нии за пад–восток 1,55 м, шир и ну по линии се вер–
юг 0,66 м, тол щ и ну 0,12 м. Внеш няя сто ро на пли
ты, как и уг луб лен ия в ос но ван иях, были тща те ль но 
об ра бо та ны. По цен т ра ль ной про до ль ной оси плиты 
имел ся выс туп шир и ной 8 см, вы со той 4 см. Пли та 
и ос но ван ия были изго тов ле ны из пес чан и ка. Таким 
об ра зом, с уче том нак ло на плиты, тол щ и ны торце
вых ос но ваний и под к ладки под них кам ней, внеш
няя сто ро на плиты ока за лась на уровне 0,58–0,20 м 
над древ ней днев ной по вер х нос тью, т. е. на глубине 
1,4–1,8 м от сов ре мен ной по вер х ности. 

Второй пог ре ба ль ный уро вень. I груп па за хо ро
нений. За ле га ла на глуб и не 2,0–1,6 м от сов ре мен ной 
днев ной поверхности и вклю ча ла в се бя две над цать 
пог ре бений (№ 15, 17, 21, 25, 27, 30, 32–34, 36–38). 
Ос танки пог ре бен ных рас по ла гались на спине в вы
тя ну том по ло жении на спи не. Все они не пос ред 
 с т вен но свя за ны с пог ре бен ием № 35, на хо дящ и м ся 
в мог и ль ной яме.

В североза пад ном секторе ря дом с пли той над 
пог ре бен ием № 35 на рас сто янии 0,2 м на юговос

ток от се вер но го края за пад но го ос но ван ия над 
 г ро бья об на ру же ны два за хо ро нен ия: № 15 и 37.

Погребение № 37 попало в се ред и ну за пад ной 
бровки. Оно рас по ла га лось на глуб и не 1,9 м от со 
в ре мен ной поверхности кур га на на выж жен ной пло
щад ке, ог ран и чен ной гли ня ными вал и ками с за пад
ной (высота 0,4 м) и вос точ ной (высота 0,2 м) сто рон 
на ширину 0,4–0,6 м. Тол щ и на зо ль но го слоя до 0,1 м. 
Ске лет был ор иен т и ро ван го ло вой на за пад. Пра
вая рука была сог ну та в локте, кисть раз ме ща лась 
на та зо вой кости. Левая ру ка не сох ран и лась. Лице
вые кости черепа прогнили. Дли на ске ле та, без уче
та ступ ней, 1,6 м. Над пог ре бен ием № 37 пос ле его 
за сыпки были установлены два каменных ос но ва
н ия ана лог и ч ные ос но ван иям под пли той пог ре бе 
н ия № 35. Рас сто ян ие меж ду ос но ван иями сос тав и
ло 1,4 м. Западное раз ме ща лось на вы со те 0,86–0,89 м 
от древ ней по вер х ности над головой пог ре бен но го. 
Раз мер за пад но го ос но ван ия (у изго ло вья) по линии 
се вер–юг – 0,78 м, по линии за пад–вос ток – 0,32 м, 
тол щ и на 0,2 м. Размеры вы емки 0,6 × 0,16 м, глу
бина 5 см. Вос точ ное было на вы со те 0,83–0,64 м  
от древ ней по вер х ности, под нак ло ном к се ве ру. 
Раз мер восточного ос но ван ия по линии се вер–юг –  
0,78 м, по линии запад–вос ток – 0,30 м, тол щ и на 
0,20 м. Раз ме ры вы емки 0,54 × 0,12 м, глуб и на 5 см. 
Прос т ран с т во между ос но ван иями за пол не но сле
дами дре вес но го тлена, вер х няя часть ко то ро го пе
ре ме ша на с уго ль ками. Тол щ и на этой прос лойки 
0,2 м. Это дает воз мож ность пред по ложить, что  
на ка мен ные ос но ван ия бы ла по ло же на де ре вян  
ная крыш ка.

Погребение № 15 выявлено на глуб и не 1,83 м 
от по вер х ности кур га на. Оно рас по ло же но на рас
сто я нии 0,2 м на север от пог ре бен ия № 37 и на  
рас сто янии 0,4 м на югоза пад от края мог и ль ной 
ямы с пог ре бен ием № 35 (рис. 18). Ске лет лежал на 
спи не го ло вой на за пад с не большим от к ло нен ием 
на юг (260°). Руки сог ну ты в локтях, кисти по ло
же ны на та зо вые кости (Ф. 97). Бер цо вые кости све
де ны вмес те в ко ле нях. Об щая дли на ске ле та (без 
уче та ступ ней) рав на 1,75 м. В об ласти шеи най де на 
брон зо вая полая ша ров и д ная пу гов и ца с об ло ман
ным уш ком раз ме ром 1,1 × 1,2 см. 

Погребение № 17. Сох ран и л ся то ль ко фраг мен
т и ро ван ный че реп. Он рас по ло жен на рас сто янии  
0,6 м на се вер от левого бед ра пог ре бен ия № 15 и 0,6 м 
от за пад но го края мог и ль ной ямы пог ре бен ия № 35.  
Глуб и на за ле ган ия пог ре бен ия № 17 (рис. 18) от днев
ной по вер х ности кургана 1,85 м. Размер че ре па  
10 см, что сви де те ль с т ву ет о его при над леж ности 
дет с ко му пог ре бен ию.

Череп (погребение № 38) вы яв лен также на рас
сто янии 0,60 м юговос точ нее че ре па пог ре бен ия № 37 
на глубине 1,76 м от днев ной по вер х ности кур га на. 
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Рис. 19. Ка мен ные кон с т рукции над пог ре бен иями из кур га на 1: 1 – над г роб ная пли та на под с тав ках; 2–5 – боковые опо ры 
под над г ро бье; 6 – скоп лен ие камней (вымостка) над пог ре бен ием

Погребение № 32. Череп пог ре бен но го рас по ло
жен на рас сто янии 0,2 м от северовос точ но го угла 
мог и ль ной ямы за хо ро нен ия № 35 и на глуб и не 
1,86 м от днев ной по вер х ности кур га на (рис. 18). 
Скелет ор иен т и ро ван го ло вой на за пад с не большим 
от к ло нен ием на юг (260°). Сох ранились части че ре
па, нес ко ль ко шей ных поз вон ков, фраг мент правой 
пле че вой кости, пра вая та зо вая кость, пра вая бер
цо вая кость и часть пра вой голени, ко то рая рас по
ла га лась свер ху тазовой и левой бер цо вой кости 
погребения № 33. В рай о не груди с правой сто ро
ны най ден же лез ный че ты рех г ран ный наконечник 
стре лы с об ло ман ным черенком (рис. 20: 17). Дли на 
сох ран и в ш егося костяка 1,56 м. 

Погребение № 33. Найдено ря дом с пог ре бе н ием 
№ 32 с юж ной сто ро ны от него на том же уров не  
(рис. 18). Ске лет ор иен т и ро ван го ло вой на югоза пад 
(240°), че реп повернут лице вой частью на юговос ток. 
При пог ре бении те ло бы ло немного сог ну то в пояснице. 
Сох ран и лась то ль ко пра вая плечевая кость, фраг мент 
кисти левой руки, ле жащий на ле вой та зо вой кости. 
Пра вая бер цо вая кость сло ма на, го лень ле вой ноги 
не ес тес т вен но вы вер ну та в се ве роза пад ном нап рав
лении. Дли на костяка 1,93 м. На шейных поз вон ках 
най ден фраг мент вышитого зо ло тыми нитями во рот
н и ка раз мером 1,5 × 4,5 см, и брон зо вая пу гов и ца. 

Погребение № 34. Рас по ло же но на рас сто янии 
0,4 м юж нее че ре па пог ре бен ия № 33 на глуб и не 
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Рис. 20. Пог ре ба ль ный инвен тарь из кур га на 1: 1–3, 19 – издел ия из же ле за; 4–13 – брон зо вые пу гов и цы с по зо ло той; 
14 – се реб ря ная пу гов и ца; 15 – одеж ный крю чок; 16, 17 – на ко нечники стрел; 18 – точ и ль ный бру сок
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1,93 см от по вер х ности кур га на (рис. 18). Сох ра
нились фраг мен ты черепа со сле дами зе ле ной пат и   
ны и фраг мен ты кос тей го лени, рас сто ян ие меж ду 
ними составляет 1,1 м. Общая дли на ос тан ков 1,3 м.

Погребение № 30. Найдено у края ле вой кости 
го лени пог ре бен ия № 33 на глубине 1,97 м от по
вер х ности кур га на. Сох ран и л ся то ль ко фраг мен т и
ро ван ный че реп (рис. 18) раз ме ром око ло 10 см, при
над ле жавший ре бен ку.

Погребение № 27. Рас по ло же но на глуб и не 2 м 
от по вер х ности кур га на и в 1,6 м се вер нее ноги по 
г ре бен ия № 32 (рис. 18). Сох ран и л ся то ль ко фраг мен
т и ро ван ный череп раз ме ром около 20 см со сле дами 
зе ле ной пат и ны на кос тях. Воз ле него с вос точ ной 
стороны най ден фраг мент ткани от во рот н и ка, вы
ш и тый зо ло тыми нитями (рис. 21: 5). Раз мер фраг
мен та ткани 4,0 × 6,5 см, с внут рен ней сто ро ны по 
краю сох ранились фраг мен ты бе рес тя ной ос но вы.

Погребение № 21. Найдено в 0,3 м се вер нее по
г ре бен ия № 27, на глуб и не 1,7 м от днев ной по вер х

ности кургана (рис. 18). Сох ранились че реп и часть 
пра вой берцовой кости. Погребение бы ло ор иен  
т и ро ва но го ло вой на за пад. Длина сох ран и в шей ся 
части ске ле та 1,04 м. В об ласти шеи были най де ны 
фраг мен ты брон зо вой ша ров и д ной пу гов и цы, ко то
рые рас сы пались от при кос но вен ия к ним.

Погребение № 25. Выявлено на рас сто янии 0,5 м 
на се вер от пог ре бен ия № 21 на глуб и не 1,8 м. Со
х ранились фраг мен ты че ре па и часть пра вой пле че
вой кости. С се вер ной сто ро ны че ре па на глубине 
1,77 м от по вер х ности кур га на най ден камень раз ме
ром около 20 см. 

В югоза пад ном секторе рас по ла гались пог ре
бен ия № 26, 28, 31, 36, 38.

Погребение № 36 найдено на рас сто янии 1,2 м 
на юг от пог ре бен ия № 34, на глубине 1,74 м от днев 
ной по вер х ности кур га на (рис. 18). Сох ран и л ся фраг
мент че ре па, часть поз во ноч н и ка, тазовые кости  
и часть пра во го бед ра. Об щая дли на фик с и ру е мой ча
сти кос тя ка – 102 см. Пог ре бен ие было ор иен т и ро ва
но головой на за пад с не большим от к ло нен ием на юг 
(260°). Над пог ре бен ием № 36, на глуб и не 1,1–1,0 м 
рас ч и ще на вы мос т ка, сло жен ная из кам ней диа мет
ром от 20 см до 5 см. Ее раз ме ры по линии за пад–вос
ток 0,9 м, по линии север–юг – 0,8 м (рис. 19: 6). 

Погребение № 38 рас по ло же но в 0,4 м на юго
за пад от че ре па пог ре бен ия № 37 на глуб и не 1,77 м 
от днев ной по вер х ности кур га на (рис. 18). Сох ра
нились то ль ко фраг мен ты че ре па размером око ло  
10 см. Пог ре бен ие при над ле жа ло ребенку. Воз ле че
ре па с се вер ной сто ро ны на глуб и не 1,56 м ле жал ка
мень раз ме ром око ло 35 см.

В первую груп пу второго пог ре ба ль но го уров ня 
вхо дят так же пог ре бен ия северной части Цен т ра ль но
го сектора. К ним от но сят ся пог ре бен ия № 20, 28, 31.

Погребение № 31. На ход и т ся на рас сто янии 1,20 м 
на вос ток от пог ре бен ия № 34 на глуб и не 1,83 м  
в бров ке (рис. 18). Ске лет ор иен т и ро ван го ло вой на 
за пад, руки согнуты в лок тях, кисти сло же ны на 
к рест на груди. Ле вая но га нем но го сог ну та в ко ле не 
и при д в и ну та к пра вой, рот пог ре бен но го от к рыт, 
внутри него не бо ль шой ка мень. Об щая длина ске
ле та (без ступ ней) сос тав и ла 1,72 м. В об ласти шеи 
най де на ша ров и д ная по лая брон зо вая пу гов и ца с от
ломанным уш ком. Ее раз мер 0,5 × 0,9 см. 

Погребение № 28. Выявлено на рас сто янии 2,60 м 
на восток от пог ре бен ия № 33 на глуб и не 1,93 м от по 
вер х ности кургана (рис. 18). Ске лет ор иен т и ро ван 
го ло вой на за пад, руки пе рек ре ще ны в области та
за. Дли на ске ле та 1,85 м. Вокруг шеи пог ре бен но
го най де ны фрагменты лен ты, вытканной зо ло тыми 
нитями (рис. 21: 3), на груди ле жали два гвоз дя, 
один из ко то рых был согнут, еще один гвоздь на хо
д и л ся возле плечевой кости ле вой руки.

Таким образом, пог ре бен ие пер во го уров ня и по
г ре бен ия І груп пы вто ро го уровня раз ме щались 
преи му щес т вен но в за пад ной части кур ган ной пло
щадки, вы тя ну той полосой в нап рав ле нии с за па да 

Рис. 21. Фраг мен ты одежды из пог ре бений кур га на 1:  
1, 5 – ткани одеж ды; 2–4 – фраг мен ты во рот н и ков



145

О. Н. Левко, А. В. Вой те хович, П. М. Кенько. Ар хе о лог и чес к ие иссле до ван ия Друц ка в 2008–2009 гг. 

на вос ток. Пос ле то го, как эти пог ре бен ия были при
сы па ны, об ра зо ва лась на сыпь раз ме ром при б л и з и
те ль но 10 × 5 м и вы со той 0,4 м. По вер х ность этой 
на сыпи и пло щад ка вос точ нее нее были обож же ны,  
о чем сви де те ль с т ву ют сле ды в виде пре рыв и с той 
зо ль ной прослойки тол щ и ной до 10 см (рис. 18). Над 
прослойкой вы яв ле ны за хо ро нен ия ІІ группы вто
ро го пог ре ба ль но го уров ня. 

Второй пог ре ба ль ный уро вень. II груп па за хо 
ро нений. Пог ре бен ия этой груп пы заф и к с и ро ва ны 
на глуб и не 1,8–1,6 м от сов ре мен ной днев ной по вер
х ности кургана. Группа вклю ча ет в себя 11 пог ре
бений (№ 3–7, 12–14, 16, 18, 29), рас по ла гав ш и х ся  
в вос точ ной части пло щадки кур га на. 

Погребение № 14. Рас по ло же но под юж ной бров
кой, раз де ля ю щей югоцен т ра ль ный и юговос точ
ный сек то ры вос точ ной части кур га на на зо ль ной 
прос лой ке. Глуб и на за ле ган ия ос тан ков 1,78 м  
от днев ной по вер х ности кур га на (рис. 18). Пог ре
бен ие ор иен т и ро ва но го ло вой на за пад с не большим 
от к ло нен ием на се вер (280°). Сох ранились фраг мен
ты че ре па, по вер ну то го лице вой час тью к се ве ру, 
фраг мент лучевой кости пра вой руки, ко то рая, судя 
по все му, была сог ну та в локте, а кисть ле жа ла на 
живо те, кости ног. Об щая дли на ске ле та без учета 
ступ ней 1,55 м. Око ло за тыл ка был най ден фрагмент 
ткани, выш и той зо ло тыми нитями (рис. 21: 1). Воз
ле че люсти и лучевой кости рас по ла гались бронзо
вые по зо ло чен ные полые ша ров и д ные пу гов и цы  
с уш ком. Раз мер пу говиц 0,9 × 1,3 см. В об ласти 
груд ной клетки най ден же лез ный че рен ко вый на ко

нечник стре лы ром б и чес ко го се чен ия (рис. 20: 16). 
Его дли на 7 см, шир и на пе ра у основания 0,7 см. Над 
пог ре бен ием на глуб и не 1,1 м от днев ной по вер х
ности кур га на была выявлена под п ря мо у го ль ная ка
мен ная пли та, ор иен т и ро ван ная с за па да на вос ток 
(рис. 18). Ее длина 1,82 м, шир и на 0,62 м, тол щ и на 
0,10 м. На внеш ней сто ро не плиты име ют ся сле ды 
об ра ботки. 

Погребение № 12. На ход илось на рас сто янии 0,60 м 
югоза пад нее пог ре бен ия № 14 на глуб и не 1,82 м  
от днев ной по вер х ности кур га на на зо ль ном слое 
(рис. 18). Скелет ор иен т и ро ван головой на за пад, 
руки сог ну ты в лок тях, кисти сло же ны на та зо вых 
кос тях. Че реп лице вой сто ро ной по вер нут на юг. Дли
на кос тя ка 1,7 м. 

Погребение № 7. Выявлено на рас сто янии 1,80 м 
на юг от пог ре бен ия № 12 на глубине 1,94 м от днев
ной по вер х ности кур га на также на зо ль ном слое 
(рис. 18). От погребения сох ранились только фраг
мен ты че ре па раз ме ром 17 см.

Погребение № 6 рас по ло же но с за пад ной сто ро
ны от пог ре бен ия № 7 на глуб и не 1,8 м от днев ной 
по вер х ности кургана на зо ль ном слое (рис. 18). Оно 
пред с тав ля ет собой скоп лен ие че ло ве ческих кос
тей без ана том и чес ко го по ряд ка. Кости зан и ма ют 
пло щадь 0,6 × 0,6 м. На рас сто янии 0,2 м на запад  
от пог ре бен ия № 6, на этой же глубине най ден ва
лун, име ющий раз ме ры 0,2 × 0,3 м. Между ним  
и пог ре бен ием № 6 были по ло же ны фраг мен ты гон
чар ных гор ш ков (рис. 22: 1, 2). Один фраг мент гор ш
ка най ден среди кос тей пог ре бен ия № 6. 

Рис. 22. Фраг мен ты горшков из пог ре бений кур га на 1 (1–4)
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Погребение № 5. Найдено на рас сто янии 0,40 м 
за пад нее пог ре бен ия № 6 на глубине 1,82 м от днев
ной по вер х ности кургана (рис. 18). Ске лет плохой 
сох ран ности рас по ла га ет ся в зольном слое в по ло
жении ле жа на спине го ло вой на запад. Че реп раз
вер нут лице вой час тью на юг, ле вая ру ка сог ну та  
в лок те, кисть на та зо вой кости, пра вые рука и но
га не сох ранились. Об щая дли на ске ле та (без ступ
ней) сос тав и ла 1,5 м. Над че ре пом на ходились три 
гвоз дя, еще столько же бы ло най де но око ло затыл
ка. Вдоль пог ре бен ия и па рал ле ль но ему, с се вер ной 
сто ро ны, был вы яв лен ряд гвоз дей (8 шт.), вот к ну
тых в зем лю, от уровня шеи до ног.

Погребение № 16. Рас по ло же но на рас сто янии 
1,30 м се вер нее пог ре бен ия № 5, на глуб и не 1,69 м 
от днев ной по вер х ности кур га на (рис. 18). Скелет 
лежит на спине, го ло вой на за пад. Ле вая рука вы тя
ну та вдоль те ла, по ло жен ие правой руки на ру ше
но. Че реп раз вер нут лице вой час тью к югу. Об щая 
дли на кос тя ка (без ступ ней) равна 1,75 м. На ле
вом пле че погребенного най ден камень раз ме ром  
0,35 × 0,35 м. Он пред с тав ля ет со бой часть ка мен
но го ос но ван ия с вы ем кой, по доб но го ос но ван иям, 
под дер ж и ва ющим плиту над пог ре бен ием № 35.  
С юж ной сто ро ны ос тан ков, недалеко от мес та 
рас по ло жен ия пра вой руки, най ден фраг мент же
лез но го светца. Воз мож но, он по пал к пог ре бен ию  
из под сыпки, так как находился на гран и це слоя на
сыпи и под сыпки. На левой глаз н и це пог ре бен но го 
лежал гвоздь. 

Погребение № 18. Найдено на рас сто янии 1 м се
вер нее пог ре бен ия № 16, на глубине 1,72 м от днев
ной по вер х ности кургана (рис. 18). Ске лет ле жит 
на спине го ло вой на запад с не большим от к ло нен
ием на юг (260°). Пра вая ру ка сог ну та в локте, кисть 
на тазовой кости, от левой руки сох ран и л ся то ль ко 
фрагмент лу че вой кости, ко то рый лежал на ле вой 
та зо вой кости. Че реп лице вой час тью раз вер нут 
на юг. Об щая длина ске ле та (без ступ ней) сос тав и
ла 1,62 м. Слева у та за най ден гвоздь. 

Центральный сек тор, се вер ная часть.
Погребение № 29. Выявлено на рас сто янии 2,60 м 

к се ве ру от пог ре бен ия № 18 на глуб и не 1,73 м от днев
ной по вер х ности кур га на (рис. 18). Сох ранились 
фраг мент че ре па и часть пра вой руки (общая дли на 
фраг мен та кос тя ка 0,6 м). Су дя по по ло жен ию кос тей, 
пог ре бен ный был ор иен т и ро ван го ло вой на за пад.  
На че ре пе заф и к с и ро ва ны следы воз дей с т в ия ог ня. 
Возле кости руки с южной сто ро ны найден гвоздь.

Погребение № 13. Найдено на рас сто янии 2,60 м 
на се вер от пог ре бен ия № 14, на глуб и не 1,77 м 
от днев ной поверхности кур га на (рис. 18). Ске лет 
лежит на зо ль ном слое на спи не, го ло вой на юго
вос ток (азимут 240°). Пра вая рука сог ну та в локте, 
кисть на груди пер пен д и ку ляр но ей, ле вая рука со
г ну та в лок те, кисть на пра вой ключице. Об щая 

дли на ске ле та 1,70 м. У ле вой ноги найден пет ле об
раз ный одеж ный крю чок из бронзовой про во локи 
(рис. 20: 15), на та зо вых кос тях – фраг мен т  п ряжки 
(рис. 23: 5), как и у правого ко ле на.

В северовос точ ном секторе ко II группе вто ро
го уров ня от но сят ся пог ре бен ия № 3 и 4. 

Погребение № 3. Рас по ла га лось на рас сто янии 
1,0 м к вос то ку от пог ре бен ия № 13 на глуб и не 1,8 м 
от днев ной по вер х ности кур га на (рис. 18). Ос танки 
рас по ло же ны на зо ль ном слое, на спине го ло вой 
на за пад, че реп по вер нут лице вой частью на се вер, 
руки пе рек ре ще ны на та зо вой кости. Кости го ле ней 
от сут с т ву ют. Дли на скелета (без го ле ней) 1,2 м. 

Погребение № 4. Найдено на рас сто янии 0,80 м 
се вер нее пог ре бен ия № 3 на глубине 1,82 м от днев
ной по вер х ности кургана (рис. 18). Оно прак т и чески 
все ист ле ло. Сох ранились не бо ль ш ие фрагменты че
ре па, су дя по ко то рым покойник ле жал на зо ль ном 
слое го ло вой на за пад. На рас сто янии 0,50 м на вос
ток от че ре па обнаружен фраг мент та зо вой кости.

После раз ме щен ия второй груп пы пог ре бен ных, 
вос точ ная часть на сыпи бы ла до ве де на до уров ня 
0,4 м, как и западная, а за тем пог ре ба ль ная пло щад
ка бы ла вы ров не на до вы со ты 0,5 м, видимо, по всей 
пло щади бу ду ще го кур га на. Имен но с этой от метки 
нач и на ют про водить за хо ро нен ия третьего уров ня.

Третий пог ре ба ль ный уро вень. Рас по ла га ет ся 
на глуб и не 1,5–1,4 м от сов ре мен ной днев ной по
вер х ности кургана. В нем нас ч и ты ва ет ся во семь 
пог ре бений (№ 2, 10, 19, 20, 22–24, 26). Пог ре бен ия 
этого уров ня в ос нов ном кон цен т р и ро вались в цен т
ра ль ной части кур га на. 

Южная сторона цен т ра ль но го сектора пред  
с тав ле на пог ре бен иями № 2, 19, 22–24. 

Погребение № 19. На ход и т ся прак т и чески в цен т
ре насыпи на глуб и не 1,38 м от днев ной по вер х ности 
кур га на (рис. 18). Ске лет лежит на спи не го ло вой 
на запад с от к ло нен ием на юг (260°). Кости рук  
не сох ранились. Об щая дли на ске ле та 1,72 м. Око
ло го лени правой ноги най ден сильно сра бо тан ный 
точ и ль ный бру сок (рис. 20: 18). 

Погребение № 22. Выявлено на рас сто янии 0,50 м 
юж нее пог ре бен ия № 19 на глуб и не 1,55 м от днев
ной по вер х ности кургана (рис. 18). Ске лет пло хой 
сох ран ности лежит на спи не головой на за пад с от
к ло нен ием на юг (255°). Пра вая рука, судя по ос тав
ш и м ся фраг мен там, сог ну та в лок те, кисть лежит  
на та зо вых кос тях, левая ист ле ла. Длина сох ран и
в ш и х ся останков 1,1 м. Че реп положен на ка мень, 
дру гой ка мень расположен с се вер ной сто ро ны от 
мес та, где дол ж на на ход и ть ся ле вая ступ ня. Возле 
ли це вых кос тей най ден гвоздь. 

Погребение № 23. Найдено на рас сто янии 0,40 м 
к вос то ку от пог ре бен ия № 22, на глуб и не 1,45 м  
от днев ной поверхности кур га на (рис. 18). Скелет 
лежит на спине го ло вой на за пад с от к ло нен ием 
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Рис. 23. Же лез ные изделия из на сыпи кур га на 1: 1 – уд и ла; 2 – ар ба лет ный пирам и да ль ный болт; 3 – фраг мент боевого но жа; 
4–6 – фраг мен ты пря жек; 7 – дуж ка
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на юг (260°). Ле вая ру ка сог ну та в локте, кисть на та 
зо вых кос тях, пра вая рука сох ран и лась фраг мен тар
но. Об щая дли на ске ле та (без ступ ней) сос тав и ла 
1,62 м. На месте пра вой ключ и цы най ден фрагмент 
се реб ря ной ова ль ной бус и ны, ук ра шен ной жгут и
ками. Ее раз мер 1,5 × 1,8 см (рис. 20: 14). 

Погребение № 24. Рас по ло же но на рас сто янии 
0,20 м се вер нее пог ре бен ия № 23 на глуб и не 1,45 м 
от днев ной по вер х ности кур га на (рис. 18). Скелет 
раз ме ща ет ся на пра вом бо ку го ло вой на запад, лице
вой час тью на юг. Руки и ноги вы тя ну ты. Об щая 
дли на ске ле та (без ступ ней) рав на 1,76 м. 

Погребение № 2. Выявлено на рас сто янии 0,15 м 
к югу от пог ре бен ия № 23 на глубине 1,54 м от днев
ной по вер х ности кур га на (рис. 18). Пог ре бен ие 
пред с тав ля ет со бой скелет без че ре па, длина сох ра
н и в шей ся его части (без че ре па и ступ ней) 1,30 м.  
Су дя по сох ран и в ш и м ся кос тям, скелет рас по ла га
ет ся на спи не го ло вой на запад. Ле вая рука сог ну
та в лок те, кисть рас по ла га ет ся на живо те. Пра вая 
по лов и на та зо вой кости на ход и т ся над левым ко лен
ным сус та вом, а под левой бер цо вой кос тью – пра
вая. У правого пле ча най де на брон зо  вая ша ров и д
ная по лая пу гов и ца с об ло ман ным уш ком. Ее раз
мер 1,0 × 1,3 см. 

В северной части цен т ра ль но го сек то ра рас по
ла гались пог ре бен ия № 10 и 26.

Погребение № 10 находится в 1,6 м се ве ровос
точ нее пог ре бен ия № 2, на глуб и не 1,5 м от днев ной 
по вер х ности кургана (рис. 18). Ске лет рас по ла га ет 
 ся на спине го ло вой на за пад. Ле вая рука согну
та в лок те, кисть на живо те, пра вая так же сог ну та  
в лок те, кисть на правой ключ и це. Голень пра вой 
ноги сох ран и лась фраг мен тар но, го лень левой ноги 
ист ле ла. Дли на кос тя ка (от че ре па до конца фраг
мен та го лени) сос тав ля ет 1,2 м. Спра ва у че люсти 
и пра во го плеча най де ны две брон зо вые по лые 
ша ров и д ные пу гов и цы с уш ком. Раз мер пу говиц 
0,6 × 0,9 см и 0,8 × 1,3 см со от вет с т вен но, у ле во го 
виска заф и к с и ро ван гвоздь.

Погребение № 26. От нос и т ся к тре ть е му уров
ню югоза пад но го сек то ра. Вы яв ле но на рас сто янии 
1,80 м югозападнее пог ре бен ия № 22, на глуб и не 
1,51 м от днев ной по вер х ности кур га на (рис. 18). 
Ске лет пло хой сох ран ности (расчищены фраг мен ты 
че ре па, таза и ног) лежит на спи не головой на за пад. 
Об щая дли на сох ран и в ш и х ся фраг мен тов 1,5 м.

В результате за сыпки пог ре бений тре ть е го уров
ня высота на сыпи сос тав и ла 0,70 м. На этой по вер х  
ности были прои з ве де ны ос та ль ные за хо ро нен ия 
чет вер то го погребального уров ня.

Четвертый пог ре ба ль ный уро вень имеет глуб и
ну за ле ган ия от сов ре мен ной дневной по вер х ности 
кур га на 1,3–1,2 м. Он пред с тав лен че ты рь мя пог ре
бен иями (№ 1, 8, 9, 11), ко то рые раз ме ща ют ся с вос
точ ной сто ро ны пог ре ба ль ной пло щадки. 

Погребение № 1 выявлено в юговос точ ной ча
сти цен т ра ль но го сек то ра  на глубине 1,32 м от днев
ной по вер х ности кургана (рис. 18). Ске лет дли ной 
1,65 м лежит на спине го ло вой на за пад, ле вая ру ка, 
сог ну тая в лок те на ход ится в области живо та, пра
вая – в об ласти груди, кости го ле ней све де ны вмес
те. Это поз во ля ет пред по ложить, что ноги пог ре
бен но го были свя за ны. Возле ле вой ступни най ден 
не оп ре дел и мый железный пред мет тра пец иев и
д ной фор мы с заг ну тым кон цом. Дли на пред ме та  
9 см, ши р и на – 1,4–2,4 см, тол щ и на – 0,3 см (рис. 
24: 1). Спра ва от че репа заф и к с и ро ва ны 6 больших 
ко ва ных гвоз  дей. 

В северной части цен т ра ль но го сек то ра рас по
ло же ны сле ду ющ ие пог ре бен ия.

Погребение № 9. Найдено на рас сто янии 1,6 м 
к се ве ру от пог ре бен ия № 1 на глубине 1,3 м от днев
ной по вер х ности кургана (рис. 18). Ске лет ле жит 
на спи не го ло вой на запад. Руки согнуты вмес те, 
кисти скре ще ны на та зо вых кос тях. Дли на скелета 
(без ступ ней) рав на 1,6 м. За че ре пом най де ны фраг
мен ты силь но кор роз и ро ван ных железных изде
лий в виде плас т и ны 1 × 5 см и половинки ко ль
ца пря мо у го ль но го се чен ия диа мет ром око ло 3 см  
(рис. 20: 2, 3). У ле во го лок тя, а также меж ду бер цо
выми кос тями таза най де ны гвозди. Вер х няя часть 
скелета от че ре па до на ча ла та зо вых костей за ва ле на 
кам нями, сво бод на то ль ко пра вая ру ка и пра вая сто
ро на об ласти живота. Меж ду кам нями вст ре ча ют ся 
мел к ие фраг мен ты сте нок и вен ч и ков гон чар ных со
судов (рис. 22: 3, 4). Скоп лен ие камней над пог ре
бен ием дос т и га ет в вы со ту 0,3 м. 

Погребение № 8. Выявлено на рас сто янии 0,50 м 
к се ве ру от пог ре бен ия № 9 на глубине 1,32 м от днев
ной по вер х ности кур га на (рис. 18). Ске лет пло хой 
сох ран ности лежит на спи не го ло вой на за пад. Ле
вая ру ка сог ну та в лок те, кисть на животе, пра вая 
так же сог ну та, кисть на груди. Кости го лени кни зу 
схо дят ся вмес те. Длина ос тан ков (без ступ ней) 1,3 м.  
Левая бед рен ная кость на ход ится нем но го в сто ро не 
и вы ше на 15 см, чем са мо пог ре бен ие. У ле вой пле
че вой кости об на ру жен гвоздь. 

Погребение № 11. На ход и т ся на рас сто янии 1 м 
се ве ровос точ нее пог ре бен ия № 8 на глуб и не 1,24 м  
от днев ной по вер х ности кур га на (рис. 18). Ске лет 
лежит на спине головой на за пад, часть кос тей ист
ле ла. Дли на сох ран и в шей ся части скелета (без кос
тей голени) 1,1 м. У за тыл ка и ле вой плечевой кости 
най де но по гвоз дю.

В восточной части насыпи по ло же ны нес ко ль
ко круп ных ва лу нов, но пря мой связи с пог ре бе 
н иями они не имеют (рис. 18). Таким об ра зом, об щая 
вы со та насыпи кур га на с че ты рь мя уров нями по
гребений дос т и гает 1 м. На ее по вер х ности высту
пает ка мен ная плита (погребение № 14), де ре вян ная 
крыш ка (погребение № 37), ка мен ная вы мос т ка (по
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гребение № 36), скоп лен ие камней (погребение № 9) 
и от де ль но стоящие камни. 

Следует от метить большое кол и чес т во гвоз дей, 
най ден ных в на сыпи кур га на (всего 97). Бо ль ш и н  
с т во из них на ход и т ся в цен т ра ль ной части на сыпи 
на глуб и не 1,1–1,6 м от сов ре мен ной по вер х ности 
кур га на, т. е. в ос нов ном они приходятся на третий 
и чет вер тый пог ре ба ль ные уровни. Никаких сле дов 
ист лев ше го де ре ва, кроме гроба, в яме пог ре бен ия 
№ 35 и, воз мож но, де ре вян но го над г ро бья (крыш
ки) над пог ре бен ием № 37 в кур га не не об на ру же но. 
По э то му нет оснований счи тать, что гвозди могли 
скреп лять как иелибо де ре вян ные конструкции. 

Со временем кур ган был до сы пан. Слож но ска
зать, как ско ро и по ка кой при ч и не это прои зош ло. 
Од на ко, судя по со дер жан ию ку ль тур но го слоя до
сыпки, она осу щес т в ля лась в пре де лах 50–100 лет.

Перед до сып кой по вер х ность кур га на бы ла обож
же на. В 0,40 м юж нее пли ты над пог ре бен ием № 14, 
на глуб и не 0,93 м от днев ной по вер х ности кур га на 
вы яв ле ны две обуг лен ные плахи дли ной 0,6 м, ши
риной до 8 см, ле жав ш ие па рал ле ль но друг дру гу  
и ор иен т и ро ван ные с запада на вос ток (рис. 18). Сле
ды кос т ра пе рек ры ва ют все выс ту па ющ ие ка мен
ные конструкции. Су дя по наличию уг лей в вер х
ней части дре вес но го тле на над пог ре бен ием № 37, 
верх де ре вян но го надгробья так же об го рел. Пос ле 
об ж и га поверхности кур га на он был до сы пан. В со 
с тав до сыпки входил суг л и нок, прос лойки ко то ро
го дос т и гали тол щ и ны 0,3–0,5 м, в отличие от слоя 
на сыпи кургана не име ющий уг лей, а так же пе ре ме
шан ный ку ль тур ный слой с территории на ход и в ше
го ся рядом по са да. Тол щ и на этого слоя дос т и га ла 
0,2–0,5 м. Верх насыпи сос тав лял тем ный гу мус и  
ро ван ный слой без на хо док мощ нос тью 0,2–0,4 м 
(рис. 18). Под сып ка в се вер ной части центрально
го сек то ра и в северовос точ ном секторе пред с тав  
ля ет со бой пе ре ме шан ные прослойки прак т и чески 
до уров ня зо ль ной прослойки в се ред и не на сыпи. 
Это прои зош ло в ре зу ль та те того, что в ХХ в. в кур
ган за ры вали му сор, среди ко то ро го битые бутылки  
и банки, куски бе то на, об рывки цел ло фа на, же
лезные де тали трак то ра, двер ца почтового ящ и ка  
и т. д. Также в этом пе ре ме шан ном слое найдены 
нес ко ль ко фраг мен тов посуды с зе ле ной пол и вой 
XVII в., гор ш ков XIX в. и монета – солид Сигизмун
да III Ва зы, 1597 г. 

У североза пад но го края кур га на были заф и к  
с и ро ва ны два камня раз ме рами 0,2 × 0,4 м и 0,2 × 0,3 м  
со от вет с т вен но. Камни час т и ч но пок рылись мхом 
и были задернованы. Труд но сказать, име ют ли они 
от но шен ие ко вре мени со о ру жен ия под сыпки, или 
были по ло же ны поз же.

Каменные ос но ван ия и над г роб ие пог ре бен ия 
№ 35 были пе ре да ны в Витебский об лас т ной кра е
вед ческий музей, где они эк с пон и ру ют ся в хол ле. Во 

вре мя фо тос ъемки, бла го да ря ос ве щен ию под оп ре
де лен ным уг лом, на од ном из ка мен ных ос но ваний 
(западном) бы ло заф и к с и ро ва но изображение выб и
то го крес та и, воз мож но, кня жес ко го зна ка под ним. 
Раз мер креста 9 × 5 см, знака (?) 3,5 × 11 см. 

Описание пог ре ба ль но го инвен та ря.  Де тали 
одеж ды пред с тав ле ны: 1) брон зо выми по лыми, тис
нен ными из двух по лов и нок, ша ров и д ными пу гов и
цами с про во лоч ным уш ком. Иног да их покрывала 
по зо ло та (погребения № 2, 10, 14, 15, 31, 35). По доб
ные пуговицы имели широ кое рас п рос т ра нен ие  
с XI по XV в. как в городских, так и в сельских сло
ях. В ка чес т ве пу гов и цы, ве ро ят но, испо ль зо ва лась 
се реб ря ная ова ль ная бус и напод вес ка, украшенная 
дву мя ря дами жгут и ков (погребение № 23). По доб
ные пу гов и цы вст ре чались в XII–XIII вв. [4]. 

2) ткаными лен тами из пог ре бений № 33 и 28. 
Зо ло тот ка ная лен та – те сь ма на шел ко вой основе 
изго тов ля лась в Византии и служ и ла для отдел
ки де та лей верхней одеж ды (воротников, ру ка вов) 
и на лоб ных вен ч и ков. Ос нов ное кол и чес т во этих 
лент най де но в сло ях XI–XII вв. [5]. Два фрагмента 
одеж ды с тка ным узо ром вы яв ле ны в пог ре бен иях 
№ 14 и 27. В пог ре бении № 27 под тка нью фик с и ро
ва лась лубочная ос но ва. Вероятно, это часть сто я
че го во рот н и ка. Фрагмент ткани с по доб ным узо
ром най ден в кур га не у д. Ка мен ка Но вог руд с ко го  
рай о на [5].

Предметы бы та. Фраг мен том по яс но го ко ль ца 
мо жет быть часть же лез но го изделия из пог ре бе 
н ия № 9. По доб ные кольца извес т ны из пог ре бений 
древ не рус ско го времени. К пред ме там бы та, вы  
яв лен ным в кур га не, от но сят ся так же железное 
издел ие из пог ре бен ия № 1 (функционально не оп ре
де ле но), брон зо вый крю чок око ло пог ре бен ия № 13  
и точ и ль ный бру сок из пог ре бен ия № 19. Трад и  
ц ия по ме щать гли ня ные со су ды или их фраг мен ты 
в пог ре бен ия бы ла широ ко рас п рос т ра не на в язы
ческих кур ган ных за хо ро нен иях. Фраг мен ты гор ш
ков, най ден ных у погребения № 6, были по ме ще ны 
ту да в со от ветствии с такой трад и ц ией, а фраг мен
ты ке рамики, ко то рые вст ре чались между кам нями 
над пог ре бен ием № 9, могли по пасть ту да из поз д
ней шей под сыпки. 

Предметы во о ру жен ия. На ко нечники стрел, вы
яв лен ные в кос тя ках пог ре бений № 14 и 32, вст ре
ча ют ся повсеместно на всей тер ри тории Вос точ ной 
Ев ро пы и имеют дос та точ но дли те ль ный пер иод 
испо ль зо ван ия, вклю ча ющий и древ не рус ское вре
мя. Ром бов и д ные с упо ром и рас ш и рен ием пера  
в ниж ней части испо ль зо вались с Х по XIV в., а ши
лов и д ные бро не бой ные квад рат но го се чен ия с про
с тым упо ром при ме нялись для бо рь бы с вра гом, 
защ и щен ным же лез ными дос пе хами [6].

Описание на хо док из под сыпки. От де ль но от по
г ре ба ль но го инвен та ря, не пос ред с т вен но свя зан но
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го с за хо ро нен иями, сле ду ет рас смат р и вать вещи  
и их фраг мен ты, най ден ные в вер х ней подсыпке, 
сос то я щей из ку ль тур но го слоя. В этом случае мож
но вы делить нес ко ль ко групп изделий, со от вет с т вен
но ма тер иа лу, из ко то ро го они были изго тов ле ны.

Изделия из цвет но го ме тал ла. 1) Две брон зо вые 
пряжки (рис. 24: 1, 2) с круг лой рам кой, сквоз ным 
кап лев и д ным выс ту пом и фигур ным прием н и
ком, ко то рые обычно трак ту ют ся как кни ж ные за 
с тежки, либо де тали одеж ды, бы то вав ш ие в XII–
XIII вв. [7]. 2) Брон зо вый маленький ключик с бо
родкой (рис. 24: 3), ко то рый использовался с XII 
по XIV в. [8]. 3) Бронзовая литая ша ро об раз ная 
пу гов и ца с уш ком (рис. 24: 4) и три брон зо вые пу
гов и цы ана лог и ч ные пу гов и цам из пог ре бений  

(рис. 24: 5–7). 4) Фраг мент брон зо во го ор на мен 
т и ро ван но го пластинчатого пер с т ня (рис. 24: 8). 
5) Брон зовая про во лоч ная пе те ль ка с фраг мен том 
же лез но го изделия на ней (рис. 24: 9). 6) Сви н цо
вая вис лая печать с двух с то ронним изоб ра жен ием 
(рис. 25).

Изделия из стек ла. Пред с тав ле ны фраг мен тами 
стек лян ных гладких и витых брас ле тов и бус и
ной. Глад к ие брас ле ты: фраг мент ол и в ко во го цве та  
(рис. 24: 10). Витые брас ле ты: черные (рис. 24: 11–14); 
го лу бой (рис. 24: 15); ол и в ко вый (рис. 24: 16), фио
ле то вый с жел тыми по ло сами (рис. 24: 17). Вст ре 
ча ют ся с XI по XIV в. в сло ях городов Бе ла руси. 
Так же най де на бит ра пец иои д ная синяя навитая 
ок руг лая бусина XI–XIII вв. (рис. 24: 18) [9]. 

Рис. 24. Вещи из слоя на сыпи кур га на 1: 1, 2 – брон зо вые кни ж ные зас тежки; 3 – брон зо вый ключикобе рег; 4–7 – брон зо вые 
пу гов и цы с по зо ло той; 8 – фраг мент плас т и н ча то го пер с т ня; 9 – брон зо вая застежка одеж ды; 10–17 – фраг мен ты 

стек лян ных брас ле тов; 18 – стек лян ная бус и на
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Рис. 25. Вислая сви н цо вая пе чать с изоб ра жен ием святых: а – аверс; б – реверс. На сыпь кур га на 1

Рис. 26. Же лез ные изделия из на сыпи кур га на 1: 1, 2 – ключи; 3–7 – де тали замков
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Изделия из же ле за и их фраг мен ты. 1) Вещи бы
то во го наз на чен ия. Это фраг мен ты клю чей XII – се
ред и ны XIV в. (рис. 26: 1, 2), кор пус цил и н д р и чес ко
го замкá XII–XIV вв. [8] (рис. 26: 3), а так же де тали 
замкóв (рис. 26: 4–7). К ним от нос и т ся и фраг мент 
же лез но го пря мо го од но луч ин но го светца (рис. 20: 19), 
по доб ные изделия широ ко пред с тав ле ны на древ не
русских па мят н и ках. А также это фраг мент дужки 
от вед ра квад рат но го се чен ия (рис. 23: 7). 2) Инс т
ру мент. Это ножи в виде фраг мен тов (рис. 27: 2, 3) 
и це лых эк зем п ля ров (рис. 27: 1, 4). Нож с рис. 27: 4 
трак ту ет ся как са пож ный. Так же име ет ся склад ной 
нож (рис. 27: 5). Все эти издел ия яв ля ют ся ха рак
тер ными для XII–XIII вв. [10]. 3) Де тали кон с кой 
упряжи, пред ме ты во о ру жен ия. К этой ка те гории 
от но сят ся ко ль ча тые двуз ве нь е вые уд и ла круг ло го 
сечения с выг и бом (рис. 23: 1) и фраг мент ар ба лет
но го пирам и да ль но го болта, ко то рый испо ль зо вал
ся с XII по XV в. (рис. 23: 2) [6]. 4) Де тали одеж ды. 
Пред с тав ле ны по яс ными пряж ками (рис. 23: 4) 
и языч ком от пряжки (рис. 23: 6). 5) Ско бя ные изде
л ия. Это двер ные петли, дверная нак лад ка – клям
ка, ско бы и кос тыли. Гвозди, вы яв лен ные в вер х ней 
под сып ке, идентичны гвоз дям из слоя пог ре ба ль ной 
насыпи. 6) Пред ме ты, не имеющие чет кой интер 
п ре тации их фун к ц ио на ль но го назначения. Это ко
ван ные за ос т рен ные стержни с ок руг лым или тре у
го ль ным выс ту пом (рис. 27: 6–8), ко то рые не ко то
рые иссле до ва тели считают шиль ями [11]. Также это 

Рис. 27. Же лез ные изделия из на сыпи кур га на 1: 1–4 – ножи 
хо зяй с т вен ные; 5 – нож склад ной; 6–8 – же лез ные колющие 

издел ия с упо ром

Рис. 28. Венчики горшков из на сыпи кур га на 1 (1–11)
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фраг мен ты мас си в ных стержней квад рат но го се че 
н ия и фраг мен ты прочих изделий. 

Изделия из гли ны. Самая мно гоч и с лен ная ка те
гор ия пред с тав ле на в ос нов ном фраг мен тами гон чар
ных гор ш ков, среди ко то рых вст ре че ны фраг мен ты 
вен ч и ков, имеющих Sвид ный профиль, и ук ра шен
ных вол н и с тым, линей ным ор на мен том и на сеч ками 
(рис. 28). Так же вст ре чались фраг мен ты днищ и сте
нок. На не ко то рых из них имел ся линей ный ор на
мент. Вст ре чались и фрагменты гли ня ной об мазки  
с от пе чат ками де ре ва.

Выводы. Все пе реч и с лен ные материалы сви
де те ль с т ву ют о том, что Друцкий ар хе о лог и ческий 
ком п лекс является слож ной истор и коку ль тур ной 
струк ту рой. Во второй по лов и не 1 ты ся че лет ия 
во вре мя фор м и ро ван ия пле мен но го центра с по се
лен ием на пло щад ке Окольного го ро да (раскоп 1999 г.) 
су щес т во ва ло сел и ще2 с се вер ной сто ро ны (карьер 
воз ле фер мы) от Око ль но го го ро да и го род и ща. 

Ран не фе о да ль ный этап раз в и т ия Друц ка яр ко 
вы ра жен в ма тер иа лах го род с ко го по са да. Об этом 
сви де те ль с т ву ют ма тер иа лы рас ко пок и раз ве док 

2008–2009 гг. На всех иссле до ван ных учас т ках ран
не го род с кой струк ту ры и уде ль но го времени так
же вы яв ле ны и ма тер иа лы, от но сящ ие ся к XIV– 
XVII вв. – пер ио ду, со от вет с т ву ю ще му вре мени 
су щес т во ван ия Друцкого зам ка и мес теч ка. Судя 
по рас п рос т ра нен ию ку ль тур но го слоя и нал и ч ию 
пос т ро ек XV–XVII вв. в раскопах V (2000 г.) и VII 
(2009 г.), при б л и жен ных к зам ко вым ук реп лен иям 
с югоза па да (в рас ко пах I, VI нап ротив Око ль но го 
го ро да они не вы яв ле ны), можно по ла гать, что сред
не ве ко вое мес теч ко при зам ке раз в и ва лось именно 
с югоза пад ной стороны и рас ш и ря лось в сто ро ну 
сов ре мен ной ул. Цен т ра ль ной.

 Иссле до ван ный курган 1 в мог и ль н и ке IV яв ля ет
ся местом мас со во го за хо ро нен ия лю дей, име ющих 
вы сокий социальный ста тус, а также пред с тав и
те лей их ок ру жен ия и об с луги, погибших нас и ль  
с т вен ной смер тью в ре зу ль та те военного кон ф л и к та. 
Пред по лож и те ль ная дата воз ве ден ия пер во на ча ль
ной на сыпи – XII в. В более поз д нее вре мя прои з ве
де на до пол н и те ль ная под сып ка насыпи ку ль тур ным 
слоем, со дер жащим ма тер иа лы XII–XIII вв. и пес ком.
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Рэзюмэ
В. М. Ляўко, А. В. Вай ця хо віч, П. М. Ке нь ко

Архалагічныя дас ле да ван ні Друцка ў 2008–2009 гг.
Аха рак та ры за ва ны раскопы на тэ ры то рыі па са да Друц ка, якія былі рас п ра ца ва ны ў 2008–2009 гг., а так са ма ком

плексы рэ ча ва га ма тэ ры я лу і па бу доў XII–XVII стст. Пры ведзе ны да ныя аб дас ле да ван нях кур га на XII в. на тэ ры то рыі 
Друц ка (атрыбуцыя па ха ва ль на га аб ра ду, рэ ча ва га ком п лек су, са цы я ль на га скла ду па ха ва ных).

Summary

O. Levko, V. Voitekhovich, P. Kenko
Archaeological excavations in Drutsk in 2008–2009

The article presents the characteristic of the trenches in the suburb of Drutsk which were investigated in 2008–2009. Complexes 
of housedwellings of the 12th–17th centuries and artefacts are given. Elements of funeral ceremony, social position of people who 
were buried and artefacts are discussed as a result of excavation of the barrow of the 12th century on the territory of Drutsk.
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Витебск – один из древ нейших го ро дов Бе ло
рус ско го Под в и нья. Впер вые упомянут в древ не
русских ле топ и сях под 1021 г. в связи с пе ре да чей 
го ро да с во лос тью киевским кня зем Ярос ла вом Муд
рым Бряч и с ла ву По лоц ко му. Этот факт передачи 
сви де те ль с т ву ет о пер во на ча ль ной принадлежности 
Витеб с ка киевским кня зь ям.

Исследователи древних во ен нотор го вых пу тей 
«из ва ряг в греки» склон ны считать, что днеп ров  
с кое нап рав лен ие этого пути изна ча ль но фун к ц ио 
н и ро ва ло не пос ред с т вен но че рез Смо ленск. С вер хо
вь ев р. Ло вать дви жен ие караванов и войск в юж ном 
нап рав лении осу щес т в ля лось че рез реки Ус вячь, 
Кас п лю и во локи к древнему Гнез до во (Смоленску). 
От ту да оно про дол жа лось по р. Днепр и ее при то ку 
р. Сож в пре де лах Бе ло рус ско го Под неп ро вья, с вы
хо дом на тер ри тор ию современной Ук раи ны и далее 
в Чер ное мо ре (рис. 1). 

Однако име ют ся сведения о том, что в 947 г. киев
с кая княг и ня Ольга от п рав и лась в по ход на се вер  
в Псков с кую и Нов го род с кую земли. По пути сле до
ван ия она ус та нав л и ва ла спец иа ль ные мес та сбо ра 
дани – по гос ты (повосты). Поз д няя (XVIII в.) «Ле
топись го ро да Витеб с ка» упом и на ет о том, что про
быв не ко то рое вре мя в месте рас по ло жен ия древ
не го по се лен ия в ус тье р. Вить бы – горы Ломихи 
(Замковой), княг и ня пос т рои ла го род и наз ва ла его 
Витеб с ком по наз ван ию од нои мен ной реки. Ре ка 
Вить ба, как и река По ло та, на ко то рой стоит еще один 
из древ нейших го ро дов Бе ло рус ско го Под в и нья – По 
лоцк, впа да ет в За пад ную Дви ну. Как же мог ла по
пасть княг и ня Оль га в зо ну расположения Витеб с ка 
со сто ро ны Киева? Извес т но, что на р. Днепр меж
ду г. Оршей и г. Смо лен с ком су щес т во вали труд но 
про ход и мые для древних су дов Ко бы ляц к ие поро
ги. Так ие же пороги рас по ла гались на от рез ке р. За
пад ной Дви ны меж ду Витеб с ком и Су ра жем, т. е. на 
учас т ках воз мож но го за хо да на тер ри тор ию Витеб
щ и ны со сто ро ны Смоленска. Таким об ра зом, что
бы по пасть на р. За пад ную Двину в мес те впа ден ия  
в нее р. Вить бы и основать здесь го род, княг и не 
Ольге при ш лось идти не через Смо ленск, а другим 
пу тем. Этот путь хо ро шо прос мат р и ва ет ся на от
рез ке меж ду Ор шей и Витеб с ком. Вна ча ле он шел 
на север по р. Ор ш и це к озе ру Пе ре во лоч но, за тем 
по волокам к р. Лу че се, а по ней к ус тью р. Вить бы, 
где и был ос но ван Витебск. Да ль нейший путь кня
гини Ольги на се вер от Витеб с ка прос мат р и ва ет ся 
по мес то по ло жен ию топонимов «Ольгово». Один 
из них заф и к с и ро ван у се вер ной ок раи ны Витеб  
с ка, а вто рой – у озера Тиос то в Го ро док с ком районе, 
от ку да бе рет на ча ло р. Ло вать (рис. 2). К этой реке 
княг и ня со сво ей дружиной мог ла прод в и га ть ся по 
р. Лу жес нян ке, за тем по во ло кам – к озе рам Вым

но, Тиос то, Ме жа и дос т и г нуть р. Ло вать [1]. Оттуда 
ее путь лежал в се вер ные рег ио ны на реки Мсту  
и Лугу. Здесь проживало на се лен ие, которое еще 
не было об ло же но киевскими да нями.

О возможности про хож ден ия киевской княг и
ней вод но го пути с юга на се вер «медвежьими тро
пами» че рез Ор шан с кое Под неп ро вье и Витеб с кое 
Под в и нье, сви де те ль с т ву ют и ранние (IX–X вв.) де  
неж нове ще вые клады, об на ру жен ные в ок рес т нос тях 
Витеб с ка. То пог раф ия раз ме щен ия кла дов c араб
скими дир хе мами по ка зы ва ет, что они сос ре до то 
ч и вались именно на во ло ках из Ор шан с ко го Под неп
ро вья в Витеб с кое Под в и нье. Наи бо лее ранний клад 
на этом отрезке вы яв лен на тер ри тории сов ре мен
но го г. Орши. Его млад шая мо не та дат и ру ет ся 815 г.  
К 823/824 гг. от но сят ся младшие монеты из витеб
с ко го кла да, а к 841/842 гг. мо не ты из де неж нове
щевого кла да у д. Доб р и но Лиоз нен с ко го рай о на. 
Имен но здесь рас по ла гал ся один из во ло ков к р. Лу
че се из р. Уз менки, впа да ю щей в р. Днепр. К 862 г. 
от нос и т ся млад шая мо не та из кла да, вы яв лен но го  
в р. Лу че се [2]. Под т вер ж ден ием тому, что Витеб
ский от ре зок пути «из ва ряг в греки» ос ваи вал ся 
уже в IX–X вв. мо гут служить и на ходки мечей эпо
хи вик и н гов в его ок рес т нос тях. Так ие мечи (типа Н) 
Ян Пе тер сен дат и ро вал IX – пер вой половиной X в. 
Сей час в Ев ро пе извес т но около 600 эк зем п ля ров 
ме чей типа Н, на зем лях бал тов их заф и к с и ро ва
но 32 единицы, в том числе по 9 в Латвии и Лит ве  
и 14 на тер ри тории прусских племен. С уче том бе ло
русских на хо док на Руси извес т но 26 мечей типа Н [3]. 
На мечах из По лоц ка и ок рес т нос тей Витебска на
не се но клей мо ULFBERHT. Иссле до ва тели счи та ют, 
что их изго тов ляли в области сред не го Рей на, они 
име ют ниж неф ран к с кое прои с хож ден ие и ак т и в но 
пос тав лялись в Скан д и нав ию и Вос точ ную Ев ро пу.

Ар хе о лог и чес кое изучение ку ль тур но го слоя 
Витеб с ка под т вер ж да ет, что ос но ван ие го ро да от
нос и т ся к более раннему вре мени, чем 1020е годы. 
Уже в слое кон ца Х в. вы яв ле ны раз л и ч ные пред
ме ты, вы пол нен ные из стек ла (бусы), цветного ме
тал ла (литой ла дь ев и д ный тон ко ко неч ный брас
лет, бу лав ка с под в и ж ным кольцом), а так же кости 
(односторонние рас чески с ор на мен т и ро ван ными 
на бор ными спи н ками), сви де те ль с т ву ющ ие о го
род с ком ха рак те ре ма тер иа ль ной ку ль ту ры этого 
по се лен ия (рис. 3, 4). Ас сор т и мент и внешний вид 
пред ме тов по ка зы ва ют, что они могли поступать на 
тер ри тор ию Витеб с ка как с бал т и й с ко го рег ио на, 
глав ным об ра зом, по р. За пад ной Дви не, так и с юга.  
О связи с южными зем лями по р. Днепр уже го вор и
лось вы ше. Кстати, иссле до ва тели Смо лен с кой земли 
от ме ча ют, что на ее тер ри тор ию по р. Днепр кла ды 
арабского се реб ра пос ту па ют лишь с Х в., в то вре мя 

О. Н. Левко, Инс т и тут истории НАН Бе ла руси, 
за ве ду ющая Цен т ром истории дои н дус т р иа ль
но го об щес т ва, док тор истор и ческих наук, про
фес сор (г. Минск)

Витебск на пути «из варяг в греки»
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О. Н. Левко. Витебск на пути «из варяг в греки»

Рис. 1. Земли Бе ла руси на сред не ве ко вой кар те
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Рис. 2. Путь княгини Ольги от Витеб с ка к р. Ло вать

Рис. 3. Изделия из цветных ме тал лов X–XI вв.: 1, 2, 4 – фраг
мен ты брас ле тов; 3 – ко леч ко; 5 – под вес ка; 6 – це поч ка; 

7, 8 – бу лавки

Рис. 4. Изделия из самшита и кости: 1–7 – гребни; 8 – про
кол ка; 9 – игла; 10, 12 – пу гов и цы; 11 – аму лет
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О. Н. Левко. Витебск на пути «из варяг в греки» 

Рис. 5. Пряс л и це из серого слан ца с над п и сью

Рис. 7. Каш ин ная керамика из Зо ло то ор дын с ко го Повол
жья: 1 – ча ша; 2–8 – фраг мен ты изделий с под г ла зур ной 

рос п и сью

Рис. 6. По лу май ол и ко вая ке рам и ка из Византии: 1, 2 – 
блю да на под до не; 3, 6 – роспись «сграффито»; 4, 5 – бе
лог л и ня ная ке рам и ка с ре ль еф ным ор на мен том из араб с

ко го Востока

Рис. 8. Рейнский «каменный то вар» (фрагменты). XVI в.
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Рис. 9. Карта вер х не го те чен ия р. За пад ной Дви ны (а) и ее фрагмент с изоб ра жен ием Витеб с ка (б). XVI в.
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Віцебск на шля ху «з ва ра гаў ў грэкі»
Віцебск – адзін з най с та ра жыт ней шых га ра доў у Бе ла рус кім Падз він ні. Упер шы ню ён згад ва ец ца у ле та пі сах 

пад 1021 г. Най больш ран нія га рад с кія слаі ад но сяц ца да канца X ст. У X–XI стст. Ві цебск вёў ак тыў ны аб мен та ва ра
мі на шля ху «з ва ра гаў у грэ кі». Ка лек цыя ар хе а ла гіч ных матэрыялаў з Ві цеб с ка і яго ак ру гі свед чыць аб паў ноч ных 
і паў д нё вых кан так тах го ра да ў эпо ху ся рэд невякоўя. 

Summary

O. Levko
Vitebsk on the road «from the Varangians to the Greeks»

Vitebsk  is one of the most ancient urban centres on the territory of the Belarusian Dvina region. It was mentioned in 1021  
in the Eastern Slavonic written sources for the first time. The earliest cultural layers could be dated to the late 10th century. Later, 
in the 10th–11th centuries, Vitebsk was one of the main points on the road «from the Varangians to the Greeks». The collection 
of the archaeological artifacts of the Medieval Ages from Vitebsk and its neighborhood are marked much closed relationship 
with the Northern and Southern countries.

Поступила 28.04.2011

как в Ор шан с ком Под неп ро вье и Ви теб с ком Под в и
нье они фик с и ру ют ся уже в IX в. О на ли чии ран ней 
тор говли в Витеб с ком регионе сви де те ль с т ву ют на
ходки гирекраз но ве сов. Од на из них, дат и ру е мая X–
XI вв., найдена на по са де го ро  да, весит 28,29 г. Она 
испо ль зо ва лась для ма лых взвеш и ваний [4].

С побережья При балтики в Витебск пос ту пал 
ян тарь, также вы яв лен ный в не больших кол и че 
с т вах в слое Х в. К юж но му импор ту от но сят ся ка
менные бу сы из сер дол и ка, гор но го хрус та ля, сырье 
для их прои з вод с т ва. К ка мен но му импор ту как юж
ных, так и се вер ных об лас тей, от но сят ся пряслица 
из ро зо во го и тем носерого сланца со от вет с т вен но. 
На од ном темносером пряс л и це, об на ру жен ном  
в 2008 г. на тер ри тории Витеб с ка, вы яв ле на над
пись, на пом и на ю щая ру ны (рис. 5).

Связи Витебска с югом и се ве ром про дол
жались не то ль ко на про тя жении всего пер ио да 
фун к ц ион и ро ван ия «пути из ва ряг в греки». Ма
тер иа лы, по лу чен ные при рас коп ках Зам ко вой го ры  
в 1895 г., а так же в ре зу ль та те сбо ров во время ее 
срытия в те чен ие пер вых де сят и летий ХХ в., по ка
зы ва ют нал и ч ие проч ных свя зей с южными стра
нами на про тя жении XII–XIV вв. В Витебск в это 
вре мя про дол жа ли пос ту пать издел ия из стекла, 
ке рам и ка. Это по лу май ол и ко вые крас ног л и ня ные 
блюда на под до нах, кув ш и ны с ор на мен том «сграф
фито» из Византии, бе лог л и ня ная ке рам и ка с ре ль еф
ным ор на мен том из араб с ко го Вос то ка (рис. 6). Так
же вы яв ле ны каш ин ный полуфаянс (чаша) и друг ие 
издел ия с под г ла зур ной пол и х ром ной росписью из 

Зо ло то ор дын с ко го Поволжья (рис. 7). Стек лян ные 
издел ия, рас п и сан ные золотом и эма лями, прои с хо
дят из Ег и п та и Сирии.

В 1140е годы в Витеб с ке на бе ре гу р. За пад ной 
Дви ны была воз ве де на ка мен ная цер ковь Бла го ве
щен ия, вы пол нен ная в византийских пра вос лав ных 
трад и ц иях. Кроме сак ра ль ной функции, она вы
полняла так же роль хран и л и ща го родских мер и ве  
сов, здесь сбе ре гались и наи бо лее цен ные товары.  
С XIII в. Витебск ак т и в но включился в меж ду на 
род ную тор гов лю по р. За пад ной Дви не на ос но ве 
до го во ров с Ригой и готским бе ре гом. В XIV–XVI вв. 
за пад но ев ро пейский вектор все бо лее пре об ла дал  
в торговых и ку ль тур ных кон так тах Витеб с ка [5].  
В слое XVI в. не од нок рат но вст ре ча лись изделия из 
так на зы ва е мой ка мен ной мас сы, вы пол нен ные в не
мецких го ро дах – Зиг бур ге, Фре хе не, Ре ре не. Они 
были пок ры ты пе соч нокор и ч не вой глазурью и име
ли слож ное ху до жес т вен ное офор м лен ие (рис. 8).  
К ев ро пей с ко му импор ту этого вре мени от нос и т ся  
и бы то вая пол и х ром ная керамика, среди которой 
пре об ла да ют кубки, ва зы и та релки, рас п и сан ные 
жел тыми, бирю зо выми, синими эма лями.

Витебск XIV–XVI вв., как и друг ие круп ные 
го ро да, вхо дящ ие в сос тав Вел и ко го Кня жес т ва 
Литов с ко го, имел каменные ук реп лен ия Вер х не го  
и Ниж не го зам ков. Вмес те с По лоц ком он изоб ра
жен на кар те кон ца XVI в. (рис. 9). Здесь хо ро шо 
видны ка мен ные башни Вер х не го зам ка, ко то рые  
к XVII в. в ре зу ль та те час тых военных со бытий поч
ти пол нос тью были раз ру ше ны.
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Курганныя па ха ван ні з’яў ля юц ца ад нос на не
ш мат лі кай ка тэ го ры яй па ха ва ль ных пом ні каў поз
ня га ся рэд не вя коўя і ранняга но ва га ча су (XIV– 
XVIII стст.). Да мі ну ю чы від па ха ва ль на га збу да
ван ня з VIII–IX стст. – кур га ны – паступова вы
цяс ня юц ца грун та вы мі ма гі ла мі пас ля пры няц ця 
хрыс ці ян с т ва. З ХІІ ст. звы чай на сы паць над па
ха ван ня мі кур га ны па чаў зні каць, а ў ХІ ІІ ст. кур
ган ныя па  ха ван ні сас ту пі лі месца грун та вым. У го  
радзе, дзе хрыс ці я ні за цыя адбывалася хут чэй, пе раход  
ад кур ган ных па ха ван няў да грун та вых ма гіл ад
быў ся ў ХІ ст. [2, с. 491–492; 3, с. 178]. Тым не менш 
як рэ лік та вая з’я ва курганны аб рад па ха ван ня пра
цяг ваў існаваць і ў эпо ху поз ня га ся рэд не вя коўя  
і ран ня га но ва га ча су [1, с. 124–125].

Пры звычайнай для па ха ван няў гэ та га ча су бе
зын вен тар нас ці шэраг кур ган ных па ха ван няў на
дзей на да ту ец ца на падставе зна хо дак манет. Па вод
ле су час най айчыннай лі та ра ту ры [1], на Бе ла ру сі 
вядома не менш ся мі зна хо дак ма нет у поз не ся рэд
не вя ко вых кур га нах. Тры зна ход кі ад но сяц ца да тэ
ры то рыі Бе ла рус ка га Падзвіння. Гэ та курган ка ля 

бы ло га ма ён т ка За ба лоц це на бе ра зе во зе ра Доўгае  
ў Ле пе ль с кім павеце, кур ган нае па ха ван не ка ля  
в. Кры вец так са ма ў Ле пе ль с кім па ве це і кур ган 
ка ля в. Ку зь маў ш чы на на Брас лаў ш чы не. Рас коп
кі кур ган ных па ха ван няў у першых двух вы пад ках 
пра водзіў М. Ф. Кусцінскі. Ва ўсіх вы пад ках ма не ты 
ад но сяц ца да XVI ст. [1, с. 125].

Міхаіл Фран ца віч Кусцінскі (1829–1905) ад но
сіц ца да ліку ар хе о ла гаўама та раў, адыг раў шых важ
ную ро лю ў ста наў лен ні ай чын най ар хе а ла гіч най 
на ву кі. Ён першы на Бе ла ру сі пачаў вы ка рыс тоў ваць 
ме тад фо та фік са цыі [4, с. 359]. Зга да ныя рас коп кі ле
пе ль с кіх кур га ноў – ад ны з пер шых у поў ным сэн се 
гэ та га слова ар хе а ла гіч ных рас ко пак па ха ва ль ных 
пом ні каў поз ня га ся рэд не вя коўя і ран ня га но ва га 
ча су. Аб двух вы пад ках вы яў лен ня М. Ф. Кусцінскім 
у кур ган ных пахаваннях ма нет XVI ст. мы ведаем 
з двух кры ніц: кнігі ар хе о ла гааматара і кра яз наў
ца А. М. Семянтоўскага «Беларускія ста ра жыт на 
с ці» [6] і ар ты ку ла М. Ф. Кусцінскага «З на та так  
аб курганах Ле пе ль с ка га па ве та» [5]. Па раў на ем 
звес т кі аб гэтых рас коп ках:

В. У. Чараўко, По лац кі дзяр жаў ны уні вер сі тэт, 
вык лад чык ка фед ры ай чын най і усе а гу ль най гіс
то рыі (г. Нава по лацк)

Да пытання аб рас коп ках М. Ф. Кусцінскім  
поз не ся рэд не вя ко вых кур ган ных па ха ван няў у Ле пе ль с кім павеце

Паведамленне А. М. Семянтоўскага аб раскопках М. Ф. Кусцінскага Паведамленне М. Ф. Кусцінскага аб уласных раскопках

«…каля вёскі і возера Крывец, я выявіў адну дзіўную 
рэч, якую не магу ўразумець. Справа ў наступным: кур
ганы ў ліку дванаццаці ляжаць на плоскім узвышшы,  
побач з імі знаходзяцца старыя закінутыя могілкі хрыс
ціянскія, на якіх у цяперашні час не хаваюць і нават няма 
ні аднаго крыжа на іх, а толькі бачныя невялікія ма
гільныя насыпы, абкладзеныя камянямі, як гэта робіцца  
і зараз. Раскапаўшы адзін з найблізкіх да старых могілак 
курганаў, я знайшоў жаночы касцяк, на ілбу якога ляжа
ла сярэбраная манета, гэтак званы патрыгрошны грош 
літоўскі Жыгімонта Аўгуста 1569 года, на нябожчыцы 
быў скураны пояс, упрыгожаны шпількамі (?), цалкам 
такімі, як цяперашнія. У іншым кургане знойдзены жа
лезны трохграневы напільнік і абломкі крэменю. Ад
ным словам, усе рэчы даказвалі, што курганы адносяц
ца да XVI стагоддзя; значыць за 300 гадоў выконваўся 
яшчэ месцамі паганскі пахавальны абрад, г. зн. што ня
божчыка клалі на зямлі і над ім сыпалі курган».

«Пераходжу, нарэшце, да пытання: ці доўгі час захаваўся 
паганскі абрад пахавання ў курганах, каб не закапваючы 
у вырытай у зямлі магіле, пакласці нябожчыка на па
верхні зямлі і насыпаць над ім больш або менш высокі 
курган. Што гэты абрад доўга захоўваўся ў Лепельскім 
павеце, магу даказаць наступным фактам. У 1879 г. я рас
копваў курганы на зямлі маёнтка Забалоцце Пышнян
скай воласці, над возерам, што завецца Доўгае. Курганоў 
было каля 10, размешчаных у адну прамую лінію. Апош
ні курган прылягаў да старых хрысціянскіх могілак, 
на якіх ужо з даўніх часоў нікога не хаваюць, так што на
ват усе крыжы згнілі і паваліліся. Заўважны толькі ма
лыя магільныя насыпы доўгай формы, абнесеныя не вя
лікімі камянямі. Раскапаны былі 2 кургана, бліжэйшыя 
да могілак; у адным пахавана жанчына, на ёй быў ску
раны пояс, напаўспарахнелы, з меднымі шпількамі з га
лоўкамі, падобнымі на цяперашнія, даўжынёй у 1 вяр
шок: іх было штук каля 40; на руках 2 пярсцёнкі. Выраб 
медных шпілей ніяк не раней XV або ХVI ст. У другім, 
бліжэйшым да могілак, быў мужчынскі шкілет; каля яго 
ляжалі абломкі крэменю і стальны трохгранны на піль
нік, які служыў, верагодна, як крэсіва; на лобнай костцы 
чэрапа пакладзена сярэбраная манета, – гэта літоўскі 
паўгрош Жыгімонта Аўгуста 1562 г.; на лобнай костцы, 
на якой ляжала манета, застаўся зялёны вокіс метала. 
Чаму пакладзена манета, растлумачыць не магу; у лю
бым выпадку яскравы доказ таго, што ў Лепельскім па
веце і ў ХVI ст. існаваў абрад язычніцкага пахавання».
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Такім чынам, А. М. Семянтоўскі па ве дам ляе 
аб рас коп ках М. Ф. Кусцінскага, спа сы ла ю чы ся  
на яго ліст ад 16 са ка ві ка 1885 г. Няг ледзя чы на ад
сут насць двух кос ся, тэкст па да ец ца ад пер шай 
асобы («я вы я віў», «я знай шоў») [6, с. 27–28]. Гэ та 
ўказвае на тое, што ліст М. Ф. Кусцінскага цы ту ец ца 
А. М. Семянтоўскім дак лад на і лі та ра ль на. Па вод ле 
гэ та га па ве дам лен ня, у Пыш нян с кай во лас ці, на ад
лег лас ці прык лад на ў 15 вёрст ад Лепеля, ка ля вёскі 
і во зе ра Кры вец, М. Ф. Кусцінскі вы я віў 12 курганоў 
по бач са ста ры мі за кі ну ты мі хрысціянскімі мо гіл
ка мі. Кры жоў на хрыс ці ян с кіх мо гіл ках не за ха ва
ла ся, не вя лі кія ма гі ль ныя на сы пы аб к ладзе ны ка мя
ня мі. Рас коп кі двух блі жэй шых да ста рых мо гі лак 
кур га ноў вы я ві лі ў ад ным жа но чы шкі лет з ся рэб
ра ным пат рыг рош ным гро шам Жыгімонта Аў гус та 
1569 г. на лоб най кос т цы. На кас ця ку за ха ваў ся ску
ра ны по яс, уп ры го жа ны шпількамі («булавками»), 
«гэткімі ж, як і ця пе раш нія». У дру гім кур га не быў 
зной дзе ны жа лез ны трох г ран ны на пі ль нік і кавалкі 
крэ ме ню [6, с. 27–28].

Аб другім вы пад ку зна ход жан ня ма не ты ў поз
не ся рэд не вя ко вым кур ган ным пахаванні пі ша сам 
М. Ф. Кусцінскі. У ад па вед нас ці з гэ тым па ве дам
лен нем, у 1879 г. археолаг пра водзіў рас коп кі кур
га ноў над во зе рам Доў гае, на зям лі, якая адносілася 
да ма ён т ка За ба лоц це Пыш нян с кай во лас ці. Кур га
ноў бы ло каля 10. Яны раз мяш ча лі ся ў ад ну лі нію. 
Апош ні кур ган прымыкаў да старых хрыс ці ян с кіх 
мо гі лак, на якіх даўно не ха ва лі. Усе кры жы згні лі. 
Бы лі заўважаны ма лыя насыпы, аб к ладзе ныя не вя
лі кі мі камянямі. У ходзе рас ко пак двух бліжэйшых 
да мо гі лак кур га ноў у ад ным быў зной дзе ны жа но
чы, а ў дру гім – муж чын с кі кас цяк. На жан чы не быў 
ску ра ны по яс, уп ры го жа ны прыб ліз на сарака мед
ны мі шпі ль ка мі («булавками») з га лоў ка мі нак ш талт 
су час ных. Каля муж чын с ка га шкілета ля жа лі ка вал
кі крэ ме ню і ста ль ны трох г ран ны на пі ль нік, ві даць, 
крэ сі ва. На лоб най костцы чэ ра па ляжала ся рэб ра ная 
ма не та – паў г рош Жы гі мон та Аў густа 1562 г. [5, с. 235].

Апісанні гэтых кур ган ных па ха ван няў на 
с то ль кі па доб ныя, што ўзні кае пы тан не, ці не ідзе 

Кар та Ле пе ль с ка га ра ё на (фрагмент)
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раз мо ва аб ад ным і тым жа дас ле да ва ным аб ’ ек
це [7, с. 272–273]. Канечне, ад роз ні ва ец ца на мі нал 
і дата манеты, яе пры на леж насць да жаночага або 
муж чын с ка га па ха ван ня, назва во зе ра, ка ля якога 
пра водзі лі ся рас коп кі. З ін ша га боку, су па дае мяс
цо васць, від па ха ва ль на га збу да ван ня, асаб лі вас
ці кур ган на га ма гі ль ні ка і яго раз мяш чэн ня, ко ль
касць дас ле да ва ных кур га ноў, пол па ха ва ных, факт 
на яў нас ці манеты на лоб най кос т цы, ін шыя зна ход
кі. У абод вух вы пад ках кур ган ны абрад па ха ван ня 
звязваецца з пе ра жыт ка мі па ган с т ва.

Звернемся да кар ты Ге не ра ль на га штаба СССР 
1936 г. маш та бам 1 : 50 000 (малюнак). На ёй пазнача
на во зе ра Доўгае, на бе ра зе якога зна ходзіц ца вёска 
Крыў цы, а не па да лёк – За ба лоц це. Такім чы нам, кар 
та свед чыць аб тым, што вёс ка Кры вец (Крыў цы) і во
зера Доў гае знаходзяцца по бач. Гэ та пац вяр д жае мер
ка ванне аб тым, што А. М. Се мян тоў скі і М. Ф. Кус
цін скі апіс ва юць адзін і той жа дас ле да ва ны аб ’ ект.

Параўнаўчы ана ліз па ве дам лен няў А. М. Семян
тоўскага і М. Ф. Кусцінскага аб рас коп ках апош ніх 
кур га ноў XVI ст. у Ле пе ль с кім па ве це свед чыць  
аб тым, што яны апіс ва юць ад ны і тыя ж рас коп
кі. Няг ледзя чы на пэў ныя разыходжанні ў апі сан
нях, па доб ныя мо ман ты ў апі сан нях, дас тат ко вая 

рэд касць вы яў лен ня курганнага па ха ван ня XVI ст.  
з ма не тай і той факт, што ў абодвух вы пад ках апіс
ва юц ца то ль кі адны рас коп кі без згад ван ня дру гіх, 
свед чаць аб тым, што М. Ф. Кусцінскім у Ле пе ль с
кім павеце дас ле да ва лі ся ад ны кур ган ныя могілкі 
з ма не тай XVI ст. Што датычыцца ра зы ход жан няў 
у па ве дам лен нях, яны мо гуць тлу ма чыц ца пра цяг
лым пе ры я дам (24 гады) па між пра вядзен нем рас ко
пак і ажыц цяў лен нем публікацыі. Цал кам маг чы ма, 
што не ка то рыя дэ та лі рас ко пак 73гадовы дас лед
чык уз га даў не дак лад на.

З іншага боку, не ль га вык лю чаць, што як раз 
пуб лі ка цыя са мо га М. Ф. Кусцінскага най больш 
дак лад ная. Напрыклад, то ль кі ў ёй па да юц ца звес
т кі аб на яў нас ці ў жаночым па ха ван ні пяр с цён каў.

У любым вы пад ку, дас ле да ва нае М. Ф. Кусцін
скім кур ган нае па ха ван не да ту ец ца па вод ле ма не
ты 1560мі га да мі. Па раў наў чы ана ліз па ве дам лен
няў А. М. Семянтоўскага і М. Ф. Кусцінскага пры
водзіць да выс но вы, што раз мо ва ідзе аб рас коп ках 
на адным і тым жа аб ’ ек це. Такім чы нам, агу ль ная 
ко ль касць вя до мых кур ган ных па ха ван няў поз ня га 
ся рэд ня веч ча і ран ня га но ва га ча су з ма не та мі – не 
сем, а шэсць, у тым лі ку не тры, а два такіх пом ні ка 
зна ходзяц ца на тэрыторыі Бе ла рус ка га Падз він ня.
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Резюме
В. В. Черевко

К вопросу о рас коп ках М. Ф. Кусцинским поз д нес ред не ве ко вых кур ган ных пог ре бений в Ле пе ль с ком уезде
Поз д нес ред не ве ко вые кур ган ные пог ре бен ия с мо не тами – до во ль но ред кое для Бе ло рус ско го Под в и нья яв лен ие.  

В спец иа ль ной лите ра ту ре со об ща ет ся о том, что известный ар хе о лог ХІХ в. М. Ф. Кусцинский во вре мя ар хе о лог и
ческих раскопок на тер ри тории Ле пе ль с ко го уезда дваж ды выявлял и иссле до вал по доб ные погребения.

Источником инфор мации в од ном случае служит ста тья са мо го М. Ф. Кус ц и н с ко го, во вто ром – со об щен ие о его рас коп ках 
ар хе о ло гом и кра е ве дом А. М. Се мен товским (со ссыл кой на письмо Кус ц и н с ко го). Од на ко анализ приводимых М. Ф. Кусцин
ским и А. М. Сементовским све дений дает ос но ван ие ут вер ж дать, что речь, на са мом деле, идет об одних и тех же рас коп ках.

Summary

V. Charauko
To the question of excavations of the late medieval burials in Lepel district made by M. Kunstinski

Late medieval barrows with coins are an extremely rare phenomenon at Belarusian Podvinie. In specialized literature  
it is reported that the famous archaeologist of the ХІХ century M. Kustinski elicited and investigated barrows of this kind twice 
during the archeological excavations in Lepel district.

The source of information in the first case is the article written by M. Kustinski, and in the second case – the report about 
Kustinski’s excavations made by archaeologist and local historian A. Sementovski (with reference to the Kustinski’s letter). 
Hovewer, the analysis of the information provided by M. Kustinski and A. Sementovski allows us to assert that we are actually 
talking about one and the same excavations.

Паступіў 29.04.2011
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Г. В. Штыхаў, Ін с ты тут гіс то рыі НАН Бе ла ру
сі, га лоў ны на ву ко вы суп ра цоў нік ад дзе ла ар хе а
ло гіі ся рэд не вя ко ва га пе ры я ду, док тар гіс та рыч
ных на вук, пра фе сар (г. Мінск)

Старажытны Ла гойск у свят ле ар хе а ла гіч ных рас ко пак

Лагойск з’яў ля ец ца адным са ста ра жыт ней шых 
га ра доў Бе ла ру сі. У пе ры яд ранняга ся рэд невякоўя 
ён ува ходзіў у склад По лац кай зям лі. «Полацкая 
зям ля» – летапіская назва са мас той на га дзяр жаў на
га ўтва рэн ня, якое гіс то ры кі лічаць По лац кім кня
ствам, та му што на ча ле яго ста я лі кня зі, названыя  
ў ле та пі се «крывіцкімі».

Полацкая зямля (цяпер паў ноч ная і цэн т ра ль ная 
час т кі Бе ла ру сі) не ка то ры час зна ходзі ла ся ў скла
дзе агу ль най ус ход нес ла вян с кай дзяр жа вы Кіеў
скай Ру сі і адна з пер шых вы лу чы ла ся як незалеж
ная ў са мым па чат ку па лі тыч най раздробленасці. 
По лац ка му княс т ву на ка на ва на бы ло стаць калы
скай бе ла рус кай дзяр жаў нас ці.

Палітычнае жыц цё ста ра жыт на га Ла гож с ка (Ло
гожеска), як ён та ды на зы ваў ся, бы ло цес на звя за на 
з падзе я мі, што ад бы ва лі ся ў По лац кай зям лікняс т ве. 
Ад нак не пас рэд ных звес так пра Ла гойск у ле та пі
сах ням но га – то ль кі зрэд ку згадваюцца яго кня зі 
ў су вя зі з вой на мі. Лагожск упер шы ню наз ва ны  
ў «Павучанні» кня зя Уладзіміра Ма на ма ха, дзе ён 
пры га даў, як «ваяваў» го рад ў 1078 г. Ня ма ні я кіх 
звес та к у пі сь мо вых кры ні цах, якім чы нам уз нік 
Ла гойск, якой бы ла яго гас па дар ка, чым зай ма лі ся 
жы ха ры горада, якім быў іх по быт. Выс вет ліць гэта 
да па ма га юць ма тэ ры я лы ар хе а ла гіч ных дас ле да ван
няў у Ла гой с ку і яго на ва кол лі.

У 1925 г. Ла гой с кае зам чыш ча на беразе Гай
ны аб с ле да ваў вядомы ар хе о лаг А. М. Ляў дан с кі.  
Ён адз на чыў, што на пля цоў цы зу сім не прык мет ны 
ку ль тур ны пласт, толькі дзенідзе ўда ло ся знай с ці 
не вя лі кую ко ль касць чарапкоў ад гліняных па су дзін 
з доб ра ад му ча най гліны без па лі вы. А. М. Ляўданскі 
да та ваў га радзіш ча «часам не раней ХІІ ст.», кі ру  
ю чы ся пе ра важ на ле та піс ны мі данымі [14, с. 193–
194]. У пуб лі ка цыі А. М. Ляў дан с ка га змеш ча на схе
ма пла на «замка».

У 60–70 гады ХХ ст. па вод ле праг ра мы Ін с ты  
ту та гісторыі Ака дэ міі на вук БССР для тэ мы, пры
с ве ча най ста ра жыт ным га ра дам По лац кай зям лі, 
аўтару дадзе на га ар ты ку ла да вя ло ся пра вес ці ста
цы я нар ныя рас коп кі на Ла гой с кім зам чыш чы. Быў 
вы яў ле ны ку ль тур ны слой таў ш чы нёй да 1 м, саб ра
на знач ная ка лек цыя ста ра жыт ных вырабаў. 

Аб выніках гэ тых раскопак па ве дам ля ла ся  
ў ар ты ку лах і на ву ко вапа пу ляр ных пуб лі ка цы ях. 
Не ка то рыя да ныя змешчаны ў гіс то ры када ку мен
та ль най хро ні цы «Памяць: Ла гой с кі ра ён».

Даследаванні на Ла гой ш чы не, пра цяг ну тыя аў та
рам дадзе на га ар ты ку ла ў 2004–2007 гг., даз ва ля юць 
выказаць но вую вер сію ўзнік нен ня го ра да на Гай не.

Умацаваны цэнтр Ла гож с ка. Дзядзі нец ста
ра жыт на га го ра да раз мяш чаў ся на пра вым бе ра зе 

Гай ны ў цяперашнім Ла гой с кім парку, які вы ка рыс
тоў ва ец ца як гарадскі парк ку ль ту ры і ад па чын ку. 
Зам чыш ча ся рэд ня веч на га Ла гож с ка ў народзе мае 
наз ву «замкавая га ра», ці «замак». Па вод ле пла
на Ла гой с ка га замчышча, зня та га А. М. Ляў дан с кім  
у 1925 г., памеры пля цоў кі складаюць 170 × 90 м.

Выгінам вала пля цоў ка зам чыш ча быц цам па
дзя ля ец ца на дзве амаль роў ныя часткі (пляцоўкі) – 
паў ноч ную і паў д нё вую (мал. 1). На схе ма тыч ным 
пла  не А. М. Ляў дан с ка га ка ля зам чыш ча па ка
заны два ўва хо ды: першы (галоўны) – з паў д нё 
 ва га боку, дру гі (у выг лядзе сцеж кі) – з паўночна
ўсход ня га бо ку.

Высветлім, да яко га тыпу ста ра жыт ных га ра
дзіш чаў мож на аднесці ўма ца ва ны цэнтр го ра да 
на Гай не. Усе гарадзішчы Бе ла ру сі дас лед чы кі па
дзя ля юць на мы са выя, уз гор ка выя, ба лот ныя. Спе
цы я ліст па гіс то рыі ўсход нес ла вян с ка га ва ен на
га дой лід с т ва П. А. Ра па порт ад но сіць Ла гой с кае 
зам чыш ча («замак») да ты пу мысавых га радзіш чаў 
з пла ні роў кай ума ца ван няў, якія пад па рад ка ва ны 
рэ ль е фу мяс цо вас ці. Пля цоў ка раз меш ча на не на 
за кан чэн ні мы са, а на ўзвыш шыастанцы, якое ад
дзе ле на ад плато з трох бакоў яра мі, а чац вёр ты 
яго бок уз вы ша ец ца над ні зі най і поп ла вам бе ра га 
ракі. У сап раў д нас ці гэ тыя яры, што ад дзя ля юць 
га ра дзіш ча ад пла то, што да яго прымыкае, не 
з’яў ля юц ца цалкам пры род ны мі, а ў пэўнай сту пе
ні, ве ра год на, час т ко ва ўяў ля юць са бой аплыўшыя 
ра вы [23, с. 34–35].

Мал. 1. План Ла гой с ка га зам чыш ча 60х га доў ХХ ст.  
з абаз на чэн нем месцаў рас ко пак (па Г. В. Шты ха ву):  

1 – раскоп; 2–4 – шур фы
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Калі наша мер ка ван не пра дзве пля цоў кі Ла гой
с ка га зам чыш ча пра ві ль нае, то плош ча паў ноч най 
пля цоў кі была прыб ліз на 0,86 га (115 × 75 м), а паў
д нё вая пля цоў ка ме ла плош чу 0,6 га (50 × 120 м). 
Агу ль ная плош ча зам чыш ча складала 1,46 га.

У вуглу паў ноч най пляцоўкі га радзіш ча на пла
не А. М. Ляў дан с ка га па ка за на знач ная па плош чы 
за падзі на акруглай фор мы. Яна за фік са ва на на мі 
так са ма на плане ў па чат ку рас ко пак 1966 г. (мал. 1). 
У паў д нё вай час т цы зам чыш ча А. М. Ляўданскім 
абаз на ча ны сад. Цар коў най па бу до вы тут ужо не 
было. У кні зе М. А. Тка чо ва «Замкі і людзі» над ру
ка ва ны «План Ла гой с ка га зам чыш ча», на якім за
фік са ва на сі ту а цыя больш ран ня га ча су. На паў ноч
най пля цоў цы абазначана за падзі на, якая мае вугал 
(мал. 2). На паў д нё вай пляцоўцы па ка за на царква  
і не да лё ка ад яе па бу до ва [29, с. 128]. Уезд то ль кі 
адзін – з паў д нё ва га бо ку.

Разглядаючы больш пільна два пла ны, мож на 
вес ці раз мо ву пра дзве пля цоў кі зам чыш ча. Ве ра
год на, пер ша па чат ко ва дзядзі нец Ла гож с ка раз мяш
чаў ся на паў д нё вай пля цоў цы, пазней ума ца ва ны 
цэнтр го ра да быў па шы ра ны амаль у 2 разы.

У канцы XIV – па чат ку XV ст. Ла гойск на ле
жаў вя лі ка му кня зю Ві таў ту і з 1413 г. зна ходзіў ся  
ў складзе Ві лен с ка га ва я вод с т ва. Знаў ца гіс то рыі 
Бе ла ру сі А. П. Са пу ноў пісаў па не вя до май нам кры
ні цы, што Ві таўт, ва ло да ю чы Ла гой с кам, у го радзе 
«пашырыў ума ца ван не» [24, с. 410]. Відаць, была 
па шы ра на пля цоў ка і перабудаваны ва лы. Па краі 
па вя лі ча най пля цоў кі дзядзін цазамка быў на сы па
ны зем ля ны вал, пас таў ле ны драў ля ныя аба рон чыя 
сце ны, ве жы і ўязная брама.

Дзядзінец Ла гой с ка і замак больш позніх ча соў 
на яго мес цы шмат ра зоў раз бу ра лі ся і спа ль ва лі
ся, але за тым зноў ад бу доў ва лі ся на сва ім мес цы. 
Цяпер за хоў ва ец ца пля цоў ка з ку ль тур ным слоем  
і ма гут ны зем ля ны вал з двух яе бакоў.  Вя лі кі зем
ля ны вал меў звон ку вы шы ню 6–8 м, шырыню  
ў аснове 16–18 м. Аба ро на ўзмацнялася ровам глы бі
нёй да 4–5 м і шы ры нёй да 20 м [29, с. 128]. Падчас 
ар хе а ла гіч ных дас ле да ван няў 1966 г. на мі бы ла 
зроб ле на спро ба за чыс т кі ага лен ня вала з унут ра
на га бо ку на глы бі ню звыш 1 м пры яго вы шы ні 
ў дадзе ным месцы 2,5 м (мал. 1: 4). У на сы пе вала 
вы яў ле ны фрагменты па лі ва най кафлі і бы та вой 
керамікі XVI–XVIII стст. ра зам з абломкамі па су
дзін ХІІ–ХІІІ стст. ча соў По лац ка га княс т ва. Вал 
пад  сы паў ся на пра ця гу многіх ста год дзяў, пры чым, 
на пэў на, зрываўся ку ль тур ны пласт.

Культурны слой, раз мяш чэн не зна хо дак, да та -
ван не. Па чат ко вае ар хе а ла гіч нае вы ву чэн не Ла гой
с ка га зам чыш ча (замкавая га ра, за мак, зам чыш ча) 
па ча ло ся ў 1966 г. ар хе а ла гіч ным атрадам Ін с ты ту
та гіс то рыі Ака дэ міі на вук БССР пад кі раў ніц т вам 
Г. В. Штыхава.

Мал. 2. План і раз рэ зы (АВ, СD) Ла гой с ка га зам ка кан ца 
ХІХ ст. (па М. А. Ткачову)

Мал. 3. Ас ноў ны раскоп1 на Ла гой с кім зам чыш чы  
з лічбавым абаз на чэн нем квад ра таў (2 × 2 м)
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Раскопкі пра водзі лі ся звы чай най ме то ды кай да
с ле да ван ня ста ра жыт ных гарадоў. Рас коп раз бі ваў ся 
на квадраты (кв.) па ме рам 2 × 2 м, ус к рыц цё ку ль тур
на га слоя рабілася плас та мі таў ш чы нёй 20 см. Спа
чат ку бы ло рас п ра ца ва на ў розных мес цах зам чыш
ча – тры не вя лі кія рас ко пы агульнай плош чай 68 м2 
і зроб ле на за чыс т ка ага лен ня ва ла, пра якую га ва ры
ла ся вы шэй. Усе рас ко пы былі ары ен та ва ны па краі нах 
свету і ну ме ра ва лі ся ў па рад ку іх рас п ра цоў кі. Па рад
ка вай бы ла ліч ба вая ну ма ра цыя квад ра таў (мал. 3).

Раскоп1 па ме рам 6 × 6 м (кв. 1–9) зак ладзе ны 
за 14 м ад аб ры ву Гай ны. Усе нас туп ныя рас ко пы 
ўшчы ль ную пры вяз ва лі ся да гэ та га па чат ко ва га 
рас ко пу (мал. 3). У рас ко пе ма гут насць ку ль тур
ных ад к ла даў скла дае 0,8–1,1 м. Тры верхнія плас
ты (50–60 см) уяў ля лі сабой шэ рую зям лю. Ніжэй 
іш лі два ці мес ца мі амаль тры пласты чор най зямлі. 
Па між сла я мі шэрай і чор най зямлі пра ходзі ла не вя
лі кая прас лой ка пяс ку.

У трох верхніх плас тах сус т ра ка лі ся аб лом
кі па судзін з зя лё най па лі вай і па лі ва ная пяч ная 
каф ля. Гэ тыя плас ты датуюцца XVІ–XVІ ІІ стст.  
і больш поз нім ча сам. У іх пе ра ва жае позняя ке ра мі
ка – пяч  ныя гар ш кі з ніз кай шый кай. У пластах (пл.) 
4–6 ві  да воч на ке ра мі ка часоў По лац ка га княс т ва. 

Тут вы яў ле ны ся рэд ня вяковыя артэфакты: 2 оў руц
кія ка  мен ныя прас лі цы для ве ра цё наў, 2 фрагменты 
шкля ных бранзалетаў (карычневага і зя лё на га ко ле
ру), зроб ле ны з ро га тра пе ца па доб ны грэ бень, фраг
мен ты ад плоскіх пру жын нут ра но га зам кá, паш код
жа ная шпо ра, жа лез ныя на ка неч ні кі стрэл. Важ нае 
зна чэн не мае вы яў лен не жа лез на га ключа на ма це
ры ку (прыродным грун це) ран ня га тыпу з пра ма ву
го ль най «лапатачкай» Х–ХІ стст. (мал. 4: 15).

Раскоп3 (кв. 14–17) быў зак ладзе ны за 18 м ад 
рас ко па1. Адзін са ста ра жы лаў пе ра кон ваў нас, што 
на гэ тым месцы ка лі сь ці зна ходзі ла ся драў ля ная 
цар к ва. Сап раў ды, на ста рым плане Ла гой с ка прык
лад на тут абаз на ча на царкоўная па бу до ва (мал. 2). 
Ма гут насць культурнага слою ў рас ко пе3 скла дае 
1,2 м (6 умоў ных пластоў).

У пл. 1 і 2 сус т ра ка лі ся ка вал кі поз няй цэг лы. 
Шы ры ня цаг лін 13 см, таў ш чы ня 7 см. Вы яў ле на 
бер вя но, якое пра ходзі ла праз увесь рас коп. У пл. 2 
і 3 зной дзе на шмат каф лі з зя лё най палівай XVІ ст. 
У ніж ніх плас тах рас ко пу3, так са ма як у рас ко пе1, 
пе ра ва жае ке ра мі ка пе ры я ду ся рэд не вяковай раз  
д роб ле нас ці. Зной дзе ны оўруцкае прас лі ца, другі 
фраг мент пру жы ны ад нутранога зам кá, лічына зам
кá (мал. 4: 20), вя лі кі та чы ль ны бру сок (мал. 5: 13). 

Мал. 4. Вырабы з жалеза ХІ–ХІ ІІ стст.: 1–4 – на ка неч ні кі 
стрэл; 5 – гар пун; 6–12 – на жы; 13 – шыла; 14 – фрагмент 
стрэ мя; 15 – ключ; 16, 18 – фраг мент зам кá; 17, 20 – лі чы
ны зам коў; 19 – цвік; 21 – цуг лі; 22 – ска ба. Ла гойск. 

Раскопкі 1966 г.

Мал. 5. Вырабы ХІІ–ХІІІ стст.: 1 – грэ бень (косць); 
2 – кол ца; 3, 13 – та чы ль ны бру сок; 4–6 – пра сел кі (камень); 
7, 8 – фраг мен ты бран за ле таў (шкло); 9, 10 – дро та выя 
вы ра бы (каляровы метал); 11 – сашнік; 12 – гі ра (жалеза). 

Рас коп кі 1966 і 1968 г.
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Цалкам за ха ваў ся плецены з мед на га дро ту бран за
лет з пет ле па доб ны мі кан ца мі (мал. 5: 10). Зной дзе на 
шмат ку хон най ке ра мі кі, а так са ма не ка ль кі аб лом
каў паў д нё вых ам фар.

Раскоп2 рас п ра ца ва ны ў паў ноч наўсход няй 
час т цы Ла гой с ка га зам чыш ча на мес цы знач най за
падзі ны ў самым бо ль шым яе па ні жэн ні (мал. 1: 2). 
Па ме ры рас ко пу 4 × 4 м (кв. 10–13). Культурны слой 
тут быў сво е а саб лі вы. Да глыбіні 1,2 м ішоў шэры 
слой зямлі са зна ход ка мі па лі ва най каф лі і бытавой 
ке ра мі кі XVІІ–XVІІІ стст. Няма ні я кіх рэш так па
бу доў. Ства ра ец ца ўражанне, што гэта на сы па ны 
слой. Тут зямлёй за сы па лі па ні жэн не. На глы бі
ні 1,2 м – слой гравію таў ш чы нёй 0,2 м, пад якім 
знаходзіцца чор ны слой. Яго таў ш чы ня ў паў ноч на
за ход нім вуг ле рас ко пу скла дае 20 см, а ў паў д нё ва
заходнім – ка ля 1 м. У кв. 10 на ма це ры ку вы яў ле
ны слой па жа рыш ча таў ш чы нёй да 20 см. У ім шмат 
кас цей жы вёл, зной дзе ны аб лом кі кру га вой ке ра
мі кі. Не ка ль кі буй ных фраг мен таў вер хніх час так 
пасудзін даз ва ля юць да та ваць слой ХІІ ст. Амаль 
на ма це ры ку зной дзе ны доб ра за ха ва ныя жалезныя 
цуглі (мал. 4: 21).

У часы По лац ка га княства ў гэ тай частцы іс на ва
ла забудова. Ма ця рык быў моцна па ні жа ны ў паў д
нё вай палове раскопу. Ма гут насць ку ль тур на га ад
к ла да ў паў ноч наза ход нім вуг ле рас ко пу скла да ла 
1,4 м, а ў суп ра ць лег лым паўднёвазаходнім вуг ле  
яна дасягала 2,5 м (мал. 6), што свед чыць аб па чат
ко вай (прыроднай) ня роў най паверхні. На пляцоўцы 
Ла гой с ка га зам чыш ча рэш т кі драўлянай за бу до вы 
не за ха ва лі ся. У яго ку ль тур ным слоі не за ха ва ла
ся вы ра баў з дрэ ва, скуры і ін шых ар га ніч ных ма тэ
ры я лаў, але бы ло зной дзе на шмат жалезных і ін шых 
вы ра баў (мал. 4, 5, 7).

У 1968 г. рас коп кі на Ла гой с кім зам чыш чы былі 
пра цяг нуты. Дас ле да ва на 128 м2 (кв. 18–49) (мал. 3). 
Новы рас коп шчы ль на пры мы каў да рас ко паў 1966 г. 
Ма гут насць ку ль тур на га слою ў ся рэд нім 0,8 м, мес
ца мі яна да ся га ла 1,2 м. У двух вер х ніх плас тах зна
хо дак мала. Сус т ра ка ла ся кераміка XVІІ–XVІ ІІ стст., 
фраг мен ты кафлі. Ад ка па на поз няя вык лад ка з бу
лыжных ка мя нёў без рош чы ны (мал. 6).

Выяўлена знач ная колькасць жа лез ных вы ра 
баў: на ка неч ні кі стрэл, вос ці, авальнае крэ сі ва, стрэ
мя, аб ло мак ляза сякеры, дэ та лі нут ра ных зам коў, 

Мал. 6. Про філь раскопу2 (а, рас коп кі 1966 г.) і рас коп 
з вык лад кай ка мя нёў (б)

Мал. 7. Вырабы з жалеза: 1, 4, 5 – наж ні цы; 2, 3 – цві кі; 
6, 7, 9, 11, 15 – нявыз на ча ныя зна ход кі; 8 – дуж ка вяд ра; 
10 – ігол ка; 12 – лыж кар; 13 – ка мер тон; 14, 19, 20 – колцы; 
16 – фраг мент сашніка; 17, 18 – на жы. Ла гой с кае зам чыш

ча. Рас коп кі 1968 г.
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аб ло мак шпо ры, серыя клю чоў (мал. 8: 17–23). Зной
дзе ны тры эк зэм п ля ры пружынных наж ніц, фі гур
ны ра зец (лыжкар), нажы, цві кі, гі ра для ва жан ня 
(мал. 5: 12). За ха ва лі ся жалезны саш нік, ка ва лак не
ап ра ца ва на га жалеза, маг чы ма, кры цы ды я мет рам  
9 см, таў ш чы нёй 6 см.

У ніжнім плас це замчышча бы лі дзве ке ра
міч ныя ма ё лі ка выя пліткі па ме ра мі 8,5 × 8,5 × 2,0  
і 8,0 × 8,0 × 1,8 см. Адна дэ ка ра тыў ная плітка пак ры та 
тоў с тым сло ем паш код жа най агнём па лі вы, які ма
цу ец ца на ке ра міч най ас но ве (мал. 9: 2). Другая пліт
ка з па лі вай ка рыч не ва га ко ле ру (мал. 10: 1). Такія 
пліт кі вы яў ле ны пры раскопках у Друц ку і Мінску. 
Ці ка ва, што пліт кі з трох гарадоў ХІІ–ХІ ІІ стст. не 
маюць сля доў рош чы ны і па бы ва лі ў па жа ры. Маг
чы ма, яны аз даб ля лі падлогі драў ля ных па бу доў. 
Відаць, на Ла гой с кім зам чыш чы бы ла пабудавана 
ста ра жыт ная драў ля ная царква, пад ло га якой вы 
к лад ва ла ся ма ё лі ка вай дэ ка ра тыў най пліт кай. Факт 
вы ка рыс тан ня маёлікавых плі так у драўляных хра
мах за фік са ва ны даследчыкамі: пліт кі кла лі на слой 
сы рой гліны. Не вык лю ча на, што ра бі ла ся нас ціл ка 
плі так на су хую пяс ча ную пад сып ку.

Мал. 8. Вырабы з жалеза ХІ–XIV стст.: 1–5, 8 – на ка неч ні
кі стрэл; 6 – гар пун; 7 – крэ сі ва; 9, 13, 15 – дэ та лі зам коў; 
10 – ня выз на ча ны прад мет; 11 – стрэ мя; 12 – фраг мент 
цуг ляў; 14 – фраг мент ся ке ры; 16 – фраг мент шпо ры; 

17–23 – клю чы. Ла гой с кае зам чыш ча

Мал. 9. Зна ход кі з Ла гой с ка га зам чыш ча: 1 – аб ло мак 
глі ня най ам фа ры; 2 – плітка ке ра міч ная; 3–5 – вы ра бы 

з жалеза

Мал. 10. Вы ра бы з каменю і ін шай сы ра ві ны: 1 – пліт ка 
пад ло гі; 2, 3 – сякеры; 4, 5 – та чы ль ныя бру соч кі; 
6 – загатоўка; 7 – пра сел ка; 2–5, 7 – ка мень; 6 – косць. 

Рас коп кі 1968 г.
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Знойдзены адзін ка выя вы ра бы з ка ля ро вых ме
та лаў: брон за вы ко нік, звычайна да таваны ХІ ст. 
(мал. 11: 7) і пад ко ва па доб ная фі бу лашпі ль ка для 
ад дзен ня, якая мае па тоў ш ча ныя кан цы (мал. 11: 5). 
У другой пад ко ва па доб най фібулы (ве ра год на ХІ ст.), 
на кан цах змеш ча на сты лі за ва ная зааморфная выява 
(мал. 12: 9).

На ўчастку ку ль тур на га слою 124 м2, рас п ра ца
ва на га ў 1968 г., пл. 3–5 ут рым лі ва юць зна ход кі ся
рэд невякова га часу. Сярод бы та вой ке ра мі кі пе ра ва
жа юць аб лом кі гар ш коў, ты по вых па фор ме для По
лац кай зям лі кан ца Х – ХІ ІІ ст. Гар ш кі падзяляюцца 
на ча ты ры гру пы (11: 1–4), аб ты пах і да та ван ні якіх 
будзе ска за на ніжэй (мал. 13).

На плошчы, рас п ра ца ва най у 1971 г., ма гут насць 
ку ль тур на га слою па лініі кв. 50, 52, 54, 56 скла да ла 
ад 0,6 да 1 м (мал. 3). Звер ху ля жыць «пусты» слой, 
паз баў ле ны старых зна хо дак. Ні жэй ідзе слой чор
най зям лі. Па нап рам ку кв. 85–91 каля за ход ня га 
краю ма гут насць слою 0,9 м, а з усходняга яна да ся
гае 1,4 м. Ха рак тар культурных ад к ла даў іс тот на не 
змя ня ец ца, калі ня ма пе ра ко паў. Звер ху – слой ба
лас та, а ні жэй ля жыць пласт чорнай зям лі са ста ра
жыт ны мі зна ход ка мі.

Была выяўлена знач ная ко ль касць ар тэ фак таў. 
Яны з’яў ля юц ца рэ ча вы мі крыніцамі для вы ву чэн ня 
за нят каў гараджан ра мяс т вом, ган д лем, зем ля роб с
т вам, да юць магчымасць уя віць по быт людзей, якім 
ён быў амаль ты ся чу гадоў таму.

У невялікім рас ко пе3 (кв. 14–17) (1966 г.) зной
дзе на шмат каф лі з зя лё най палівай. Каб удак

Мал. 11. Вы ра бы з гліны (1–4) і ка ля ро вых ме та лаў (5–7). 
Ла гойск

Мал. 12. Прад ме ты з рас ко пак Ла гой с ка га зам чыш ча: 
1–8, 15–25 – жа ле за; 9 – ка ля ро вы ме тал; 10–12, 14 – косць; 

13 – шкло (бранзалет)
Мал. 13. Групы ке ра мі кі (I–IV) з абаз на чэн нем іх ко ль кас ці. 

Ла гойск. Рас коп кі 1966 і 1968 г.
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лад ніць мес ца размяшчэння му ра ва най па бу до вы, 
у 1980 г. Г. В. Шты ха вым, пры ўдзе ле спе цы я ліс
таў па вы ву чэн ні поз на ся рэд не вя ко вай даўніны  
А. А. Тру са ва і У. В. Уг ры но ві ча, бы ла зроб ле на пры
рэзка да рас ко пу3 (кв. 106–110). Пл. 1 уяў ляў са бой 
шэ ры слой. Тут сус т ра ка ла ся шмат кавалкаў цэг лы.  
У пл. 2 на глы бі ні 0,3 м вы яў ле ны рэш т кі фун да
мен та па бу до вы першай па ло вы XVІ ст. Пад ло га 
вы маш ча на пліт ка мі, якія за ха ва лі ся ў не вя лі кай ко
ль кас ці ў кв. 106 (мал. 14). Памеры цэг лы скла да лі  
(32,5 × 16 × 6,5) см. Зной дзе ны фраг мен ты кафлі з зя лё
най па лі вай. На ад ным фраг мен це – ад люс т ра ван не 
сон ца з абліччам ча ла ве ка. Побач бы ло шмат ке ра
мі кі XIV–XVІІІ стст. Пласт эпохі По лац ка га княс т ва 
тут моц на пашкоджаны пе ра ко пам XVІ ст. у су вя зі 
з па бу до вай гэтага па мяш кан ня. Ма тэ ры я лаў ХІ– 
ХІІІ стст. зной дзе на мала – не ка ль кі абломкаў ке ра
мі кі і цы лін д рыч ны за мок.

Прыгадаем, што ў 1966 г. на Ла гой с кім зам чыш
чы дас ле да ва на 68 м2, у 1968 г. – 126 м2 (кв. 18–49). 
У чэр ве ні 1971 г. вы ву ча на 112 м2, а ў ве рас ні гэта
га ж го да – яшчэ 112 м2. У 1980 г. рас ка па на 20 м2 
(кв. 106–110). Уся го за чатыры га ды дас ле да ва на 440 м2 
ку ль тур ных нап лас та ван няў (мал. 3). Было вы яў ле
на не ка ль кі ты сяч знаходак. Больш за тысячу адзі
нак пе ра дадзе на ў Ла гой с кі гісторыкакра яз наў чы 
му зей імя Кан с тан ці на і Яў с та фія Тыш ке ві чаў.

Такім чынам, на Лагойскім зам чыш чы ма
гут насць ку ль тур ных ад к ла даў у ас ноў ным скла
дае 0,8–1,1 м. Тры верхнія ар хе а ла гіч ныя плас ты  
(па 20 см) да глы бі ні 50–60 см уяў ля юць шэ рую 
зямлю, дзе сус т ра ка юц ца зна ход кі розных ча соў, 
але час цей XVІ–ХІХ стст. У нас туп ных плас тах 
вы яў ле на знач ная ко ль касць зна хо дак ХІ–ХІІІ стст. 
і не ка ль кі аб лом каў ке ра мі кі больш ран ня га часу. 
Характар ку ль тур ных адкладаў іс тот на не змя ня ец
ца (калі ня ма пе ра ко паў). Звер ху – слой ба лас та, ні
жэй – слой чор най зямлі са ста ра жыт ны мі зна ход ка
мі. Вы яў ле ны асоб ныя ар тэ фак ты, якія маюць вуз
кае да та ван не (ХІ – па ча так ХІІ ст.): гэта жа лез ныя 
ключы (тып А, па Б. А. Кол чы ну), ко нікаму лет  
ХІ ст. [25], ма сіў ны шып ад шпо ры канца Х – ХІ ст., 
ран нек ру га вая кераміка. Час па бу до вы пер ша па чат
ко ва га ва ла зас та ец ца не вя до мым.

Восенню 1968 г. Г. В. Шты ха вым бы ла зроб ле на 
спро ба дас ле да ваць ку ль тур ны слой на мес цы мяр
ку е ма га па са да (мал. 1). На поў дзень ад зам чыш ча, 
не да лё ка ад аб ры ву ро ва (насупраць бу дын ка па жар
най), быў зак ладзе ны шурф па ме рам 2 × 2 м. Слой 
ве ль мі цвёр ды, на сы ча ны бітай цэг лай, кавалкамі 
бля хі, шкла, ін шы мі сучаснымі рэ ча мі і так да ма
це ры ка. Таў ш чы ня слою не перавышала 1 м. У дру
гім мес цы (недалёка ад му зыч най шко лы) шко ль нік 
знай шоў у глебе ўтульчаты на ка неч нік стра лы ча
соў По лац ка га княс т ва.

У 1980 г. пад час назірання за зем ля ны мі ра
бо та мі за 150 м на за хад ад уваходу ў зам чыш ча  

Г. В. Шты ха вым зафіксавана таў ш чы ня ку ль тур на га 
слою 1,4 м. Звер ху быў жоў ты пя сок, ніжэй – ку ль
тур ны пласт чор на га ко ле ру. На глы бі ні 0,9 м зной
дзе ны вен чык гар ш ка XVІ ст. Пасад ся рэд невякова га 
горада пры мы каў да зам чыш ча з паў д нё ва га боку  
і па чы наў ся ад берага Гай ны, дзе зна ходзіц ца цар к ва.

У 2009 г. кра яз на вец М. М. Рудзе віч пад час зем
ля ных ра бо т па вул. За а зер с кай на глы бі ні 0,25–
0,75 м вы я віў у ку ль тур ным нап лас та ван ні аб лом кі 
глі ня на га по су ду, сярод якіх бы лі два венчыкі, ве ра
год на, ХІ ст. (мал. 15: 1, 2). Мес ца раз мяш чэн ня ке
ра мі кі зна ходзіц ца на ад лег лас ці 600 м на поўдзень 
ад Ла гой с ка га зам чыш ча. Тут пра ця кае ру чай Ла пе
нец. Гэ та зна ход ка з ку ль тур на га пласта даз ва ляе 
га ва рыць пра да во лі знач ны па плош чы пасад Ла
гой с ка ў ХІ ст.

Можна мер ка ваць, што су час ная га лоў ная ву
лі ца го ра да, сап раў ды, з’яў ля ец ца ад рэз кам ста ро га 
трак та ад Мінска на По лацк і яна заў сё ды слу жы ла 
стрыж нем яго пла ні ро вач най струк ту ры, як лі чаць 
не ка то рыя гіс то ры кі го ра да бу даў ніц т ва [32, с. 66].

Узбраенне дру жын ні каў. Пры ар хе а ла гіч ных 
дас ле да ван нях Ла гой с ка га замчышча вы яў ле ны 
прад ме ты ўзб ра ен ня воіна і аму ні цыі ба я во га ка ня. 
Зной дзе ны жа лез ны на ка неч нік дзіды (мал. 9: 3). На
ка неч нік та ко га ты пу датуецца ў Заслаўі Х – пер шай 
па ло вай ХІ ст. 

Да зброі бліж ня га бою ад но сяц ца сякеры. У ка
лек цый ным во пі се зна хо дак з Ла гой с ка га зам чыш ча 

Мал. 14. Раз мяш чэн не квад ра таў 106–110, дас ле да ва ных  
у 1980 г.
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за 1971 г. абазначаны «абломак ся ке ры (абух)». Цяж
ка ска заць да якой ся ке ры, ба я вой ці ра бо чай, ён на
ле жаў. Гэ та ж са мае мож на сказаць пра зной дзе нае 
лязо ся ке ры (мал. 8: 14).

Да асноўнага ві ду зброі да лё ка га бою на ле жа
лі лук і стрэ лы. У Ла гой с ку зной дзе ны 21 жа лез ны 
на ка неч нік стрэл. Па вод ле пры ма ца ван ня да дрэў
ка, на ка неч ні кі стрэл падзя ля юц ца на чарэшкавыя 
і ўту ль ча тыя. Ча рэш ка выя маюць зні зу за вос т ра ны 
стры жань (мал. 12: 1, 2), уту ль ча тыя – ме та ліч ную 
труб ку для на сад ж ван ня на ка нец дрэў ка стра лы 
(мал. 4: 3, 4). Ся род на ка неч ні каў з Лагойска пе ра
ва жа юць па ко ль кас ці ча рэш ка выя на ка неч ні кі. Вы
яў ле ны двух шып ны на ка неч нік з ка рот кі мі шы па
мі (мал. 12: 2). Такі на ка неч нік, зной дзе ны ў Заслаўі 
і да ту ец ца дру гой паловай ХІІ – пер шай паловай 
ХІ ІІ ст. [7, с. 64].

Чатыры на ка неч ні кі з Ла гой с ка ма юць ром ба па
доб нае плос кае пяро. Іх агульныя па ме ры 7–10 см. 
Звы чай на датуюцца ХІ – па чат кам ХІІІ ст. Зной дзе
на пяць шы ла па доб ных на ка неч ні каў стрэл, якія 

ма юць рам біч нае ся чэн не (мал. 8: 2, 3). Падобныя 
на ка неч ні кі да ту юц ца ад Х да XIV ст. ук люч на. 
На ка неч нік з Зас лаўя мае больш вузкае да та ван  
не – Х–ХІ стст. [7, с. 64, рис. 40: 14]. 

Дружыннікі хадзі лі ў паход на ко нях. Час т кай 
вуп ра жы вер ха во га ка ня служыла вуз дэч ка і цуг
лі, пры ма ца ва ныя да яе. На Ла гой с кім зам чыш чы 
зной дзе ны жа лез ныя цуг лі, якія цал кам захаваліся 
(мал. 4: 21). Вы яў ле ны яны ў рас ко пе2 у пласце па
жа рыш ча на ма це ры ку. Акрамя та го, у раскопе1 
зной дзе на дэ таль цуг ляў, якая ў ар хе а ло гіі завецца 
«псалія» (мал. 12: 24).

З прадметаў аму ні цыі кон ні ка ў Ла гой с ку сус т
рэ та стрэ мя (мал. 8: 11). Яно ўяўляла са бой дуж ку з 
вуш кам для ўпору нагі кон ні ка. Стрэ мя пад веш ва
ла ся да сядла пры да па мо зе рэ ме ня шы ры нёй 1,6 см. 
Та кія стра мё ны ра бі лі ся з шырокай плас цін кі і ме лі 
шы рэй шую ўдвая паў к руг лую падножку, зручную 
для мяк ка га ран не ся рэд не вя ко ва га абут ку, у тым 
лі ку для ботаў. Та кія стра мё ны былі ты по вы мі для 
ХІІ–ХІ ІІ стст. [18, с. 186]. 

Абавязковай пры на леж нас цю конных во і наў 
з’яў ля ла ся жа лез ная шпо ра. У Ла гой с ку зной дзе ны 
аб лом кі трох шпор. Лепш за ха ва ла ся шпо ра, зроб
ле ная з жа лез на га дроту паў к руг ла га сячэння з шы
пам, па вер ну тым уніз амаль пад пра мым вуг лом 
(мал. 12: 21). Шпо ра ме ла па дзве пятлі з двух бакоў 
для пры ма ца ван ня рэменем. У шпоры быў ша ра па
доб ны шып, мяр ку ю чы па ана ло гі ях, вы яў ле ных  
у Ваў ка выс ку. Да ту юц ца шпо ры та ко га ты пу ХІІ–
ХІ ІІ стст. Ад дру гой шпоры за ха ва ла ся то ль кі не вя
лі кая час т ка.

Асаблівае зна чэн не мае адзін ка вая зна ход ка ад
ла ма на га ад шпоры ма сіў на га шыпа. Яго даў жы ня  
6 см, таў ш чы ня 1,1 см (мал. 16: 8). Вы раб ля лі ся 
такія шпо ры з паўкруглага ці бліз ка га да квад ра
та дроту. У 1965 г. у Ваў ка выс ку на Му ра ве ль ні ку 
ў плас це кан ца Х – па чат ку ХІ ст. зной дзе ны разам 
тры добра за ха ва ныя шпоры такога ты пу. Адна з іх 
бы ла ін к рус та ва ная тон кім мед ным дро там. Шпоры 
вы ка рыс тоў ва лі ся ў Ваў ка выс ку з Х да ХІІ ст. Па
доб ныя шпо ры былі рас паў сюд жа ны ў На ваг рад ку  
ў ХІ–ХІІ стст. і ў Гародні ў ХІ–ХІ ІІ стст. У По ль ш чы 
такія прад ме ты амуніцыі кон ні ка вы ка рыс тоў ва лі
ся ў Х–ХІ стст. [8, с. 114]. Шпо ра з Ла гой с ка – адна 
з ран ніх зна хо дак кан ца Х – ХІ ст. Ла гой с ка га зам
чыш ча, дзе яна бы ла выяўлена амаль на ма це ры ку.

Прадметы ўзб ра ен ня воіна і аму ні цыі ба я во га 
ка ня свед чаць, што ў Ла гой с ку зна ходзі ла ся дру жы
на, якую ўзна ча ль ваў князь, і яна ме ла зброю, не аб
ход ную для ба я вых дзе ян няў.

Рамесніцкая выт вор часць. Вя ду чай га лі ной 
ра мес ніц кай выт вор час ці ў ся рэд не вя ко вых га ра дах 
на тэ ры то рыі Беларусі з’яў ля ла ся ап ра цоў ка чорнага 
ме та лу. З яго вы раб ля лі ся шмат лі кія рэ чы – ра мес
ніц кія ін с т ру мен ты, зем ля роб чыя прылады пра цы, 

Мал. 15. Кру га вая кераміка: 1, 2 – са ста ра жыт на га па се
ліш ча па вул. За а зер с кая ў Ла гой с ку; 3–6 – з кур га ноў 

у наваколлі Ла гой с ка, рас ка па ных К. і Я. Тыш ке ві ча мі
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зброя, прад ме ты хатняга ўжыт ку, якія зной дзе ны 
пад час ар хе а ла гіч ных раскопак. Зы ход ным ма тэ ры
я лам для кавальскай спра вы было жа ле за.

Лагойшчына ме ла значныя, у маш та бах выт вор
час ці ся рэд невякова га ча су, запасы ру ды. Бу ры жа
ляз няк выходзіць на знач най ад лег лас ці ў ад к ла
дах поп ла ва, а таксама ў са мім рэчышчы ра кі Іл ля 
ў Ла гой с кім ра ё не. Як ус та на ві лі даследчыкі, гэты 
жа ляз няк даволі плот ны, паводле хі міч на га аналізу 
ўтрым лі вае да 58,8% жалеза [2, с. 142].

Рэшткі глі на біт ных печаўдам ніц і жа лез ны  
шлак бы лі вы яў ле ны ў 1915 г. маладым ар хе о ла
гам, та ды сту дэн там Пет раг рад с ка га уні вер сі тэ
та, М. В. Шавельскім на га радзіш чы Зам ка вая гара 
(Замкавішча), раз меш ча ным у ле се за 1 км на паў
д нё вызахад ад Ла гой с ка. А. М. Ляў дан с кі ў 1923 г. 
пры рас коп ках га радзіш ча каля вёскі Свід на на пра
вым бе ра зе Гай ны вы я віў жа лез ны шлак і рэш т кі 
глі ня ных жа ле за ап ра цоў чых пе чаў ран ня га жа лез
на га веку. Ар хе а ла гіч ныя даныя свед чаць, што за ты
ся чу гадоў да з’яў лен ня Ла гой с ка аба ры ген нае на се
ль ніц т ва на Ла гой ш чы не бы ло зна ёма з жа ле зам і яго 
ап ра цоў кай. На о гул у Ла гой с ку зной дзе на не ка ль
кі со цен жа лез ных вы ра баў ХІ–ХІІІ стст. Можна  
не сум ня вац ца, што бо ль шасць з іх зроб ле ны мяс
цо вы мі рамеснікамі.

Для вывучэння ка ва ль с кай ап ра цоў кі жа ле за  
ў Ла гой с ку быў пры ме не ны ме та лаг ра фіч ны ана ліз, 
які вы ка наў прафесар М. Ф. Гу рын [4, с. 49]. Га рад 
 с кія ра мес ні кі ў ХІ–ХІ ІІ стст. вы ка рыс тоў ва лі скла да
ныя тэх ніч ныя пры ё мы. На ра бо чыя часткі пры лад 
пра цы – на жоў, наж ніц, ся кер і ін шых, наварваліся 
ста лё выя па ло сы.

З жалеза і сталі ка ва лí вы раб ля лі ін с т ру мен ты 
для роз ных ра мёс т ваў, се ль с ка гас па дар чыя пры ла
ды, прад ме ты ўзбраення, шмат лі кія бы та выя рэчы. 
Ты по вай прыладай пра цы з’яўляецца жа лез ная скоб
ля, зной дзе ная ў Ла гой с ку. Гэты выраб вы ка рыс
тоў ва лі для здзі ран ня кары з бяр вен ня і гру ба га 
яго стру ган ня. 

У розных відах ра мяс т ва зна ходзіць ужытак 
свід ра ван не – пры ём нанясення ад ту лін у цвёр
дых ма тэ ры я лах. У Ла гой с ку зной дзе ны аб ло  
мак ніж няй час т кі жалезнага свер д ла ці яго пяро 
(мал. 12: 16). Свер дзел меў ме та ліч ны стры жань, 
а ра бо чая частка – лыж ка па доб ную фор му з дзвю 
ма рэжу чымі гра ня мі.

Жалезны разец – да во лі рэд кая зна ход ка. Ра бо чая 
час т ка ін с т ру мен та – тон кая, вос т рая з абод вух ба
коў, кру та загнутая плас ці на (мал. 7: 12). Раз ца мі ка
рыс та лі ся каў шэч ні кі для ап ра цоў кі ўнутранай час
т кі каў шоў і лы жак. На думку вя до ма га дас лед чы ка 
Б. А. Кол чы на, га лоў ным прыз на чэн нем такіх ін  
с т ру мен таў бы ло іх вы ка рыс тан не то ка ра мі па дрэ
ве [10, с. 42]. У ся рэд ня веч ным Лагожску іс на ва ла 
та кар ная спра ва.

Цікавай зна ход кай з Ла гой с ка з’яў ля ец ца жа лез
ная лыжка (мал. 9: 5). Яе памеры 5 × 5 см, глы бі ня 
1,5 см. Маг чы ма, лыжка вы ка рыс тоў ва ла ся як пры
ла да пра цы і вы кон ва ла ро лю тыг ля для плаўкі ме
та ла, не аб ход на га ў юве лір най спра ве.

Прадукцыяй ган чар на га ра мяс т ва была бы та вая 
ке ра мі ка, ся род якой у Лагойску пе ра ва жаў ку хон ны 
по суд. Калекцыя ке ра мі кі слу жыць каш тоў най кры
ні цай для вы ву чэн ня ўзроў ню ганчарства ў роз ныя 
пе ры я ды гіс то рыі горада. Вы ву чэн не ке ра мі кі з рас
ко пак По лац ка, Ві цеб с ка, Лу ком ля пры вя ло нас да 
выс но вы, што ган чар ны круг з’я віў ся ка ля ся рэдзі ны 
Х ст. У дру гой палове гэ та га ста год дзя ва ўсіх га
ра дах вы ка рыс тоў ваў ся ган чар ны круг для вы ра бу 
ку хон ных гар ш коў. Ад бы лі ся якас ныя змены ў ган
чар най справе. Яна вы лу чы ла ся ў важ ную га лі ну ся
рэд невяковай рамеснай выт вор час ці. У гэтым сэн се 
Ла гойск не мог быць вык лю чэн нем ся род ін шых га
ра доў Полацкай зям лі.

У Лагойску зной дзе ны адзін ка выя аб лом кі глі
ня на га посуду, зроб ле на га ад рукі, ся род якіх два 
вен чы кі: адзін амаль пра мы (мал. 11: 1), дру гі крыху 
адаг ну ты і мае ар на мент (мал. 11: 2). Уся астатняя 
ке ра мі ка зроб ле на на ган чар ным крузе. Ка лек цыя 
кру га вой ке ра мі кі з рас ко пак Ла гой с ка налічвае мно
гія сотні фраг мен таў. У 1968 г. бы ла кла сі фі ка ва на 

Мал. 16. Вы ра бы: 1–13, 16–25 – з жа ле за; 14, 15 – з ва лын
с ка га слан ца
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кру га вая кераміка з рас ко паў1, 3 агу ль най плош чай 
194 м2 (мал. 13).

Тып І уключае ке ра мі ку з прос тым адаг ну тым 
вен чы кам і па ка ты мі пле чу ка мі. Тут вы лу ча ец ца тры 
ві ды посуду. У пер шым край вен чы ка ко са зрэ заны, 
у трэ цім – венчык мае паг лыб лен не. Гэта гру па ран
няй кру га вой ке ра мі кі. У По лац ку такі ма тэ ры ял ад
но сіц ца да дру гой па ло вы Х – ХІ ст. [38, с. 81, рис. 40]. 
Прык лад на так яна датуецца ў Заслаўі [7, с. 190].

Тып ІІ ас ноў ны, найбольш рас паў сюд жа ны ў га
ра дах По лац кай зям лі ХІІ–ХІІІ ст. Гар ш кі ма юць 
выг ну тую мякка пра фі ля ва ную шый ку. У ві ду 2 вен
чык ско ша ны ўся рэдзі ну і на гад вае спе цы фіч ны по
лац кі тып ке ра мі кі [38, рис. 40]. Від 3 мае ак руг лы 
край вен чы ка, які заг ну ты ўся рэдзі ну і добра пры 
с та са ва ны для пры ля ган ня крыш кі.

Тып ІІІ зусім неш мат лі кі, у па судзі ны рэз ка 
адаг ну ты верхні край з вен чы кам.

Тып IV аб ’ яд ноў вае гаршкі з ве ль мі ка рот кай 
шый кай. У віду 1 край вен чы ка зрэ за ны, у віду 2 край 
вен чы ка акруглены. Гаршкі гэ та га тыпу ха рак тэр ны 
для дру гой па ло вы XVI – XVII ст.

У ран не ся рэд невяковым Ла гож с ку існавалі роз
ныя ра мёс т вы (жалезаапрацоўчае, ган чар нае, дрэ ва
ап ра цоў чае і інш.). Каб дасягнуць пэў на га поспеху, 
ра мес ні ку неабходна бы ло ве даць сак рэ ты цяжкага 
ра мяс т ва, ва ло даць на вы ка мі майстэрства, мець уме
лых па моч ні каў, якімі з’яў ля лі ся члены яго сям’і.

Сваё сталае мес ца ў гас па дар чым жыцці го ра
да зай ма лі прадзен не і ткац т ва. Гэта бы лі за нят кі 
кож най жан чы ны не то ль кі ў вёсцы, ад нак так са ма  
і ў го радзе: пра лі лён, аве чую воў ну, пяньку (валакно 
з ка ноп лі). Гэ ты мі ве ль мі пра ца ём кі мі за нят ка мі 
зай ма лі ся вык люч на жан чы ны.

Сведчанні ган д лё вых і ку ль тур ных су вя зей.  
У ран нім ся рэд невякоўі былі шы ро ка рас паў сюд жа
ны праселкі з ру жо ва га і шэрага слан цу («оўруцка
га шы фе ру»), радовішчы яко га зна ходзяц ца ка ля  
г. Оў ру ча Жы то мір с кай вобласці (Украіна), дзе вы
раб ля ла ся ас ноў ная ко ль касць пра сел каў. Адтуль 
яны трап ля лі ва ўсход нес ла вян с кія (старажыт на рус
кія) га ра ды ў вя лі кай ко ль кас ці. У Ла гой с ку вы яў ле
на 16 та кіх вырабаў (мал. 5: 4–6; 16: 14, 15).

Шмат у якіх га ра дах ХІІ – пер шай па ло вы  
ХІ ІІ ст. ве ль мі па пу ляр ным уп ры га жэн нем з’яў ля
лі ся шкля ныя бран за ле ты ў выг лядзе ко ль цаў са 
шкла, як на сі лі на руцэ вышэй кіс ці. Бранзалеты вы
раб ля лі ся са шкла роз ных ко ле раў: ад праз рыс тых да 
цём ных ад цен няў. У Мін с ку на зам чыш чы выяўлена 
больш за тысячу фраг мен таў гэ тых ломкіх вы ра баў. 
Адзін бран за лет аказаўся цэ лым. Ко лер бран за ле
таў: сіні, бла кіт ны, зя лё ны, ка рыч не вы. Бо ль шасць 
бран за ле таў вы раб ле на ў Кі е ве, як зас вед ча на спе
цы я ль ны мі ана лі  за мі.

У Лагойску зной дзе ны то ль кі тры фраг мен ты 
шкля ных бран за ле таў (мал. 5: 7, 8; 12: 13) ка рыч не

ва га, зя лё на га, сіняга ко ле ру. Вар та пры га даць, што 
ў Зас лаўі, дзе дас ле да ва на знач ная час т ка ку ль тур
ных нап лас та ван няў ся рэд невякова га горада, зной
дзе ны ча ты ры фраг мен ты шкля ных бранзалетаў. 
Цяж ка знай с ці зда ва ль ня ю чы адказ на пы тан не, ча
му ў Ла гой с ку, Зас лаўі, а таксама ў Брас ла ве пра 
к тыч на не ўжы ва лі ся шкля ныя бран за ле ты, ве ль мі 
рас паў сюд жа ныя ў іншых га ра дах По лац кай зям лі 
(Полацку, Мін с ку, Ві цеб с ку, Лу ком лі, Оршы, Ко пы
сі, Друц ку, Ба ры са ве).

На Лагойскім зам чыш чы вы яў ле на 17 аб лом
каў паў д нё вых ам фар ХІІ – першай па ло вы ХІІІ ст. 
Адзін аб ло мак даволі буй ны. Таў ш чы ня сце нак ам
фа ры скла да ла 2 см, яе па вер х ня была пак ры та рыф
лен нем (мал. 9: 1). Ам фа ры – гліняныя па судзі ны 
з вы со кім гор лам і дзвюма вер ты ка ль ны мі ручкамі. 
У іх тры ма лі і пе ра во зі лі вад кія прадукты. Фраг
мен ты ам фар зной дзе ны амаль ва ўсіх бе ла рус кіх 
га ра дах, най бо ль шая ко ль касць у На ваг рад ку – 
2202 фраг мен ты ад пя ці ты паў. Вы шы ня не ка то
рых ам фар да ся гае 50 см, ды я метр ту ла ва – 24 см  
[16, с. 185].

Амфары добра вя до мы ў шмат лі кіх га ра дах Кі
еў с кай Русі. Іх пры во зі лі з ві зан тый с кіх га ра доў 
паў ноч на га і заходняга ўзбя рэж жа Чор на га мо ра, 
дзе вы раб ля лі та ру для пе ра воз кі ві на, аліў ка ва га 
мас ла і ін шых вад кас цей. Разам са сва ім змесцівам 
ам фа ры ім пар та ва лі ся ў цэнтры Ус ход няй Еў ро пы. 
Трэба ска заць, што ім пар т ныя тавары не трап ля лі  
ў Ла гойск не пас рэд на з цэн т раў іх вырабу, а дас таў
ля лі ся шляхам тран зі ту праз буйныя га ра ды: Кіеў, 
Ноў га рад, По лацк, Сма ленск і інш. 

Сярод раз нас тай ных ім пар т ных вы ра баў дас лед
чы кі вы лу ча юць гру пу прадметаў, якія на зы ва юць 
«падковападобныя фі бу лы з па тоў ш ча ны мі кан ца
мі». Пад ко ва па доб ная фі бу ла мае амаль круг лую 
фор му ды ігол ку ў выг лядзе стрыж ня. Вы раб ля лі ся 
яны з брон зы, не ка то рыя былі ар на мен та ва ныя. Такі 
вы раб тра піў ся ў Ла гой с ку. Ён ава ль ны ў ся чэн ні, 
мае ар на мент са спі ра ляў і завіткоў (мал. 11: 5). Па
ме ры фі бу лы – 4 × 4 см. Да та ва ны яны ХІІ – па чат
кам ХІІІ ст.

На тэрыторыі Ус ход няй Еў ро пы та кіх фі бул 
зной дзе на 48. У Бе ла ру сі яны вы яў ле ны ў Зас ві ры, 
Наў рах, Ста раБарысаве, Лу ком лі, Брас ла ве, Грод
не, На ваг руд ку, Слоніме, Ваў ка выс ку, Мсціс ла ве, 
Ту рый с ку, Мін с ку, Су ля ці чах [28]. Бо ль шасць фібул 
на ле жыць тэ ры то рыі паў д нё ваўсход няй Пры бал
ты цы, ад куль та кія ўпры га жэн ні пра ні ка лі ў сла
вян с кія га ра ды і па се ліш чы.

Трапілася ў Ла гой с ку яшчэ дру гая шпі ль ка, 
зроб ле ная з ка ля ро ва га ме та лу, іголка ў ёй не за
ха ва ла ся. У ся чэн ні шпілька круг лая, на яе кан цах 
праг ля да юц ца стылізаваныя вы я вы (мал. 12: 9). Па
доб ная фібула зной дзе на пры рас коп ках курганоў  
ХІ ст. ка ля вёскі За хар ні чы По лац ка га ра ё на [34, 
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мал. 45: 13]. Бліз кія ана ло гіі вя до мы ў ста ра жыт нас
цях ус ход няй Пры бал ты кі.

Вырабаў з ка ля ро вых ме та лаў на Ла гой с кім зам
чыш чы ма ла. Адзі ным экзэмплярам прад с таў ле на 
лі тая па яс ная спражка з ава ль най пя рэд няй час
т кай і пра ма ву го ль ным пры ём ні кам для рэменя 
(мал. 11: 6). Спраж ка раз дзе ле на вос сю для за ма ца
ван ня языч ка, які не за ха ваў ся і, ві даць, быў жа лез
ным. Бліз кі па фор ме варыянт лі ра па доб най спраж
кі сус т рэ ты ў Ноў га радзе ў плас це ХІІ–ХІІІ стст. 
[27, рис. 56: 8].

У Лагойску зной дзе на сты лі за ва ная плос кая пад
вес каконік з заг ну тым уверх хвас том і вы цяг ну ты
мі ву ша мі. Ён дэталёва вы раб ле ны, на па вер х ні на
не се ны круж ко вы пу ан сон ны ар на мент, ха рак тэр ны 
для дадзе най групы вы ра баў (мал. 11: 7). На капытах 
ко ні ка ад ту лі ны, у якія ўстаў ля лі ся металічныя 
кольцы для пры ма ца ван ня ін шых падвесак. Ко нік 
ад лі ты ў ка мен най форме. Арэ ал падвесакко ні каў 
ахоп лі вае паў ноч ную частку ўсход нес ла вян с кай тэр
рыторыі (Бранскую, Ка луж с кую, Сма лен с кую, Мас
коў с кую, Пскоў с кую і ін шыя воб лас ці) [31, с. 91].

Аднак най больш скан цэн т ра ва ны пад вес кіко
ні кі на прас то ры рас ся лен ня сма лен с капо лац кіх 
кры ві чоў. Пад вес кіконікі вы яў ле ны на тэ ры то рыі 
По лац кай зямлі ў Віцебску (3 экз.), Лу ком лі, Мінску, 
Брас ла ве, Ус вя це, на Мен цы, Мас ка ві чах. В. В. Ся доў 
лі чыць, што з’яў лен не такіх аму ле таў звязана з бал ц 
 кім суб с т ра там сма лен с каполацкіх кры ві чоў [25, с. 28].

На Лагойскім зам чыш чы зной дзе ны бран за лет  
з ча ты рох брон за вых дра тоў (мал. 5: 10). Вы раб мае 
пет ле па доб ныя кан цы. Гэ та кі бра ко ва ны бран за лет 
вя до мы ў По лац ку [38, рис. 33: 25]. На Ла гой ш чы
не здаў на бы лі рас паў сюд жа ны вітыя бран за ле ты 
з кан ца мі, за вя за ны мі двай ным вуз лом [37, с. 194]. 
Ме на ві та та кі тып уп ры га жэн няў маглі вы раб ляць 
мяс цо выя ра мес ні кі.

Асаблівай увагі зас лу гоў вае жа лез ная гіра ад 
бяз ме на, без яко га не абыс ці ся пры ган д лі. Та кія гі
ры вы ка рыс тоў ва лі ся ў якас ці ме ры пры ва жан ні.  
Яе вы шы ня 11 см, ды я метр каля 9,5 см, вага 2250 г.  
У ніж няй час т цы ёсць паг лыб лен не (мал. 5: 12). Па
вод ле фор мы, па ме раў і ва зе Ла гой с кая зна ход ка 
бліз кая да гі ры з Ноў га ра да [10, с. 97]. Па доб ная зна
ход ка вя до ма з Ку ке ной са – по лац кай крэпасці ва 
ўсход няй Пры бал ты цы на За ход няй Дзві не.

Варта пры га даць, што ў 1902 г. у былой вёс
цы Сла бод ка Ла гой с ка га ра ё на зной дзе ны ма нет ны 
скарб. Ён скла даў ся з 24 цэ лых і 7 фраг мен та ва ных 
ся рэб ра ных пла цёж ных зліт каў наў га род с ка га і лі
тоў с ка га тыпаў у выг лядзе палачак (агульнай ма сай 
3,3 кг). На двух наў га род с кіх зліт ках гра фі ці «птрва» 
(Пятрова). Скарб да ту ец ца ХІІІ–XIV стст. [21, с. 567].

Да гандлю мае ад но сі ны шкля ная зна ход ка.  
У вер х нім плас це ад к ла даў на Ла гой с кім зам чыш чы 
вы яў ле ны шкляны вы раб «кварта». Гэта зак ры тая 

па судзі на – бу тэ ль ка з квад рат ным ці пра ма ву го ль
ным у пла не дон цам, якая мае за вяр шэн не ка рот кай 
шый кай з вуз кім ры ль цам (мал. 17: 4). Яе прык лад
ная вы шы ня 21 см, па ме ры донца 4,6 × 6,3 см. Квар
та бы ла ра зам з каф ляй XVI ст. У Вя лі кім Княс т ве 
Лі тоў с кім квар тай на зы ва ла ся па судзі на і ад на ча со
ва мера вад кас ці [41, с. 318].

Рэчы хатняга вы ка рыс тан ня. У Ла гой с ку зной
дзе ны роз ныя прад ме ты паў сядзён на га по бы ту і ся
род іх шмат вы ра баў з жалеза. Уні вер са ль ным прад
ме там, які ўжы ваў ся ў по бы це і ра мёс т вах з’яў ляў ся 
нож (24 экз.). На жы ХІІ–ХІІІ стст. мелі вуз кія клін кі 
даў жы нёй ад 5 да 15 см (мал. 4: 6–10; 7: 17, 18), ад дзе
ле ныя ад дзяр жан ня ўсту па мі. Ля зо на жоў за кан ч
ва ла ся плаў ным зак руг лен нем.

Нажы на сад ж ва лі ся звы чай на на ма сіў нае драў
ля нае дзяр жан не (тронкі). Ра зам з тым у Ла гой с ку 
вы яў ле на дзяр жан не, уп ры го жа нае цыр ку ль ным  
і лі ней ным ар на мен там (мал. 12: 14). Невялікая кас
ця ная муф тач ка для дзяр жан ня нажа мае «ёлачны» 
ар на мент (мал. 12: 10). Бо ль шасць на жоў былі гас
па дар чы мі (кухоннымі), не ка то рыя маглі слу жыць 
для ап ра цоў кі дрэва і косці, а іншыя вы ка рыс тоў
ва лі ся ў якас ці зброі.

Нажніцы, як і на жы, – уні вер са ль ныя ін с т ру
мен ты і шы ро ка ўжы ва лі ся ў побыце і ра мяс т ве 

Мал. 17. Зна ход кі з Ла гой с ка га зам чыш ча: 1, 2 – ке ра мі ка; 
3 – жа ле за; 4 – шкло
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для рэ зан ня і стрыж кі. У Ла гой с ку зной дзе ны тры 
эк зэм п ля ры нажніц (мал. 7: 1, 4, 5). Яны спру жын
ныя, наз ва ныя ця пер «авечымі». У ся рэд нія вякі іх 
вы ка рыс тоў ва лі не то ль кі для стрыж кі аве чак, але  
і ў кра вец кай справе. 

На Лагойскім зам чыш чы зной дзе ны дзве ігол кі  
з за вос т ра ным кан цом і вуш кам для ніт кі: ад на кас
ця ная, дру гая жалезная. Кас ця ная ігол ка ў ся чэн
ні ава ль ная, даў жы нёй 7,5 см, ся рэд няя таў ш чы ня 
3 мм, ды я метр вуш ка 1,5 мм. Напэўна, та кія іголкі 
вы ка рыс тоў ва лі ся для сшы ван ня кон с кай вуп ра
жы (мал. 12: 11). Жа лез ная іголка нагадвае су час
ныя вы ра бы, яе даўжыня 4 см, вуш ка не за ха ва ла ся  
(мал. 7: 10). 

Крэсівы – жа лез ныя вырабы для вы ся кан ня 
іс к ры і зда бы ван ня агню пры ўдары плас цін кі  
аб крэ мень. На Ла гой ш чы не ў кур га нах ка ля вёскі 
Із біш ча зной дзе на 14 крэ сі ваў. Амаль у кож ным 
пахаванні з крэ сі ва мі быў ка ва лак крэменю. У Ноў
га радзе Вя лі кім та кія «калачападобныя» крэ сі вы 
вы ка рыс тоў ва лі ся з па чат ку Х – да апош няй чвэрці 
ХІІ ст. У ХІІ–ХІ ІІ стст. ужы ва лі ся крэ сі вы двух ля
зо выя, ава ль ныя па форме. У Ла гой с ку зной дзе
на крэ сі ва такога ты пу (мал. 8: 7). Крэ сі вы на сі лі 
ў мя шэч ку разам з крэ ме нем і кнотам ка ля пояса  
з ле ва га бо ку.

У ся рэд невякоўі вельмі рас паў сюд жа ны мі ста
лі зам кí – прыс та са ван ні для за пі ран ня ча гоне
будзь на ключ. Звязана гэта бы ло з ус та ля ван нем 
прыватнай улас нас ці. На бе ла рус кіх зем лях зас вед
ча на ўжы ван не зам коў з дру гой па ло вы Х – пачатку 
ХІ ст. Ключ гэ та га ча су зной дзе ны ў кур га не з тру
пас па лен нем ка ля вёс кі Экі мань Полацкага ра ё на 
[34, с. 120, мал. 67: 11]. Вы ка рыс тоў ва лі ся замкі 
для за мы кан ня дзвя рэй жы лых і гас па дар чых па бу
доў, крышак куф раў, скры няў, шка ту лак і інш.

Ус ход нес ла вян с кія замкí па фор ме кор пу са і ад
па вя да ю ча га ёй клю ча падзяляюцца на не ру хо мыя 
(нутраныя) і на вяс ныя (здымныя). У ла гой с кай ка
лек цыі пры сут ні ча юць ад не ру хо мых зам коў 3 клю
чы, ад на вяс ных – 12. 

Найбольш ран нім і адзіным у Кі еў с кай Ру сі Х–
ХІ стст. быў на вяс ны за мок тыпу А. У зам кљ ку біч
най фор мы ключ меў пра ма ву го ль ную ці квад рат
ную ла па тач ку з некалькімі ад ту лі на мі, якія сціс
ка лі спру жы ны на вер х няй дужцы, і яна свабодна 
вы ні ма ла ся з кор пу са зам кá. Такі ключ, у ла па тач
цы якога змеш ча ны чатыры квад рат ныя ад ту лі ны, 
зной дзе ны ў Ла гой с ку (мал. 4: 15). Яго агу ль ная даў
жы ня – 12 см, па ме ры ла па тач кі 4 × 4 см. Ана ла гіч
ныя ключы ў Ноў га радзе да ту юц ца дру гой па ло вай 
Х – ХІ ст. [10, с. 80]. Ключ з круг лай ла па тач кай ад 
замка цы лін д рыч най формы, які да ту ец ца тым жа 
часам (мал. 8: 17).

Далейшым раз віц цём апі са на га зам кá быў за мок 
ты пу Б. Ключ ад яго змяніўся. Ла па тач ка (лопасць) 

бы ла адагнута пад пра мым вуг лом да стрыж ня. 
Ключ стаў каленчатым. Та кіх клю чоў у Ла гой с ку 
зной дзе на ча ты ры (мал. 8: 22, 23). Новы цы лін д
рыч ны замок (тып В) меў ключ ка лен ча тай формы  
з плос кім стрыжнем (мал. 8: 21).

Сярод не ру хо мых (нутраных) зам коў на ліч
ва ец ца не ка ль кі відаў. Жа лез ны ключ ад зу сім 
прос та га не ру хо ма га замкá зной дзе ны ў Ла гой с ку 
(мал. 12: 15), ча ты ры ключы вы яў ле ны ў Мін с ку 
[6, с. 330]. Зам ком слу жы ла па доў жа ная глад кая 
дош чач каплан ка ці за саў ка, якая ру ха ла ся па між 
двума ско ба мі. Ключ ус таў ляў ся ў ад ту лі ну і пры 
па ва ро це ўпра ва ці ўле ва ад соў ваў за саў ку. Такімі 
клю ча мі ка рыс та лі ся ў вёс ках да ХХ ст. Бы лі яш
чэ замкі з драў ля най засаўкай кры ху іншай кан с т
рук цыі. Ка лен ча ты ключ ад та ко га зам ка вы яў ле ны  
ў Ла гой с ку (мал. 16: 1).

Больш скла да ны мі з’яў ля лі ся не ру хо мыя жа лез
ныя зам кі. Ключ ХІ–ХІІ стст. меў пус та це лы стры
жань і пра ма ву го ль ную ба род ку з пяц цю кан т ра
лю ю чы мі круглымі ад ту лі на мі (мал. 16: 3). Ключ ад 
дру го га ва ры ян та не ру хо ма га жалезнага зам ка ХІІ–
ХІ ІІ стст. меў вос т ры выс туп (цыпель) (мал. 12: 19). 
На яго ба род цы было пяць адтулін, пры чым ся рэд
няя ў выг лядзе кры жа. Вы яў ле на некалькі дэ та ляў 
ад замкоў (мал. 16: 18, 19). Амаль цал кам за ха ва ла ся 
плос кая спру жы на ад не ру хо ма га зам ка (мал. 8: 15). 
Плас ці ны ад не ру хо мых нутраных замкоў зной дзе ны 
ў Грод не, Лу ком лі, Брэс це [13, с. 241].

З нерухомымі зам ка мі для дзвя рэй была звя
за на яш чэ адна рас паў сюд жа ная зна ход ка – за моч
ныя лі чы ны і накладкі пад дзвяр ныя руч кі (мал. 4: 
17, 20). Дзвяр ная ручка ўяў ля ла са бой жа лез нае 
кальцо, якое пры ма цоў ва ла ся вуз кай жалезнай ска
бой (мал. 5: 2). 

Рэдкай зна ход кай з’яўляецца мі ні я цюр ны клю
чык, даў жы нёй уся го 3,9 см. Мусіць, ён быў аму
ле там – сім ва лам багацця і яго збе ра жэн ня. Па сва ёй  
фор ме на гад вае найбольш рас паў сюд жа ны тып клю
чоў ХІ–ХІІ стст. (мал. 16: 2). На сі лі ся яны так са ма 
ў складзе дру гіх аму ле таў [30, с. 288; 31, с. 96].

Не выклікае сум нен ня іс на ван не ў Ла гой с ку бан
дар най спра вы. Хва ё выя і ліставыя ля сы на Ла гой 
ш чы не садзей ні ча лі ра мёс т вам па ап ра цоў цы дрэ ва.  
З драў ні ны вы раб ля лі ся шмат лі кія прад ме ты хат
ня га ўжыт ку, у тым лі ку вёдры, бочкі, куб кі, мі сы  
і інш. Дрэ ва ў ку ль тур ных нап лас та ван нях Ла гой
с ка не за хоў ва ец ца. Але зной дзе ны фраг мен ты жа
лез ных ду жак ад вядра, а так са ма рэшткі жа лез ных 
аб ру чоў ад іх. Аб руч выглядаў вуз кім жа лез ным во
ба дам, які на бі ваў ся на кадушку, боч ку, вядро ці ку
бак, складзены з драў ля ных дош ча чак – клёпак.

Для рас чэс ван ня валасоў слу жы лі гра бя ні, вы
раб ле ныя з ро га лася. У Ла гой с ку ка рыс та лі ся цэ ль
ны мі двух ба ко ва мі гра бя ня мі з рэд кі мі зу ба мі на ад
ным ба ку і частымі на дру гім (мал. 5: 1; 12: 12).
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Самым ар ха іч ным эле мен там ку ль ту ры, вы яў ле
най на Ла гой с кім зам чыш чы, з’яў ля юц ца ка мен ныя 
ся ке ры (мал. 10: 2, 3). Шлі фа ва ныя кра мя нё выя ся
ке рыклі ны з’явіліся ва ўжыт ку на се ль ніц т ва на 
тэ ры то рыі Бе ла ру сі ў кан цы но ва га каменнага ве
ку (неаліту). Най бо ль шае зна чэн не яны набывалі  
ў брон за вым ве ку (ІІ ты ся ча год дзе да н. э.). Медзь  
і во ла ва, сплаў якіх ут ва рае брон зу, траплялі з поў
д ня (Каўказа і Пры кар пац ця). Пас ту по ва на зем
лях на шых продкаў уз нік ла бронзаліцейная спра
ва. Ад сут насць улас най сыравіны стрым лі ва ла 
шырокае ўка ра нен не ме та ліч ных вы ра баў на тэ ры
то рыі Бе ла ру сі. 

Сякера выс ту пае ў сла вян с кай мі фа ло гіі як сім
вал бо га Пе ру на, уз б ро е на га ка мен ным мо ла там 
ці ся ке рай, які адбіваў ва ро жыя на ва лы Чар на бо
га. Пя рун раз бі ваў чорныя хма ры і ва да лі ла ся на 
зям лю. Шы ро ка рас паў сюд жа на павер’е – хто мае 
ка мен ную ся ке ру, та го мі нуе ма лан ка, не кране 
д’ябал [11, с. 10–11].

Каменныя ся ке ры брон за ва га ве ку часта зна
ходзяць пры рас коп ках га ра доў. Так, у По лац ку  
ў ку ль тур ных нап лас та ван нях ХІІІ–XVII стст. іх вы
яў ле на 16 (1969–1967 гг.). Бо ль шасць ся кер мае клі
на па доб ную фор му, як у Лагойску. Ве ра год на, з гэ
ты мі ка мен ны мі вы ра ба мі ў жы ха роў горада, якія 
недзе вы пад ко ва знай ш лі іх, былі звя за ны рэлі гій
ныя ве ра ван ні.

Паколькі ў ку ль тур ным плас це Ла гой с ка га зам
чыш ча дрэн на за хоў ва юц ца ар га ніч ныя рэ чы вы 
рас лін на га і жы вё ль на га па ход жан ня, у ім не за
ха ва лі ся рэш т кі адзення і абут ку. Уяў лен не пра кас
цюм і абу так жы ха роў ран не ся рэд невяковага гарадоў 
мож на ат ры маць па вы ні ках рас ко пак у По лац ку, 
Мінску, Ві цеб с ку, а так са ма ка рыс та ю чы ся эт наг ра
фіч ны мі да ны мі, да чы нен не да якіх ме лі Канстанцін 
і Яў фі мій Тышкевічы [1].

Даследаванне па се ліш ча на Ла га зін цы. Па
ход жан не наз вы горада Ла гожск пра цяг вае ці ка віць 
дас лед чы каў. Меркаванне вык лаў гіс то рык В. Л. На 
се віч, які са спа сыл кай на мо ваз наў цу В. П. Лем
цю го ву, пі саў: «Лагойск, як вя до ма, стаіць на ра цэ 
Гай не. Ад нак за 9 км вы шэй па ця чэн ні ў яе ўпадае 
ра чул ка Ла га зін ка, на якой стаіць вёс ка Ла га за. Гэта 
на водзіць на дум ку, што некалі Ла га зой на зы ва ла
ся са ма рэч ка, а наз ву “Лагожск” маг ло ат ры маць 
па се ліш ча, якое пер ша па чат ко ва іс на ва ла недзе ля 
яе ўпадзен ня ў Гай ну. Паз ней гэ та па се ліш ча маг
ло быць пе ра не се на на но вае, больш зручнае мес ца, 
за ха ваў шы пры гэ тым старую наз ву (такая прак ты
ка пе ра но су га ра доў была даволі звык лай у той час). 
Праў да, ніякіх ар хе а ла гіч ных до ка заў на ка рысць гэ
тай гі по тэ зы мы па куль не маем, але не выключана, 
што яны могуць з’я віц ца ў бу ду чым» [19, с. 49].

Паводле «Карты рэк», вы дадзе най былым Ін с ты
ту там энер ге ты кі Бе ла рус кай ака дэ міі на вук у 1959 г.,  

рэчка мае назву «Логозинка» (Лагазінка), з’яў ля ец  
ца правым пры то кам Гай ны. Даў жы ня Лагазінкі 
ка ля 10 км, у яе ся рэд нім цячэнні зна ходзіц ца вёс ка 
Ла га за, цэнтр Ла га зін с ка га се ль с ка га са ве та Ла гой
с ка га ра ё на.

Недалёка ад вы то каў Ла га зін кі на левым яе бе
ра зе, на вы со кай (пануючай) гары зна ходзіц ца га
радзіш ча. Яго мяс цо вая назва «Замкавая га ра» 
(мал. 18). У 1963 г. гэ тыя мес цы аб с ле да ваў вядомы 
ар хе о лаг Л. Д. По баль. У сваёй спра ваз да чы, а за тым 
у пуб лі ка цыі ён упамінае рэч ку «Замкавую», ві даць, 
бы та вую мяс цо вую назву [20, с. 329].

Гарадзішча раз меш ча на за 0,3 км на паў д нё
вы за хад ад вёс кі Старое Га радзіш ча. Не да лё ка, на 
суп ра ць лег лым правым бе ра зе ра кі зна ходзіц ца 
вёс ка Новае Га радзіш ча. Л. Д. По баль зняў план  
ар хе а ла гіч на га пом ні ка – га радзіш ча. Яго пляцоўка 
ава ль най фор мы мае памеры 65 × 32 м і вышыню 
40 м над уз роў нем ва ды ў рэчцы. Га радзіш ча бы ло 
ўма ца ва на ва ла мі і равамі. Вал пра ходзіў па краі 
пля цоў кі. Бы лі яш чэ два ка ль ца выя ва лы і ра вы. 
Блі жэй шы да пляцоўкі роў і знешні вал доб ра пра
соч ва юц ца. Іншыя знешнія ва лы моц на раз бу ра ны,  
і равы апы ну лі ся за сы па ны мі. Л. Д. Побаль адз на
чыў, што ўся пля цоў ка га радзіш ча, а ў не ка то рых 
мес цах і схі лы за ня ты су час ны мі сельскімі мо гіл
ка мі. Л. Д. По баль пі саў у спра ваз да чы, што ку ль

Мал. 18. Схе ма тыч ны план ар хе а ла гіч на га ком п лек су 
«Лагазінка» ка ля в. Ста рое Га радзіш ча Ла гой с ка га раёна
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тур ны слой га радзіш ча мае чор ную і шэ рую афар
боў ку. У ім зной дзе ны два аб лом кі гру ба ляп ных 
па судзін. Адзін глад кас цен ны шэ рачор на га ко ле
ру, дру гі – чыр во ны звон ку і шэры з дру го га бо ку, 
ак ра мя таго, з гэ та га бо ку ёсць штры хоў ка.

З паўночназа ход ня га боку да га радзіш ча пры
ля гае се ліш ча, ад к ры тае Л. Д. По ба лем у 1963 г. Тады 
яно раз вор ва ла ся і мела плош чу да 1,5 га. У не ка то рых 
мес цах бы лі бач ны чор ныя пля мы, дзе зной дзе ны 
аб лом кі ляп ной і ганчарнай ке ра мі кі. Вы яў ле ную ке
ра мі ку Л. Д. По баль да та ваў дру гой паловай І ты
ся ча год дзя н. э. Дас лед чык меркаваў, што тут бы лі 
па бу да ва ны паў зям лян ка выя жытлы. Зной дзе на ка
мен ная зер ня цёр ка, глі ня нае бі ка ніч нае пра сел ка  
з вя лі кай ад ту лі най, два ка мен ныя брус кі, фраг мент 
глі ня на га гру зі ка, жа лез ны нож, вялікая ко ль касць 
жа лез ных шла каў і ганчарная ке ра мі ка розных ты
паў [20, с. 329].

У 2004 г. мне да вя ло ся аб с ле да ваць берагі Ла га
зін кі. Гара і яе схі лы ка ля вёскі Ста рое Га радзіш ча 
ўся бы ла занята су час ны мі мо гіл ка мі. Яны ўзнік лі 
так са ма на селішчы, ад к ры тым Л. Д. По ба лем у 1963 г.

У 2006 г. Г. В. Шты хаў ра зам з нас таў ні кам гіс
то рыі У. У. Хар та но ві чам больш дэ та лё ва аб с ле да
ва лі га радзіш ча ў надзеі знай с ці якіяне будзь ста
ра жыт ныя матэрыялы. Вар та адз на чыць, што ў паў
ноч най час т цы яго пля цоў кі каля схілу за ха ва лі ся 
рэш т кі вала вы шы нёй не менш 2 м, што сведчыць 
аб ма гут ных ума ца ван нях гарадзішча. Уся пляцоўка 

ця пер вельмі шчы ль на занята магіламі. Ад на з іх ад
но сіц ца да 1900 г., як свед чыць надпіс на ка мен
ным пом ні ку. Не ка то рыя магілы вы ры ты зу сім ня
даў на. Пра вес ці тут на ват не вя лі кія рас коп кі няма 
маг чы мас ці.

Даследчыкі абыш лі гэтыя мяс ці ны не ка ль кі ра
зоў і ім паш час ці ла вы я віць 12 ка вал каў ад глі ня ных 
па судзін, з іх 10 ка вал каў ад ляп но га по су ду. Два не
вя лі кія кавалкі са штры хоў кай. Штры хі зроблены 
не то ль кі са знеш ня га боку, але так са ма з унут ра
на га. Таў ш чы ня такой ке ра мі кі 0,6 см. Зной дзе ны 
больш знач ны па памерах фраг мент ад пры дон най 
часткі таў ш чы нёй 1,1 см. Ён мае шмат жар с т вы, 
па вер х ня шур па тая без ар на мен ту, ко лер цёмны, 
амаль чор ны, ве ра год на, ад но сіц ца да VI–VIII стст. 
Сем не вя лі кіх ка вал каў ад ляп но га посуду глад ка 
с цен ныя, ма юць таў ш чы ню да 0,8 см.

Намі выяўлена ча ты ры аб лом кі ке ра мі кі ад кру
га во га по су ду з лі ней ным ар на мен там (мал. 19, а). 
Па выг ля ду і тэх ні цы выканання ар на мент ідэн тыч
ны з арнаментам гар ш коў ХІ ст., зной дзе ных у знач
най ко ль кас ці на се ліш чы2, аб чым будзе сказана 
ні жэй. Пра со ча ныя на Ла га зін с кім га радзіш чы ма
тэ ры я лы (кераміка) на ле жаць тром эпохам: ку ль ту
ры штры ха ва най керамікі, бан ца раў с кай ку ль ту ры  
і ўсход нес ла вян с кай ку ль ту ры Х–ХІ стст. часоў По
лац каМенскага княс т ва.

З суп ра ць лег ла га, паўднёваўсход ня га, бо ку га
радзіш ча аўтарам дадзенага артыкула бы ло вы яў ле на 
па се ліш ча2. У канцы ХХ ст. бу даў ні чыя ар га ні за цыі 
тут па ча лі браць гравій і ўзнік значны ка р ’ ер глы
бі нёй 3–4 м. На аб рэ зах ка р ’ е ра бач ны культурныя 
нап лас та ван ні. На пра ця гу трох се зо наў (2005– 
2007 гг.) на мі ра бі лі ся за чыс т кі абрэзаў ка р ’ е ра 
(мал. 18). У ра бо це ўдзельнічаў нас таў нік У. У. Хар
тановіч з гру пай школьнікаў.

На схілах ка р ’ е ра зак лад ва лі ся тран шэі звы чай  
на па ме ра мі 2 × 8 м. Іх рас п ра цоў ка вя ла ся па квад
ра тах 2 × 2 м, глыбінёй 20 см. Бы ла дас ле да ва на 
плош ча 70 м2. Ма гут насць ку ль тур ных ад к ла даў 
скла да ла 0,4–1,1 м. Вы яў ле на паглыбленне ў ма це
ры ку, з улі кам ча го таў ш чы ня слоя да ся га ла 1,4 м.

Чаргаванне нап лас та ван няў на се ліш чы нас
туп нае: пад дзір ва ном – шэ ры слой амаль паз баў
ле ны зна хо дак. Ніжэй за ля гаў чор ны слой. У пе
рад ма це ры ко вым пласце на глы бі ні 1,4 м зной дзе на 
вер х няя час т ка ляп но га сла бап ра фі ля ва на га гарш
ка бан ца раў с кай ку ль ту ры (мал. 20: 7). На глы бі
ні 1,2 м – фраг мен ты вы леп ле най ад рукі па тэ ль ні 
(мал. 20: 6). Яе вы шы ня 1,5 см. На глы бі ні 0,7–1,1 м 
зной  дзе на ран нек ру га вая ке ра мі ка з па тоў ш ча ным 
вен чы кам ХІ ст.

У 2006 г., так са ма як у 2005 г., ся род зна хо дак 
вы яў ле на то ль кі ке ра мі ка і косці жы вёл (дрэнна за
ха ва ныя). Аб лом каў ке ра мі кі, пры год най для кла сі фі
ка цыі, каля 250 экз. Ся род яе 20 аб лом каў ад ляп ных 

Мал. 19. Ке ра мі ка: а – з га радзіш ча; б – з  се ліш ча2. Ком п
лекс «Лагазінка»
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па судзін бан ца раў с кай культуры (мал. 21). Адзін 
ка выя аб лом кі ад па судзін з плечыкамі ты пу по
лац кіх і сма лен с кіх доўгіх кур га ноў кан ца VIII – па
чат ку Х ст. (мал. 22: 1; 23: 1; 24: 1).

Асобную ці ка васць уяўляе зна ход ка по су ду, 
на пле чу ку якой пра соч ва ец ца ар на мент у выг лядзе 
ло ма най лініі, на не се най касой на сеч кай зуб ча тым 
ча ка нам ці палачкай, аб мо та най шнур ком (мал. 23: 1). 
Па доб ны ар на мент вя до мы на славянскай ке ра мі
цы з па се ліш чаў ро мен с кай і бор шаў с кай культур  
на вя лі кай тэ ры то рыі ва Ус ход няй Еў ро пе – ад Ла
да гі да бе ра га Азоў с ка га і Чор на га мораў. Най больш 
яна рас паў сюд жа на ў воб лас ці на ўсход ад Дняп
ра, па між Дняп ром і Донам [15, с. 34, 41, рис. 23: 5]. 

Мал. 20. Ке ра мі ка: 1, 2, 4–7 – з се ліш ча2; 3 – зна ход ка 
з пля цоў кі га радзіш ча. Ком п лекс «Лагазінка»

Мал. 21. Ляпная кераміка банцараўскай культуры (1–6). 
Селішча2. Комплекс «Лагазінка»

Мал. 22. Кераміка: 1, 2 – ляпная, падпраўленая на ганчар
ным крузе; 3–6 – кругавая (ХІ ст.). Селішча2. Комплекс 

«Лагазінка»

Мал. 23. Кераміка (1–5). Паселішча2. Комплекс 
«Лагазінка»
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На тэ ры то рыі Бе ла ру сі та кая кераміка вы яў ле на 
на Ма зыр с кім га радзіш чы Кім ба раў ка, Ча чэр с кім 
га  радзіш чы, па се ліш чах на Мен цы, на га радзіш чы 
Жуж лян ка ў ніжнім ця чэн ні Свіс ла чы, у ста ра жыт
ных га ра дах По лац каМенскага княс т ва – По лац ку, 
Ві цеб с ку, Лу ком лі.

Выяўлены буй ны фрагмент кру га во га гар ш ка  
з вер ты ка ль ным гор лам (мал. 23: 2). Та кая ган чар
ная ке ра мі ка ў невялікай ко ль кас ці зной дзе на ў па
се ліш чы на Мен цы, у На ваг рад ку, Клец ку. На не ка
то рых фраг мен тах гар ш коў можна заў ва жыць на
ле пач ную тэх ні ку, з да па мо гай якой яны рабіліся  
(мал. 24: 3). Ся род кру га вой керамікі знач ная ко ль
касць гар ш коў мае так званы кар ні зік (мал. 22: 3–6). 
Зной дзе ны буй ныя фраг мен ты по су ду, ар на мен та ва
на га хва ліс тым і лі ней ным ар на мен там (мал. 23: 3; 
24: 4). Му сіць, вя лі кія па па ме рах па судзі ны вы ка
рыс тоў ва лі ся ў якасці тар най ке ра мі кі. Посуд з кар
ні зі кам (манжэтай) на тэ ры то рыі Бе ла ру сі да ту ец
ца ХІ ст. [34, мал. 52: 12, 13].

У 2007 г. намі бы ла рас п ра ца ва на яш чэ 20 м2 ку
ль тур на га нап лас та ван ня. Як звы чай на, на гэ тым 
пом ні ку першы пласт уяў ляў сабой шэ рую зямлю, 
у якой не было зна хо дак. Дру гі пласт глы бі нёй  
ад 20 да 40 см быў ку ль тур ным сло ем чорнага ко
ле ру. Прас леж ва лі ся прык ме ты паг лыб ле най у ма
ця рык па бу до вы. На глы бі ні 35 см была пер шая 
жа лез ная зна ход ка – пад ко ва па доб ная, спі ра ле кан
цо вая з рам біч ным ся чэн нем фі бу ла (мал. 25: 1). Яе 
ды я метр 4,6 см, ігол ка фі бу лы моц на ка ра зі ра ва на. 
Та кія фібулы да ту юц ца Х – па чат кам ХІ ст. [17, с. 156].  
Зна ход ка да па ма гае да та ваць значную час т ку на
плас таванняў у дадзе ным мес цы.

Другая зна ход ка – глінянае бі ка ніч нае пра сел ка 
(мал. 25: 3). Яго ды я метр 2,9 см, па ме ры ад ту лі ны 
1,1 см. Падобныя глі ня ныя пра сел кі доб ра вядомы 
па рас коп ках па се ліш ча на Менцы, дзе яны да ту юц
ца Х – па чат кам ХІ ст. Пра сел ка было на глы бі ні  
45 см ад дзён най паверхні, дзе шмат бытавой ке ра
мі кі. Ве ра год на, на гэтым месцы зна ходзі ла ся жы
лая па бу до ва, менавіта тут зафіксавана па ні жэн не, 
яма ў ма це ры ку памерам 6 м. Зной дзе на жа лез ная 
рэч, якая на гад вае вуш ка для вяд ра (мал. 25: 2).

Амаль на ма це ры ку быў ма ле нь кі «гаршчочак», 
вы леп ле ны ру ка мі з ад на го ка вал ка глі ны. Вы шы
ня вы ра бу 4 см, мяркуемы ды я метр па вен чы ку 10 см. 
Маг чы ма, гэ та мі сач ка (мал. 26: 4). Па профілю з’яў
ля ец ца ты по вай ке ра мі кай культуры доўгіх кур га
ноў По лац кай зям лі ІХ – па чат ку Х ст. Знойдзе 
ны фраг мен ты паў ляп ных гаршкоў, у цес це якіх шмат 
жар с т вы (мал. 26: 1). Зной дзе ны вен чык ад гаршка 
з вы со кай гар ла ві най (мал. 26: 3), фраг мент донца ляп
но га гар ш ка, у гліне яко га шмат жар с т вы (мал. 26: 2).

Шмат буйных аб лом каў кру га вой ке ра мі кі і гар
ш чок, які за ха ваў ся цал кам (мал. 24: 3). Гэ та пры
садзіс тая (місападобная) па судзі на зроб ле на на руч

Мал. 24. Глі ня ны посуд (1–4). Па се ліш ча2. Ком п лекс 
«Лагазінка»

Мал. 25. Вы ра бы з жалеза (1, 2) і глі ны (3–9): 1 – фі бу ла; 
2 – вуш ка ад вяд ра; 3 – пра сел ка; 4–9 – фраг мен ты по су ду. 
Се ліш ча2. Ком п лекс «Лагазінка». Рас коп кі Г. В. Шты ха ва. 

2007 г.
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ным ган чар ным кру зе. У ніж няй пры дон най яе 
час т цы пра соч ва ец ца ма дэ лі ра ван не, якое вялося 
з да па мо гай ка ль ца во га на ле па, шы ры ня ко ль цаў 
складала 1,5–2 см. Пры фар ма ван ні ніжняй час т кі 
вы ка рыс тоў ваў ся «донны на чын», як гэта звы чай
на ра бі ла ся.

Знойдзены буй ныя кавалкі ад ган чар ных гар ш
коў, якія мелі ў вер х няй час т цы вен чык з кар ні зі кам 
(манжэтай) (мал. 22: 3–6; 23: 3–5). Гар ш кі з такім на
руж ным выступам па вер х нім краі ме лі рас паў сюд ж  
ван не ў па се ліш чах на Мен цы, у Заслаўі і ін шых 
мес цах Бе ла ру сі, дзе да ту юц ца ХІ ст.

Пры зачыстцы аб рэ заў ка р ’ е ра тра пі лі ся два 
вен чы кі, якія ад роз ні ва юц ца ад вы шэй а пі са най ке
ра мі кі: край венчыка заг ну ты ў ся рэдзі ну па судзі ны, 
што ха рак тэр на для гар ш коў ХІІ–ХІІІ стст. На се ліш
чы2 зной дзе на звыш 280 кас цей жывёл. У бо ль шас
ці яны ма лыя і не аз на ча ль ныя. Гэта, не сум нен на, 
ку хон ныя рэш т кі.

У наваколлі га радзіш ча на бе ра зе Ла га зін кі 
іс на ва ла яш чэ вя лі кае се ліш ча3. Л. Д. По баль пі саў 
у спра ваз да чы за 1963 г., што мяс цо выя жы ха ры  
на ага ро дах ка ля берага ракі зна ходзяць ста ра жыт
ныя рэ чы. Яны пе ра да лі ар хе о ла гу тры праселкі (два 
з ру жо ва га шы фе ру і ад но з шэ ражоў та га порыстага 
вап ня ко ва га ка ме ню), а таксама дзве плос кія цём на
сі нія па цер кі. У 2007 г. мы абследавалі ле вы бераг 
ра кі і ўпэў ні лі ся ў іс на ван ні тут знач на га па памерах 
се ліш ча. Не сум нен на, што каля га радзіш ча іс на ва ла 
не менш трох се ліш чаў.

Недалёка ад га радзіш ча і се ліш ча1 за ха ва лі ся 
кур га ны. У кні зе «Памяць: Лагойскі ра ён» [19] адз на
ча ны каля вёскі Ста рое Га радзіш ча «курганны мо
гі ль нік за 0,3 км на паў д нё вызахад ад га радзіш ча». 
У 2007 г. мы на ве да лі гэ та месца. Сярод су час на га 
по ля зда лёк бач ны два за рас ні кі кус тоў. Кур га ны за
рас лі хмыз ня ком, дзя ку ю чы чаму і за ха ва лі ся.

Курган1 мае вы шы ню 1,6 м, ды я метр 12 м, яго 
вы шы ня плос кая, па ся рэдзі не скар ба шу ка ль ні ка мі 
вы ка па на яма памерам 4 × 6 м, глы бі нёй 0,8 м. Кур
ган на сы па ны з пяску, ні я кіх прас ло ек у насыпе 
не пра соч ва ец ца. Ві даць, скар ба шу ка ль ні кі нічога 
не знай ш лі, да ма це ры ка не дай ш лі. Кур ган2 раз
меш ча ны за 30 м ад пер ша га. Яго вы шы ня 1,3 м, 
ды я метр 9 м, вяршыня плос кая, за ха ва насць добрая. 
Увесь за рос лы хмыз ня ком. Ве ра год на, тут іс на ваў 
знач ны па памерах мо гі ль нік і ўсе на сы пы меншых 
па ме раў былі зрыты і раз во ра ны.

Такім чынам, на Лагазінцы (Лагазе) іс на ваў ро
дап ле мян ны цэнтр, як мі ні мум на пра ця гу ты ся ча
год дзя да таго, як з’я ві ла ся пер шая звестка пі сь мо вай 
кры ні цы пра ўма ца ва ны пункт Ла гожск. У ран нім 
ся рэд ня веч чы цэнтр на Лагазе меў акрамя га ра дзі
ш ча тры па се ліш чы і кур ган ны мо гі ль нік. У кан цы 
Х–ХІ стст. пункт на Лагазе існаваў сін х рон на з па се
ліш чам на Гай не.

Горад і яго наз ва. Выз на ча ю чы пры чы ны і час 
уз нік нен ня го ра да, не аб ход на мець на ўва зе, што 
гіс та рыч ны мі перадумовамі ўтва рэн ня ся рэд невя ко
вых га ра доў было па ве лі чэн не се ль с ка гас па дар чай 
пра дук цыі і па ляп шэн не тэхнікі ап ра цоў кі зямлі, 
ад дзя лен не ра мяс т ва ад се ль с кай гас па дар кі, раз віц
цё шма тук лад най эканомікі і ад па вед на га гра мад 
 с ка га ла ду [35, с. 238–239].

У раннім ся рэд невякоўі на бе ла рус кіх зем лях 
іс на ва лі пе ра ду мо вы для ўзнікнення га рад с кіх се
ліш чаў. Доказам праг рэ су зем ля роб с т ва слу жаць 
зна ход кі зем ля роб чых пры лад пра цы, вы яў ле ныя 
пры ар хе а ла гіч ных рас коп ках, у тым ліку ў Ла гой  
с ку. Узнікалі і раз ві ва лі ся ра мёс т вы: ка ва ль с кае, ган
чар нае, дрэ ва ап ра цоў чае і іншыя, аб чым свед чаць 
да ныя ар хе а ла гіч ных раскопак. Рас паў сюд ж ва лі ся 
ган д лё выя сувязі, што мы так са ма на зі ра ем у Ла гой
с ку. Ган даль і рамёствы ўсё больш кан цэн т ра ва лі
ся ў на се ле ных пун к тах са зруч ным геаграфічным 
раз мяш чэн нем. Горад не мог быць іза ля ва ным 
ад свай го на ва кол ля, яго гас па дар чая ро ля ад чу ва
ла ся ў ме жах ад па вед най во лас ці.

Паходжанне га ра доў По лац кай зям лі мож на 
ўя віць нас туп ным чы нам. За род ка мі най с та ра жыт

Мал. 26. Ке ра мі ка: 1–6 – ляп ная, 7, 8 – кру га вая. Cе ліш ча2. 
Ком п лекс «Лагазінка». Рас коп кі 2007 г.
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ней шых з гарадоў бы лі ўма ца ва ныя пун к ты сла
вян, што ўзнік лі пры рас ся лен ні апошніх. Ся род 
іх найперш вы лу ча ец ца По лацк як галоўны пле
мян ны цэнтр по лац кіх кры ві чоў. На прык ладзе 
По лац ка мож на пра са чыць, што за ро дак горада  
ў ІХ – пачатку Х ст. меў га радзіш ча, па се ліш ча 
(пе рад горад), вы кон ваў ад мі ніс т ра цый ныя фун к
цыі ў во лас ці [38, с. 21, 130].

У сувязі з ка ла ні за цы яй на ва ко ль най тэ ры то рыі 
і ўста наў лен нем да ні ны ў Падз він ні, а за тым ў Пад
няп роўі адначасова з По лац кам ства ра лі ся іншыя 
ўма ца ва ныя пункты (Віцебск, Лу комль, Зас лаўе, 
кры ху паз ней Друцк, Мінск (на Свіслачы), Ла гойск 
(на Гай не)), якія пад па рад коў ва лі ся Полацку ў ад
мі ніс т ра цый ных і ва ен ных адносінах, з’яў ля ю чы ся 
пра воб ра зам бу ду чых, за леж ных ад ста рэй ша га, ма
лод шых гарадоў [39].

Ран не ся рэд невяковы горад у ад роз нен не ад вёс
кі з’яў ляў ся пас ту по ва ўск лад ня ю чым ся пры сва ім 
раз віц ці сацыяльным ар га ніз мам з улас ці вы мі яму 
роз ны мі фун к цы я мі – ган д лё вара мес ны мі, ва ен на
аба рон чы мі, ад мі ніс т ра цый ны мі, культурнымі, рэ
лі гій ны мі [39, с. 18].

Мае значэнне са ма назва на се ле на га пун к та. 
Ва ўсход нес ла вян с кай та па ні мі цы су фікс ск у наз
ве пун к та лі чыц ца «гарадскім». У ста ра жыт нас ці ён 
стаў прык ме тай «гарадской» ма дэ лі най мен ня. Для 
не га рад с кіх пун к таў – па гос таў, сёлаў, вё сак – ты
по вы мі лі чац ца наз вы на ічы, іцы (Батаровічы, 
Дзя дзі ла ві чы).

Вучоны ар хе о лагславіст В. В. Ся доў раз г ледзеў 
пы тан не пра па ход жан не назваў най больш ста ра
жыт ных гарадоў на «беларускай эт ніч най тэ ры то
рыі» і ся род іх пунктаў, якія ма юць суфікс ск. Дас
лед чык сцвяр д жае, што ў та па ні міі бе ла рус кіх зя
мель гэты су фікс з’яў ля ец ца ўжо ў ІХ–Х стст.

Такі суфікс пры сут ні чае ў наз ве гарадоў: По
лацк (Полтеск), па назве ра кі Пóлаты (Палаты), 
Віцебск ад Віцьбы, Друцк (Дрютьск) ад Дру ці, 
Пінск ад Пі ны, Слуцк (Случеск) ад Слу чы і г. д. 
[26]. Для афар м лен ня та по ні маў з суфіксам ск вы
ка рыс тоў ваў ся, га лоў ным чы нам, мясцовы ма тэ  
ры ял. Па гэ та му ў ас но вах та по ні маў на ск час та 
былі гід ро ні мы з нес ла вян с кі мі (балцкімі) апе ля
ты ва мі (асновамі).

Вялікі працэнт нáз ваў ста ра жыт ных га ра доў  
з су фік сам ск скла дае спе цы фіч ную асаб лі васць бе
ла рус кай тэ ры то рыі. Паза бе ла рус кім эт на лін г віс
тыч ным арэалам такія та па ні міч ныя ўтва рэн ні ІХ–
XIV стст. неш мат лі кія і бо ль шасць з іх раз меш ча на 
пасуседску з вы ву ча е май тэ ры то ры яй. Амаль ад
сут ні чае су фікс ск у старажытнай та па ні міі паў ноч
наза ход няй і паў ноч наўсход няй зямель Кі еў с кай 
Ру сі. У Наў га род с каПскоў с кай зямлі, як сцвяр д жае 
ву чо ны, ёсць то ль кі ад на назва гэ та га ста ра жыт на га 
тыпу – Із борск.

Паспрабуем рас т лу ма чыць сво е а саб лі васць та
па ні міі бе ла рус кай эт на лін г віс тыч най тэ ры то рыі  
ў пе ры яд ІХ–XIV стст. В. В. Сядоў дае ве ра год ны 
ад каз. Спе цы фіч ны ха рак тар ста ра жыт най тапаніміі 
бе ла рус кай тэ ры то рыі абу моў ле ны этнічнай гіс то
ры яй гэ тай зямлі – ўздзе ян нем на сла вян ку ль ту
ры бал таў. Але дадзе ная спе цы фі ка не з’яў ля ец ца 
за па зы чан нем. Не можа быць раз мо вы, што суфікс 
ск за па зы ча ны сла вя на мі ў бал таў. Су фікс, не сум
нен на, сла вян с кі, але ён атрымаў у ста ра жыт нас ці 
рас паў сюд жван не толькі ў тых аб лас цях сла вян с кай 
тэ ры то рыі, дзе сла вя не змеш ва лі ся з бал ц кім на се
ль ніц т вам (Беларусь і час т ко ва По ль ш ча). Паз ней 
та по нім на ск шы ро ка рас паў сюд ж ва ец ца шмат  
у якіх сла вян с кіх рэ гі ё нах [26].

Выклікае ці ка васць па ход жан не наз вы го ра да 
Ла гой с ка. У Лаў рэн ць еў с кім і Іпа ць еў с кім ле та піс
ных зво дах горад наз ва ны Ло гожьск, Ложьск, Ло
га жеск. У Радзівілаўскім ле та пі се – Ло го жескь,  
Ло гожск. У су час нас ці Ла гойск раз меш ча ны на ра це 
Гай не, а за 7 км ад Ла гой с ка га зам чыш ча ў гэту раку 
ўпа дае яе правы пры ток Лагазінка (Лагаза).

П. М. Шпі леў с кі (1823–1861), па пу ля ры за тар эт на 
г ра фіі, фа ль к ло ру і гісторыі Бе ла ру сі, вы ка заў мер
ка ван не, што, маг чы ма, горад ат ры маў сваю наз ву 
ад слова «лог», «логовье», таму што Лагойск ля жыць 
у да лі не па між гор [33, с. 170]. Ге ог раф В. А. Жуч ке
віч згодны з та кой гі по тэ зай [5, с. 207]. Гэтай дум кі 
прыт рым лі ва ец ца таксама су час ны аў тар П. А. Ка
ра лёў [9, с. 32].

Аднак вядомы лін г віст В. П. Лем цю го ва вы
ка за ла дум ку, што наз ва Ло гожск магла ўзнік нуць  
на ас но ве гідроніма Лагаза [12, с. 92]. Другі лін г віст  
М. А. Юю кін пацвярджае, што назва го ра да, му сіць, 
сап раў ды па ходзіць ад назвы ра кі [40, с. 20].

Вышэй намі быў аха рак та ры за ва ны ар хе а ла гіч
ны ком п лекс V–ХІ стст. (гарадзішча, се ліш чы, кур
га ны) у вярхоўі рэчкі Ла га зін кі (Лагазы) за 7–8 км ад 
Ла гой с ка га замчышча на Гай не. На Ла гой с кім зам
чыш чы пры рас коп ках знойдзена ў не вя лі кай ко ль кас
ці ляп ная ке ра мі ка Х ст. Тут існавала  се ліш ча ў ХІ ст., 
ве ра год на, той на се ле ны пункт, які наз ва ны ў «Паву
чан ні» Уладзі мі ра Манамаха. Зна чыць, на пра ця гу ХІ ст. 
 се ліш чы на Ла га зе і на Гай не су іс на ва лі сін х рон на. 

Населены пункт на Лагазе мож на лічыць па пя
рэд ні кам го ра да, які по тым быў па бу да ва ны на Гай
не. Наз ва родаплемяннога цэн т ра на Ла га зе паў та
ра ла най мен не ракі. Новы па бу да ва ны цэнтр, пад па
рад ка ва ны По лац ку, ат ры маў наз ву Лагожск, ві даць, 
па рацэ Ла га за, паколькі пер ша па чат ко вы цэнтр 
на ёй стра ціў зна чэн не і наогул заняпаў.

Заключэнне. Ла гойск з’яў ля ец ца ад ным са ста
ра жыт ней шых га ра доў на тэрыторыі Бе ла ру сі. Пер
шая згад ка пра гэты го рад По лац кай зям лікняства 
змеш ча на ў «Павучанні» Уладзі мі ра Манамаха ў су
вя зі з падзе я мі, якія ад бы лі ся ў 1078 г.
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За 7–8 км ад Ла гой с ка зна ходзіц ца цэнтр се ль
са ве та Ла га за, раз меш ча ны на не вя лі кай ра цэ Ла
га зін ка. У 1963 г. ар хе о лаг Л. Д. По боль знай шоў  
у вяр хоўі гэ тай ракі се ліш ча ка ля пад нож жа ста ра
жыт ней ша га га радзіш ча. У 2004–2007 гг. Г. В. Шты
ха вым было ад к ры та і дас ле да ва на дру гое се ліш ча  
і зной дзе ны ма тэ ры я лы V–XI стст.

Такім чынам, бы ло ўста ноў ле на, што на Ла
га зін цы (Лагазе) на ру бя жы на шай эры іс на ва ла  
га ра дзіш ча балтаў (культура штры ха ва най ке
ра мі кі), у V–VIII стст. побач уз нік ла па се ліш ча 
но сь бі таў бан ца раў с кай ку ль ту ры (змешанага на
се ль ніц т ва з бал таў і сла вян). Га радзіш ча вы ка
рыс тоў ва ла ся як схо віш ча ў вы пад ку небяспекі.  
У ІХ–Х стст. сю ды пра нік лі крывічы. У ХІ ст. ма
тэ ры я ль ная ку ль ту ра на се ль ніц т ва, мяр ку ю чы па 
ке раміцы, бы ла ўсход нес ла вян с кай (старажыт на рус

к ай). На бе ра зе Ла га зы (Лагазінкі) ўзнікла трэц 
цяе се ліш ча.

У канцы Х – ХІ ст. за 8 км ад гэ та га на се ле на
га пун к та (цяпер в. Ста рое Га радзіш ча) на пра вым 
бе ра зе ракі Гай ны ўзнікае ўсход нес ла вян с кае па се
ліш ча, якое бы ло ўма ца ва ным. Та кім чынам, у ХІ ст. 
сін х рон на іс на ва лі па се ліш чы на Ла га зе (Лагазінцы)  
і на Гай не. Цэнтр во лас ці ро дап ле мян но га часу на Ла
га зе (археалагічны ком п лекс «Лагазінка») прый шоў 
у за ня пад. Новы цэнтр во лас ці, уз ведзе ны на Гай не 
нейкім по лац кім князем (магчыма Бра чыс ла вам), 
атрымаў наз ву Ла гожск на ас но ве гідроніма Ла га за. 
Маг чы ма, Уладзі мір Манамах браў Ла гожск у 1078 г., 
раз меш ча ны на Гай не, у час вай ны з по лац кім кня зем 
Усяс ла вам. Ся рэд не вя ко вы Лагожск з’яў ляў ся ўма
ца ва ным пунктам на паў д нё вых ру бя жах По лац кай 
зямлі, а ў ХІІ ст. стаў цэн т рам удзе ль на га княс т ва.
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Резюме

Г. В. Штыхов

Древний Ло гойск в свете ар хе о лог и ческих рас ко пок
Логойск, ныне центр Ло гой с ко го рай о на Мин с кой об ласти (в древ ности Логожск, Ло го жеск) яв ля ет ся древ нейшим 

вос точ нос ла вянским го ро дом на тер ри тории Беларуси. В ранних древ не русских ле топ и сях све дений о Ло гой с ке очень 
мало. Пер вое упом и нан ие об этом го ро де По лоц кой земликня жес т ве име ет ся в «Поучении» Влад и м и ра Все во ло до 
в и ча Мо но ма ха, где Ло го жеск назван вмес те с Лу ком лем и Друцком, ког да они были раз ру ше ны этим кня зем в от вет  
на нападение вои н с т вен но го по лоц ко го князя Всес ла ва Бряч и с лав и ча на Смо ленск. Иссле до ва тели установили, что эти 
печальные со быт ия прои с ходили в 1078 г.

В 1925 г. Ло гой с кое зам ч и ще на берегу Гай ны об с ле до вал бе ло русский археолог А. Н. Ляв данский. Он отметил, что 
«на пло щад ке почти не заметен ку ль тур ный слой» и дат и ро вал го род и ще «временем не ра нее ХІІ в.», ру ко вод с т ву ясь 
преи му щес т вен но ле топ и с ными све ден иями. В 60–70е годы ХХ ве ка, в со от ветствии с на уч ными пла нами Инс т и ту
та истории Ака демии наук БССР, на Ла гой с ком зам ч и ще были прои з ве де ны стац ио нар ные ар хе о лог и чес к ие рас копки 
(руководитель Г. В. Шты хов).

Площадка Ло гой с ко го зам ч и ща име ет око ло 1,5 га. Мощ ность ку ль тур но го слоя 0,8–1,2 м. В ходе рас ко пок изу че но 
440 м2. Де ре во в ку ль тур ных от ло жен иях не сох ра ня ет ся вовсе. Среди находок наи бо лее мно гоч и с лен ны изделия из гли
ны и же ле за. Ве ду щей от рас лью ре мес лен но го производства в сред не ве ко вом го ро де была об ра бот ка черного ме тал ла.

В Логойске най де ны мно гоч и с лен ные же лез ные пред ме ты – ре мес лен ные инс т ру мен ты, же ле зо об ра ба ты ва ющ ие 
орудия тру да, оруж ие друж ин ни ков, пред ме ты домашнего об и хо да. 

О торговых и ку ль тур ных свя зях сви де те ль с т ву ют находки во лынских ка мен ных пряслиц, об лом ков юж ных ам
фор ХІІ – пер вой по лов и ны ХІІІ в. Под ко во по доб ные фибу лы (застежки) го во рят о свя зях с зем лями вос точ ной части 
Прибалтики. Об на ру же на же лез ная гиря от без ме на, который не об ходим в тор гов ле.

В логойской кол лекции пред с тав ле ны ма тер иа лы ХІ–ХІ ІІ вв., тип и ч ные для вос точ нос ла вян с ко го го ро да эпохи 
Киев с кой Руси. Пред ме тами, име ющими более уз кую дат и ров ку (ХІ – начала ХІІ в.), яв ля ют ся два же лез ных ключа 
(тип А, по Б. А. Кол ч и ну), брон зо вый ко некаму лет, мас си в ный шип от шпо ры конца Х – ХІ в. Име ет ся нес ко ль ко об
лом ков леп ной ке рамики ранее се ред и ны Х в.

Обнаружен угол фундамента кир п и ч ной пос т ройки ХVІ в. и израз цы с зеленой пол и вой и тип и ч ными для времен 
Ре нес сан са изоб ра жениями.

Оставался не яс ным вопрос от нос и те ль но прои с хож ден ия наз ван ия го ро да. В 1970 г. В. В. Се дов при вел до во ды  
в пользу то го, что наз ван ия го ро дов с суф фи к сом ск Х–ХІ в. «на бе ло рус ской тер ри тории» прои с хо дят от наи ме но
ваний рек, на ко то рых они были ос но ва ны. Ло гож с ка среди них В. В. Се дов не упо мя нул. Лингвист В. П. Лем тю го ва 
бо лее оп ре де лен но выс ка за ла мысль, что наз ван ие Ло гож с ка мог ло воз н и к нуть на ос но ве гид рон и ма Ло го за.

В 7–8 км от Ло гой с ка на ход и т ся центр се ль со ве та Ло го за, рас по ло жен ный на не бо ль шой ре ке Ло гоз и н ка (длиной 10 км). 
В 1963 г. ар хе о лог Л. Д. По боль на шел в верховьях этой реки сел и ще у под нож ия древ ней ше го го род и ща. В 2004–2007 гг.  
Г. В. Шты хо вым бы ло от к ры то и иссле до ва но второе сел и ще воз ле го род и ща, где обнаружены ма тер иа лы VI–XI в.

Таким образом, бы ло ус та нов ле но, что на Ло гоз и н ке (Логозе) на ру бе же на шей эры су щес т во ва ло го род и ще бал тов 
(культура штр и хо ван ной ке рамики) в V–VIII вв. рядом воз н и к ло сел и ще нос и те лей бан це ров с кой ку ль ту ры, вероятно, 
сме шан но го населения из бал тов и славян. Го род и ще испо ль зо ва лось как убеж и ще в случае опас ности. В ІХ–Х вв. 
сю да проникли кривичи. В ХІ в. ма тер иа ль ная ку ль ту ра населения, су дя по керамике, бы ла вос точ нос ла вян с кой 
(древнерусской). На бе ре гу Ло го зы (Логозинке) раз ме ща лось и тре тье сел и ще.

В конце Х – ХІ в. в 8 км от это го на се лен но го пун к та (теперь д. Ста рое Го род и ще) на пра вом бе ре гу Гай ны воз н и
ка ло вос точ нос ла вян с кое по се лен ие, ко то рое, ве ро ят но, вско ре бы ло ук реп ле но. Итак, в ХІ в. син х рон но су щес т во вали 
поселения на Ло го зе (Логозинке) и на Гай не. Центр во лости ро доп ле мен ной поры на Логозе при шел в упа док. Но вый 
центр во лости, воз ве ден ный на Гай не кемто из по лоцких князей (возможно Бряч и с ла вом), получил наз ван ие Ло гожск 
по гид рон и му Ло го за. Ве ро ят нее все го, Владимир Мо но мах, дей с т в и те ль но, в 1078 г. брал Логожск, рас по ло жен ный на 
Гай не, ког да во е вал с по лоцким кня зем Всес ла вом. Сред не ве ко вый Ло гожск яв лял ся ук реп лен ным пунктом на юж ных 
ру бе жах По лоц кой земли и в ХІІ в. стал цен т ром Ло гож с ко го уде ль но го кня жес т ва.



Г. В. Штыхаў. Старажытны Ла гойск у свят ле ар хе а ла гіч ных рас ко пак 

Summary

G. Shtykhov

The Ancient Logoisk in a view of archaeological excavations

Nowadays Logoisk is the centre of Logoisk district, Minsk area. It was known as Logozhsk or Logozhesk in the past,  
one of the most ancient Slavonic towns on the territory of Belarus. This place was firstly mentioned in 1078 with Lukoml and 
Drutsk in «Lectures» by Vladimir Vsevolodovich Monomakh when they were destroyed in reply to an attack of the warlike Po
lotsk prince Vseslav Bryachislavich to Smolensk.

The castle place of Logoisk on the bank of the river of Gaina was surveyed in 1925 by Belarusian archaeologist A. N. Lyav
dansky who dated this site «to time not earlier the 12th century». The stationary archaeological excavations were performed  
by G. V. Shtykhov in 1960–1970s.

The plateau of the castle of Logoisk is about 1,5 hectares. Thickness of the cultural layers are 0,8–1,2 m. 440 sq. m. 
were investigated by excavations. Wood in cultural layers was not kept at all. Among artefacts pottery and iron were most 
numerous. Leading branch of craft in medieval town was production of ferrous metal. Tools, weapons and household ob
jects were found there. 

Finds which could testify the trading and cultural connections with Volyn region (stone spindle whorls), the Black sea re
gion (fragments of amphoras of the 12th – the first half 13th century) and the grounds of East Baltic (brooches) were recovered. 
The iron weight as a part of springbalance was found out, too.

The artefacts dated back to the 11th – early 12th century were two iron keys (type A according to B. A. Kolchin), a bronze 
horseamulet, a massive spike of the late 10th–11th century. There were some fragments handmade potteries before middle of the 
10th century were presented.

There was not clear a question concerning an origin of the name of place. Linguist V. P. Lemtyugova has definitely stated an 
idea that name of town could be connected with the name of the river of Logozinka. L. D. Pobol located the open settlement near 
the hillfort in the upper part of this river in 1963. G. V. Shtykhov found and investigated the second settlement near hillfort, too. 
Artefacts of the 6th–11th centuries were discovered in 2004–2007.

Thus, it has been established that on the river of Logozinka (Logoza) at the turn of the era there was a place of the Bal
tic ancient hillfort (culture of the shaded ceramics). Then the open settlement of the 5th–8th centuries with mixed population 
of the Bantserovscha culture had arisen. The hillfort could be used as a refuge in case of danger. The Krivichy was known here 
in the 9th–10th centuries. The character of the material culture in the 11th century in accordance with pottery was the Eastern 
Slavs or the Old Russian. 

Next settlement with Eastern Slavonic population was fixed since late 10th–11th century on the bank of the river Gaina not 
far from the village of Staroe Gorodische. 

So, there were synchronously settlements on the rivers of Logoza and Gaina in the 11th century. The centre of volost
of the tribal time on the river of Logoza had fallen into decay. The new centre of volost formed on the river of Gaina by some
one from Polotsk princes (it might be Bryachyslav), had received the name of Logozhsk. Most likely, Vladimir Monomakh, 
really destroyed Logozhsk in 1078 located on the river of Logoza when he was at war with Polotsk prince Vseslav. Medieval 
Logozhsk was the fortification point on southern boundaries of the Polotsk ground and in the 12th century became the centre 
of Logozhsk princedom.

Паступіў 20.04.2011
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Асобнае месца ў сістэме ста ра жыт на га ра мяс т
ва зай ма ла юве лір ная спра ва. Апрацоўка ка ля ро вых 
ме та лаў і выраб уп ры га жэн няў пат ра ба ва лі ад юве
лі ра на яў нас ці мас тац ка га гус ту, вы со ка га ўзроўню 
ва ло дан ня роз ны мі ра мес ны мі тэхнікамі і пры ё ма
мі, а таксама доб ра га ве дан ня фі зіч ных, хі міч ных  
і тэх на ла гіч ных уласцівасцей сы ра ві ны. Ад ступені 
ава ло дан ня майстрам ўсім ар се на лам не аб ход ных 
на вы каў залежала якасць вы ні ко ва га пра дук ту. 

На тэрыторыі По лац ка вы яў ле ны сля ды раз
ві то га юве лір на га ра мяс т ва. Ся род ін с т ру мен таў 
юве лі ра ў по лац кай калекцыі най больш поўна прад
с таў ле ны пры ла ды, якія бы лі звя за ны з лі цей най 
спра вай. Ас ноў ны мі прыс та са ван ня мі лі цей ш чы каў 
з’яў ля лі ся тыг лі і лі цей ныя фор мы. Гэ тая катэгорыя 
зна хо дак здаў на пры цяг ва ла ўвагу на ву коў цаў. 

Вывучэннем ін с т ру мен таў юве лі раў плён на зай
ма лі ся Б. А. Ры ба коў, Н. В. Рындзіна, М. К. Кар гер, 
Н. В. Ені о са ва, І. В. Дай га і інш. [1–6].

Шэраг спе цы я ль ных дас ле да ван няў, прыс ве ча
ных усе ба ко ва му ана лі зу прыс та са ван няў лі цей 
 ш чы каў старажытнага По лац ка, на ле жыць Г. В. Шты
ха ву [7, 8]. На ву ко вец ад ным з пер шых у ай чын най 
ар хе а ло гіі адз на чыў вя лі кае зна чэн не дадзенай гру
пы прад ме таў для аналізу раз віц ця ювелірнай вы 
т вор час ці. Для рэ а лі за цыі сваіх на ву ко вых ін та рэ
саў дас лед чык актыўна ка рыс таў ся між дыс цып лі
нар най ме та да ло гі яй і су мес на з іншымі пад раз дзя
лен ня мі АН БССР пра вёў шэ раг ве ль мі каш тоў ных 
ана лі заў асоб ных ін с т ру мен таў з ар се на лу по лац
кіх ювеліраў. 

Вялікую ці ка васць мае так са ма пра ца Д. В. На
ву ма ва, прыс ве ча ная хі міч ным і струк тур ным да 
с ле да ван ням асобных зна хо дак з По лац ка [9]. 

Большая частка ін с т ру мен таў і прыс та са ван няў 
юве лі раў, якія па ходзяць з раскопак на тэ ры то рыі 
По лац ка, захоўваецца ў фон дах На цы я на ль на га По
лац ка га гіс то ры каку ль тур на га му зеяза па вед ні ка 
(далей – НПГКМЗ). Пэў ная ко ль касць ма тэ ры я
лаў зна ходзіц ца так са ма ў фондах На цы я на ль на га 
гіс та рыч на га му зея Рэс пуб лі кі Бе ла русь (далей – 
НГМРБ) і ар хе а ла гіч най на ву ко ваму зей най эк с па
зі цыі НАН Беларусі. 

Ліцейныя фор мы. Формы для ад ліў кі юве лір
ных уп ры га жэн няў з’яў ля лі ся вельмі важ ны мі пры
с та са ван ня мі лі цей ш чы каў. Іх ра бі лі з роз ных па род 
ка ме ню, глі ны, дрэва, брон зы ці ро га [10]. Дадзе ная 
ка тэ го рыя зна хо дак ад роз ні ва ец ца скла да най кан

с т рук цы яй і ўтрым лі вае ін фар ма цыю аб лі цей най 
тэх ні цы, пры ё мах апрацоўкі ме та лаў і пра фе сій ным 
уз роў ні май с т роў [4].

Паводле нашых пад лі каў на тэ ры то рыі По лац ка 
пад час ар хе а ла гіч ных дас ле да ван няў бы ло вы яў
ле на не менш 28 ліцейных форм. Ся род іх не толькі 
цэ лыя эк з эм п ля ры, але фраг мен ты, на рых тоў кі і бра
ка ва ныя вы ра бы. У дадзе ным артыкуле ана лі зу ец ца  
21 лі цей ная форма. Дадзе ная вы бар ка дас тат ко ва поў
на ад люс т роў вае асноўныя ты пы прад ме таў дадзе 
на га віду, якія вы ка рыс тоў ва лі мясцовыя ра мес ні кі. 

Вывучэнне форм пра водзі ла ся на мі ме та дам 
ві зу а ль на га аг ля ду. Да ныя ад нос на фі зіч ных і хі
міч ных ўлас ці вас цей прад ме таў мы бя ром з пра цы  
Г. В. Шты ха ва. Нягледзячы на тое што работа бы
ла на пі са на ў па чат ку 1960ых га доў, яна не стра ці ла 
ак ту а ль нас ці, а се рыя ана лі заў ма тэ ры я лу форм і на
цё каў ме та лу на іх сцен ках і літніках да гэтага часу 
з’яў ля ец ца самай прад с таў ні чай [8].

Даследаванні Г. В. Штыхава па ка за лі, што бо ль
шасць зна хо дак ад но сіц ца да адной па ро ды ка ме ню. 
Яе ко лер шэры ці свет лашэ ры з жоў тым ад цен нем. 
Гэ та мік ра зяр ніс тая, а мес ца мі дроб на зяр ніс тая кар
ба нат ная па ро да, не раў на мер на рас к рыш та лі за ва ная 
з адзін ка вы мі дроб ны мі зернямі квар цу [8, с. 130]. 
Та кім чы нам, по лац кія майстрыюве лі ры рабілі лі
цей ныя формы з да ла мі ці зі ра ва ных вап ня коў. Вы
бар гэ тай па ро ды ка ме ню тлу ма чыў ся яе фі зіч ны мі 
ўлас ці вас ця мі: мяккасцю і пры дат нас цю для тон кай 
ап ра цоў кі. Ак ра мя гэ та га, у По лац ку былі зной дзе
ны фор мы, зроб ле ныя з рога і глі ны. У сувязі з асаб
лі вым зна чэн нем лі цей ных форм для ана лі зу юве
лір на га ра мяс т ва ста ра жыт на га го ра да ў дадзе най 
ра бо це мы падрабязна спы нім ся на ха рак та рыс ты цы 
кож на га асоб на га вырабу.

1. Нарыхтоўка лі цей най фор мы (захоўваецца  
ў НПГКМЗ, па ме ры 7,0 × 5,8 × 2,3 см). На прад ме
це пры сут ні чае па ля вы ну мар, а таксама да та ван
не – XII ст. У ад па вед нас ці з под пі сам, фор ма бы
ла зной дзе на ў 1961 г. на тэ ры то рыі Верхняга замка  
(у ме жах траншэі?). Зна ход ка адз на ча на ў спра ва 
з да чы Г. В. Шты ха ва аб ар хе а ла гіч ных рас коп ках  
у По лац ку ў 1961 г. Між тым менавіта ў работы вы
раб не згад ва ец ца [11, мал. 21: 3]. Фор ма была апуб
лі ка ва на ў ма наг ра фіі даследчыка, ад нак там яе да
таванне зме не на на XIII ст. [7, мал. 32: 9].

Прадмет зроб ле ны з мяккай па ро ды ка ме ню, 
на вон ка вым ап ра ца ва ным ба ку разцом абаз на ча 

МА ТЭ РЫ Я ЛЫ

І. У. Ма га лін с кі, На цы я на ль ны По лац кі гіс то
ры каку ль тур ны му зейза па вед нік, стар шы на
ву ко вы суп ра цоў нік на ву ко варэс таў ра цый на га 
аддзела (г. По лацк)

Ліцейныя фор мы і тыг лі для плаў кі ка ля ро вых ме та лаў  
з тэ ры то рыі По лац ка (X–XVII стст.)



185

І. У. Ма га лін с кі. Ліцейныя фор мы і тыг лі для плаў кі ка ля ро вых ме та лаў з тэ ры то рыі По лац ка...

ны кон ту ры будучай адліўкі – гэта ва сь міп лёс т ка
вая ра зет ка. 

2. Ліцейная фор ма (захоўваецца ў НПГКМЗ, па
ме ры 4,4 × 3,9 × 2,4 см). Фор ма двух ба ко вая, зроб ле
на з мяк кай па ро ды ка ме ню, вы ка рыс тоў ва ла ся для 
ад ліў кі гу зі каў. На ад ным ба ку размешчаны вы я вы 
трох гу зі каў (сярэднія па ме ры – 1,4 × 0,9 см) з літ ні
ка мі, а так са ма нескраз ная адтуліна, у якой па ві нен 
быў зна ходзіц ца ме та ліч ны штыфт для ма ца ван ня 
вон ка вай створкі фор мы. На цэн т ра ль ную вы я ву гу
зі ка на не се ны лі ней ны ар на мент. Вушкі вы ра баў 
ад лі ва лі ся ра зам з ас ноў ным кор пу сам прадметаў. 
На ад ва рот ным ба ку так са ма раз меш ча ны вы я вы ад
лі вак трох гу зі каў, але ўжо знач на меншага па ме ру,  
а так са ма скраз ная ад ту лі на для мацавання вон ка вай 
створ кі. Між тым тут ад сут ні ча юць літ ні кі, што не 
даз во лі ла б вы ка рыс тоў ваць фор мы па прыз на чэн ні. 
Ак ра мя та го, на вы я ве вуш ка ся рэд ня га гузіка ад сут
ні чае ха рак тэр ная дэталь – рэ ль еф нае ак руг лае ўзвы
шэн не, якое бы ло не аб ход на для адліўкі га то вай рэ чы 
ра зам з вуш кам. Усе паз на ча ныя фак ты ўказ ва юць, 
што ад ва рот ны бок ліцейнай фор мы не вы ка рыс тоў
ваў ся для ад лі вак і ўяўляе са бой брак выт вор час ці.

Прадмет апуб лі ка ва ны ў ма наг ра фіі Г. В. Шты
ха ва, дзе да та ва ны XIII ст. [7, мал. 32: 17]. Вы раб 
зной дзе ны падчас ар хе а ла гіч ных дас ле да ван няў 
А. Г. Міт ра фа на ва на тэ ры то рыі Вер х ня га замка  
ў 1959 г. у ме жах рас ко пу ІІ на ўзроў ні восьмага бу
даў ні ча га гарызонту [12, с. 13]. 

3. Ліцейная фор ма (захоўваецца ў НПГКМЗ, 
па ме ры 3,9 × 2,5 × 0,9 см). Фор ма зроб ле на з глі ны  
і прыз на ча на для адліўкі імі та цыі пяр с цён ка з пле
це най сярэдняй час т кай. Вы я ва ад ліў кі ўтворана 
праз ад бі так га то вай рэ чы ў сы рой гліне. Фор ма 
мела дру гую створ ку, на што ўказвае на яў насць па
ловы ва рон ка па доб на га літніка (даўжынёй 1,4 см). 
На вы ра бе ад сут ні ча юць сляды ма ца ва ль ных штыф
таў, якія б прыз на ча лі ся для спа лу чэн ня дзвюх ство
рак, што свед чыць аб іх ма ца ван ні ін шым спо са бам 
(верагодна, вя роў кай). 

Дадзены прад мет быў зной дзе ны Г. В. Шты ха
вым пад час дас ле да ван няў на тэ ры то рыі Вер х ня га 
зам ка ў ме жах раскопу ІІІ (1961 г.) на глы бі ні 2,6 м 
ра зам з ха рак тэр ны мі прад ме та мі ста ра жыт на рус ка
га ча су (шыферныя прас лі цы, шкляныя бран за ле ты 
і інш.) [13, с. 116]. Вы раб вы яў ле ны ў не пас рэд най 
бліз кас ці ад па бу до вы 6К, якая ра зам з кан с т рук
цы я мі 6Л і 6М скла да ла адзіны выт вор чы юве лір ны 
ком п лекс [7, с. 41]. Та кім чы нам, дадзеная лі цей ная 
фор ма маг ла мець не пас рэд нае да чы нен не да гэ тай 
май с тэр ні.

Вытворчы юве лір ны ком п лекс да ту ец ца дру гой 
па ло вай XIII ст. Пац вяр д жае да та ван не хра на ло гія 
пяр с цён каў з пле це най ся рэд няй час т кай, якія на тэ
ры то рыі Ноў га ра да бы ту юць у дру гой па ло ве XII – 
пер шай па ло ве XIV ст. [14, с. 127].

4. Ліцейная фор ма (захоўваецца ў НПГКМЗ, па
ме ры 3,5 × 1,8 × 2,2 см). Прад мет зроб ле ны з дроб
на зяр ніс та га вап ня ку і моцна фраг мен та ва ны. Ён 
прыз на ча ны для ад ліў кі ўпры га жэн ня з імітацыяй 
зер ні. Па доб ныя лі цей ныя фор мы ў лі та ра ту ры ат
ры ма лі наз ву «імітацыйных» [3, с. 381]. 

На адваротным ба ку раз меш ча ны амаль па ра ле
ль ныя нег лы бо кія ка на лы, якія, ве ра год на, з’яў ля
лі ся літ ні ка мі. На жаль, знач ная фраг мен та ва насць 
фор мы не даз ва ляе ад наз нач на ка заць пра від уп ры
га жэн ня, для ад ліў кі якога яна прыз на ча ла ся. 

Форма была вы яў ле на у рас ко пе ІІІ у 1961 г. на тэ
ры то рыі Вер х ня га зам ка на глыбіні 3,89 м пад час 
дас ле да ван няў кан с т рук цый ІХ бу даў ні ча га га ры
зон ту [11, мал. 21: 2; 13, с. 143]. Выраб зной дзе ны 
ка ля драў ля най кан с т рук цыі № 21, якая была раз
меш ча на недалёка ад пабудовы 7М (№ 14 паводле 
па ля вой да ку мен та цыі). Знаходкі з сядзі бы 7М указ
ва юць на той факт, што ў ёй жыў і пра ца ваў май 
 с тарюве лір. Па бу до ва 7М да ту ец ца ся рэдзі най ХІ ІІ ст. 
[7, с. 45]. Гэ тым жа ча сам (40мі га да мі ХІ ІІ ст.) 
па вод ле дадзе ных дэн д рах ра на ло гіі аўтар рас ко пак  
Г. В. Шты хаў да туе і саму фор му.

5. Ліцейная фор ма (захоўваецца ў НПГКМЗ, па
ме ры 2,3 × 2,1 × 1,7 см). Прад мет зроб ле ны з мяккай 
па ро ды ка ме ню. У сувязі са знач най фраг мен та ва
нас цю вырабу не ўяў ля ец ца магчымым ус та на віць 
від уп ры га жэн ня, якое ў ёй ад лі ва ла ся. 

Ліцейная фор ма апуб лі ка ва на ў ма наг ра фіі  
Г. В. Шты ха ва, дзе да ту ец ца XIII ст. [7, мал. 32: 18]. 
Па ля вы нумар, раз меш ча ны на прад ме це, ўказ вае, 
што вы раб быў знойдзены пад час дас ле да ван няў 
1959 г. на тэ ры то рыі Вер х ня га зам ка (у двары ба ль
ні цы ці ка ля Са фій с ка га сабора). Больш дакладная 
ла ка лі за цыя зна ход кі не ўяўляецца маг чы мым.

6. Нарыхтоўка лі цей най фор мы (захоўваецца  
ў НПГКМЗ, па ме ры 2,8 × 2,3 × 1,1 см). Вы раб ад
на ба ко вы, пра ма ву го ль най фор мы, зроб ле ны з мяк
ка га ка ме ню, які добра ад ш лі фа ва ны з усіх бакоў.  
На тар цы раз меш ча на сег мен та па доб ная выемка (на
рых тоўка ва рон кі літніка), ад нак ад сут ні чае ка нал, 
які павінен быў слу жыць для за паў нен ня фор мы 
рас п лаў ле ным металам, што не дазваляе раз г ля даць 
прад мет у якасці га то вай лі цей най формы. На вон ка
вым баку – скраз ная адтуліна для мацавання створ
кі штыф там, а так са ма не за кон ча ная апрацоўкай 
вы я ва бу ду чай ад ліў кі. Скразная ад ту лі на ў ся рэд
няй час т цы выявы даз ва ляе лі чыць яе на рых тоў кай 
вуш ка бу ду ча га ўпры га жэн ня, ве ра год на манетапа
добнай пры вес кі.

Гэты выраб быў знойдзены ў 1962 г. у рас ко пе ІІІ 
на глыбіні 4,64 м [13, с. 175]. Ра зам з фор май вы яў ле
ны ма тэ ры я лы ста ра жыт на рус ка га ча су – прас лі цы, 
шкля ныя бран за ле ты, плін фа і інш. Прад мет апуб
лі ка ва ны ў ма наг ра фіі Г. В. Шты ха ва, дзе да ту ец ца 
ХІІІ ст. [7, мал. 32: 11].
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7. Нарыхтоўка лі цей най фор мы (захоўваецца  
ў НПГКМЗ, па ме ры 5,8 × 3,5 × 2,2 см). Вы раб уяўляе 
са бой не вя лі кі брусок амаль пра ма ву го ль най фор
мы, вы ка на ны з мяккага ка ме ню, ад ш лі фа ва на га  
з ад на го бо ку. 

Прадмет быў зной дзе ны ў 1960 г. пад час дас ле
да ван няў на тэ ры то рыі Вер х ня га замка ў ме жах 
рас ко пу ІІ (кіраўнік – А. Г. Міт ра фа наў). Дак лад на 
ла ка лі за ваць і ўстанавіць хра на ло гію прад ме та  
не ўяў ля ец ца маг чы мым. 

8. Ліцейная фор ма (захоўваецца ў НПГКМЗ, па
ме ры 6,5 × 4,6 × 2,3 см). Вы раб зроб ле ны з ад ш лі фа
ва на га з усіх ба коў мяк ка га ка ме ню. Ві да воч на, што 
гэ та на рых тоў ка двух ба ко вай фор мы для адліўкі 
ма не та па доб ных пры ве сак. На гэта ўказ вае не за
кон ча ная ап ра цоў кай выява бу ду чай адліўкі, якая 
за ха ва ла ся на ад ным ба ку. Яна ўяў ляе са бой амаль 
пра ві ль ны, урэ за ны ўнутр круг (дыяметрам 2,7 см) 
з не вя лі кім каналам па краі, які злучаны з ва рон ка па
доб ным літ ні кам. Падвеска па він на была быць ад лі
тая ра зам з вуш кам. Для гэ тай мэ ты майстар раз цом 
ак рэс ліў ад мыс ло вы ка нал, раз меш ча ны пер пен ды
ку ляр на літніку. Сюды па ві нен быў ус таў ляц ца ме
та ліч ны стры жань, які слу жыў для адліўкі вуш ка. 
На не за вер ша насць рэ чы ўказ вае і ха рак тар ад ту
лін, з да па мо гай якіх па він на была ма ца вац ца яшчэ  
адна створ ка фор мы. На ад ным баку іх дзве, а на 
дру гім – то ль кі не вя лі кая выемка, якая ўтварылася 
ад пра цы свер д лам. Ад выявы на ад ва рот ным ба ку 
на рых тоў кі за ха ваў ся то ль кі фраг мент літ ні ка.

Такім чынам, дадзе ны выраб не ль га лі чыць га
то вай лі цей най фор май. Ве ра год на, пе рад на мі не 
прос та на рых тоў ка, а брак выт вор час ці юве лі ра. 
Прад мет быў апуб лі ка ва ны ў ма наг ра фіі Г. В. Шты
ха ва і датаваны ім ХІ ІІ ст. [7, мал. 32: 15]. 

9. Ліцейная фор ма (захоўваецца ў НПГКМЗ, па
ме ры 13,2 × 4,6 × 1,6 см). Прад мет зроб ле ны з мяк
ка га каменю і доб ра ад ш лі фа ва ны. З двух ба коў 
на фор ме размешчаны ва рон ка па доб ныя літнікі  
з дву ма ка на ла мі, якія злу ча юц ца з вы я вай бу ду чай 
адліў кі. Ве ра год на, фор ма прыз на ча ла ся для вы ра
бу лі тых кол цаў не вя лі ка га ды я мет ру. 

Прадмет быў зной дзе ны Г. В. Шты ха вым у 1961 г. 
падчас ар хе а ла гіч ных даследаванняў на тэ ры то рыі 
Вер х ня га замка (раскоп ІІІ). Згод на во пі су зна хо
дак, дадзе ная ліцейная фор ма бы ла вы яў ле на падчас 
вы ву чэн ня драў ля най кан с т рук цыі 6К (№ 6 павод
ле па ля вой да ку мен та цыі), якая з’яўлялася скла
да най час т кай выт вор ча га юве лір на га ком п лек су. 
Зна ход ка да ту ец ца 70мі гадамі ХІІІ ст. [7, мал. 32: 
12; 13, с. 123].

10. Ліцейная фор ма (захоўваецца ў НПГКМЗ, 
па ме ры 8,9 × 6,8 × 1,6 см). Прад мет зроб ле ны з доб
ра ап ра ца ва на га мяк ка га ка ме ню пра ма ву го ль най 
фор мы. На адным яго ба ку раз меш ча на выява бу ду
чай ад ліў кі – гэ та ма не та па доб ная прывеска з рас

лін ным ар на мен там. Да ад ліў кі вядзе ва рон ка па
доб ны літ нік, які пад пра мым вуг лом пе ра ся ка ец ца 
з ад мыс ло вым жа лаб ком. Ён вы ка рыс тоў ваў ся для 
вы ра бу прывескі ра зам з вуш кам са скраз ной ад ту
лі най. Акрамя вы я вы бу ду чай адліўкі на гэ тым жа 
ба ку фор мы размешчаны яш чэ адзін літнік (выява 
ад ліў кі ад сут ні чае), а так са ма дзве скраз ныя ад ту лі
ны для ўмацавання вер х няй створкі фор мы. У адной 
ад ту лі не за ха ваў ся ме та ліч ны штыфт, які, верагод
на, не з’яў ля ец ца аўтэнтычным, а быў ус таў ле ны 
пад час эк с пе ры мен та ль най ад ліў кі, якая пра водзі
ла ся ў 1961 г. 

Прадмет быў вы яў ле ны Г. В. Шты ха вым у 1961 г. 
на тэ ры то рыі Вер х ня га замка (раскоп ІІІ). Па вод ле 
ка лек цый на га во пі су зна хо дак, вы раб зной дзе ны 
ў ме жах кан с т рук цыі 6К, якую мож на раз г ля даць 
як юве лір ную май с тэр ню. Да ту ец ца форма 70мі га
дамі ХІ ІІ ст. [13, с. 124].

11. Ліцейная фор ма (захоўваецца ў НГМРБ, па
ме ры 3,4 × 2,3 × 0,9 см). Прад мет зроб ле ны з мяккай 
па ро ды ка ме ню і мае амаль пра ма ву го ль ную фор му. 
На адным ба ку вы ра бу раз меш ча на выява бу ду чай 
ад ліў кі – гэ та па цер ка. На вон ка вым баку, а таксама 
на тар цы прад ме та зна ходзяц ца адтуліны для ма ца
ван ня ство рак фор мы. У дзвюх з іх за ха ва лі ся фраг
мен ты ме та ліч ных штыфтаў.

Наяўнасць двух суп ра ць лег лых літнікаў указ вае 
на той факт, што ад ліў ка ўпры га жэн ня ад бы ва ла ся  
ў тэх ні цы «навыплеск», якая даз ва ля ла ат рым лі
ваць по лыя вы ра бы, на па вер х ні якіх імітаваліся 
та кія пра ца ём кія ра мес ныя пры ё мы, як зернь і фі
лігрань [7, с. 64]. 

Прадмет быў вы яў ле ны ў 1959 г. пад час ар хе
а ла гіч ных дас ле да ван няў на тэрыторыі Вер х ня га 
зам ка, якія пра водзі лі ся А. Г. Міт ра фа на вым. Фор
ма зной дзе на на ўзроўні ХІ бу даў ні ча га гарызонту 
на глы бі ні 4,15 м ра зам з ха рак тэр ны мі ма тэ ры я ла 
 мі ста ра жыт на рус ка га часу [12, с. 13]. Г. В. Шты хаў 
да туе прад мет ХІ ІІ ст. [7, мал. 32: 3].

12. Ліцейная фор ма (захоўваецца ў НГМРБ, па
ме ры 7,2 × 3,3 × 2,4 см). Прад мет зроб ле ны з мяккай 
па ро ды ка ме ню, ад на ба ко вы. На адным ба ку фор мы 
раз меш ча на вы я ва ча ты рох кан цо ва га крыжа з трох
ву го ль ным за вяр шэн нем перакладзін і ром ба па доб
най ся рэд няй час т кай. Адзін ка нец выявы злу ча ны 
з ва рон ка па доб ным літнікам, а на дру гім раз меш
ча на вы ем ка для фар ма ван ня вушка кры жа. Ад
сут насць на фор ме ад ту лін для штыф таў указ вае 
на той факт, што вер х няя створка бы ла плос кай  
і не ме ла выявы. На дум ку А. А. Баш ко ва, дадзенае 
прыс та са ван не прыз на ча ла ся для адліўкі кры жоў 
«з пра фі ля ва ны мі ша ра па доб ны мі кан ца мі тон кіх 
круглых у ся чэн ні пра мя нёў і бліз кім да ром ба па
доб най фор мы ся род к рыж жам» (аддзел аб ’ ём ныя, 
тып VІІ), якія да ту юц ца ХІІ – пер шай па ло вай 
ХІ ІІ ст. [15, с. 30, мал. 11: 3].
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Выраб зной дзе ны ў 1959 г. пад час дас ле да ван
няў на тэ ры то рыі Вер х ня га замка. Фор ма бы ла вы
яў ле на ў ме жах Х бу даў ні ча га га ры зон ту на глы
бі ні 3,95 м ра зам з ха рак тэр ны мі ма тэ ры я ла мі ста
ра жыт на рус ка га ча су [12, с. 13]. Г. В. Шты хаў, які 
ўпер шы ню апуб лі ка ваў зна ход ку, да туе яе ХІ ІІ ст. 
[7, мал. 34: 3].

13. Нарыхтоўка лі цей най фор мы (захоўваецца  
ў НГМРБ, па ме ры 7,0 × 6,2 × 2,3 см). Прад мет зроб
ле ны з кавалка, пры дат на га для дробнай ап ра цоў кі 
мяк ка га ка ме ню няп ра ві ль най фор мы. На ад ным ба
ку прад ме та раз меш ча на незакончаная ап ра цоў кай 
вы я ва ад ліў кі (манетападобная пры вес ка ці нак лад
ка), уп ры го жа ная ге а мет рыч ным ар на мен там. 

Форма зной дзе на ў 1959 г. пад час дас ле да ван
няў на тэ ры то рыі Вер х ня га замка. Вы раб вы яў ле ны 
ў ме жах бу даў ні ча га га ры зон ту Ха на глы бі ні 3,9 м 
[12, с. 13]. Г. В. Штыхаў да туе гэ тую на рых тоў ку лі
цей най фор мы ХІ ІІ ст. [7, мал. 32: 1].

14. Ліцейная фор ма (захоўваецца ў НГМРБ, па
ме ры 4,7 × 3,7 × 3,0 см). Прад мет мае амаль пра ма
ву го ль ную форму і моц на фраг мен та ва ны. На вон
ка вым баку фор мы вы ра за на бу ду чая адліўка – гэ та 
аб ра зок з вы я вай святога (захавалася то ль кі ніж няя 
час т ка). Фор ма была зной дзе на ў 1960 г. на тэ ры
то рыі Вер х ня га зам ка. Г. В. Шты хаў да та ваў вы раб 
ХІ І І ст. [7, мал. 34: 28].

15. Ліцейная фор ма (захоўваецца ў НГМРБ, па
ме ры 6,7 × 5,2 × 2,4 см). Прад мет зроб ле ны з мяккай 
па ро ды ка ме ню і мае тра пе ца па доб ную фор му. Вы
раб прыз на чаў ся для ад ліў кі ма не та па доб най пры
вес кі з са ляр ным ар на мен там (два нац ца ці пя лёс т ка
вая ра зет ка, якую ак ру жа юць два ар на мен та ль ныя 
па яс кі (ілжэвіты і іл жэ зяр нё ны)). На вон ка вым баку 
прад ме та выразаны ва рон ка па доб ны літнік, выемка 
для ад ліў кі вуш ка пры вес кі, а таксама дзве ад ту лі
ны для штыф таў (у іх за ха ва лі ся сляды ме та лу).

Выраб па ходзіць з ма тэ ры я лаў ар хе а ла гіч ных 
дас ле да ван няў 1960 г. на тэ ры то рыі Вер х ня га зам
ка. Больш дакладная ла ка лі за цыя знаходкі ў ме жах 
рас ко пу не ўяў ля ец ца маг чы май. Г. В. Штыхаў датуе 
вы раб ХІ ІІ ст. [7, с. 69, мал. 34: 1].

16. Ліцейная фор ма (захоўваецца ў НГМРБ, па
ме ры 3,5 × 2,6 × 1,9 см). Прад мет двух ба ко вы, зроб
ле ны з мяк кай пароды ка ме ню і добра ап ра ца ва ны. 
На ад ным ба ку фор мы раз меш ча на вы я ва па цер кі  
з імі та цы яй зер ні, а таксама нес к раз ная адтуліна 
для ма ца ван ня вонкавай створ кі. Фраг мен та ва насць 
прад ме та не даз ва ляе ад наз нач на гаварыць аб спо са
бе ліц ця, які вы ка рыс тоў ваў ся майстрам для ад ліў
кі дадзе на га ўпры га жэн ня, але най больш верагод
на, што па цер ка ад лі ва ла ся ме та дам «навыплеск». 
На ад ва рот ным ба ку раз меш ча на вы я ва яш чэ ад на го 
вы ра бу – кры на па доб най пры вес кі. Хут чэй за ўсё 
гэ тая час т ка формы з’яў ля ла ся бракам выт вор час ці  
і не вы ка рыс тоў ва ла ся па прыз на чэн ні. На гэ та ўказ

вае час т ко вае несупадзенне ва рон кі літ ні ка з вы ем
кай для фар ма ван ня вушка пры вес кі.

Выраб быў вы яў ле ны ў 1962 г. пад час дас ле да
ван няў Г. В. Шты ха ва на тэ ры то рыі Вер х ня га зам ка 
ў сла ях ХІ ІІ ст. (глыбіня 4,14 м) [13, с. 153; 7, мал. 34: 2]. 

17. Ліцейная фор ма (захоўваецца ў НПГКМЗ, 
па ме ры 7,2 × 2,8 × 1,3 см). Прад мет зроб ле ны з рас
пі ла ва на га ўздоўж і добра ап ра ца ва на га шчы ль на
га ро га. На вон ка вай па вер х ні вы ра бу размешчаны 
не вя лі кі ва рон ка па доб ны літнік з дву ма каналамі,  
а так са ма вы я вы бу ду чых ад лі вак – гэта ча ты ры па
цер кі. На трох з іх павінна бы ла быць раз меш ча на 
імі та цыя зер ні, а на чац вёр тай – цыр ку ль ны ар на
мент. Рогавыя фор мы з’яў ля юц ца ве ль мі рэдкай зна
ход кай. Падобныя вы ра бы бы лі вы яў ле ны ў Бірке, 
Хэ дэ бю, Ноў га радзе і Пско ве1. 

Зыходзячы з фі зіч ных ха рак та рыс тык ма тэ ры я
лу, мож на да пус ціць, што такія прыс та са ван ні маглі 
ўжы вац ца для вырабу вас ко вых ма дэ ляў, якія слу
жы лі ас но вай для вырабу ад на ра зо вых лі цей ных 
форм. Між тым у ма тэ ры я лах рас ко пак ста ра жыт на
га Ноў га ра да сус т ра ка юц ца так са ма і драў ля ныя лі
цей ныя фор мы, ужы ван не якіх для адліўкі ме та ліч
ных уп ры га жэн няў з ала вя ніс тасвінцовых спла ваў 
з не вы со кай тэм пе ра ту рай плаў лен ня не выклікае 
сум нен няў. У су вя зі з гэтым не ль га вык лю чаць маг
чы мас ці выкарыстання і дадзе най рогавай фор мы 
для не пас рэд най ад ліў кі ўпры га жэн няў [2, с. 220].

Прадмет быў зной дзе ны С. В. Та ра са вым пад час 
ар хе а ла гіч ных дас ле да ван няў на тэ ры то рыі Вя лі ка
га па са да ў 1987 г. Ве ра год на, дадзе ны ар тэ факт трэ
ба ата я сам лі ваць з вы яў ле най у ме жах рас ко пу юве
лір най май с тэр няй ХІІ–ХІІІ стст. [16; 17, мал. 63: 18].

18. Ліцейная фор ма (захоўваецца ў НПГКМЗ, 
па ме ры 4,9 × 4,3 × 1,4 см). Прад мет ад на ба ко вы, 
пра ма ву го ль най фор мы, зроб ле ны з мяккай па ро ды 
ка ме ню, добра ап ра ца ва ны і ад ш лі фа ва ны. На ад
ным баку раз меш ча ны вы я вы бу ду чых ад лі вак, якія 
ўяў ля юць са бой не вя лі кія паў с фе ры (1,2 × 1,2 см), 
злу ча ныя з ва рон ка па доб ным літ ні кам тры ма ка на
ль ца мі (мал. 1: 2). На дум ку Д. У. Дука, маг чы мае 
прыз на чэн не ад лі вак – нак лад ка на ра мя ні [18, с. 12]. 

Прадмет быў зной дзе ны пад час ар хе а ла гіч ных 
дас ле да ван няў у 2010 г. на тэрыторыі За па лоц ка га 
па са да. Вы раб вы яў ле ны ў слоі ба лас ту, ад нак аў та
рам рас ко пак да ту ец ца XI–XII стст. [18, с. 12]. 

19. Брак лі цей най формы (захоўваецца ў НПГКМЗ, 
па ме ры 4,1 × 2,7 × 1,7 см). Прад мет зроб ле ны з на
дз вы чай мяккай і крох кай па ро ды ка ме ню. Вы раб 
мае фор му пра ма ву го ль на га брус ка і ап ра ца ва ны 
з усіх ба коў. На іх раз меш ча ны некалькі вы е мак 
правільнай фор мы: на шы рэй шым баку – паў с фе рыч
ная, а на тар цы – ко ну са па доб ная. Побач з паў с фе

1 Аўтар выказвае шчырую падзяку Н. В. Еніосавай 
за ўказанне аналогій.
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рыч най вы ем кай зна ходзіц ца нескразная прас від
ра ва ная ад ту лі на, край якой сколаты. Фраг мен та
ва насць выяў не дазваляе ад наз нач на мер ка ваць аб 
характары бу ду чай ад ліў кі. Дадзе ны ар тэ факт вар та 
раз г ля даць у якас ці бра ка ва най лі цей най фор мы ці 
яе нарыхтоўкі.

Выраб зной дзе ны ў 2010 г. пад час дас ле да ван няў 
Д. У. Дука на тэ ры то рыі За па лоц ка га па са да. Прад мет 
быў выяўлены ў вер х нім ба лас т ным слоі і аў та рам 
рас ко пак датуецца XI–XII стст. [18, с. 12, мал. 38: 8]. 

20. Ліцейная фор ма (захоўваецца ў ар хе а ла гіч
най на ву ко ваму зей най эк с па зі цыі НАН Бе ла ру сі, 
па ме ры 4,9 × 2,0 × 1,6 см). Прад мет зроб ле ны з мяк
кай пароды ка ме ню і добра ап ра ца ва ны. На ад ным 
ба ку фор мы за ха ваў ся фраг мент вы я вы будучай ад
ліў кі, які, ад нак, не дае маг чы мас ці поў нас цю рэ
кан с т ру я ваць яе выг ляд. Най больш верагодна, што 
гэ та час т ка трох ці ча ты рох час т ка вай ліцейнай 
фор мы, якая вы ка рыс тоў ва ла ся для адліўкі скла да
на га прад ме ту. Характар ар на мен ту даз ва ляе мер
ка ваць, што фор ма прыз на ча ла ся для ад ліў кі по лых 
вырабаў тэх ні кай «навыплеск» (мал. 1: 1).

Дадзены ар тэ факт выяўлены пад час ар хе а ла
гіч ных дас ле да ван няў 2009 г., якія пра водзі лі ся пад 
кі раў ніц т вам Д. У. Дука на тэ ры то рыі Вя лі ка га па
са да. Прад мет быў зной дзе ны ў пе ра ме ша ным слоі 
XIII–XVII стст. [19, с. 10].

21. Нарыхтоўка лі цей най фор мы (захоўваецца  
ў НПГКМЗ, па ме ры 7,8 × 5,4 × 2,0 см). Прад мет зроб
ле ны з мяк кай пароды ка ме ню, амаль пра ма ву го
ль най фор мы, добра ап ра ца ва ны. На абод вух ба ках 
вы ра бу раз меш ча ны не за кон ча ныя ап ра цоў кай вы
я вы бу ду чых ад лі вак, а так са ма па ча ты ры нес к раз
ныя ад ту лі ны, якія, ве ра год на, прыз на ча лі ся для 
злу чэн ня ство рак фор мы. На ад ным баку, акрамя 
не вы раз ных драпін, зна ходзяц ца дзве цыр ку ль ныя 
вы я вы, злу ча ныя паміж са бой невялікім ка на ль цам. 
Ма лю нак, ве ра год на, з’яў ля ец ца часткай раз мет
кі, якая на но сі ла ся майстрам на ка мень для бу ду
чай дап ра цоў кі раз цом. Вы я ва па доб на га ха рак та ру 
размешчана і на ад ва рот ным баку фор мы. Між тым 
ма лю нак раз мет кі тут больш скла да ны і мае рас
лін наге а мет рыч ны ха рак тар (мал. 1: 3). Ве ра год на, 
у форме пла на ва ла ся ад лі ваць уп ры га жэн ні з пе ра
га род ка мі для за паў нен ня іх эмал лю.

Выраб з’яў ля ец ца вы пад ко вай зна ход кай і па
ходзіць з пры ват най ка лек цыі А. А. Са лаў ё ва. Прад
мет зной дзе ны ў 2000 г. на тэ ры то рыі Вя лі ка га 
па са да (вул. Ле ні на, д. 14) пад час наг ля ду за зем
ля ны мі ра бо та мі. Ве ра год нае да таванне формы – 
XIІ–XIIІ стст.

Такім чынам, лі цей ныя фор мы, зной дзе ныя 
на тэ ры то рыі По лац ка, з’яў ля юц ца вы дат ным ад
люс т ра ван нем высокага пра фе сій на га ўзроўню ста
ра жыт ных по лац кіх юве лі раў. Бо ль шая іх час т ка 
зроб ле на з пры дат на га для тон кай ап ра цоў кі дроб
на зяр ніс та га вап ня ку. Па шы рэн не іх вы ка рыс тан ня 
трэ ба звяз ваць з па вы шэн нем таварнасці юве лір на
га ра мяс т ва, ары ен та цыі яго пра дук цыі на ры нак. 
Гэ тым мож на пат лу ма чыць і ўжы ван не для вы ра
бу лі цей ных форм на пер шы пог ляд не пры дат ных 
для гэ тых мэт ма тэ ры я лаў (рог), якія па вод ле сваіх 
фі зіч ных улас ці вас цей былі прыз на ча ныя для ад лі
вак уп ры га жэн няў з ала вя ніс тасвін цо вых спла ваў  
з нізкай тэм пе ра ту рай плаў лен ня. 

Ювелірныя вы ра бы, зроб ле ныя з та кой сы ра
ві ны, знеш не ве ль мі на гад ва лі дарагія ся рэб ра ныя 
ўпры га жэн ні, якія былі не дас туп ны для прос тых 
га рад жан. На ары ен та цыю пра дук цыі мяс цо вых 
юве лі раў на ма са ва га спа жыў ца ўказ вае і з’яўленне 
так зва ных імі та цый ных форм, з да па мо гай якіх на 
па вер х ні лі тых уп ры га жэн няў імітаваліся вельмі 
пра ца ём кія дэкаратыўныя пры ё мы – зярненне і фі
ліг рань. На тэ ры то рыі Ноў га ра да па доб ныя фор мы 
з’яў ля юц ца ў ХІІ ст., а ў По лац ку, па вод ле Г. В. Шты
ха ва, толькі ў 20ыя га ды ХІІІ ст. [2, с. 218; 8, с. 139]. 
Між тым не ль га ад маў ляць магчымасці іс на ван
ня та кой тэх ні кі і ў больш ранні час, пра што мо жа 

Мал. 1. Лі цей ныя формы з По лац ка: 1, 2 – зна ход кі Д. У. Ду ка; 
3 – зна ход ка А. А. Са лаў ё ва
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свед чыць зна ход ка ро га вай лі цей най фор мы, якая 
да ту ец ца больш шы ро ка – ХІІ–ХІІІ стст.

Не выклікае сум нен ня, што лі цей ныя фор мы 
ра бі лі самі май с т рыюве лі ры. На гэта ўказ ва юць 
зна ход кі на рых то вак, а так са ма бра ку выт вор час ці. 
Ак ра мя та го, то ль кі злот ні кі ве да лі фі зіч ныя ха рак
та рыс ты кі ка ля ро вых ме та лаў і іх спла ваў, а так са
ма іх па водзі ны пад ўздзе ян нем вы со кіх тэм пе ра
тур, што даз ва ля ла раз лі чыць неабходныя па ме ры 
літ ні ка, а так са ма аб’ём ме та лу, пат рэб ны для ад ліў
кі ўпры га жэн няў. Такім чы нам, юве лір па ві нен быў 
не то ль кі ва ло даць ад мыс ло вы мі пры ё ма мі ап ра
цоў кі сы ра ві ны, але таксама ўмець пра ца ваць з ка
ме нем, глі най, ро гам і ін шы мі ма тэ ры я ла мі. 

Пэўную ці ка васць выклікае так са ма да та ван не  
і ла ка лі за цыя лі цей ных форм, зной дзе ных на тэ ры
то рыі По лац ка. Асноўная іх час т ка да ту ец ца ХІ ІІ ст. 
і бы ла зной дзе на падчас ар хе а ла гіч ных дас ле да ван
няў на Вер х нім зам ку. У ме жах «усходняга рас ко
пу» мы вы лу ча ем два выт вор чыя юве лір ныя ком п
лек сы, якія ак тыў на дзейнічалі ў ХІ ІІ ст. З вя лі ка га 
рас ко пу 1987–1988 гг. на тэ ры то рыі Вя лі ка га па са да  
ў фон дах НПГКМЗ на сённяшні мо мант за хоў ва
ец ца то ль кі адна лі цей ная форма, зроб ле ная з ро
гу. Яна, ве ра год на, ме ла да чы нен не да юве лір най 
майстэрні, якая фун к цы я на ва ла на дадзе ным мес
цы ў ХІІ–ХІІІ стст. Яш чэ адзін фраг мент лі цей най 
фор мы, зной дзе най на Вя лі кім па садзе ў 2009 г., да
туецца больш поз нім ча сам – XIII–XVII стст. 

Дзве формы бы лі выяўлены на тэ ры то рыі За па
лоц ка га па са да пад час рас ко пак 2010 г. Прад ме ты 
зной дзе ны ў баластным вер х нім слоі. На мес цы рас
ко пак не бы ло зафіксавана ін шых свед чан няў юве
лір най выт вор час ці, што не даз ва ляе атаясамліваць 
дадзе ныя зна ход кі з пэўным выт вор чым ком п лек
сам. Так са ма цяж ка да та ваць і на рых тоў ку лі цей
най фор мы, якая паходзіць з пры ват най калекцыі 
А. А. Са лаў ё ва.

Тыглі. Важным прыс та са ван нем ста ра жыт ных 
лі цей ш чы каў былі тыг лі – ке ра міч ныя ёміс тас ці 
для плаў кі каляровых ме та лаў і раз лі ву яго ў фор 
мы [20]. Тыглі ўяў ля юць асаб лі вую ці ка васць для да
с ле да ван ня юве лір най выт вор час ці не толькі та му, 
што з’яў ля юц ца яе ін ды ка та рам. Фор ма і па ме ры гэ
тых ке ра міч ных па судзін, склад і ўлас ці вас ці глі ня
на га цес та за ле жаць ад умоў плаў кі пэў ных ме та лаў  
і спла ваў, кан с т рук цыі вог ніш ча і пе чы, ад здо ль нас
цей лі цей ш чы каў кан т ра ля ваць ме та лур гіч ныя пра
цэ сы, якія ад бы ва юц ца ў тыг лях [5]. 

У літаратуры дас тат ко ва час та згад ва ец ца яш чэ 
адзін тып ке ра міч ных па судзін, якія ме лі да чы нен
не да лі цей най справы – льяч кі. Іс нуе мер ка ван не, 
што дадзе ныя вырабы вы ка рыс тоў ва лі ся для раз лі
ву рас п лаў ле на га ме та лу ў фор мы. Аднак у дас ле
да ван нях апош ня га ча су пры водзяц ца пе ра ка наў
чыя до ка зы не мэ таз год нас ці вы лу чэн ня гэ тай гру

пы ёміс тас цей у асоб ны від [5]. У дадзе най рабоце 
мы прыт рым лі ва ем ся па доб най кроп кі гледжання  
і ўсе ке ра міч ныя па судзі ны, якія ма юць да чы нен не 
да га ра чай ап ра цоў кі ка ля ро вых ме та лаў, будзем ад
но сіць да тыг ляў.

Паводле нашых пад лі каў, на тэ ры то рыі По лац ка 
за час ар хе а ла гіч ных дас ле да ван няў бы ло вы яў ле на 
звыш 200 тыгляў. Сён ня ў фон дах НПГКМЗ за хоў
ва ец ца 107 тыг ляў (11 цэ лых і 96 фраг мен таў), асоб
ныя ар тэ фак ты зна ходзяц ца таксама ў Ар хе а ла гіч
най на ву ко ваму зей най эк с па зі цыі НАН Бе ла ру сі,  
а так са ма ў НГМРБ. Фраг мен ты пасудзін для плаў кі 
ка ля ро вых ме та лаў дас тат ко ва час та сус т ра ка юц ца 
пад час ар хе а ла гіч ных дас ле да ван няў на тэ ры то рыі 
По лац ка, ад нак най бо ль шая іх кан цэн т ра цыя была 
за фік са ва на ў тых мес цах, дзе знойдзены сля ды  
іс на ван ня выт вор чых ювелірных ком п лек саў. 

Як ужо адз на ча ла ся, спе цы я ль ным дас ле да ван
нем по лац кіх тыг ляў зай ма лі ся Г. В. Шты хаў і Д. В. На 
 ву маў (класіфікацыя і фі зі кахімічныя дас ле да ван
ні). Апош ні пры вёў хі міч ны ана ліз ад на го тыгля  
з рас ко пак 1960–1961 гг. на тэ ры то рыі Верхняга зам
ка. У вы ні ку было ўста ноў ле на, што прад мет зроб
ле ны з ма тэ ры я лу, які ад па вя дае паў кіс лым вог неў по
рам, на зло ме мае шэ ра ва тамалочны колер і дроб
на зяр ніс тую струк ту ру. Аналіз на цё каў ме та лу на 
ўнут ра най па вер х ні ёміс тас ці па ка заў, што ў тыг лі 
пла ві ла ся бронза [9].

Вялікую ці ка васць уяўляюць ра бо ты Г. В. Шты
ха ва, які зай маў ся ком п лек с ным вы ву чэн нем па су
дзін для плаўкі ка ля ро вых ме та лаў з рас ко пак на 
Вер х нім зам ку («усходні рас коп»). Па вод ле яго дас
ле да ван няў, по лац кія тыг лі зроб ле ны са свет лай ту
гап  лаў кай глі ны з дамешкамі буй на зяр ніс та га пяс
ку. Усе зной дзе ныя падчас рас ко пак 1959–1961 гг. 
прад ме ты дадзе най ка тэ го рыі навуковец ад нёс да 
«кру гла донных, пі ра мі да ль най фор мы». Даследчык 
адз на чыў, што ўсе ёміс тас ці ме лі но сікзліў, які да 
з ва ляў разліваць рас п лаў ле ны метал не пас рэд на  
ў фор му [8, с. 135–136]. 

У іншых пуб лі ка цы ях, прыс ве ча ных вы ні кам 
ар хе а ла гіч ны дас ле да ван няў на тэ ры то рыі По лац
ка, пры водзяц ца, як пра ві ла, то ль кі са мыя агу ль
ныя звес т кі ад нос на колькасці, фор мы і па ме раў 
вы яў ле ных па судзін для плаў кі ка ля ро вых металаў  
[16; 22, с. 172].

Дадзенае дас ле да ван не ў ас ноў ным зас на ва
на на дас тат ко ва прад с таў ні чай калекцыі по лац кіх 
тыг ляў са збо ру НПГКМЗ. Са 107 тыг ляў пры дат
ным для кла сі фі ка цый на га ана лі зу з’яў ля ец ца 61. 
Дадзе ная гру па прад ме таў поў нас цю ці часткова за
ха ва ла свой пер ша па чат ко вы выг ляд.

Паводле формы на мі вы лу ча ны тры ты пы ёміс
тас цей: 1) цы лін д рыч ныя (26 эк зэм п ля раў); 2) ко ну са
па доб ныя (35 эк зэм п ля раў); 3) тыг ліку пе лі (1 эк зэм п 
 ляр). Ко ну са па доб ныя тыг лі, у сваю чаргу, падзя ля
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юц ца на два пад ты пы па вод ле фор мы дна: 1) з ак руг 
лым дном; 2) з плос кім дном.

Цыліндрычныя тыг лі зроб ле ны са свет лай, ад
нас лой най, доб ра вы му ча най гліны, якая амаль не 
ўтрым лі вае ў сваёй струк ту ры ўклю чэн няў буй ных 
ка ме нь чы каў. Як пра ві ла, вон ка вая паверхня тыг ляў 
моц на аш ла ко ва ная, што ўказ вае на шмат ра зо вае 
вы ка рыс тан не ёмістасці для плаў кі каляровых ме
та лаў. Пе ра ва жа юць шлакі чыр во на га і чор на га ко
ле ру (мал. 2: 1, 2). 

Вонкавае аш ла коў ван не з’яў ля ец ца вы ні кам хі
міч най рэ ак цыі паміж крэ ме ня зё мам, які ўтрым лі
ва ец ца ў фар мо вач най ма се, драў ля ным по пе лам  
у пе чы і ме та лам, падчас яго ўцеч кі з ёміс тас ці. Чыр
во ныя пля мы на шкло па доб най па вер х ні – гэта сі
лі кат медзі, чор ныя – сілікат жа ле за [5]. 

Цыліндрычныя тыг лі маюць роз ныя па ме ры. 
Мож на вы лу чыць вя лі кія (вышыня 7–9 см) і ма ле
нь кія тыг лі (вышыня 3–4 см). Ся рэд няя таў ш чы ня 

сце нак та кіх тыг ляў – 0,7–0,8 см, а ды я метр вус ця 
ва га ец ца ад 2,6 да 3,9 см.

Аб’ём вялікіх цы лін д рыч ных тыгляў, па вод ле 
пад лі каў Н. В. Рын дзі най, складаў 25–30 см3. У іх 
маг ло змяс ціц ца 200–210 г брон зы ці 250–270 г се
раб ра. Аб ’ ём маленькіх цы лін д рыч ных тыг ляў ва
га ец ца ад 2 да 8 см3, што ад па вя дае 20–70 г бронзы 
ці 20–80 г се раб ра [5].

Падобныя вы ра бы атрымалі дас тат ко ва шы ро
кае рас паў сюд ж ван не на вя лі кай тэ ры то рыі, што 
не дае маг чы мас ці звязваць іх па ход жан не і рас паў
сюд ж ван не з пэўным рэ гі ё нам ці эт на сам.

У межах По лац ка знаходкі цы лін д рыч ных тыг
ляў у ас ноў ным кан цэн т ру юц ца ў двух пун к тах: на 
Вя лі кім па садзе (раскопкі С. В. Та ра са ва, 1987–1988 гг.)  
і Ніж нім замку (раскопкі С. В. Та ра са ва, 1989 г.) 
[23, мал. 45: 1; 24, мал. 20: 1–6]. Пад час дас ле да
ван няў на гэ тых аб ’ ек тах бы лі выяўлены рэшткі вы 
т вор чых юве лір ных ком п лек саў, да дзей нас ці якіх ад
но сі лі ся зной дзе ныя тыг лі. Май с тэр ня на Ніж нім зам
ку датуецца Х–ХІ стст., а на Вя лі кім пасадзе – ХІІ– 
ХІ ІІ стст. [16].

Акрамя гэтых двух цэнтраў, цы лін д рыч ныя тыг
лі бы лі вы яў ле ны пад час ар хе а ла гіч ных дас ле да ван
няў на полацкім се ліш чы (раскопкі Г. В. Шты ха ва, 
1979 г.), а таксама на Вя лі кім пасадзе (вул. Ніж неПак
роў с кая, д. 35; плош ча Сва бо ды) (раскопкі Н. І. Зда но
віч, 1991–1992 гг.; Д. У. Ду ка, 2009 г.) [25, с. 6; 19, с. 10]. 

Група ко ну са па доб ных тыг ляў са мая шмат лі
кая і ко ль кас на пе ра ва жае ся род по лац кіх ар тэ фак
таў (35 эк зэм п ля раў). Дадзе ны тып ёміс тас цей для 
плаў кі ка ля ро вых металаў ад роз ні ва ец ца паводле 
ха рак та рыс тык фар мо вач най масы, па ме раў і іншых 
па ра мет раў (мал. 2: 3). 

Кругладонныя ко ну са па доб ныя тыглі най больш 
шы ро ка прад с таў ле ны ў полацкай ка лек цыі (31 эк
зэм п ляр). Падобная фор ма най больш мэ таз год на 
для тыг ляў: вузкія, не вы со кія ёміс тас ці з не шы ро
кім вус цем да мі ні му му аб мя жоў ва лі доступ па вет
ра да рас п лаў ле на га металу і не даз ва ля лі яму акіс
ліц ца [2, с. 214].

Выразна вы лу ча юц ца дзве рэ цэп ту ры, па вод ле 
якіх пры га та ва ны фар мо вач ныя масы та кіх тыг ляў: 
1) свет лая, аднаслойная глі на з да меш ка мі буй ной 
жар с т вы (сярэднія памеры ўклю чэн няў – 0,3 × 0,3 см); 
2) свет лая, ад нас лой ная, доб ра вы му ча ная глі на без 
ук лю чэн няў. Струк ту ра фар мо вач най ма сы, ві да
воч на, уп лы ва ла на вогнеўпорныя ўлас ці вас ці тыг
ляў, а таксама на тэр мін іх выкарыстання для плаў кі 
ка ля ро вых ме та лаў. 

Як правіла, вон ка вая па вер х ня круг ла дон ных 
ко ну са па доб ных тыг ляў сла ба аш ла ко ва ная. Пе ра
ва жа юць шла кі чырвонага і чор на га ко ле ру. Сла бая 
аш ла ко ва насць ўказвае на той факт, што па доб
ныя ёміс тас ці вы ка рыс тоў ва лі ся ліцейшчыкамі не 
больш ад на годвух ра зоў. 

Мал. 2. Тыглі для плаўкі ка ля ро вых ме та лаў з По лац ка:  
1, 4 – рас коп кі Д. У. Дука; 2 – рас коп кі С. В. Та ра са ва; 

3 – рас коп кі М. В. Клі ма ва
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Паводле сваіх па ме раў тыглі гэ та га тыпу падзя
ля юц ца на вя лі кія (сярэдняя вышыня 7,2–7,8 см пры 
таў ш чы ні сценак 0,6–0,8 см) і ма ле нь кія (сярэдняя 
вы шы ня 3,5–4,5 см пры таў ш чы ні 3,5–4,5 см). Ся
рэд нія па ме ры вус цяў вя лі кіх са су даў – 6,0 × 7,0 см, 
а ма ле нь кіх – 4,5 × 4,0 см. 

Як можна мер ка ваць па вя до мых ар тэ фак тах, 
ко ну са па доб ныя тыглі ме лі адмысловы но сікзліў, 
які вы ка рыс тоў ваў ся для раз лі ву рас п лаў ле на га ме
та лу ў лі цей ныя формы.

Пэўную ці ка васць уяўляюць так са ма і плас ка
дон ныя ко ну са па доб ныя тыг лі, якіх у по лац кай ка
лек цыі налічваецца ча ты ры эк зэм п ля ры. На вялікі 
жаль, усе яны з’яўляюцца вы пад ко вы мі зна ход ка мі, 
што не даз ва ляе з упэў не нас цю датаваць прад ме ты. 
Вы ра бы зроб ле ны з доб ра вы му ча най ад нас лой най 
свет лай глі ны і паводле ас ноў ных па ра мет раў ад
па вя да юць вялікім круг ла дон ным ко ну са па доб ным 
тыг лям. Дыяметр дон цаў трох та кіх ёміс тас цей (вы
падковыя зна ход кі А. А. Са лаў ё ва на тэ ры то рыі Экі
ма ні) без слядоў вы ка рыс тан ня на знеш няй і ўнут ра
най па вер х ні ў ся рэд нім роўны 1,8 см. Такое дон ца не 
за бяс печ ва ла па судзі не ўстой лі васць на плос кай па
вер х ні, і, ве ра год на, не несла знач най фун к цы я на ль
най нагрузкі. Ці ка васць уяў ляе плас ка дон ны тыгель 
для плаў кі ка ля ро вых ме та лаў з ды я мет рам дон ца  
3,6 см (выпадковая зна ход ка А. А. Са лаў ё ва на тэ ры
то рыі Ніжняга замка). Прад мет тан кас цен ны (0,4 см), 
зроб ле ны з доб ра вы му ча най глі ны, на ўнут ра най  
і вон ка вай па вер х ні – сля ды ўжы ван ня. З’яў лен не 
ўстой лі вых плас ка дон ных тыг ляў, ве ра год на, трэ ба 
звязваць са змя нен нем канструкцыі пла ві ль ных пе чаў 
і па ве лі чэн нем аб ’ ё маў сы ра ві ны, якая трап ля ла ў ру
кі га рад с кіх май с т роў. На дум ку Н. В. Рын дзі най, па  
доб ныя ёміс тас ці з’я ві лі ся ў XIV–XV стст. [2, с. 214].

Паводле на зі ран няў Г. В. Шты ха ва, аб’ём ко ну
са па доб ных тыгляў ва га ец ца ад 30 да 75 см3. У ёміс
тас ці па доб на га аб ’ ё му мож на бы ло рас п лаў ляць 
100–300 г во ла ва [8, с. 136].

Ко ну са па доб ныя тыглі дас тат ко ва часта сус т 
 ра ка юц ца ў ма тэ ры я лах ар хе а ла гіч ных дас ле да ван
няў ста ра жыт на га По лац ка, ад нак най бо ль шая іх 
ко ль касць фік су ец ца на Вер х нім зам ку (раскопкі  
А. Г. Міт ра фа на ва і Г. В. Шты ха ва, 1959–1962 гг.) і Вя
лі кім па садзе (раскопкі Д. У. Дука, 2005 г.) [7, с. 64, 
мал. 34: 26; 21]. Пад час рас ко пак на гэ тай час т цы тэ
ры то рыі го ра да бы ло вы яў ле на не менш трох вы 
т вор чых ювелірных ком п лек саў [26].

Майстэрні на Вер х нім замку да ту юц ца ся рэдзі
най–дру гой па ло вай XIII ст. [7, с. 41, 46]. Тыг лі, якія 
ад но сяц ца да дадзе ных выт вор чых ком п лек саў, зроб
ле ны з вы ка рыс тан нем пер шай рэ цэп ту ры, а та му 
ўтрым лі ва юць у сва ёй струк ту ры знач ныя да меш кі 
буй ной жарствы. Трэ ба адз на чыць, што вы ка рыс
тан не ёміс тас цей з па доб най фар мо вач най ма сай 
не было за фік са ва на ў ін шых мес цах Полацка.

Падчас вы ра та ва ль ных рас ко пак на Вя лі кім па
садзе ў 2005 г. былі ўск ры ты рэшткі выт вор ча га 
юве лір на га ком п лек су, які дзей ні чаў у пер шай па ло
ве XVII ст. У ме жах рас ко пу зной дзе на звыш 50 тыг 
 ляў [22, с. 172]. Усе пры дат ныя для кла сі фі ка цый
на га аналізу эк зэм п ля ры ад но сяц ца да тыпу круг
ла дон ных ко ну са па доб ных. Фар мо вач ная маса бо
ль шас ці гэтых ёміс тас цей зроб ле на па другому 
рэ цэп ту і амаль не ўтрым лі вае ў сваёй струк ту ры 
да ме шак буй ной жарствы. Ак ра мя таго, дадзе ная 
гру па тыг ляў мае больш тонкія сцен кі і вузкае дно  
ў па раў нан ні з па судзі на мі з май с тэр няў на тэ ры то
рыі Вер х ня га зам ка. 

Ко ну са па доб ныя тыглі былі зной дзе ны так са ма 
ў Экімані (2001 г., А. А. Са лаў ёў, вы пад ко выя зна
ход кі ра зам з ма тэ ры я ла мі XVII–XVIII стст.), на Вя
лі кім па садзе (2006 г., вы пад ко выя зна ход кі А. А. Са
лаў ё ва) і інш.

Яшчэ адзін ар тэ факт, вы яў ле ны на тэ ры то рыі 
По лац ка, ад но сіц ца да ты пу тыгляўта ле ра чак (ці 
тыг ляўку пе ляў) (захоўваецца ў НПГКМЗ, па ме ры 
фраг мен та 5,9 × 3,7 × 0,7 см) (мал. 2: 4). Па доб ныя 
па судзі ны вы ка рыс тоў ва лі ся ў пра цэ се ку пе ля цыі 
(аддзялення каш тоў ных ме та лаў ад да меш каў), а так
са ма пры выз на чэн ні чыс ці ні серабра ці зо ла та [5]. 
Гэ та быў ве ль мі скла да ны пра цэс, які пат ра ба ваў 
пэў ных тэх ніч ных на вы каў і ма тэ ма тыч ных ве даў, 
што ўказвае на вы со кі ўзро вень мяс цо вых юве лі раў. 

Гэты прадмет зной дзе ны ў 2005 г. пад час ар хе
а ла гіч ных дас ле да ван няў на тэрыторыі Вя лі ка га 
па са да сярод рэш т каў выт вор ча га юве лір на га ком
п лек су пер шай па ло вы XVII ст. [21]. Ты гель моцна 
фраг мен та ва ны, зроб ле ны з доб ра вы му ча най, ад на
род най гліны, якая не ўтрым лі вае ў сва ёй структуры 
буй ных да меш каў жар с т вы ці ша мо ту. Унут ра ная  
і знеш няя паверхня сла ба аш ла ко ва ная. На вон ка вай 
па вер х ні пе ра ва жа юць шла кі чыр во на га ко ле ру, на 
ўнут ра най – чорнага і чыр во на га. Іс нуе дум ка, што 
ме тал у та кіх па судзі нах наг ра ваў ся зверху пры да
па мо зе па я ль ні ка і ад мыс ло вай трубкіфеўкі [5]. Ме
на ві та гэ тым мож на пат лу ма чыць на яў насць шла каў 
не то ль кі на вон ка вым, але і на ўнутраным баку.

Н. В. Еніосава мяр куе, што тыг ліку пе лі ма юць 
скан ды наў с кае па ход жан не. На думку дас лед чы
цы, ме на ві та майстрыскан ды на вы з’яў ля лі ся на Ру сі 
но сь бі та мі тэх ні кі ку пе ля цыі [5]. Між тым ар хе а ла
гіч ны кан тэкст по лац кай знаходкі, даз ва ляе з упэў
не нас цю мер ка ваць, што тыг лікупелі ўжы ва лі ся 
мяс цо вы мі юве лі ра мі і ў пер шай па ло ве XVII ст. 
Ве ра год на, па доб ная тэх на ла гіч ная аперацыя з’яў
ля ла ся ве ль мі ўда лым срод кам ачыс т кі каш тоў ных 
ме та лаў, а та му не страч ва ла сваёй ак ту а ль нас ці 
на пра ця гу мно гіх ста год дзяў.

Такім чынам, тыг лі, якія вы ка рыс тоў ва лі по
лац кія лі цей ш чы кі, з’яў ля юц ца выдатным ад люс т 
 ра ван нем высокага ўзроў ню развіцця юве лір на га ра
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мяс т ва на тэрыторыі го ра да на пра ця гу X–XVII стст. 
У іх кан с т рук цыі ўва со бі лі ся глыбокія веды по лац
кіх май с т роў ад нос на фі зіч ных і хі міч ных улас ці
вас цей ка ля ро вых ме та лаў і іх спла ваў. 

У ходзе дас ле да ван ня намі бы ло вы яў ле на, што 
по лац кія лі цей ш чы кі ка рыс та лі ся не менш чым 
тры ма ты па мі пасудзін для плаў кі ме та лаў: 1) цы
лін д рыч ныя; 2) ко ну са па доб ныя; 3) тыг лікупелі. 
Цы лін д рыч ныя тыг лі ат ры ма лі най бо ль шае рас
паў сюд ж ван не ў X–XIII стст. і надзей на ата я сам
лі ва юц ца з дву ма выт вор чы мі ювелірнымі ком п
лек са мі, якія фун к цы я на ва лі на тэ ры то рыі Ніжняга 
зам ка (Х–ХІ стст.) і Вя лі ка га па са да (ХІІ–ХІІІ стст.). 
Фар мо вач ная маса гэ тых тыг ляў вы ка на на па ад на
му рэ цэп ту. Па доб ныя ёміс тас ці вы ка рыс тоў ва лі ся 
некалькі ра зоў, на што ўказ вае вя лі кая ступень аш
ла ко ва нас ці па вер х ні. 

Ко ну са па доб ныя тыглі най больш шырока прад
с таў ле ны ў по лац кай ка лек цыі. У пры га та ван ні фар
мо вач най масы для іх вы ра бу вы раз на вы лу ча юц
ца два рэ цэп ты. Ко ну са па доб ныя тыглі з вя лі кі мі 
да меш ка мі буй ной жар с т вы ла ка лі зу юц ца ў ме жах 
Вер х ня га зам ку («усходні рас коп»), дзе было вы яў ле
на не менш дзвюх ювелірных май с тэр няў ся рэдзі
ны–другой па ло вы ХІ ІІ ст. Па судзі ны з доб ра вы
му ча на га глінянага цес та кан цэн т ру юц ца ў ме жах 
зной дзе най ў 2005 г. на тэрыторыі Вя лі ка га па са да 

юве лір най майстэрні пер шай па ло вы XVII ст. Адзі
ны эк зэм п ляр тыглята ле рач кі таксама ад но сіц ца 
да гэ та га ра мес на га ком п лек су.

У полацкіх май с т роўлі цей ш чы каў вя лі кую па
пу ляр насць ат ры маў тып круг ла дон ных ко ну са па
доб ных тыгляў, якія вы ка рыс тоў ва лі ся мяс цо вы мі 
ра мес ні ка мі з XIII па XVII ст. У той жа час цы лін д
рыч ныя тыг лі, па пу ляр ныя ў X–ХІІІ стст., не ат ры
ма лі рас паў сюд ж ван ня ў нас туп ны час. Тлумачыць 
гэ тую ака ліч насць мож на парознаму. Маг чы ма, вы
бар быў абу моў ле ны кан с т рук цый ны мі асаб лі вас ця
мі пла ві ль най пе чы. Ак ра мя та го, як ужо адз на ча ла ся, 
ме на ві та конусападобная фор ма з’яў ля ла ся най больш 
прыдатнай для пла ві ль ных пасудзін з фун к цы я на
ль най кроп кі гледжання. Ад нак нельга вык лю чаць 
маг чы мас ці не аў тах тон нас ці тра ды цыі ўжы ван ня 
цыліндрычных тыг ляў, што і пра я ві ла ся ў хут кім яе 
знік нен ні, у той час як ко ну са па доб ныя па судзі ны 
трывала ўвай ш лі ў ар се нал по лац кіх лі цей ш чы каў  
і ўжываліся імі на пра ця гу не ка ль кіх ста год дзяў. 

Такім чынам, по лац кія май с т рыюве лі ры ва ло
да лі най больш праг рэ сіў ны мі для свайго ча су ра
мес ны мі пры ё ма мі апрацоўкі ка ля ро вых ме та лаў. 
На яў насць у по лац кай ка лек цыі знач най ко ль кас ці 
прыс та са ван няў для лі цей най спра вы свед чыць аб вя
лі кім зна чэн ні дадзе на га на кі рун ку рамяства ў ася
род дзі мяс цо вых ювеліраў.
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Резюме

И. В. Ма галинский

Литейные фор мы и тигли для плавки цвет ных ме тал лов  
с тер ри тории По лоц ка (X–XVII вв.)

В статье пред с тав ле ны ре зу ль та ты иссле до ван ия наи бо лее рас п рос т ра нен ных при с по соб лений древних литей щ и
ков: литей ных форм и тиг лей для плавки цвет ных металлов. В ре зу ль та те изу чен ия литей ных форм, най ден ных на тер
ритории По лоц ка, ав тор при ходит к зак лю чен ию, что основная их часть изго тов ля лась из мел ко зер н и с то го известняка 
мес т ными ювел и рами. Кро ме того, в по лоц кой кол лекции хра нят ся издел ия из гли ны и ро га. От де ль ные на ходки сви
детельствуют о том, что полоцким мас те рам были извес т ны ими тац ион ные формы, а так же пе ре до вые техники литья. 
В хо де изучения тиг лей для плавки цвет ных ме тал лов на ос но вании их мор фо лог и ческих хар к теристик было вы де ле но 
три типа изделий (цилиндрические, ко ну со об раз ные и тигликупели), вы яв ле ны оп ре де лен ные за ко но мер ности в тех
но логии их изго тов лен ия, хро но логии и ло кал и зации от де ль ных типов сосудов на тер ри тории го ро да.

Summary

I. Mahalinski

Casting molds and crucibles for melting nonferrous metals from the territory  
of Polotsk (Xth–XVIIth cc.)

The article is about the research of the most widespread devices of ancient casters: casting molds and crucibles for melting 
nonferrous metals. After the research of casting molds, that were found on the territory of Polotsk, the author draws the conclusion 
that the main part of them was made from limestone by local jewelers. In addition to this, in the collection of Polotsk, articles 
from clay and horn are kept. Some findings give evidence of the fact that masters from Polotsk knew about imitating forms 
and leading techniques of casting. In the course of the study of crucibles for melting nonferrous metals, 3 types of items were 
singled out: cylindrical, conical, and that in the form of a small plate. There were revealed definite patterns of manufacturing 
techniques, chronology and localization of some types of vessels on the territory of the town.

Паступіў 24.02.2011



194

У 2008–2009 гг. у г. По лац ку згодна з дзяр жаў
най праграмай даследавання го ра да эк с пе ды цы яй 
Ін с ты ту та гісторыі НАН Беларусі пад кі раў ніц т вам 
М. В. Клі ма ва праводзіліся да дат ко выя ар хе а ла гіч
ныя работы, якія закранулі Запалоцкі па сад, Вялі
кі пасад (вул. Ф. Ска ры ны) і гарадзішча (2гі за ву  
лак Фрун зе).

У 2008 г. было пра ведзе на ўдакладненне та
паг ра фіі Запалоцкага па са да, археалагічны раскоп 
быў дас ле да ва ны па правым бе ра зе р. Палаты, на
суп раць паў ноч най аканечнасці (машны) Верхняга 
зам ка (мал. 1: 1). Раскоп плошчай 72 м2 выявіў ма тэ
ры я лы, якія ў асноўным датаваліся ХІ–ХVII стст. 
Бы ло выз на ча на, што даследаваная час т ка пасада 
па ча ла фар мі ра вац ца з ХІ ст. і актыўна раз ві ва ла ся  
ў ХІІ – першай па ло ве ХІІІ ст. [9, c. 3].

У лютымкрасавіку 2009 г. пры ар хе а ла гіч ных 
вы ра та ва ль ных работах на пе рак ры жа ван ні ву ліц 
Ф. Ска ры ны і Сака і Ванцэці бы ло праведзена ар
хе а ла гіч нае назіранне катлавана, які ка паў ся пад 
бу ды нак, плош чай 1045 м2 і вы ра та ва ль ныя ар хе а
ла гіч ныя раскопкі на плошчы 180 м2 (мал. 1: 3). 
У вы ні ку гэтых работ быў выяўлены змяс  тоў ны 
археа лагічны ма тэ ры ял, які сведчыў аб па чат ку фар
мі равання дадзе най часткі Вялікага па са да ў ХІ ст.

У ліпені 2009 г. было ажыц цёў ле на да дат ко
вае аб с ле да ван не ўсходняй час т кі гарадзішча і за 
к ладзе ны шурф, памерам 8 м2 (мал. 1: 2). Ніжні слой 
шур фа выз на чаў ся наяўнасцю фраг мен таў ке ра мі кі 
Х ст., дзір хе маў.

На кожным з вы шэй з га да ных помнікаў было 
су куп на выяўлена 10 эле мен таў паясной гар ні ту ры. 
Звер нем ся да аналізу вы шэй па мя нё ных артэфактаў.

У раскопе на За па лоц кім пасадзе была вы яў ле на 
унікальная для тэ ры то рыі Беларусі бронзавая акоў
ка пояса, выкананая ў звя ры ным стылі (мал. 2: 1). 
Яна служыла для мацавання раз дзя ля ль ных ко ль
цаў і спра жак [19, p. 34] да ску ра ной асновы рэ ме ня. 
Па стра тыг ра фіч най сітуацыі нак лад ка зна ходзі ла ся 
на глы бі ні 0,70–0,72 м ад дзённай па вер х ні ў кв. 16 
(магутнасць культурнага плас та ў дадзе най част
цы рас ко пу складала 1,25 м). Не аб ход на адзначыць, 
што нак лад ка паходзіла з чорнашэ ра га слоя, які 
ўтрымліваў ву гол ле. У гэтым жа квад ра це, за 0,45 м 
ад накладкі, быў выяўлены крыжэн кал пі ён, які меў 
след уздзеяння вы со кай тэм пе ра ту ры. Не вык лю ча

ны падобныя сля ды і на нак лад цы, што пры вя ло да 
яе істотнага акіс лен ня. Ас ноў ны склад ма тэ ры я лаў 
на глыбіні 0,70–0,72 м ад дзённай па вер х ні су ад но
сіў ся з ХІІ – першай па ло вай ХІІІ ст. Аналагічныя 
акоў кі былі знойдзены на пом ні ках лат га лаў – га
радзіш ча Кокнес (мал. 2: 2, 3) [18, с. 232, табл. 60: 
13–16], сёлаў – селішча Сту пе лі (мал. 2: 4) [17, c. 173], 
ліваў – селішча Ка бе лес (мал. 2: 5) [14, с. 31, табл. IX: 
35] і эс таў – га радзіш ча Уніпіха (мал. 2: 6) [1, с. 70, 
рис. 21: 4]. Да ту юц ца XI–XII стст.  [1, с. 70; 17, c. 173 ].

У гэтым жа раскопе бы лі знойдзены два ка ль цы, 
ад но з якіх магчыма аднесці да паясных, дру гое,  
па фун к цы я на ль ным прызначэнні, бліз кае да спраж
кі. Першае (мал. 3: 1) з іх выяўлена ў ма це ры ко
вай яме № 2 на глы бі ні 1,9 м ад дзённай па вер х ні. 
Асноўная колькасць ма тэ ры я лаў з ямы № 2 да ту
ец ца ў межах канца ХІ – ХІІІ ст. Сярод ма тэ ры я лаў  
з ямы сус т рэ ты шыферныя пра сел кі, шкляныя бран
за ле ты, ка па вуш ка з выявай сабачкі і інш. Дру гое 
кальцо (мал. 3: 2) не мела прывязкі па слоі пом ні ка. 
По доб ныя па яс ныя кольцы былі шырока рас паў сю
д жа ны ва ўсіх ус ход нес ла вян с кіх ста ра жыт нас цях. 
Яны маюць шы ро кае датаванне: Х–XV стст. [15, с. 152].

Сярод паясной гар ні ту ры з Полацка вы лу ча юц ца 
дзве лірападобныя спраж кі з авальнай за вос т ра най 
на канцы рамкай, не пас рэд на пераходзячай у пра ма
ву го ль ную аснову. Яны арнаментаваны на сеч ка мі. 
Спражка з раскопу 1 (мал. 3: 3) з За па лоц ця мела 
паш код жан не ад уздзеяння вы со кай тэм пе ра ту ры. 
Спраж ка была выяўлена ў пе рад ма це ры ко вым слоі, 
на глы бі ні 1,6 м ад дзённай па вер х ні. Дру гая спраж
ка (рис. 3: 4) паходзіла з рас ко пу, які даследаваўся 
на вул. Ф. Скарыны ў пласце (кв. Е1) і змяшчаў ма
тэрыялы па чат ку ХІ – ХІІ ст. Ана ла гіч ныя спражкі 
на тэрыторыі Бе ла ру сі былі зной дзе ны ў По лац ку 
[16, c. 34, мал. 54], Куб лі ша на [2, с. 63], Га ль ша нах 
[4, с. 113, рис. 6: 1; 8, с. 14, рис. 12: 9, 10] і да таваны 
XI–XII стст. У Ноў га радзе па доб ныя спражкі да
таваны канцом ХI – канцом XII ст. у Пры ка м ’і і Сар
келе ў комплексах Х–ХI стст. [15, с. 144, рис. 56: 5].

У суседнім квадраце рас ко пу па вул. Ф. Ска ры
ны (кв. Ж1) у пласце, які да таваны пачаткам ХІ –  
ХІІ ст., бы ла выяўлена білонавая спраж ка, з ава ль
най рамкай, якая пераходзіць у пра ма ву го ль ны не
ру хо мы шчыток (мал. 3: 5), арнаментавана тры ліс
ні кам у абрамленні двух пабегаў. З адваротнага бо

М. В. Клімаў, Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 
стар шы навуковы суп ра цоў нік аддзела захавання 
і вы ка рыс тан ня археалагічнай спад чы ны, канды
дат гіс та рыч ных на вук (г. Мінск);
П. М. Кенько, Ін с ты тут гісторыі НАН Бе ла ру
сі, малодшы навуковы суп ра цоў нік аддзела за ха
ван ня і выкарыстання ар хе а ла гіч най спадчыны 
(г. Мінск)

Элементы паяснога на бо ру з г. По лац ка  
(па вы ні ках раскопак 2008–2009 гг.)
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Мал. 1. Раскоп 2008 г. на Запалоцкім па садзе (1, план По лац ка ХІ–ХІІІ стст. па Г. В. Шты ха ву); раз мяш чэн не шурфа 2009 г. 
на пла не гарадзішча (2); зо на археалагічных прац па вул. Ф. Ска ры ны ў 2009 г. (3)

ку 4 штыф ты для ма ца ван ня да рэменя. Спражкі  
з не ру хо мым шчытком – до сыць рэдкая знаходка 
для Бе ла ру сі. Аналагічныя спраж кі былі знойдзены 
на нас туп ных помніках: Ваў ка выск [5, с. 46, рис. 14: 5], 
Во рань [6, с. 9, рис. 1: f], Га ль ша ны [7, с. 20, рис. 12: 8]. 
Знаходкі да та ва ны X ст.

У заходняй частцы рас ко пу па вул. Ф. Ска ры ны 
ў перамяшаным слоі была вы яў ле на брон за вая лі

ра па доб ная спражка з авальнай рам кай, якая пе ра
ходзіць у пра ма ву го ль ную аснову (мал. 3: 6). Ідэн
тыч ная спраж ка была знойдзена ў Аш мян цы [3, с. 184, 
мал. 9: 14]. Датуецца XIII ст.

Пры археалагічным наг лядзе на катлаване па 
вул. Ф. Скарыны ў ніжнім пе ра ме ша ным пласце быў 
зафіксаваны фрагмент брон за вай спражкі (мал. 3: 7). 
За ха ва ла ся толькі авальная рам ка, ар на мен та ва ная 
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Мал. 2. Акоўкі по я са: 1 – Полацк; 2, 3 – Кок нес; 4 – Ступелі; 5 – Ка бе лес; 6 – Уніпіха; 7 – Гот ланд

на сеч ка мі. Памеры і форма фраг мен та хутчэй за ўсё 
свед чаць на карысць таго, што дадзеная спраж ка ад
но сіц ца да абутковых, а не да па яс ных.

У выніку распрацоўкі шур фа на гарадзішчы  
г. По лац ка было выяўлена 2 эк зэм п ля ры пасавай 
гар ні ту ры. Адзін з іх паходзіў з пе рад ма це ры ко ва
га слоя, які ўтрым лі ваў сляды пажару і дзір хе мы, 
паш код жа ныя ў вы ні ку пажару. Бронзавая лі ра па

доб ная спражка (мал. 3: 8) з авальнай рамкай моц
на паш код жа на агнём. На рамцы праглядаецца лі
ней ны арнамент. Ана ла гіч ныя спражкі знойдзены  
ў кур ган ных могільніках Мо хаў [10, с. 144], Ві да
гошч [12, с. 188–189] і Ясенец [11, с. 45]. Знаходкі да
та ва ны X–XII стст.

Другі фрагмент брон за вай авальнай рамкі ад 
спраж кі, моцна паш код жа най агнём (мал. 3: 9), вы
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яў ле ны на глыбіні 0,75–0,80 м ад дзённай паверх 
ні ў плас це, які ў асноўным меў ма тэ ры я лы канца 
ХІ – ХІІІ ст. Звер нем увагу на тое, што прад с таў ле
ны прад мет не зна ходзіў ся ў слаі in situ. На дадзе
ным уз роў ні ў шурфе пра соч ваў ся істотны пе ра
коп, звя за ны з існаваннем на месцы гарадзішча 
мо гі лак XVII–XVIII стст., былі за фік са ва ны рэшткі 
па ха ван няў.

Вышэйпералічаныя эле мен ты паясной гар ні ту
ры шырока прадстаўлены ў сла вян с кіх ста ра жыт
нас цях, за выключэннем бронзавай акоў кі, вы ка на
най у звя ры ным стылі (мал. 2: 1). Па доб ныя зна
ход кі, як і па яс ныя бляхі, з’яўляліся аба вяз ко вым 
атрыбутам на бор на га паса дружынніка і пра ні ка лі 
на тэ ры то рыю Латвіі і Эстоніі з Готланда (мал. 2: 7), 
або вырабляліся па ўзору гот лан д с кіх на мес цы 
[18, с. 232]. Яшчэ адной уні ка ль най знаходкай з’яў
ля ец ца бі ло на вая спражка з не ру хо мым шчыт ком 
(мал. 3: 5). Па вытворчым асаблівасцям і рас лін най 
арнаментацыі гэ тую спражку магчыма ад нес ці да 
волжскабал гар с кай традыцыі [13, с. 93]. Па доб ныя 
рэчы ўсходняга сты лю з’яўляліся спа да рож ні ка
мі дыр хе маў, якія трап ля лі на ўсход нес ла вян с кія 
зем лі па двух асноўных шля хах: паўднёваўсход ня
му (з Ха за рыі) і ўсходняму (з тэрыторыі Вол ж с кай 
Бул га рыі). Мал. 3. Паясное ка ль цо (1); спражки (2–9); 1–9 – Полацк
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Резюме

М. В. Климов, П. М. Ке нь ко 

Элементы поясного на бо ра из г. Полоцка  
(по ре зу ль та там раскопок 2008–2009 гг.)

В 2008–2009 гг. в г. По лоц ке согласно го су дар с т вен ной программе иссле до ван ия города эк с пед и ц ией Института 
Истории НАН Беларуси под ру ко вод с т вом М. В. Климова про водились ар хе о лог и чес к ие ра бо ты на Заполоцком по са де, 
Великом по са де (ул. Ф. Скор и ны) и городище (2й пе ре у лок Фрун зе).

На вышеназванных па мят н и ках было най де но 10 элементов по яс ной гарнитуры, ко то рые дат и ру ют ся Х–ХIII вв. 
По доб ные находки широ ко пред с тав ле ны в славянских древ нос тях, за иск лю чен ием брон зо вой оковки, вы пол нен ной  
в звер и ном стиле, ко то рая, возможно, указывает на связь на се лен ия Полоцка с Гот лан дом, и билоновой пряжки с не под
в и ж ным щит ком, которая указывает на связь с Волжской Бол гар ией.

Summary

M. Klimov, P. Kenko 

Elements of the belt sets from Polotsk  
(as result of excavations in 2008–2009)

Expedition of the Institute of History of NAS of Belarus under direction of M. Klimov fulfilled archaeological works 
on the territory of the hillfort, the Great and Zapolot’e suburbs in 2008–2009 in Polotsk according to the state program of research.

Ten elements of belt sets which are dated back to the 10th–13th centuries were found on the abovenamed sites. Similar 
artefacts had been found are widely presented in Slavonic antiquities, except for bronze set, executed in animal style which shows 
connections of the population of Polotsk with Gotland. And billon buckle with motionless part which presented connections with 
the Volga Bulgaria.

Паступіў 04.04.2011
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Полацкае гарадзішча – пом нік археалогіі, пер
ша па чат ко вы ўмацаваны цэнтр cта ра жыт на га По
лац ка, які да XIV ст. выконваў ролю дзяцінца. З ця
гам часу гарадзішча па ча ло выкарыстоўвацца як 
мо гіл кі. У 2007 г. на тэ ры то рыі По лац ка га га ра дзі
шча праводзіліся ар хе а ла гіч ныя рас коп кі пад кі раў
ніц т вам Д. У. Дука. У верхніх пластах пом ні ка, на 
глыбіні 0,8–1,4 м былі вы яў ле ны пахаванні, да та ва
ныя XVII−XVIII стст. [1]. Усе па ха ван ні здзей с не ны 
па хрысціянскім аб радзе, ары ен та цыя касцякоў за
ход няя. Нешматлікі пахавальны ін вен тар указвае 
на пры на леж насць памерлых да ка та ліц кай кан
фе сіі. Паводле мер ка ван ня Д. У. Дука, на могілках 
хавалі прад с таў ні коў по лац кай шляхты [1]. Шкі лет
ныя матэрыялы з па ха ван няў бы лі даследаваны па 
ан т ра па ла гіч най комплекснай праг ра ме, па пя рэд
нія вынікі знайшлі ад люс т ра ван не ў шэрагу пуб
лі ка цый [2, 3]. У 2009 г. археалагічныя дас ле да ван
ні по лац ка га гарадзішча пра цяг нуў М. В. Клімаў.  
У выніку ас тэ а ла гіч ная калекцыя папоўнілася но
вы мі матэрыяламі.

Мэта даследавання – ацэн ка антрапалагічных 
асаб лі вас цей, узроўню смяротнасці, агу ль на га ста
ну зда роўя насельніцтва По лац ка XVII−XVIII стст.

Матэрыялы і метады дас ле да ван ня. Шкілет
ны ма тэ ры ял, атрыманы ў ходзе ар хе а ла гіч ных рас
ко пак на тэ ры то рыі по лац ка га гарадзішча, прад
стаў лены рэш т ка мі 48 чалавек, сярод якіх 19 дзяцей 
і 29 да рос лых (з якіх 14 муж чын, 10 жанчын, пол 
пяці да рос лых не вызначаны зза фраг мен тар нас ці 
шкілетаў). У цэ лым ас тэ а ла гіч ны ма тэ ры ял ха рак
та ры зу ец ца добрым станам за ха ва нас ці. Фраг мен
тар насць асобных шкі ле таў тлумачыцца пра цяг лым 
вы ка рыс тан нем могілак, у сувязі з чым некаторыя 
ма гі лы былі па ру ша ны больш поз ні мі пахаваннямі. 

Шкілетныя рэшткі былі дас ле да ва ны па ком
п лек с най ан т ра па ла гіч най праграме, якая ўклю
чае вы мя рэн не доў гіх костак з наступнай рэ кан
струк цыяй пры жыц цё вай даў жы ні цела, а так са ма 
вымярэн не чэ ра паў паводле тра ды цый най кранія
мет рыч най праг ра мы, па ле а дэ маг ра фіч ны ана ліз, 
ацэнку паталогій і не ка то рых маркёраў стрэсу.

Пол вызначаўся на пад с та ве комплекснага ме
та ду, які ўклю чае ацэнку характэрных для муж чын  
і жан чын структурных асаб лі вас цей чэрапа і таза
вых кас цей [4]. Пры вызначэнні бі я ла гіч на га ўзрос ту 
дарослых уліч ва ла ся сту пень зарастання чарапных 
швоў у спалучэнні са ступенню сцёр тас ці зубоў. 
Узрост дзіцячых шкі ле таў выз на чаў ся паводле сту

пе ні развіцця зубной сістэмы, а так са ма на аснаванні 
ацэнкі сту пе ні акасцянення розных ад дзе лаў шкі ле
та [5, p. 64]. 

На падставе атрыманых ха рак та рыс тык уз рос
та ва га раз мер ка ван ня смяротнасці была раз лі ча на 
стан дар т ная табліца да жыц ця. Ацэньваліся таксама 
не ка то рыя па та ла гіч ныя змены і ін ды ка та ры стрэ
су, у тым ліку сribra orbitalia – гіперастозныя зме
ны кос ці ў верхняй унут ра най воб лас ці арбіт, якія 
развіваюцца ў ран нім дзя цін с т ве ў выніку захвор
вання жа ле за дэ фі цыт най анеміяй. Па ко ль кі жалеза
дэ фі цытная анемія час цей за ўсё абумоўлена не паў
на цэн ным харчаваннем і павышанай па та ген най 
наг руз кай, частата сус т ра ка ль нас ці сribra orbi talia 
з’яў ля ец ца своеасаблівым аба гу ль ня ю чым паказ чы
кам стану зда роўя і агульнага ўзроў ню жыцця ста
ра жыт на га на се ль ніц т ва [6, p. 143]. 

Рэканструкцыя пры жыц цё вай даўжыні цела па
мер лых ажыц цяў ля ла ся на падставе вы мя рэн ня доў
гіх кас цей па метаду Тро тэр і Глэзер [4, s. 180–182]. 

Вынікі і іх аб мер ка ван не. Прыдатнымі для вы
мя рэн ня па кра ні я мет рыч най праграме ака за лі ся  
16 чэ ра паў (з якіх 11 муж чын с кіх і 5 жаночых). Ся
рэд нія па ме ры і стандартныя адхіленні муж чын с кіх 
і жа но чых чэрапаў прад с таў ле ны ў табл. 1. Сумарная 
серыя муж чын с кіх чэ ра паў ха рак та ры зу ец ца меза 
к раніяй (чарапны па ка за ль нік 79,1), сярэднімі ве
лі чы ня мі падоўжанага і па пя роч на га ды я мет раў 
чэрапа ў спалучэнні з ма лой вышынёй ча рап ной 
каробкі. Твар артагнатны, сярэдні, як па вод ле аб
са лют ных памераў, так і па вод ле верхнетваравага 
па ка за ль ні ка. Арбіты сярэднешырокія, ніз кія, як па
водле аб са лют най ве лі чы ні, так і па вод ле арбіт нага 
па ка зчыка, нос сярэдні. Муж чын с кая се рыя чэрапаў 
выяўляе по лі мар фізм па верхняй вы шы ні тва ру. 

Сумарная жаночая серыя чэ ра паў пры сярэдніх 
абсалютных памерах чарапной каробкі ха рак та ры
зу ец ца бра хік ра ні яй (чарапны паказчык 80,5). Твар 
ся рэд не вы со кі (паводле вер х нет ва ра ва га паказчыка), 
ме заг нат ны. Арбіты сярэднешырокія, нізкія, па вод
ле ар біт на га па ка зчы ка – ся рэд нія (мезаконхныя). 
Нос ся рэд ні, як па вод ле абсалютных па ме раў, так  
і паводле на са во га па ка зчыка.

Намі было праведзена па раў нан не даследаванай 
се рыі по лац кіх мужчынскіх чэрапаў з хра на ла гіч на 
бліз кі мі серыямі з тэ ры то рыі Беларусі [3]. Паводле 
аб са лют ных памераў полацкая серыя муж чын с кіх 
чэ ра паў вы яў ляе знач нае падабенства з сумарнай се
ры яй вясковага на се ль ніц т ва XVIII−XIX стст., што 

В. А. Емяльянчык, Полацкі дзяр жаў ны універ
сі тэт, стар шы вык лад чык кафедры айчыннай  
і усе а гу ль най гіс то рыі (г. Наваполацк)

Комплексная антрапалагічная ха рак та рыс ты ка ма тэ ры я лаў па ха ван няў 
XVII–XVIII стст. на по лац кім га радзіш чы
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ўказвае на ге не тыч ныя су вя зі даследаванай гру пы  
з карэнным насельніцтвам Бе ла ру сі.

Прыкладна роўныя су ад но сі ны мужчынскіх 
і жа но чых па ха ван няў, наяўнасць значнай ко ль кас
ці дзя цей указ ва юць на тое, што на працягу XVII−
XVIII стст. пля цоў ка полацкага гарадзішча вы
ка  рыс тоў ва ла ся як звы чай ныя га рад с кія могілкі. 
Дзі цячыя па ха ван ні складаюць 39,6% ад агу ль най 
коль касці пахаванняў. Бо ль шасць дзя цей памерла  

ва ўзрос це да шасці гадоў, сярод іх адно не маў ля ва 
ўзросце да 6 месяцаў. 

Сярэдняя чаканая пра цяг ласць жыцця з улікам 
дзі ця чай смя рот нас ці (E0) у даследаванай гру пе 
скла ла 25,5 гадоў (табл. 2), а ат ры ма ная для сінх рон
най групы на се ль ніц т ва невялікага пры ват наў лас
ніц ка га го ра да Го ры Вя лі кія (зараз в. Горы Горац
кага раёна Ма гі лёў с кай воб лас ці), была яшчэ ні жэй  
і склала 21,9 года [7]. 

Табліца 1. Сярэднія памеры і паказальнікі мужчынскіх і жаночых чэрапаў

Нумар  
паводле Марціна Памер

Мужчыны Жанчыны
N M S N M S

1 Падоўжаны дыяметр 11 180,1  4,0 5 169,4 5,3
8 Папярочны дыяметр 11 142,5 5,2 5 136,2 4,5
8:1 Чарапны паказальнік 11 79,1 3,3 5 80,5 4,1
10 Найбольшая шырыня ілба 11 118,8 4,7 5 113,6 3,2
45 Скулавы  дыяметр 10 130,3 3,8 3 120,7 4,6
17 Вышынны дыяметр 9 130,8 4,2 4 126,5 4,8
5 Даўжыня аснавання чэрапа 9  100,2 3,7 4 96,3 3,3
40 Даўжыня аснавання твару 8 97,5 5,8 3 94,7 3,1
40:5 Паказальнік выступання твару 8 97,3 4,8 3 100,0 4,2
48 Верхняя вышыня твару 9 69,2 6,5 3 62,3 4,6
48:45 Верхнетваравы паказчык 8 52,6 4,6 3 51,7 3,4
9 Найменшая шырыня ілба 11 96,7 4,6 5 91,6 2,7
43 Верхняя шырыня твару 11 103,3 4,7 4 98,8 1,3
46 Сярэдняя шырыня твару 10 93,8 4,0 3 90,0 1,0
51 Шырыня арбіты 10 42,2 1,8 3 40,3 3,1
52 Вышыня арбіты 10 31,8 2,5 3 32,0 1,7
52:51 Арбітны паказальнік 10 75,3 4,9 3 79,4 2,4
54 Шырыня носа 10 25,6 1,8 3 24,0 1,0
55 Вышыня носа 10 51,2 3,5 3 47,0 5,6
54:55 Насавы паказальнік 10 50,2 4,2 3 51,4 5,1
12 Шырыня патыліцы 11 110,7 3,7 5 109,2 7,9
11 Шырыня аснавання чэрапа 10 125,1 4,3 4 121,3 9,6

Табліца 2. Табліца дажыцця на се ль ніц т ва Полацка XVII–XVIII стст.

Узрост, гадоў D
x

d
x

l
x

q
x

L
x

T
x

E
x

0–6 13,00 27,1 100,0 0,271 518,8 2551,0 25,5
7–14 3,00 6,3 72,9 0,086 558,3 2032,3 27,9
15–19 3,00 6,3 66,7 0,094 317,7 1474,0 22,1
20–29 7,75 16,1 60,4 0,267 523,4 1156,3 19,1
30–39 7,75 16,1 44,3 0,365 362,0 632,8 14,3
40–49 7,25 15,1 28,1 0,537 205,7 270,8 9,6
50+ 6,25 13,0 13,0 1,000 65,1 65,1 5,0

Разам: 48,00 100,0 – – – – –

На малюнку прад с таў ле ны крывыя смяротнас
ці для двух дас ле да ва ных намі груп га рад с ко га 
на се ль ніц т ва Беларусі XVII−XVIII стст. (Полацк  
і Горы Вя лі кія). Для параўнання пры водзіц ца так
сама крывая смя рот нас ці, пабудаваная на падста
ве ста тыс тыч ных даных аб уз рос та вым размерка
ван ні смяротнасці ў Ма гі лёў с кай гу бер ні за 1871– 
1881 гг. [8, с. 33]. 

Крывыя смяротнасці, па бу да ва ныя для груп га
рад с ко га на се ль ніц т ва Магілёўскай губерні і Гор Вя 
 лікіх, ве ль мі падобныя, і ха рак та ры зу юц ца нар
мальным, ці Uпа доб ным размеркаваннем смя рот
нас ці. Пік смяротнасці пры ходзіц ца на ранні дзі ця чы 
ўзрост, у падлеткавым уз рос це смя рот насць зні жаец
ца да мінімуму, у да лей шым смя рот насць па сту по
ва па вя ліч ва ец ца з узростам. Такое раз мер  ка ван не 
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смяротнасці было ха рак тэр на для бо ль шас ці даін
дус т ры я ль ных грамадстваў з так зва ным тра ды цый
ным, ці нема ль ту зі ян с кім, тыпам узнаў лен ня на се
ль ніц т ва, пры якім высокая смя рот насць, асаб лі ва  
ў дзі ця чым уз рос це, кампенсавалася практыч на не
аб ме жа ва най нараджальнасцю. 

Крывая смяротнасці, па бу да ва ная для полацкай 
гру пы, мае блізкую форму, аднак не ка ль кі ад роз
ніваецца ніз кай дзіцячай смя рот нас цю і павыша
най смя рот нас цю да рос лых у маладым уз рос це. Гэ
тае адрозненне магло быць абу моў ле на недаўлікам 
дзіцячай час т кі пахаванняў. 

Рост мужчын у дас ле да ва най групе палачан ва
га ец ца ў ме жах 157,5 – 177,0 см і складае ў ся рэд нім 
167,25 см, а жанчын – у ме жах 149,0–159,0 см і скла
дае ў ся рэд нім 154,3 см. Блізкія па каз чы кі даўжыні 
цела мужчын (168 см) былі зарэгістраваны Л. Н. Ка
зей у сельскага на се ль ніц т ва паў ноч най Беларусі 
XVIII−XIX стст. [9, с. 16]. Даў жы ня цела полацкіх 
жан чын некалькі ніжэйшая, чым у гру пе сельс
кіх жанчын.

У ходзе антрапалагічнай эк с пер ты зы матэрыя
лаў па ха ван няў былі зарэгістраваны не ка то рыя па
та логіі. Так, у аднаго муж чы ны была выяўлена траў
ма лок це ва га сус та ва (цяжкі астэаартроз з пе ра хо дам 
у ас тэ а ар т рыт). У ін ша га мужчыны было зарэгіст
равана мнос т ва траў ма тыч ных паш код ж ван няў, пры
чым усе са слядамі за жыў лен ня: пе ра ло мы рэб раў, 
дэфармацыя левай ключыцы, траўма ле вай лапаткі. 

У маладой жанчыны было вы яў ле на сіфілітыч
нае па ра жэн не кас цей носу – rhinopharyngitis muti
lans, якое ўяў ляе сабой адну з форм трацічнага сі
філісу. Косці пос т к ра ні я ль на га шкілета жан чы ны 
ме лі выразныя прык ме ты ас тэ а пе ры яс ты ту. Ня
гледзячы на тое што бясспрэчныя прык ме ты сі фі
лі су былі зарэгістраваны то ль кі ў ад ной жан чы ны, 
рэальная зах вор ва е масць ў даследаванай групе маг
ла быць вышэйшай. Паводле да ных Р. Янкаускаса, 
на ІІІ стадыі сі фі лі су шкілет пашкоджваецца то
ль кі ў 20% хво рых, сярод якіх паш код ж ван не кас
цей чэрапа на зі ра ец ца толькі ў 42–62% выпадкаў  
[10; 11, с. 141]. 

Зарэгістраваны намі вы па дак сіфілісу адпавядае 
гіс та рыч ным і антрапалагічным свед чан ням. Вя до
ма, што сі фі ліс імкліва рас паў сюд ж ва ец ца ў Еўропе, 
па чы на ю чы з XVI ст. Гэтая ве не рыч ная хвароба 
была най больш рас паў сюд жа на ў гарадах. У «гру
пу ры зы кі» уваходзілі людзі вай с ко вых і гандлёвых 
прафесій [12, p. 472–473]. Сі фі ліс сустракаўся і ся
род прадстаўнікоў вышэйшага сас лоўя, у той час як  
у асяроддзі ся лян выпадкі зах вор ван ня сі фі лі сам 
былі надзвычай рэдкімі [11, с. 141]. 

У даследаванай групе на се ль ніц т ва Полацка агу
ль ная сус т ра ка ль насць індыкатара анеміі cribra or bi
 talia ся род дарослых скла ла 13,0%, сярод дзяцей – 
35,7%. Гэ тыя паказчыкі ні жэй шыя, чым у дас ле да

ва ных намі хра на ла гіч на блізкіх групах га рад с ко
га і сельскага на се ль ніц т ва [13, с. 179]. Пры гэтым  
у кожнай час т цы могілак бы ла зарэгістравана роз
ная частотнасць сус т ра ка ль нас ці cribra orbitalia. 
Так, у групе па ха ван няў, атрыманых у вы ні ку рас
ко пак 2007 г., прыкмета цал кам адсутнічала ў да рос
лых, у дзя цей слабая ступень развіцця была за рэ гіс
т ра ва на толькі ў 25% вы пад каў [2, с. 13]. Гэты факт 
мож на рас т лу ма чыць тым, што ў розных час т ках 
могілак маг лі хаваць прад с таў ні коў сем’яў з роз
ным са цы я ль ным ста ту сам і ўзроўнем даб ра бы ту. 
Як правіла, у пры ві ле я ва ных групах насельніцтва 
рэ гіс т ру ец ца нізкая сус т ра ка ль насць, аль бо поўная 
адсутнасць cribra orbitalia, што абу моў ле на леп шы
мі санітарнагігіенічнымі ўмо ва мі жыц ця і больш 
якасным хар ча ван нем [11, с. 139]. 

Высновы.
1. Высокі ўзровень смя рот нас ці, зарэгістраваны 

ў гру пе шля хец ка га насельніцтва Полацка XVII−
XVIII стст., быў тыповым для беларускіх і літоўскіх 
гарадоў та го часу. Сярэдняя працягласць жыц ця  
з улі кам дзіцячай смя рот нас ці складала 25,5 гадоў. 
Нізкая агу ль ная пра цяг ласць жыцця была абу моў
ле на вы со кай дзіцячай смя рот нас цю, пік якой пры
хо дзіўся на перыяд першага дзя цін с т ва, бо ль шасць 
дзяцей па мі ра ла ва ўзрос це да шасці га доў. 

2. Траўмы, выяўленыя ў муж чын, ад люс т роў
ва юць удзел муж чын с кай часткі насельніцтва ў ва
ен ных дзе ян нях. У адной жан чы ны былі выяўлены 
выразныя прык ме ты сіфіліса, што адпавядае гіс та
рыч ным і ан т ра па ла гіч ным свед чан ням: пачынаю
чы з XVI ст., сі фі ліс быў распаўсюджаны сярод га
рад с ко га на се ль ніц т ва Еў ро пы, у тым ліку і сярод 
прадстаўнікоў вы шэй шых сас лоў яў.

3. Падабенства полацкай кра ні я ла гіч най серыі 
да хра на ла гіч на блізкай серыі вясковага на се ль
ніц т ва Бе ла ру сі ўказвае на мяс цо вае паходжанне по
лацкай шлях ты, яе генетычныя сувязі з ка рэн ным 
на се ль ніц т вам Беларусі.

Тэрытарыяльныя варыяцыі час тот нас ці выпадкаў смя
рот нас ці ся род гарадскога насельніцтва Бе ла ру сі XVII–

XVIII стст.
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Літаратура

Резюме

О. А. Емельянчик 

Комплексная антропологическая характеристика 
материалов погребений XVII–XVIII вв.  

на полоцком городище

В статье представлены результаты антропологического исследования погребений XVII–XVIII вв., вы
явленных в ходе археологических раскопок 2007–2009 гг. на территории полоцкого городища. Скелетные остан
ки были изучены по комплексной программе, включающей палеодемографический анализ, оценку патологий, 
измерение длинных костей с последующей реконструкцией прижизненной длины тела, измерение черепов 
по стандартной краниометрической программе. Высокий уровень смертности, зарегистрированный в иссле
дованной группе шляхты Полоцка XVII–XVIII вв., был типичным для белорусских и литовских городов того 
времени. Средняя продолжительность жизни с учетом детской смертности составляла 25,5 лет. Пик смертно
сти приходился на период первого детства, большинство детей умирало в возрасте до шести лет. Травмы, вы 
явленные у мужчин, отражают участие мужского населения в военных действиях. У одной женщины были за
регистрированы признаки третичного сифилиса, что соответствует историческим свидетельствам: начиная  
с XVI в., сифилис распространяется среди городского населения Европы, в том числе и среди представителей 
высших сословий. Сходство полоцкой краниологической серии с хронологически близкой серией сельского на
селения Беларуси указывает на местное происхождение полоцкой шляхты, ее генетические связи с коренным 
населением Беларуси.



В. А. Емяльянчык. Комплексная антрапалагічная ха рак та рыс ты ка ма тэ ры я лаў па ха ван няў... 

Summary

O. Emeljanchik

The complex anthropological characteristic  
of materials of burials of XVII–XVIII centuries 

on the Polotsk site of ancient settlement

In the article the results of anthropological research of burials of 17th–18th centuries revealed during archeological 
excavations 200–2009 in territory of a Polotsk site of ancient settlement are presented. Skeletal remains have been studied 
under the complex program including the paleodemographical analysis, an estimation of pathologies, measurements of long 
bones with the subsequent reconstruction of lifetime length of a body, measurements of skulls on standard craniometrical 
program. The high mortality rate registered in investigated group of the population of Polotsk of 17th–18th centuries, 
was typical for the Belarus and Lithuanian cities of that time. The life expectancy at birth made 25,5 years. The peak 
of mortality rate fell to the period of the first childhood, the majority of children died aged till 6th years. The traumas 
revealed at men, reflect participation of the man's population in military actions. At one woman signs of a tertiary 
syphilis have been registered. It corresponds to historical certificates: since 16th century, the syphilis extends among 
urban population of Europe, including among representatives of the nobility. Similarity of Polotsk series of skulls with 
chronologically close series of rural population of Belarus testifies to a local origin of Polotsk nobility, its genetic relations 
with indigenous population of Belarus.
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Древний погребальный об ряд как отражение 
миро воз зрен ия и социального устройства об ще 
с т ва пред с тав ля ет интерес для самого широкого 
круга иссле до ва те лей – археологов, истор и ков, эт
нографов, эт но ло гов. Важ ным компонентом этого 
обряда, мар к и ру ющим вре мя за хо ро нен ия, пол, воз
раст, статус и эт н и чес кую при над леж ность умерше
го, традиции, контакты и степень эко ном и чес ко го 
развития населения, а в се ман т и чес ком смыс ле вы
ра жа ющим связь погребенного с прежним миром, 
с одной стороны, и отношение к бу ду щей жиз 
ни – с дру гой, являются предметы, соп ро вож да ющ ие 
пог ре бен ие. В бе ло рус ской археологии сред не ве
ко вья уже рас смат р и вались от де ль ные кур ган ные 
находки – убор и кос тюм, гребни, ведра, остатки 
три з ны и культовых жер т воп р и но шений [8, 14–16,  
19, 30]. Помимо этих, за час тую редких, артефак
тов за хо ро нен ия часто соп ро вож да ют ся про извод
ственнобытовыми и про мыс ло выми оруд ия ми. Сре
ди мас со вых ат р и бу тов данной ка те гории – но жей, 
шильев и топоров – иногда встречается рыбо лов ный 
инвен тарь. В пред с тав лен ной ста тье ста вилась за
дача очертить хро но лог и ческий и тер ри тор иа ль
ный диапазон рас п рос т ра нен ия ры бо лов ных орудий  
в сред не ве ко вых мог и ль н и ках Белару си, вы делить 
основные формы инвен та ря, прос ле дить данную 
традицию на соседних тер ри тор иях.

Материал и памятники. На территории Бе ла
руси ры бо лов ный инвентарь зафиксирован в 13 за
хо ро нен иях 7 средневековых мог и ль н и ков (таблица, 
рис. 1). Изу чен ие этих памятников свя за но с рабо
тами Е. Р. Ро ма но ва, Я. Г. Зверуго, Г. В. Штыхова,  
В. В. Ка зея, О. Н. Лев ко, О. А. Ма куш ни ко ва, А. В. Вой
теховича, ох ва ты вая диа па зон с конца ХІХ в. до 
2008 г.1 Наибольшее кол и чес т во ры бо лов ных ору
дий происходит из нек ро по ля Изб и ще Логойского 
рна. Из 114 раскопанных кур га нов ры бо лов ный ин
вентарь об на ру жен здесь в четырех насыпях. Среди 
них выделяются за хо ро нен ия № 11, 44, в каждом 
из ко то рых отмечена ком б и нац ия сразу двух сна
стей – крюч ко вых и ко лющих, причем в кургане  
№ 11 они вы яв ле ны в относительно бо ль шом коли
честве (6 крючков и ос т ро га). В двух других курга
нах Изб и щен с ко го мог и ль н и ка (№ 69, 116) най де но 
по одному же лез но му крюч ку. 

1 Выражаю благодарность всем авторам раскопок 
за возможность опубликовать материал отчетов, а также 
персонально А. М. Медведеву – за консультацию по дати
ровке и вещевому инвентарю могильника Сосенка.

В захоронениях ос та ль ных могильников ры бо
лов ный инвен тарь также представлен лишь одной 
ка те гор ией снастей. Так, в Сосенке Вилейского рна 
(курганы № 7, 18), Каховке Витеб с ко го рна (камен
ная мог и ла № 2) и в Мохове Лоевского рна (курган 
№ 20) – это же лез ные крючки, в Дроздово Толочин
ского рна (курган № 13) – бронзовый крю чок, в Бель
чицах Полоцкого рна (курган № 11) – двузубая  
ос т ро га, в Биру лях Докшицкого рна – железная  
и медная блесны (курганы № 23, 25), од на из ко то
рых со свинцовыми груз и лами. В на сыпи кур га на  
№ 17 в Сосенке най де ны два глиняных грузила.

Большинство (8) за хо ро нений названных мо 
г и ль н и ков со вер ше но по обряду кремации. Ры бо лов
ные оруд ия в них об на ру же ны на зольнике (Изби ще, 
курган № 69, Со сен ка, Каховка), в под сып ке (Биру
ли, кур ган № 25), в кре мации (Бирули, курган № 23) 
или в насыпи (Сосенка, кур ган № 17). В трех из пяти 
тру по по ло жений ры бо лов ный инвентарь соп ро вож
дал непосредственно по кой но го, рас по ла га ясь у его 
пра вой руки, в ногах (Избище, кур га ны № 44, 11) 
или у пояса (Мохов). В остальных ингу мац иях он 
на ход и л ся в кур ган ной насыпи (Бельчицы, Изб и ще, 
курган № 11) или в кострище над костяком (Дроздо
во). Ориентировка пог ре бен ных – североза пад ная  
и за пад ная. 

Распределение ры бо лов но го инвентаря по типу 
об ря да по ка зы ва ет, что крючки вст ре че ны и в кре
мац иях и в ингумациях, ос т роги в ингумациях, 
блесны, сви н цо вые и глиняные грузила то ль ко в кре
мациях. Их находки соп ро вож дались как трад и ц и 
он ными для погребений пред ме тами – деталями 
костюма, ножами, кре са лами, то по рами, шилом, то
ч и ль ным бруском, лепными и гон чар ными горшка
ми, так и довольно редкими – пряслицем, клю чом, 
ме до рез кой. Отметим, что в кур га нах № 11, 69 в Из
б и ще крючки об на ру же ны вместе с охотничьими 
(бое выми) наконечниками стрел.

Рассматриваемые могильники функциониро
вали на про тя жении двух периодов. К са мо му ран
нему – VIII–IX вв., от не сен могильник Сосенка,  
к се ред и не X – пер вой половине XI в. – все ос та ль
ные. Недатированными ос та ют ся кремации в камен
ных мог и лах из Каховки, ко то рые Е. Р. Ро ма нов на
зывал «финскими» [32, с. 80].

Состав инвентаря. Кол лек ц ия рыболовных ору
дий из пог ре бений насчитывает 23 пред ме та (таб ли
ца), включая и вещи с ве ро ят нос т ной при на д леж нос
тью к данному промыслу, например, фраг мен ты 
крюч ков из Изб и ща, гли ня ные грузила из Сосенки, 

Э. А. Ляшкевич, Институт истории НАН Бела
руси, младший на уч ный сотрудник отдела сох
ра нен ия и испо ль зо ван ия ар хе о лог и чес ко го насле
дия (г. Минск)

О находках рыболовного инвен та ря  
в сред не ве ко вых мог и ль н и ках Беларуси
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Рыболовный инвентарь в средневековых могильниках Беларуси1

Археологический памятник Тип погребения, датировка Погребальный инвентарь  
(с указанием места хранения рыболовных орудий)

Избище, Логойский рн Мин
ской обл., р. Двиноса, ле во бер. 
Вилии (раскопки Г. В. Шты
хова, В. В. Казея)

Курган № 11. 
Ингумация мужчины (старше 
30 лет, с пробитым (?) черепом)  
в подкурганной яме, СЗ ориен
тировки. 
ХІ в. 

В материковой яме гл. 0,5 м, в ногах 3 длинных желез
ных крючка рядом с наконечниками стрел (один костя
ной), пряжка, нож, точильный брусок, гончарный гор
шок. В насыпи на гл. 1 м – железная острога, 3 фрагмен
та железных крючков вместе с костями животных, 
в том числе черепа козленка, и птиц [40, с. 22, іл. 104]. 
АНМЭ ИИ НАН Беларуси 1– 3 крючка

Курган № 44. 
Ингумация мужчины (старше 
45 лет) на зольнике горизонта, 
СЗ ориентировки.
Х – первая половина ХІ в.

Железная острога (зубец) [40, с. 14, іл. 120: 5] у пра
вой руки, крючок (не сохранился), точильный брусок 
и топор, нож, гончарный горшок

Курган № 69. 
Кремация с пятью зольными про
слойками (несколько погребенных). 
Середина Х в.

Железный крючок [40, іл. 127: 2], гитаровидная пряж
ка, 2 втульчатых двушипных наконечника стрел, нож, 
лепной горшок, 2 горшка, подправленных на гончар
ном круге.
АНМЭ ИИ НАН Беларуси

Курган № 116.
Кремация на горизонте с камен
ной обкладкой с С. 
Конец Х – первая половина ХІ в.

В пепельной прослойке на горизонте – железный 
крючок [18, рис. 31], калачевидное кресало, нож, раз
битый лепной горшок.
АНМЭ ИИ НАН Беларуси

Дроздово, Толочинский рн 
Витебской обл., верховье Дру
ти (раскопки О. Н. Левко)

Курган № 13. 
Ингумация мужчины на подсып
ке, З ориентировки.
Конец Х – первая половина ХІ в.

На кострище над костяком – бронзовый крючок, 
2 пряжки, ключ, 2 кресала с кремнем, медорезка, нео
пред. железный предмет, у костяка – топор, нож, кре
сало с кремнем [22, с. 79; 23, рис. 25: 9]. 
Толочинский краеведческий музей

Каховка, Витебский рн, р. Лу 
жесна, левобер. Зап. Двины 
(раскопки Е. Р. Романова)

Каменная могила № 2. 
Кремация с каменными обклад
ками с ЮВ и СЗ. 
Не датирована

Железный крючок + кремень [32, с. 79].
Государственный исторический музей (Москва)

Бирули, Докшицкий рн Ви
тебской обл., оз. Медзозол, 
верховье Березины (раскоп
ки А. В. Войтеховича)

Курган № 23. 
Кремация под дерном.
Конец Х – начало ХІ в.

Железная блесна в Ю части кремации рядом с обгоре
лой лировидной пряжкой. В С части – фибула, пер
стень, фрагменты лепного горшка. Кости животных  
и птиц [5, с. 4, мал. 11: 5]. 
Витебский областной краеведческий музей

Курган № 25. 
Кремация под дерном в виде оваль
ного пятна, ориентиров. С–Ю. 
Конец Х – начало ХІ в.

В подсыпке у горизонта – медная блесна с железным 
крюч ком и 2 свинцовых грузила [6, с. 12, мал. 24: 7]+ 
эле мент костюма, гончарный горшок, в кремации – жен
ские украшения и мужская (?) фибула, шило, лепной 
фрагментированный горшок. 
АНМЭ ИИ НАН Беларуси 

Бельчицы, Полоцкий рн Ви
тебской обл., левобер. Зап. Дви
ны (раскопки Г. В. Шты хова)

Курган № 11. 
Ингумация (не сохран.). 
Х – начало ХІ в.

В насыпи железная двузубая острога (на краю) + бу
сина [39, мал. 37: 10, с. 145].

Сосенка, Вилейский рн Мин
ской обл., левобер. Вилии 
(раскопки Я. Г. Зверуго)

Курган № 7, погребение 1.
Кремация. VIII–IX вв.

Железный крючок на материке в прослойке золы ря
дом с пряслицем [17, мал. 85: 7]. 
Вилейский краеведческий музей

Курган № 18, погребение 1.
Кремация. VIII–IX вв.

Железный крючок на материке возле горшка в про
слойке золы [17, мал. 85: 6]. 
Вилейский краеведческий музей

Курган № 17.
Кремация. VIII–IX вв.

2 глиняных грузила в насыпи [17, мал. 88: 8, 9]. 
Вилейский краеведческий музей

Мохов Лоевский рн Гомель
ской обл., правобер. Днепра 
(раскопки О. А. Макушни
кова)

Курган № 20, погребение 1.
Ингумация мужчины в могиль
ной яме, З ориентировки.
Х – первая половина ХІ в.

Железный крючок в 0,5 м от головы, лировидная 
пряжка, нож [26, рис. 7]. 
Гомельский областной краеведческий музей

П р и м е ч а н и е. С – север; Ю – юг; З – запад; В – вос ток.

1 АНМЭ и ААНД Инта истории НАН Беларуси – археологическая научномузейная экспозиция и архив архео
логической научной документации ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси».
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Рис. 1. Могильники Беларуси с на ход ками рыболовного инвен та ря (VIII–XI вв.): 1 – Сосенка (раскопки Я. Г. Зве ру го); 
2 – Избище (раскопки Г. В. Шты хо ва, В. В. Казея); 3 – Бирули (раскопки А. В. Войтеховича); 4 – Бе ль ч и цы (раскопки 
Г. В. Шты хо ва); 5 – Каховка (раскопки Е. Р. Ро ма но ва); 6 – Дроз до во (раскопки О. Н. Левко); 7 – Мохов (раскопки О. А. Ма

кушникова)

которые могли яв ля ть ся ткацкими, блеснукрю чок 
из Биру лей. При оп и сании орудий акцент делался 
на их фун к ц ио на ль ном наз на чении, ана логии при
влекались лишь в от де ль ных слу ча ях, поскольку 
широкий их поиск не входил в за дачи дан ной статьи. 

Как уже указывалось, бо ль ш и н с т во орудий 
из по г ре бений сос тав ля ют крючки (14 экз.). При 
их клас си ф и кации воспользуемся фун к ц ио на ль
ным прин ципом, пред ло жен ным А. В. Кузой (1985),  
Е. В. Сал м и ной (1994). Так, исходя из метрических 
па ра мет ров, вы де ле ны несколько типов – удилищ
ные (с шириной обуш ка до 1 см), универсальные  
и пе ре мет ные. Данные о крючках из Ка ховки и Изби
ща (курган № 44) нам не известны, по э то му в стат и 
 с т и ку они не включены. Первое мес то по кол и че 
с т ву находок зан и ма ют пе ре мет ные крючки (5 экз.). 
Три из них найдены в Изб и ще (курган № 11), два –  
в Сосенке (рис. 2: 1–5). Все они пред с тав лен ны ред
ким вар иан том – удлиненным с узким обуш ком, что 
обусловлено со от но шен ием длины крюч ка к внут
рен ней ширине обушка, ко то рое составляет 1 : 5 и бо
лее (в то вре мя как клас си чес кая форма крюч ка име
ет показатель 1 : 2 или 1 : 3). Рассматриваемые изде
лия из пог ре бений имеют дли ну 14,0–17,3 см, ширину 
обушка 2,5–3,5 см. Наличие петли исключало испо
ль зо ван ие таких крючков в ка чес т ве багорчиков,  
с которыми на пер вый взгляд у них имеется сход с т во 
(изза большой дли ны). Длин ное це вье служило ме
тал ли ческим по вод ком для подсечки круп ных хищ
ных рыб – щуки, со ма. Уд л и нен ные крючки с узким 

обуш ком найдены и на по се лен ческих памятниках 
Беларуси – в Ра тюн ках (же лезный век), в Витеб с ке, 
Дрисвятах, на стоянке Ру са ко во в Понеманье – сре
ди ма тер иа лов Х–ХІІІ вв. [3, рис. 108: 14; 27, рис. 5; 
35, рис. 1: 5; 36, мал. 14: 13]. На других тер ри тор иях 
разновременные аналогии этим редким крючкам 
име ют ся в Латвии (Кенте), на Псков щ и не (Узмень),  
в Новгороде, Швеции (Хель гё) [20, рис. 64: 1; 25, 
рис. 106: 1; 42, fig. 37: 1; 44, аtt. 83: 1]. От метим, что 
уд л и нен ный крю чок, най ден ный на Смоленщине 
(Слобода–Глушица), возможно, был связан с кур
ган ным пог ре бен ием [33, с. 60, рис. 28: 16]. 

К крючкам ун и вер са ль но го назначения, т. е. за
н и ма ющим про ме жу точ ное положение между уд и 
 л и щ ными и переметными, от не се ны 6 изделий.  
В Избище – это один целый крючок (курган № 116)  
и три фраг мен та (курган № 11) (рис. 2: 6–9). Их дли
на дос т и га ет 5,0 см, а шир и на обушка 1,8 см. Брон
зовый крючок из Дроз до во с ун и ка ль ным сетчатым 
ор на мен том имеет размеры 3,8 × 1,1 см (рис. 3: 3). 
У него, также как и у крюч ка из Изб и ща, отсутству
ет бо род ка, которую заменяло за ос т рен ное жа ло. 
Ана логии крючкам без бо родки весьма мно гоч
и с лен ны, особенно в Подвинье. По яв лен ие их от
носится ко второй половине І ты ся че лет ия, а наи
бо лее широкое рас п рос т ра нен ие – к XI–XIII вв. 
Среди описываемых нами ун и вер са ль ных крючков 
имеется ед и н с т вен ное изделие с бородкой (Мохов). 
Крючок изготовлен из же ле за, его размеры 3,0 × 1,1 см 
(рис. 3: 2).
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Один крючок из Избища (курган № 69) пред
наз на ча ла ся для поплавочной удочки (рис. 3: 1). 
Его дли на 2,6 см, внутренняя шир и на 0,9 см, изго
товлен из же ле за, ос на щен бородкой. В целом сре
ди ар хе о лог и ческих на хо док уд и л и щ ные крючки 
встречаются ред ко, что связано, ве ро ят но, с их мел
кими размерами.

К крючковым орудиям при над ле жат и редкие 
в пог ре ба ль ных памятниках блесны, об на ру жен
ные то ль ко в Бирулях. Одна из них (курган № 25) 
ском по но ва на из трех деталей (рис. 3: 6). Две части 
медной1 лис тов и д ной ло пасти соединены железной 
плас т и н кой шириной 1,2 см, пе ре хо дя щей в крючок 
с бородкой (?) (железо сильно кор роз и ро ва но). Плас
т и на крепилась тремя клеп ками, в вер х ней части 
прос вер ле но сквоз ное отверстие. Длина блес ны со
ставляет 11,4 см, шир и на лопасти – 2,9 см, тол щ и
на – 0,1 см, рас сто ян ие до крючка – 2,0 см. Блес на 
от нос и т ся к так на зы ва е мым дорожкам и является 
одной из ранних на тер ри тории Вос точ ной Европы. 
Рядом с блес ной ле жали два свинцовых грузила раз
ме ром 2,6 × 1,0 см, име ющ ие под кон и чес кую форму 
с продольным сквоз ным от вер с т ием (рис. 3: 5). Вто
рая блесна найдена в кургане № 23. Она имеет вид 

1 Исследование на рентгенофлуоресцентном спек
трометре ElvaX показало элементный состав лопасти 
блесны (Cu – 99,861%, Sn – 0,139%) и грузил (Pb – 95,605%, 
Cd – 2,230%, Sn – 1,798%).

железного утол щен но го стержня дли ной 6,5 см, ши
риной 0,6 см и толщиной 0,4 см, за кан ч и ва ю ще го ся 
острым крюч ком без бородки (рис. 3: 4). По сво е му 
назначению это орудие зан и ма ет про ме жу точ ное 
по ло жен ие между зимними блеснами и крюч ками. 
Ана логии ему имеются в материалах VIII – нача
ла XI в. (Городище Пинского рна) [9, мал. 107: 9]. 
Однако, пос ко ль ку оп и сы ва е мый предмет не имеет 
явного при з на ка ры бо лов но го орудия – бо родки, 
можно допустить и иное его назначение, например, 
как эле мен та кос тю ма. В це лом, на ходки блесен  
в средневековых пог ре бен иях – яв лен ие иск люч и  
те ль ное редкое. Ед и н и ч но они заф и к с и ро ва ны  
на могильниках при балтийских и поволжских фи
нов (Залахтовье, Починково) [10, рис. LIII: 30; 38, 
рис. ХХХVI: 21].

Другой категорией ры бо лов но го инвентаря из 
пог ре бений яв ля ют ся колющие орудия, в дан ном 
слу чае – железные остроги (3 экз.) (рис. 3: 7, 8, 11). 
В Избище най де ны два коленчатых на ко неч н и ка – 
целый дли ной 13 см (курган № 11) и зубец (курган 
№ 44), в Бельчицах – дву зу бый на ко нечник. Длина 
зубцов достигала 10 см. На территории Бе ла руси 
коленчатые остроги по явились в первой половине – 
тре ть ей чет верти І тыся че лет ия, были широ ко рас
пространены ХІ–ХІІІ вв. и до сих пор встречаются  
в эт ног раф и ческих сборах. Пред наз на чались для бы
ном во время не рес та.

Рис. 2. Железные крючки из кур ган ных могильников Бе ла руси (VIII–XI вв.): 1–3, 6–9 – Избище; 4–5 – Сосенка
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Сетевые орудия почти не испо ль зо вались в ка
чес т ве пог ре ба ль ных предметов. Известны лишь 
две на ходки глиняных грузил из насыпи курганов  
в Со сен ке (рис. 3: 9, 10), причем не иск лю че но, 
что они прои с хо дят из ку ль тур но го слоя селища, 
на ко то ром были возведены за хо ро нен ия. Груз и ла 
диаметром около 6–8 см от но сят ся к типу лепеш
ковидных с отверстием. Данный тип при сущ древ

ностям железного ве ка – тре ть ей четверти І ты ся че
лет ия на территории бассейна Не ма на и Западной 
Дви ны.

Таким образом, сред не ве ко вый погребальный 
ры бо лов ный инвен тарь на территории Бе ла руси 
пред с тав лен тремя ка те гор иями снастей: в подавля
ющем бо ль ш и н с т ве крючковыми, затем ко лющими 
и в ме нь шей сте пени се те выми. Среди крючковых 

Рис. 3. Крючки, блесны, остроги и груз и ла из курганных мог и ль н и ков Беларуси (VIII–XI вв.): 1, 7, 8 – Избище; 2 – Мо хов; 
3 – Дроз до во; 4–6 – Бирули; 9, 10 – Сосенка; 11 – Бе ль ч и цы; 1, 2, 4, 7, 8, 11 – железо; 3 – брон за; 5 – свинец; 6 – медь, же ле зо; 

9, 10 – глина
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орудий (крючков и бле сен) преобладали пе ре мет ные 
крючки, пред с тав лен ные редким вариантом – уд л и
нен ными с узким обушком.

Обрядовый контекст вклю ча ет в себя эт н и
ческий, соц иа ль ный и сакральный аспекты [8, с. 116]. 
Опус кая этническую проб ле му, в отношении кото
рой от метим только, что большинство рас смат р и
ва е мых па мят н и ков рас по ло же но в зоне прожива
ния кри в и чей, кратко ос та нов и м ся на соц иа ль ном 
аспекте. Так, установлено, что все исследованные 
на тер ри тории Бе ла руси захоронения с ры бо лов ным 
инвен та рем принадлежали се ль с ко му мужскому на
селению. Лишь в одном случае блесна была об на
ру же на в ком п лек те женских ук ра шений (балтского 
облика) (Бирули, кур ган № 25). Возможно, эта кре
мац ия была парной, на что ука зы ва ет присутствие 
мужской фибу лы. Если рас смат р и вать пог ре бен ных 
с ры бо лов ным инвен та рем с точки зрения иму ще
с т вен ной дифференциации, то осо бых различий 
среди них, судя по ве щам и элементам об ря да, не 
прос леж и ва ет ся.

Рыболовные орудия, от но сясь к так называемо
му при ж и з нен но му инвентарю, т. е. «которым по
ль зо вал ся или мог бы по ль зо ва ть ся покойный при 
жизни» [24, с. 20], маркировали род занятий погре
бенного. Так, исхо дя из данных Избищенского мо 
г и ль н и ка, количество мужчин, зан и мав ш ие ся инди
видуальной рыб ной ловлей и, возможно, спец иал и 
з и ро вав ш их ся на ней, могло сос тав лять от 6 до 10%1, 
причем за нят ие это носило иногда люб и тельский 
характер, на что ука зы ва ет наличие уд и л и щ но
го крючка. До бы ча крупных хищных рыб при по
мощи переметов и острог служ и ла серьезным под
с по рь ем в обес пе чении белковой пищей и, не иск
лю че но, что по прибыльности она приближалась 
к сетевому ло ву. Не ко то рые из рыбаков со че тали 
свои занятия с охотой или во ен ной деятельностью, 
о чем сви де те ль с т ву ют ма тер иа лы кур га нов № 11,  
44 из Избища. 

В сакральном смысле наз на чен ие рыболовных 
орудий мог ло быть двояким. Воз мож но, они явля
лись обе ре гами. Так, острога в этом случае игра ла 
роль так называемой же лез ной ограды, в ка чес т
ве ко то рой, по мнению А. А. Фетисова, выс ту пали 
на ко нечники стрел и друг ие острые предметы [37,  
с. 91]. Крючки, на наш взгляд, вряд ли входили в их 
число, хотя су щес т ву ет мнение, что и они могли вы
пол нять функции апот ро пея, нап рав лен но го против 
рыб как воп ло щен ия ниж не го мира. Нап р и мер, так 
трактуется их при сут с т в ие в богатом захоронении 

1 Минимальный показатель получен исходя из 68 за
хоронений (мужских вместе с неидентифицированны
ми), максимальный – из 39 исключительно мужских 
[40, дадат. 1]. 

ке ль т с ко го вождя, «где бытовому и обы ден но му не 
было мес та» [28], и в этом конкретном слу чае уже 
мож но говорить о специально пред наз на чен ном  
(и, возможно, спец иа ль но изготовленном) для по 
г ре бен ия рыболовном инвентаре. И все же мы скло
няемся к то му, что крюч ко вые и сетевые орудия  
в рас смат р и ва е мых нами за хо ро нен иях вряд ли 
несли магическую «защитную» нагрузку, что кос
вен но подтверждается и от сут с т в ием эт ног раф и
ческих наблюдений. Ско рее всего, нал и ч ие в пог ре
бен иях данных рыболовных снастей, как, впро чем, 
и острог, является ма тер иал и зо ван ным пред с тав
лен ием средневекового обывателя о «повседневно
сти» загробной жизни. 

Аналогии. Обычай по ме щать в погребения ры
бо лов ные оруд ия был распространен у многих на
ро дов Ев разии, начиная с каменного века (Олене
островский могильник) вплоть до XIV–XVII вв. (Ва
абина, Эс тон ия) [7, 11]. Особенно ярко эта традиция 
послеживается в связи с распространением ме тал 
 ла. Так, в пер вой по лов и не – тре ть ей четверти І ты
сячелетия ры бо лов ные крючки вхо дят в за хо ро не
н ия западных и вос точ ных бал тов (Нетта, Лабапа, 
Осова, Пагрибис), эстов (Прооза) [13; 41, рl. XLI:  
3, LXXII: 18, s. 87; 43, taf. VII: 7; 45, рav. 141: 3]. 
В X–XI вв. (реже в XII в.) орудия ры бо лов с т ва, пред
с тав лен ные чаще всего крюч ками, иногда острогами 
и край не ред ко блеснами и груз и лами, встречаются 
в кремациях и ингу мац иях раз л и ч ных этносов лес
ной зоны (Лахепера, Кре ту о най, РаптиНаволок ІІІ, 
За лах то вье, Беседы2, Бе ль ко во І, Тимош к и но, Ва
сильково, Шестовица) [1, с. 259; 2, рис. XXVII: 10, 
с. 173; 4; 12, с. 86; 21, рис. 2: 6; 29, с. 102; 31; 34, рис. 5: 
13; 37, рис. ХХХVI: 21]. 

Выводы. На се год няшний день рыболовные 
оруд ия на территории Беларуси найдены в 13 по 
г ре бен иях 7 средневековых мог и ль н и ков. Ареал 
этих па мят н и ков в основном охватывает се вер ную 
часть рес публики – зо ну рас се лен ия кривичей. За
хо ро нен ия представлены в бо ль шей сте пени крема
цией и преи му щес т вен но дат и ру ют ся второй по ло
в и ной Х – первой половиной ХІ в. В пог ре ба ль ный 
ритуал вклю чались снасти инд и в и ду а ль но го лова: 
крючки трех типов, реже – ос т роги, блесны и гру
з и ла. В силу язы ческих представлений о заг роб ной 
жизни, свойственных вре мени перелома тысяче
летий, оруд ия ры бо лов с т ва как часть при ж и з нен
но го инвентаря умер ше го олицетворяли его де я те
ль ность в будущей жизни. Обычай соп ро вож дать 
захоронения ры бо лов ными оруд иями был рас п ро 
с т ра нен на территориях, где про мы сел трад и ц ион
но играл большую роль, а погребальный инвен тарь 
ар хе о лог и ческих памятников сам по себе бо гат  
и раз но об ра зен, т. е., в основном, на севере лесной 
зо ны Вос точ ной Европы. 
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Рэзюмэ

Э. А. Ляшкевіч

Аб знаходках рыбалоўнага інвентару ў сярэдневяковых могільніках Беларусі

Аналіз знаходак рыбалоўнага інвентару з 13 пахаванняў з крэмацыяй і інгумацыяй 7 сярэдневяковых мо гіль
нікаў Беларусі высветліў, што дадзеная пахавальная традыцыя існавала пераважна ў другой палове Х – першай па 
лове ХІ ст. на тэрыторыі пражывання крывічоў. Сярод прылад дамінавалі кручкі, радзей трапляліся восці, блешні 
і грузілы. Выкарыстанне рыбалоўных прылад у пахаваннях было распаўсюджана на шырокім абшары лясной  
зоны, адлюстроўваючы такім чынам сацыяльны і сакральны кантэкст абраду, а таксама ролю промыслу ў паўсядзён
ным жыцці.

Summary

E. Lyashkevich

About finds of fishing implement in medieval burials of Belarus

Finds of fishing implement in burials the majority dated to the second half of 10th – first half of 11th c. and they located 
mainly on the north of Belarus. These artifacts belong to area residing krivichi (13 graves, 7 cemeteries with cremation 
and ingumation). Fishing tools are basically presented by hooks of three types, then spears, spoonbaits and sinkers. The presen
ting tradition was widespread in the north of forest area of Eastern Europe. It reflects a social and sacral context of burials  
and a role of fishing.

Поступила 21.04.2011
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Уводзіны. Пахавальныя звы чаі курганнай аб
рад нас ці на се ль ніц т ва тэрыторыі Полацкай зям
лі на пра ця гу Х–ХІІ стст. ад люс т роў ва юць працэсы 
пераходу ад языч ніц кіх звычаяў да прыняцця хрыс
ці ян с т ва, ус та ля ван не фе а да ль ных адносін у гра
мадстве, фар мі ра ван не ран недзяр жаў ных ут ва рэн
няў. Адным з ры ту а ль ных эле мен таў пахавальнага 
абраду [4, с. 9] як крэмацый, так і ін гу ма цый, з’яў ля
юц ца ахвярапрынашэнні жы вёл і пту шак, адзінка
ва – рэп ты лій і малюскаў. 

Мэта працы – выс вят ліць менавіта відавы склад, 
ана та міч ную і ўзроставую пры на леж насць костак 
ва тыў ных жывёл, выз на чыць падыходы да методыкі 
збо ру і вызначэння згаданай ка тэ го рыі матэрыялаў1. 

Матэрыялы і метады дас ле да ван ня. Фак та  ла
гіч най ба зай для прапануемага артыкула пас лу жы лі 
ар хе а за а ла гіч ныя ма тэ ры я лы (рэшткі костак жывёл  
і пту шак) з курганных пахаванняў на могіль ніках Ня
бы шы на і Бі ру лі Док шыц ка га раёна, Звязда і Ві ту
ні чы Лепельскага ра ё на, Пагошча Брас лаў с ка га раё на 
Ві цеб с кай воб лас ці, Міл ты Мядзельскага ра ё на Мін
скай вобласці. Вызначэнні пра водзі ла аўтар да дзе  
н ага артыкула. Косткі жывёл з ін гу ма цый і з раз ва лаў 
са су даў, маг чы ма з берасцяных корабаў [3, с. 7] для 
за ха ван ня рэшткаў спа ле ных ах вяр, таксама з асоб
ных пля цо вак, ідэнтыфікаваліся згод на з іх прымер
к аванасцю да выдзе ле ных з цягам рас ко пак аб’ектаў. 

Выдзяленне рэшткаў жы вёл з нагрувашчанняў 
крэ мі ра ва ных касцей пахаваных пасля спа ль ван ня 
людзей патрабавала пад ра бяз най пераборкі крэма
цый, на ват неаднаразовай. Сабраныя мар фа ла гіч
на вы раз ныя рэш т кі даз во лі лі ў большай ступені 
дакладна выз на чыць для іх відавую раз нас тай
насць і анатамічны склад ах вя ра ва ных істот. Трэ
ба зазначыць, што, верагодна, засталіся не і дэн ты
фі ка ва ны мі марфалагічна не вы раз ныя, ці ўшчэнт 
пашкоджаныя крэ ма цы яй рэшткі жывёл і пту шак, 
якія немагчыма было ўпэў не на ад дзя ліць ад костак 
людзей. Ідэн ты фі ка цыя праводзілася па стан дар
т ных ар хе а за а ла гіч ных ме то ды ках [8], уліч ва ю чы 
тыя зме ны, якія маглі адбыцца з рэшткамі ў выніку 
шматтэрміновага уздзе ян ня высокай тэм пе ра ту ры 
[3, c. 6]. Далей прад с таў ле ны дос лед ныя матэрыялы 
і краткія звесткі аб нек ро па лях.

Курганны могільнік Звяз да размешчаны на за
ход няй ус к ра і не в. Звязда (Аўгустова) Пыш нян с ка 

1 Выказваю шчырую падзяку археолагам А. В. Вай
цяховічу, А. М. Плавінскаму і М. А. Плавінскаму, свет
лай памяці В. Н. Рабцэвічу за рупліва сабраныя, прад
стаў леныя да вывучэння і ўвядзення ў навуковы зварот 
археа за алагічныя знаходкі з раскапаных імі курганных 
пахаванняў.

 га с/с Ле пе ль с ка га раёна, на бе ра зе возера Тэкліц, 
у лесе. Помнік вя до мы з 1930ых гадоў, у 1973 г. яго 
абследаваў А. Р. Міт ра фа наў. У 2001–2003 гг. А. В. Вай
ця хо ві чам дас ле да ва на 13 курганаў, у трох з якіх 
зной дзе ны рэшткі ах вяр ных жы вёл, якія былі част
кай ры ту а лаў пахаванняў памерлых. 

Курган № 17. У багатым уп ры га жэн ня мі жа
но чым па ха ван ні, зробленым па абраду ін гу ма цыі 
галавой на паўднёвы захад, ка ля паўднёвай броўкі,  
у развале ляп но га гаршка, выяўлены спа ле ныя рэшт
кі сабакі Canis lupus familliaris и авечки Ovis aries.

Курган № 26. Пахаванне муж чы ны ва узросце 
40–50 гадоў па абраду інгумацыі. У паўднёваза ход
нім сек та ры падэшвы кур га на, пад попельнаву
галь най пля май, у запаўненні ямы памерам 0,4 м2 
і глы бінёй 0,5 м2 вы яў лен на важ кое (каля 5 кг) на гру
вашчан не рэш т каў спа лен ных хатніх жывёл: са ба кі, 
казы Capra hircus, авеч кі, бы ка Bos taurus br., каня 
Equus caballus. Гэтыя рэшткі па ходзяць пе ра важ на 
ад гастранамічна каш тоў ных, ме на ві та мяс  ных,  час
так ту шаў хатніх капытных і ад кос так лап са бакі.

Курган № 34. Жаночае па ха ван не па абраду ін гу
ма цыі, ары ен та ва нае галавой на захад. За ход ней чэ
рапа па мер лай ў развале не вя лі ка га ляпнога гаршка 
вы яў ле ны, як і ў кургане № 17, моцна пе ра па ле ныя 
рэшткі костак са ба кі і авеч кі, але разам з брон за
вымі ўп ры га жэн ня мі.

Курганны могільнік канца Х – ХІІ стст. Ві ту
ні чы раз меш ча ны каля эпанімнай вёскі Док шыц ка
га раёна Ві цеб с кай вобласці. На ім прысутнічаюць 
пахаванні як з крэ ма цы яй, так і з інгумацыямі. Да
с ле да ваў яго А. В. Вай ця хо віч. На думку аўтара рас
копак, мо гі ль нік па кі ну ла крывіцкае на се ль ніц т ва 
[1, с. 86–108]. 

Курган № 2. У багатым ін вен та ром пахаванні 
з крэ ма цы яй ся род перапаленых касцей ча ла ве ка 
бы лі вы яў ле ны рэшткі костак са ба кі, свінні хатняй, 
авечкі, ба лот най чарапахі (рэптыліі) Emys orbi cu la
ris, птушкі Aves і ляс ной ку ні цы Martes martes. 

Курган № 12. У жаночым па ха ван ні на ад лег
лас ці 1,6 м ад цэн т ра кургана на поўнач, у паў ноч
наўсход нім сектары на глы бі ні 0,8 м, у вугальнай 
пляме ды я мет рам 0,3 м знойдзены моцна спа ле ныя 
косткі хатніх ка пыт ных – казы і свінні.

Курган № 31. Інгумацыя. На узроўні мацеры
ка ў паў ноч наўсход нім і заходнім сектарах кур га
на вы яў ле ны камяні, якія былі вык ладзе ны колам. 
У тонкіх по пе ль ных плямах выкладкі рас чыш ча
ны дробныя, ка ль цы я на ва ныя жы вё ль ныя косткі 
птушкі ся мей с т ва Курыныя Galliformes, свінні хат
няй Sus scrofa domestica, дра пеж ні ка, сходнага з вы

А. А. Разлуцкая, Інстытут гіс то рыі НАН Бе ла
русі, ма лод шы на ву ко вы супрацоўнік аддзела за
ха ван ня і вы ка рыс тан ня археалагічнай спад чы
ны (г. Мінск)

Новыя даныя аб ахвярных жы вё лах з курганоў Полацкай зямлі
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драй, Cf. Lutra lutra. На костках выдры (?) на зі ра юц
ца сляды вокіслаў ка ля ро ва га металу [1, с. 91]. 

Бірулі (Парэчча), кур га ны могільнік, раз меш ча
ны на вы со кім беразе возера Медзазол, ка ля аднай
меннай вёс кі Докшыцкага ра ё на Віцебскай вобласці. 
Дас ле да ва лі ў 1938–1939 гг. Га лу бо ві чы, у 1971 г. –  
А. Р. Міт ра фа наў, з 2005 г. – А. В. Вайцяховіч. Пом
нік у сучасным ста не налічвае 115 насыпаў, датуец
ца Х–ХІІ стст. Нек ро паль быў заснаваны на се ль ніц
т вам полацкасмаленскіх кры ві чоў, у канцы Х – па
чатку ХІ ст. фік су ец ца пра нік нен не ў рэгіён хва лі 
славянскага рассялення [2, с. 223].

Рэшткі ах вя рап ры на шэн няў жывёл знойдзены  
ў ся мі кур га нах (даследаванні А. В. Вай ця хо ві ча). 
Для бо ль шай відавочнасці ві да вая разнастайнасць 
і ста тыс ты ка зной дзе ных матэрыялаў па ка за на  
ў табл. 1. У пад кур ган ным спа лен ні мужчыны, якое 
было дас ле да ва на ў 2007 г., зной дзе ны рэш т кі ко
стак рачнога бабра, ку ні цы, ліса і буй ной рагатай 
жывёлы. У 2008 г. сярод рэшткаў ня поў най крэ ма
цыі адразу двух індывідаў ідэн ты фі ка ва ны рэш т кі 
дзвюх асоб ных птушак сямейства Ку ры ных, кос т кі 
ніжняй часткі тушкі ку ні цы, фрагмент стапы ліса, 
кос т кі з розных аддзелаў шкілета свін ні хатняй.

Табліца 1. Рэшткі ахвярных жывёл і птушак з пахаванняў на курганным могільніку Бірулі Докшыцкага раёна. 
Раскопкі А. В. Вайцяховіча 2007–2011 гг. Вызначэнне А. А. Разлуцкай 

Від/год, курган 
косткі/асобіны 

анатамічны  
склад, дадаткі

2007 г.,
спаленне  
мужчыны  

пад курганам

2008 г.,
няпоўнае спаленне 

двух чалавек

2010 г., курган  
№ 104, крэмацыя

2010 г., курган 
№ 9, крэмацыя

2011 г., 
курган № 17

2011 г., 
курган № 68,

інгумацыя

2011 г., 
курган 
№ 112

Уся
го

Птушка Aves 1 дробная – 2 трубчатыя 
косткі, 
вадаплаўная

6 (лапатка, 
пазванкі, 
трубчастыя)

3 (плеча
вая, локце
вая косткі)

– –
12

Сямейства 
Курыныя 
Galliformes

– 3 асобіны – – – – –
3

Заяц  
Lepus lepus

– – 1 галёначная; 
дарослая асобіна

– – – – 1

Рачны бабёр 
Castor fiber

– 1 плечавая; 
маладая асобіна

– – – – – 1

Куніца  
Martes sp.

5 (локцевая, 
прамянёвая, 
2 вялікія га
лёначныя, 
фаланга)

3 (вялікая галё
начная, тазавая, 
рабро)

– – – – –

8

Куніцавыя 
Mustelidae

– – 1 пазванок хва
ставы

– – – мех  
з адной 
асобіны

2

Ліс звычайны 
Vulpes vulpes

5 (пазванок 
шыйны, та за
вая, І і ІІІ фа  
лангі)

1 (плюсна ІІІ); 
асобіна, ста
рэй шая за 1 год

– – – – –

6

Свіння хатняя 
Sus scrofa 
domestica

– 4 (сківіца ніж
няя, рабро, 
вя  лікая галё
нач ная)

23 (пазванкі, 
рэбры, тазавы 
пояс); паў да
рос лая асобіна* 

3 (кут ніж
няй скі ві цы)
слаба абпа
леныя

– – –

30

Каза  
Capra hircus

– – – 4 (прамянё
вая і вя лі кая, 
галёначная 
кост кі, паз
ванок, за
плюсна)

2 (сківіца,
плюсна);
дарослая 
асобіна

– –

6

Авечка  
Ovis aries

– – 6 (рэбры, зуб 
маладой асо
біны, косці 
ка нечнасцей)**

3 (рабро ІХ, 
2 фрагменты
сцягновай 
косткі)

– 20 (галава, скі
ві цы, метапо дыі 
астрагал, гру
дзіна, рэбры); 
бязрогая асо бі
на, рост у хол
цы 58,1 см

–

29
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Курган № 9. У пахаванні па абраду крэмацыі 
зной дзе ны доб ра перапаленыя косткі птушак, ка зы, 
авеч кі, буйной рагатай жы вё лы. 

Курган № 17. У 2011 г. ся род крэмацыі вы яў ле
ны рэшткі кос так крыла птушкі, а таксама га ла вы 
і на гі ка зы.

Курган № 68. Раскапаны ў 2011 г. У пахаванні 
па аб ра ду ін гу ма цыі на аддаленні ад ног па ха ва на
га за фік са ва ны добра за ха ва ныя рэшткі, верагодна 
бязрогай дарослай асобіны авеч кі, у тым ліку кос т 
 кі чэ ра па з вер х няй сківіцай, абедзьве ніж нія па 
ш чэн кі, рэбры, паз ван кі, грудзі на, косткі канечнасцей 
добрай за ха ва нас ці (мал. 1). Пясцевая поў  ная костка 
авечкі мае даўжыню 119 мм, згодна з каэ фіцыентам 
4,89 дзеля ад наў лен ня рос ту [8, s. 155–158], жывёла 
мела ў холцы 58,1 см. 

Курган № 104. Вывучаны ў 2010 г. утрымліваў 
па ха ван не па аб ра ду крэмацыі. Сярод яе рэш т каў 
вы яў ле ны фасіліі зайца, ку ні цы, птушкі, авечкі і каня 
хатняга. Ак ра мя таго, звярнулі на сябе ўва гу не аб
па ле ныя шмат лі кія ў па раў нан ні з іншымі відамі 
рэшткі кос так свінні хат няй (30 фраг мен таў) і раб
ро авечкі. Так са ма зной дзе ны слаба перапаленыя 
рэшт кі свін ні хатняй і 19 фраг мен таў адной лапаткі 
буйной ра га тай жы вё лы.

Бачым, што ах вя рап ры на шэн не жывёл у гэ
тым вы пад ку ра бі ла ся двойчы: перад крэмацыяй 
і пас ля яе змяш чэн ня на месцы па ха ван ня па
мерлага. 

Курган № 112. Да ле да ва ны ў 2011 г. Археола
гу тра пі ла ся ўні ка ль ная для пахавальных ся рэд
невяковых пом ні каў Полацкай зям лі знаходка: пад 
насыпам у пяс ча най праслойцы знойдзена фут ра ад
ной упа ля ва най жы вё лы ся мей с т ва Куніцавых Mus
te li dae. Дак лад нае відавое выз на чэн не на пе радзе, 
але мож на сказаць, што па складу фут ра, яго якасці  
і ко ле ры, гэта была куніца ці собаль. Кан су ль та цыі 
праводзіў А. В. Вай ця хо віч са спе цы я ліс та мі з Ін с 

 ты ту та заалогіі НАН Беларусі і на ву коў ца мі з ка
фед ры Бе ла рус ка га дзяржаўнага тэх на ла гіч на га уні
вер сі тэ та. Захаванасць асцявых і пухавых валос до
брая, нават яш чэ добра бачны на сы ча ны цемнару
ды колер футра.

Такім чынам, зафіксавана, што на дастаткова ба
га тым па ха ван ня мі з ахвярапрынашэннямі мо гі ль
ні ку Бірулі, у якасці ры ту а ль ных жывёл вы ка рыс
тоў ва лі ўсіх хатніх капытных, прычым не толь кі 
га ло вы і ногі, але і каш тоў ныя ў харчовых адносі нах 
цэнныя мяс ныя часткі туш. 

Птушкі браліся на ах вя ры як вадаплаўныя 
Anatidae, так і Ку ры ныя Galliformes, у асноўным іх 
кры лы і ногі. Грызуны Rodentia (заяц, бабёр рач
ны) прад с таў ле ны кос т ка мі канечнасцей, Кунцавыя 
Mus telidae і ку ні ца часцей трап ля лі ў пахаванні 
ў выглядзе лапак, фраг мен таў ног, упершыню ат ры
ма на футра з цэлай жы вё лы.

Курганны могільнік Міл ты Мядзельскага раё
на Мін с кай воб лас ці. У 1992–1993 гг. дас ле да ваў ся 
рас коп ка мі В. Н. Рабцэвіча, А. Н. Плавінскага. Да
таваны Х – па чат кам ХІ ст. Могільнік скла да ец ца  
з дзвюх групп [6, c. 122–123]. 

Першую группу выявіў Я. Г. Звяруга каля даро
гі На гаў кі–Дзя гі лы, за 1,5 км на поўдзень ад На га
вак. У гэ тай групе на ліч ва ец ца 36 насыпаў. З да сле
даваных кур га ноў патрэбны нам матэрыял зной  дзе
ны ў 1992 г. ў кур га не № 13. Рэшткі ахвярных жывёл 
зной дзе ны шляхам пе ра бор кі сярод крэ мі ра ва ных 
касцей ча ла ве ка.

Другая курганная група мо гі ль ні ка Мілты, вы
яў ле ная эк с пе ды цы яй БДУ, знаходзіцца на дру
гім кі ла мет ры дарогі з Нагавак у Мілты і налічвае  
28 на сыпаў. У 1993 г. у гэтай группе былі дас ле да
ва ны 2 кур га ны, у ка лек цыі ма тэ ры я лаў з раскопак 
двух па ха ван няў у кургане № 1, сярод крэ мі  ра ва ных 
рэшткаў людзей вы яў ле ны раз нас тай ны археаза а ла
гічны ма тэ ры ял. Відавы і ана та міч ны склад ідэн

Від/год, курган 
косткі/асобіны 

анатамічны  
склад, дадаткі

2007 г.,
спаленне  
мужчыны  

пад курганам

2008 г.,
няпоўнае спаленне 

двух чалавек

2010 г., курган  
№ 104, крэмацыя

2010 г., курган 
№ 9, крэмацыя

2011 г., 
курган № 17

2011 г., 
курган № 68,

інгумацыя

2011 г., 
курган 
№ 112

Уся
го

Буйная рага
тая жывёла 
Bos taurus br.

3 (зубы жа
вальныя); 
паўдарослая 
асобіна

– 19 (лапатка)
сла бы абпал!

6 (сківіца, 
зуб), 5–6 
месяцаў

– – –

28

Конь Equus 
caballus

– – 6 (задняя канеч
насць з капыт
най фалангай, 
пазванок); ся
рэднетонкано
гая асобіна

– – – –

6

Разам: 16 12 56 22 5 20 1 132

  * Неспаленыя косткі.
** Адна рабрына не спалена.

Заканчэнне табл. 1
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Мал. 1. Рэшткі авечкі з раскопак ін гу ма цыі: 1 – верхняя скі ві ца; 2, 3 – галіны ніжняй сківіцы; 4, 5 – ме та по дыі; 6 – ас т ра гал. 
Курганны мо гі ль нік БіруліІ. Працы А. В. Вай ця хо ві ча. 2011 г.

ты фі ка ва ных рэшткаў ах вяр ных жывёл мо гі ль ні ка 
Мілты прэ зен та ва ны ў табл. 2.

Бачым, што згодна з прад с таў ле ны мі данымі,  
да ры ту а ль ных ахвяр у працэсе пахавання па мер
лых тра пі лі зад нія канечнасці зай ца, амаль уся 
туш ка рачнога баб ра (курган № 1, пахаванне 1), 
таз і пярэдняя ла па куніцы (курган № 13). Птушак 
пры но сілі ў ах вя ры часцей у выг лядзе крылаў, але  
ў пахаванні 1 кургана № 1 тра пі лі ся і рэш т кі гру
дзіны. У пахаванні 2 кургана № 1 могільніка ў 1993 г.  
ся род рэшткаў крэмацыі зной дзе ны фрагмент вя
лі кай галёначнай кос т кі зайца, 4 рэшткі дарослага 

са ба кі (пазванок, рэбра, два фраг мен ты плюсны), па
званок хат няй свін ні і 3 косткі паўдарослай асо бі ны 
казы – верхняя скі ві ца, маляр і рабро.

Хатнія капытныя ў ас ноў ным прадстаўлены 
кос т ка мі ту ла ва, сцягновымі, прамянёвымі, та за вы
мі, га лё нач ны мі косткамі, рэб ра мі. Толькі ад быка 
хатняга Bos taurus і каня ў пахаванні 1 кур га на № 1 
тра пі лі ся іза ля ва ныя зу бы.

Трэба зазначыць, што і ў ран ней здабытых на 
тэ ры то рыі По лац кай зямлі археалагічных ма тэ ры я
лах з дос ле даў ся рэд не вя ко вых курганных пахаван
няў былі за фік са ва ны рэшткі ахвярных жы вёл. Так, 
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на зна ка мі тым мо гі ль ні ку каля в. Ізбішча Лагой
скага ра ё на Мінскай воб лас ці, які быў ад к ры ты  
М. І. Лашанковым ў 1980 г. і дас ле да ваў ся ў 1987–
1989 гг. В. У. Ка зе ям, а у 1990 г. – Г. В. Шты ха вым, 
падчас вызначэння па ле а ан т ра па ла гіч на га ма тэ
ры я лу польскім ву чо ным А. Маліноўскім згаданы 
без падрабязнага апісання рэшткі кос так сабакі  
ў кургане № 36, кос т кі каня – ў курганах № 37, 68, 
а так са ма косткі «ад тушы казла» – у кур га не № 99 
[7, c. 7–32].

Курганны могільнік Па гош ча Браслаўскага ра ё
на Мін с кай вобл. знаходзіцца за 0,5 км на паў д нё вы 
ўсход ад эпанімнай вёс кі Опсаўскага с/с, на ўсходнім 
бе ра зе воз. Бяржонка. Ён быў дас ле да ва ны М. А. Пла
він с кім у 2005–2008 гг. [5, c. 56–58]. Пачатак фун к
цы я на ван ня некропаля аўтар рас ко пак звязвае  
са з’яў лен нем у Брас лаў с кім Паазер’і носьбітаў ку
ль ту ры пскоўскіх доў гіх кур га ноў, што прыпадае 
на першую чвэрць І ты ся ча год дзя н. э. Бо ль шасць 
насыпаў належыць да дру гой па ло вы–канца Х – па
чатку пер шай паловы ХІ ст. [5, c. 55].

У 2006 г. у кургане № 6 у ма це ры ко вай яме было 
зной дзе на пахаванне жан чы ны (Х ст.). Ра зам з па
мерлай зной дзе ны сціплыя рэшткі ахвяр жы вёл. 

Так, вызначаны 7 костак пту шак, у тым лі ку адна 
ад прад с таў ні ка сямейства Курыных, і кач ка. Такса
ма зной дзе ны фрагмент пту шы на га чэрапа, які не 
быў пе ра па ле ны, значыць, быў пак ладзе ны пазней 
на спаленыя рэшткі пас ля заканчэння абраду крэ ма
цыі. Па доб ную з’яву мы згад ва лі вы шэй ў адносінах 
да рэшткаў свін ні і авечкі ў кур га не № 104 з рас ко
пак А. В. Вай ця хо ві ча у 2010 г. на мо гі ль ні ку Бірулі 
Док шыц ка га раёна.

Дробная рагатая жывёла (казаавечка без дзя
лен ня) прад с таў ле на двума дыяфізамі пра мя нё вай 
кос т кі і раб ром. Каза таксама бы ла прынесена ў ах
вяру ка вал кам грудзі ны, якая захаваліся ў выг лядзе 
не пе ра па ле ных фраг мен таў 5га груднога рабра да
рослай асо бі ны.

У кургане № 7 (раскопкі 2006 г.) выяўлена ба
га тае ах вя рап ры на шэн не са стракатым наборам 
па ляў ні чых і хатніх відаў жывёл (табл. 3): вялікая 
вадаплаўная птуш ка – 6 рэшткаў, вавёрка звы
чай ная Sciurus vulgaris – 2 та за выя кос т кі, заяц 
Lepus sp. – 5 рэшткаў, у тым ліку скі ві ца ніжняя, 
рабро, пра мя нё вая і вялікая га лё нач ная кос т кі, плюс
на). Куніца Martes sp. прадстаўлена плечавой і 3й фа
лан гай. Свіння хатняя – 4 косткі ад асобіны старэй

Табліца 2. Рэшткі ахвярных жывёл і птушак з пахаванняў на курганным могільніку Мілты 
Мядзельскага раёна. Х – пачатак ХІ ст. Раскопкі В. Н. Рабцэвіча, А. М. Плавінскага 1992–1993 гг.  

Вызначэнне А. А. Разлуцкай

Від/год/курган/косткі
асобіны, часткі шкілета, дадаткі

1992 г.,
курган № 13, спаленне

1993 г.,
курган № 1, пахаванне 1, спаленне

1993 г.,
курган № 1, пахаванне 2, спаленне Усяго

Птушкі Aves 
(Galliformes, Anatidae)
Курыныя, Качыныя

– 10 (крылы, грудзіна) – 10

Заяц Lepus sp. – – 1 (вялікая галёначная кост
ка; Tb)

1

Заяцрусак  
Lepus europaeus

– 6 (3 фрагменты галёначнай 
косткі, таз, рабро; Tb, Plv, Cos)

– 6

Рачны бабёр 
 Castor fiber

– 12 (разцы,пазванки, рэбры;  
3 Dent,Vert,Cos)

– 12

Куніцавыя Mustelidae – 1 сцягновая; F – 1
Куніца Martes sp. 4 (прамянёвыя 

косткі, таз; R, Plv)
– – 4

Сабака  
Canis lupus familliaris

1 (сцягновая; F) 10 (сківіца ніжняя, рэбры, пра
мянёвая і галёначная косткі, 
фа ланга; Md, Cos, R, Tb, Ph)

4 (рабро, пазванок, плюс
ны; Cos, Vert, Mtt)

15

Свіння хатняя  
Sus scrofa domestica

– 16 (рэбры,пазванкі, галёначная 
костка; Cos,Vert,Tb)

1 (пазва нок; Vert), паўда
рос лая асобіна

17

Каза Capra hircus – 1 (рабро; Cos) 3 (верхняя і ніжняя сківіцы, 
рабро; Mx, Md, Cos)

4

Авечка Ovis aries 2 (пазванок, таз;  
Vert, Plv)

16 (косці галавы, тулава, таз, 
задняя нага; Cr, Dent, Cos, Plv, Tb)

– 18

Буйная рагатая жывёла
Bos taurus

1 (сківіца ніжняя; Md) 3 (зубы, сцягно; D, F) – 4

Конь Equus caballus – 3 (разец ніжні, сківіца, 
прамянёвая костка; I2, Md, R)

– 3

Разам: 8 78 9 95

З а ў в а г а. Cos, Cr, D, Dent, F, I2, Md, Mtt, Mx, Plv, R, Tb, Vert – скарочаныя лацінскія назвы костак.
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шай за 1 год, у тым ліку 2 рабрыны, пазванок, плюс
на); каза – 6 костак (галава, таз, задняя ка неч насць, 
уключаючы ка пыт ца вую фалангу); авечка шы ро
ка прад стаўлена – 16 рэш т каў ад дзвюх асобін, ме на
ві та фраг мен та мі галоў, тазавых кос так і ка неч нас

цей); буйная рагатая жы вё ла – 1 рабро. Та кім чынам, 
ба чым, што ў кургане № 7 ад каш тоў ных, гас т ра
на міч на цікавых час так туш жывёл [8, s. 11, 46, 48, 
195] ах вя ра ва лі не толькі хатнюю жы вё лу, але нават  
і час т ку ўпа ля ва на га зайца.

Табліца 3. Рэшткі ахвярных жывёл і птушак. Курганны могільнік Пагошча Браслаўскага раёна 
Віцебскай вобласці. Другі культурна-храналагічны гарызонт. Другая палова Х – першая палова ХІ ст.1 

Раскопкі М. А. Плавінскага. Вызначэнне А. А. Разлуцкай 

Від/курган, анатамічны склад
2006 г.,

курган № 6, жаночае пахаванне  
ў яме на мацерыку

2006 г.,
курган № 7 Усяго

Птушкі Aves 7 (1 курыца, 1 качка, 1 фрагмент 
чэрапа не перапалены!)

6 трубчастых костак 13

Вавёрка звычайная  
Sciurus vulgaris

– 2 тазавыя косткі (Plv) 2

Заяц Lepus sp. – 5 (ніжняя сківіца, рабро, вялікая галёнач
ная костка, плюсна; Md, Cos, Tb, Mtt)

5

Куніца Martes sp. – 2 (плечавая костка, ІІ фаланга – пярэдняя 
лапа; H, IIPh)

2

Свіння хатняя  
Sus scrofa domestica

– 4 (сківіца ніжняя, рэбры, пазванок; Md, 
Cos, Vert)

4

Каза Capra hircus 2 (рабро, пазванок груднога аддзела; 
Cos2, Vert), неперапаленыя

6 (фрагмент чэрапа, рог; Cran, Corn) 8

Авечка Ovis aries 2 (прамянёвая костка, рабро; R, Cos) 16 (фрагмент ліцавога чэрапа, глазніца, 
скі віца ніжняя, прамянёвая костка, таз, 
галёначная костка; плюсна; Cran.viscer., 
Md, R, Plv, Tb, Mtt)

18

Казаавечка (без дзялення) 
CapraOvis

2 (прамянёвая костка, рабро; R, Cos) – 2

Буйная рагатая жывёла  
Bos taurus br.

– 1 (рабро; Cos) 1

Разам: 13 42 55

З а ў в а г і. 1 Corn, Cos, Cran, H, Md, Mtt, Ph, Plv, R, Tb, Vert – ска ро ча ныя лацінскія назвы костак.
                                  2 На курганным могільніку Па гош ча М. А. Плавінскім ў кур га не № 9 выяўлены багатыя ма тэ ры я лы, 

да та ва ныя прыб ліз на VII ст. і ад не се ныя да першага культурнахра на ла гіч на га гарызонту іс на ван ня некропаля. Хра
на ла гіч на ма тэ ры я лы кургана № 7 знаходзяцца паза межамі пра па на вай тэмы пуб лі ка цыі, але ўсё ж такі трэ ба зга даць 
нас туп ныя кароткія звесткі аб захаваных рэштках ры ту а лу, што адбыўся. У кургане № 9 былі крэ мі ра ва ны косткі 
ча ты рох ча ла век, крэмацыю суправаджалі ах вя рап ры на шэн ні шырокага спек т ра дзікіх і хат ніх відаў жывёл і ін шых 
істот: двух птушак, вавёркі, ку ні цы, зайца, нават зной дзе на ра ка ві на малюска, рэш т кі сабакі, свін ні, казы, не меней 
дзвюх аве чак і дзвюх кароў [5, с. 58–59].

Курганны могільнік Ня бы шы на Х–ХІ стст. зна
ходзіц ца ў Док шыц кім раёне Віцебскай воб лас ці.  
З 2007 г. ён вывучаецца А. В. Вайцяховічам.

У пахаванні па абраду крэ ма цыі, што дас ле да ва
ла ся ў 2007 г., сярод не поўнасцю спа ле ных рэштак 
да рос ла га чалавека зной дзе ны 23 рэшткі ахвярных 
жы вёл і пту шак. Менавіта птуш кам належала 12 ко
стак ад дзвюх кры лаў дзвюх розных асобін. Ідэн ты
фі ка ва ны 2 косткі ва вёр кі звы чай най Sciurus vulgaris 
(плечавая і пра мя не вая – ад пярэдняй лапкі), ікл  
і локцевая костка дарослай асо бі ны барсука Meles me
les. Авеч ка Ovis aries прадстаўлена па ло вай верх
няй правай сківіцы ад паўдарослай асобіны; свін ня 

хат няя Sus scrofa domestica, асо бі на ўзростам не бо
лей за 3 месяцы, – ніжняй пашчэнкай, 2мя ка вал
камі плюс ны і рабром; конь хатні Equus caballus – 
фрагментам пра мя нё вай косткі дарослай асобіны.

У кургане з крэмацыяй, дас ле да ва ным у 2011 г.,  
ся род рэш т каў чалавека зноў трапілася кос т ка зад
няй нагі зай ца (вялікая га лё нач ная), птушыная 
пра мя нё вая костка драпежніка ся мейс т ва Куні
ца вых Mustelidae, 2 плюс не вых косткі (фрагменты 
зад няй лапы) бурага мядз ведзя Ursus arctos, рабро 
авечкі Ovis aries, 26 добра за ха ва ных, у сла бай сту
пені абпаленых рэшткаў ка ня Equus caballus (мал. 2). 
Ся род рэш т каў удалася вызначыць фраг мен ты 
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скі ві цы дарослай–ста лай асобіны, пазванкі, рэб ры, 
ла пат ку, локцевую і вя лі кую га лё нач ную кост кі ка
ня. У ах вя ра ван не трапіў нават і промень плаў ні ка 
ры бы (мал. 2).

Вынікі. На падставе прад с таў ле ных матэрыялаў 
ін дэ фі ка ва ных рэшткаў жывёл і пту шак з раскопак 
кур га наў на мо гі ль ні кахх Бірулі, Нябышына, Звяз
да, Пагошча, Міл ты бачым, што ў ах вя ру падчас па
ха ван няў па мер лых у курганах прыносілі птушак, 
гры зу ноў, разнастайных дра пеж ні каў і ўсе віды га
даваных у тыя ча сы хатніх жы вё л. Трэба адз на чыць, 
што на прапанаваным не ве ль мі шмат лі кім колькас
на, але да во лі шы ро кім тэрытарыяльна і раз не се ным 

у часе ар хе а за а ла гіч ным матэрыяле, што суп ра ва 
д жае рытуалы па ха ван няў, бачна поў ная ад сут насць 
рэшткаў дзікіх ка пыт ных. Менавіта рэшткамі ка пыт
ных паляўнічых жы вё л на сы ча ны культурныя ад 
 к ла ды ся рэд не вя ко вых гарадоў і фе а да ль ных зам
каў, на ват звычайных се ль с кіх паселішчаў. Удак
лад няць гэ тую ры су пахавальнага абраду трэ  ба 
бу дзе на працягу да лей шых пад ра бяз ных да сле
да ванняў ма тэ ры я лаў з крэмацый і інгумацый, 
што паходзяць з курганных мо гі ль ні каў. Нам зда
ецца маг чы мым патлумачыць адзначаную вы шэй  
з’я ву і разгля даць яе як ілюс т рацыю ўстанаўлен 
ня да па ляў ні ч ых аб ме жаванняў і рэг ла мен та цыі 

Мал. 2. Рэшткі ахвярных жы вёл з крэмацыі: 1, 2 – мядз ведзь бу ры; 3–5 – барсук; 6 – прамень плаў ні ка ры бы; 7, 8 – авечка; 
9–11 – заяц; 12–18 – слаба абпаленыя кос т кі каня. Курганны могільнік Ня бы шы на. Пра цы А. В. Вай ця хо ві ча. 2011 г.
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на здабычу каш тоў ных і не аб ходных для жыц
цезабеспячэння відаў дзі кіх ка пыт ных у працэсе 
ўста ля ван ня адмі ністра цый ных, ран недзяр жаў
ных утварэнняў на тэ ры то рыі фар мі ра ван ня По
лацкай зям лі. 

З цягам часу, па меры стварэння ад мі ніс т ра
цый на га і дзяр жаў на га ўпарадкавання ладу жыц ця 
на се ль ніц т ва, пранікнення хрыс ці ян кай ідэалогіі  
ва ўсе сфе ры і выцяснення паганскіх рыс з па ха ва ль  
ных ры ту а лаў, ах вя рап ры на шэн ні жывёл набываюць, 
ві даць, ру ды мен тар ны характар. Па ха ван ні, якія да
туюцца ХІ ст., ут рым лі ва юць значна бяднейшы 

на бор ахвярных жывёл і нават хат нія ві ды ўжо па
чынаюць быць прад с таў ле ны не каш тоў ны мі, амаль 
не я до мы мі часткамі туш [8]. Ах вя ра ван ні жы вёл, 
верагодна, ужо па чы на юць пры но сіць нібыта «ха
ваючыся», час ад часу, што па каз вае на паступовы 
ады ход ры ту а лу пакладання на пах ва ль ны кас цёр, 
ці ў ма гі лу кавалкаў жывёл, пту шак, рэптылій пад 
уздзеяннем пас ту по вай, няўхільнай хрыс ці я ні за
цыі земляў паў ноч най Беларусі [4, c. 4]. Гэтыя зрухі 
адбіліся на складзе і ві да вой разнастайнасці ар хе а
за а ла гіч ны га матэрыялу з па ха ва ль ных комплексаў 
Полацкай зям лі.
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Падчас вывучэння кор пу са «В» былога по лац
ка га езуіцкага ка ле гі у ма былі знойдзены фраг мен
ты каф лі з нез вы чай ным ан т ра па мор ф ным малюн
кам. Гэты кор пус уз ведзе ны на рэштках «сціплага 
калегіума» апош няй трэ ці XVII – пачатку XVIII ст. 
Бу даўніцтва адбывалася ў ся рэдзі не XVIII ст. адна
часова з уз вядзен нем трох па вяр хо ва га будынка кар
пу соў «А», «Б», «Г», таму самі езу і ты наз ва лі гэты 
корпус у па мяць аб па пя рэд ніх каменных па бу до вах 
«стары калегіум» [1, с. 72; 2, с. 203].

Усе печы «сціплага ка ле гі у ма» пры будаўніцтве 
ся рэдзі ны XVIII ст. былі разбураны, а кафля ад
ной з пе чак скінута як засыпка скля пен ня падва
ла і па мяшканняў пер ша га паверха корпуса «В»  
[1, с. 75–76]. Усе зной дзе ныя кафлі па стылі арна
мен тацыі былі па пя рэд не да та ва ны пачаткам–ся
рэдзі най XVII ст., бо яны па ходзі лі з яш чэ больш 
старажыт ных драў ля ных будынкаў калегіума, за
гі нуў шых пры вялікім пажары 1643 г. [2, с. 203]  
і раз бу ра ных паз ней падчас рускапольскай вай
ны 1654–1667 г. Рэшткі цагляных су та рэн няў гэтых 
даваенных па бу доў, верагодна, і былі прасочаны  
ў струк ту ры падвалаў як «сціплага ка ле гі у ма» апош 
няй трэці XVII – па чат ку XVIII ст. [1, с. 72–75], так 
і ў структуры менавіта корпуса «В» (старога ка ле гі
у ма), уз ведзе на га ў сярэдзіне XVIII ст. Вя до ма, што 
падчас рускапольскай вайны 1654–1667 гг. езу іц кія 
ма ён т кі бы лі разрабаваны і спалены, а саміх езу і
таў адлоўлівалі і знішчалі як цар с кія ратнікі, так  
і пра вас лаў ныя палачане, помсцячы за крыў ды. Тыя 
з езуітаў, што прыйшлі пас ля вяртання Полацка  
ў склад Рэ чы Пас па лі тай, найперш пачалі збі раць 
на папялішчах для ад наў лен ня кляштара і калегіума 
ўвесь будаўнічы ма тэ ры ял, у тым ліку каф лю і цэ
глу. Гэтыя абставіны так са ма тлу ма чаць і тое, чаму 
час т ка сцен «сціплага ка ле гі у ма» пас ля вайны была 
ўзведзена ў тэх ні цы лускаватай двух пан цыр най 
му роў кі, якая выйшла з ужытку ўжо у ся рэдзі не 
XVII ст. [3, с. 86]. Зра зу ме ла, што і печы «сціплага 
ка ле гі у ма» будавалі з розначасовай і роз на тыповай 
кафлі другаснага ка рыс тан ня. 

У выніку даследаванняў кор пу са былі знойдзе
ны два віды каф лі з выявамі людзей. Сабраныя 
фраг мен ты да во лі дакладна і поў на дазволілі не 
толькі рэ кан с т ру я ваць памеры кафлі, але і пра ктычна 
цал кам ад на віць выяву на ёй. Так са ма ста ла маг
чымым і ад наўленне ад ной з кутніх кафляў. Не
ш мат лі касць знойдзеных фраг мен таў гэ тай каф лі  
ў па раўнанні з іншымі, аз доб ле ны мі раслінным і ге а  
мет рыч ным арнаментам, даз ва ляе лі чыць, што ў аз даб 

лен ні печы ста ро га калегіума яны вы ка рыс тоў ва лі ся 
ў якас ці ўставак ці адзін ка вых радоў на га лоў ным 
фа садзе у спалучэнні з іншымі.

Першы від кафлі ўяўляе са бой блізкую да квад
ра та зя лё на па лі ва ную пласціну каля 20,7 × 22,5 см, 
рум па бы ла вы шы нёй каля 10 см (мал. 1). Выява 
зак лю ча на у ад наў с туп ную рамку шы ры нёй 6–8 мм. 
Побач з ёй была да дат ко вая тонкая рамка. Выява 
уяў ля ла сабой добра вя до мы Еван ге ль с кі сюжэт 
«Пакланенне вяш чу ноў». Няг ледзя чы на не вы со кі 
рэльеф малюнка, мастак ве ль мі доб ра і падрабяз
на паказаў усю аб с та ноў ку, у якой ад бы ва ец ца па 
дзея, і адзенне людзей, таксама аб ’ ём раз нап ла на
вых фігур і прад ме таў. Усе вы я вы рэалістычныя. 
Май с тар выразна перадаў эк с п рэ сіў насць і рух лю
дзей. Так, на пя рэд нім плане зна ходзяц ца Божая Ма
ці з Дзіцяці і св. Іо сіф. Пра чыс тая сядзіць на лаве (?) 
і пе ра дае ка ле нап ры хі ле на му Іо сі фуаб руч ні ку Дзі
ця, каб паказаць яго вяш чу нам. Каля ног Божай 
Маці стаіць па судзі на з вадой (?) для амавення. Іо сіф 
ап ра ну ты ў доўгую туніку (?), на яго галаве добра 
бач ны не вы со кі цыліндрычны капялюш (магерка?); 
па доб ныя капялюшы доб ра вядомы па гравюрах 
Ф. Ска ры ны. Дарэчы, выявы кас цю маў, вопраткі 
і іншых прад ме таў і бу дын каў спалучаюць ў сабе 
шмат гатычных і рэ не сан с ных эле мен таў [4, с. 9, 13]. 
Ры сы твару на выявах св. Ся м ’і невыразныя, бо каф
ля была пашкоджана як пры фар моў цы, так і падчас 
эк с п лу а та цыі.

Крыху далей знаходзяцца тры вяшчуны, якія 
то ль кі ўвайшлі ў памяшканне. Найбольш добра 
бач на фі гу ра за спіной св. Іосіфа. Мас так выдатна 
перадаў яго воп рат ку – плашчык да каленяў і аб
цяг ва ю чыя пар тыпан чо хі (кальцэсы), з прышытымі 
ску ра ны мі падэшвамі [5, с. 55, 71, 72]. Пад плашчом 
бачна кароткая кур т ка з ра ме нь чы кам. Усе тры вяш чу 
 ны знялі для вітання галаўныя ўбо ры – невялікія 
паўсферычныя ка пя лю шы кі з пампонамі і не вя лі кай 
апушкай. Звычайна яны ра бі лі ся з футра альбо тка
ні ны іншага ко ле ру. Шап кі падобнага кшталту доб
ра вя до мыя на працягу ста год дзяў. Такім чынам, гэ
тыя эле мен ты вопраткі людзей больш улас ці вы га
тычнаму кас цю му заможнага фе а да ла ці князя XV ст.  
[5, с. 56], але па доб ныя віды воп рат кі так са ма часта 
сустракаюцца і на гра вю рах Ф. Скарыны [4, с. 9, 13]. 
Веш чу ны толькі ўвай ш лі ў па мяш кан не і зараз  
ў глы бокай пашане ста яць каля са май сцяны. Ры
сы тва раў вешчуноў вельмі падобныя адзін да ад 
наго – невялікія вусы і ба род кі. Ад св. Сям’і іх ад дзя
ляе пле це ны загон з жывёламі, каля яко га сядзіць 

А. А. Салаўёў, На цы я на ль ны Полацкі гісто ры
каку ль тур ны музейзапаведнік, навуковы су 
п ра цоў нік на ву ко варэс таў ра цый на га аддзела  
(г. Полацк)
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на ла ве Божая Маці. Мас так выдатна паказаў малю
нак пля цен ня верхняй часткі загародкі і саму сцен
ку. Лёг ка прыз наць і жы вё лін – асла і карову.

Трэба некалькі слоў ска заць і аб інтэр’еры па
мяш кан ня. На заднім плане вельмі дэтальна па ка
за на сця на будынка, аркавы пра ём, дзверы, адхоны 
двух вакон з вуз кім прасценкам паміж імі і цаг ля
ная муроўка. Раз мяш чен не і ха рак тар выяў цаглін 
дазваляюць мер ка ваць, што мас так імкнуўся па ка
заць тычковую му роў ку. Ад нак най больш дэталёва 
ён паказаў ар на мен та ва ную пліткавую пад ло гу з квад 
ратных і прамавугольных плі так, якія  аз доб ле ны 
кругамі. Вы ка рыс тан не керамічных пад ло га вых плі
так ў жылых пабудовах у XVІ ст. Д. У. Дук лічыць 
ад мет най з’явай ў матэрыяльнай ку ль ту ры Полац
ка першай па ло вы XVІ ст. [2, с. 97]. Такім чы нам, 
можна мер ка ваць, што гэта інтэр’ер жы ло га дома 
гараджаніна сярэдняга дас тат ку. На карысць гэтага 
свед чаць як пліткавая ке ра міч ная пад ло га, так і за
гон для жывёлы. Тры маць ма ла дую жывёлу ў доме, 
ка лі бы ло вельмі холадна ўзімку, з’яў ля ла ся звычай
най практыкай як для гараджан, так і для вяс коў цаў, 
для гэ та га і будавалі часовую пле це ную за га род ку. 
Гэта ж дэ таль таксама падкрэслівала, што Хрыс
тос нарадзіўся ўзім ку, зна чыць у вельмі складаных 
і нес п ры я ль ных умовах.

Калі гаварыць менавіта пра кафлю, то адтуліны 
рум пы зна ходзяц ца не толькі зверху і зні зу, як звы
чай на ў кафлях, але і ў ба ка вых, больш кароткіх 
сценках рум пы. Звычайна даследчыкі лі чаць, што 

праз гэ тыя ад ту лі ны пра пус ка лі дрот для мацаван
ня каф лі пры будаўніцтве пе чы, але ад ту лі ны часам 
бываюць то ль кі паз на ча ны паг лыб лен ня мі, таму 
мож на меркаваць, што яны былі не аб ход ныя самім 
кафлярам, каб зруч ней было браць і вы цяг ваць спе
цы я ль ны мі кляшчамі гарачыя вы ра бы з горна. Да
рэ чы, ў сувязі з гэ тым трэба пры га даць гравюру  
Ф. Ска ры ны з выявай будаўнічай пля цоў кі. Апраца
ваныя ка мен ныя бло кі маюць не вя лі кія паг лыб лен ні 
у тарцах, якія ве ль мі падобны на адтуліны у каф
лях. Таксама па ка за на, як падобныя ка мен ныя бло
кі падымаюць на сцяну, за ціс нуў шы з двух бакоў 
спе цы я ль ны мі кляшчамі [4, с. 14]. Та кім жа чы нам, 
ве ра год на, выцягвалі пры аб па ле і каф лю з горна. 
Таксама з суп ра ць лег лых бакоў ёсць ад ту лі ны, пра
колатыя трэс кай, але прыз на чэн не іх невядома. Ве
ра год на, ў іх сапраўды ўстаўляліся трэскі пры ўму
роў ван ні кафлі ў люс тэр ка печы, каб пры высыханні 
апош няй яна не зварухнулася з месца. Вы шы ня рум
пы каля 10 см даз ва ля ла выкарыстоўваць кафлю як 
са мас той ны бу даў ні чы матэрыял для надстаўкі печы. 

Не менш цікавай была нас туп ная выява. Вон
кавы бок каф лі ўяўляў сабой пра ма ву го ль ную 
пласціну 21,0 × 18,5 см. Па яе краі была двухуступ
ная масіўная рам ка, далей – шырокая дэ ка ра тыў ная 
рамка, аз доб леная ве ль мі вы тан ча ным геаметрыч
ным ар на мен там. Па кутах у квадратах зна ходзі
лі ся разеткі, якія на гад ва лі ме та ліч ныя заклёпкі. 
Сваім выг ля дам малюнак гэтай кафлі на гад вае шпа
ле ру (мал. 2).

Мал 1. Кафля з сюжэтам «Пакланенне вяш чу ноў»
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Галоўная выява займала цэн т ра ль ную частку 
плас ці ны. Гэ та таксама вельмі вядомы па Еван гел
лі сю жэт «Маленне аб Чашы». Вы я ва мае невысокі 
рэльеф, але фі гу ры вучняў і Хрыста, іх воп рат ка 
прап ра ца ва ны ве ль мі дэ та лё ва. Мастаку з дапамо
гай дра пі роў кі адзення ўда ло ся вельмі эк с п рэ сіў на 
перадаць нап ру жа ную ат мас фе ру на ды ходзя чай ка
тас т ро фы. У правым куце, на ўзвыш шы, на заднім 
плане бачны ка ле нап ры хі ле ны Хрыстос. Не вя лі кія 
па ме ры фігуры Хрыста і палоска зям лі вылучаюць 
і ад да ля юць яго ад вучняў. А тыя знясіленыя за бы
лі ся ў цяж кім сне. Адзін спіць ў аб дым ку з дрэвам. 
Другі сядзіць на камені, пад пі ра ю чы галаву ру кой, 
змагаецца са сном. Трэці не выт ры маў і прыхіліўся 
да ўзвыш ша, на якім моліцца Хрыстос. Не вя лі кія 

памеры выяў не даз во лі лі па ка заць мастаку рысы 
іх твараў, але ў дзвюх фігур доб ра бачны ба ро ды.  
З Евангелля ад Марка мы ве да ем, што непасрэдна  
гэта былі Пётр, Марк і Іаан [6, с. 57, ст. 33, 37]. Да рэ
чы, апошні быў юнаком, са мым малодшым з трох, 
таму ён на выяве без барады. Менавіта ён больш 
за ўсіх тры маў ся, зма га ю чы ся са сном. 

Вельмі цікавым было аз даб лен не кутняй кафлі 
з вы я вай «Маленне аб Чашы». Яна скла да ла ся з па
ло вы сю жэт най пласціны і ўвагнутай нішы ў чвэрць 
круга. У ёй была скульптурная ба рэ ль еф ная выява 
ста ла га муж чы ны ў рэ не сан с ных строях. Мастак 
дас ка на ль на пап ра ца ваў. Высокія боты, ка рот кія 
штаны – ма ры на лы і ка рот кая куртка з арнаментава
най тка ні ны, вялікія круглыя гу зі кі і ля жа чы каўнер 

Мал. 2. Кафля з выявай «Маленне аб Чашы»
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сведчылі аб тым, што яго ўладальнік – вельмі за
мож ны чалавек. Гэты касцюм цал кам ад па вя даў 
заходнееў ра пей с кай модзе XVI–XVII стст. ад якой 
ім к ну лі ся не адставаць і бе ла рус кія магнаты і шлях
та. Да нас ён прый шоў праз Галандыю і Ні дэр лан
ды, якія ў той час, натхнёныя ідэ я мі Рэфармацыі, 
перажывалі рос к віт [7, с. 49]. Так са ма вельмі пад ра
бяз на паказаны рысы тва ру. Не вя лі кія вусы і бара
да, прычоска і карона. Дзіўна, але рук ску ль п ту ра 
не мае, хаця месца для іх ў ні шы было шмат. За пля
чыма муж чы ны рыскамі пазначаны плашч.

Застаецца невядомым, як выг ля да лі запаўненні 
вер х няй і ніж няй вуглавой кафлі, якія за вяр ша лі ву
гал сце нак печы.

Калі гаварыць пра кафлю, то адтуліны, зроб
ле ныя пальцамі, зна ходзяц ца ў бакавых сценках,  
а звер ху і зні зу яны былі праколаты трэс кай. Вышы
ня румпы (каля 10 см) дазваляла выкарыстоўваць 
каф лю як са мас той ны бу даў ні чы ма тэ ры ял для над
стаўкі печы. Так са ма з суп ра ць лег лых бакоў ёсць 
адтуліны, пра ко ла тыя трэс кай, але прыз на чэн не іх 
невядома. Ве ра год на, ў іх сапраўды ўстаў ля лі ся трэс
кі пры ўмуроўванні каф лі, каб пры вы сы хан ні печы 
яна не зва рух ну ла ся з месца.

Назіранні і параўнанні вы яў знойдзенай кафлі 
па ка за лі, што найбольш старэйшай з’яў ля ец ца выя
ва «Пакланенне вяш чу ноў». Яна спалучае рысы 
готыкі і рэ не сан су. Гатычныя элементы яс к ра ва 
бач ныя ў дэ та лях кас цю ма вяш чу ноў – доўгім плаш
чы і пан чо хах – ка ль цэ сах з прышыўнымі па дэш ва
мі. Рэнесансныя – ў рэ а ліс тыч нас ці выяў, дынаміцы 
руху. Вя до ма, што нават ў пер шай па ло ве XVII ст. 
працягваліся рэ не сан с ныя традыцыі, няг ледзя чы 
на тое, што набірала моц кон тр рэ фар ма цыя, удар най 
сілай якой былі езу і ты. Та кім чынам, верагодная да
та вы ра бу гэтай кафлі – канец XVI – XVII ст.

Кафля з выявай «Маленне аб Чашы» больш поз
няя. На ёй цал кам адсутнічаюць гатычныя эле мен
ты, але ве ль мі яскрава выс ту па юць элементы эпохі 
Рэнесансу і Барока (маньерыстычныя). Першыя вы
ра жа ны як у па бу до ве вы я вы, так і ў ды на мі цы руху, 
напружанасці фі гур, рэ а ліс тыч нас ці іх выканання. 
Дру гі мі (ры са мі ранняга Барока) з’яў ля ец ца прама
вугольная форма плас ці ны, на яў насць дадатковай 
дэ ка ра тыў най рам кі з вельмі вы тан ча ным геамет
рычным ар на мен там і двухуступная рамка па краі 
пласціны. Гэтым самым яна на гад вае кафлю з вы я
вай пешага во і на з Магілёва, датаваную ся рэдзі най 
XVII ст. [7, с. 50], але пра ма ву го ль ная дадатковая 
рамка по лац кай знаходкі даволі вы раз ная. Дзякую
чы невысокаму рэ ль е фу геаметрычнага ар на мен ту 
рамкі ў параўнанні з вон ка вай дву хус туп най рамкай 
і сюжэтнай цэн т ра ль най час т кай, менавіта на апош
няй канцэнтруецца ўвага. Звяртае так са ма на сябе 
ўвагу і шыкоўны рэ не сан с ны строй ску ль п тур най 
ба рэ ль еф най выявы мужчыны з кут ня га вы ра бу. 

Характар кас цю ма нагадвае вопратку мушкецёра  
з каф лі, якая бы ла знойдена на Вер х нім замку. Але 
на каф лі з ка ле гі у ма прыклад рэнесанснага строю, 
ве ль мі рас паў сюд жа на га ў другой па ло ве XVI – па
чатку XVII ст. Та кім чынам, гэтую кафлю можна да
та ваць першай па ло вай XVII ст.

Змест сюжэтаў гэтых каф ляў дазваляе мерка
ваць, што пер ша па чат ко ва з іх маглі быць збу да ва
ны над с таў кі пе чаў езуіцкіх драў ля ных касцёлаў. 
Першая згад ка пра бу даў ніц т ва касцёла паміж зам
кам і го ра дам адносіцца да 1582 г. [8, с. 209], але маг
чыма, што ў хуткім часе ён быў пе ра бу да ва ны альбо 
разбураны, бо зноў зга да ны ўжо ў 1636 г. [9, с. 4]. 
У той час Будакам быў збудаваны кас цёл на камен
ных крыптах. Гэ ты кас цёл загінуў у пажары 1643 г. 
[4, с. 203], потым ён быў зноў ад бу да ва ны і раз бу
ра ны падчас рус капо ль с кай вайны 1654–1667 гг.  
Па апош ніх назіраннях за стра тыг ра фі яй памяшкан
няў кор пу са «З», верагодна, рэш т кі гэтага кас цё ла 
могуць быць «пахаваны» пад яго паўднёвай част
кай. Гэта най больш ран нія згадванні драў ля на га 
касцёла езуітаў. Такім чы нам, ве ра год на, да пры
ведзеных дат (паміж 1582 и 1643 г.) можна пас п ра
ба ваць прывязаць выраб гэтых каф ляў. Для кафлі  
з выявай «Пакланенне вяшчуноў» ве ра год ныя ніж
няя і вер х няя мяжа іх вы ра бу 1582 і 1636 г., а для 
каф лі з вы я вай «Маленне аб Чашы» – 1636 і 1643 г. 
апа вед на, бо пасля па жа ру печы касцёла, магчыма, 
упер шы ню былі пакрыты кафляй з «дывановым 
арнаментам». Ме на ві та яна разам пласцінамі з езу іц
кай сімволікай зной дзе на ў плас тах, якія непасрэдна 
перакрылі рэш т кі ка мен ных падмуркаў кас цё ла.

Назіранні паказалі, што ўся дадзеная кафля 
сус т ра ка ла ся то ль кі на тэрыторыі калегіума аль бо  
ў не пас рэд най блізкасці да яе. Так, падобныя фраг
менты каф лі з сю жэ там «Маленне аб Чашы» бы лі 
сустрэты ў за сып цы скля пен ня над першым павер
хам корпуса «В». Зной дзе ныя кавалкі былі пак ры
ты белым ангобам. Так са ма ка вал кі падобнай кафлі 
знойдзены на вул. Стралецкай, 7 (на паў д нё вы захад 
ад корпуса «Е»).

Незвычайна дакладная прап ра цоў ка ску ль п тур
най выявы муж чы ны на кутняй кафлі даз ва ляе 
мер ка ваць, што гэта выява мо жа быць партрэтнай. 
Вя лі кас вец кі два ран с кі рэнесансны касцюм і на  
яў насць кароны даз ва ля юць мер ка ваць, што гэта 
можа быць вы я ва караля, ве ра год на, Стэфана Ба то
рыя – дабратворцы, аба рон цы і пат ро на полацкіх езуі
таў. Аднак гэ та версія патрабуе да дат ко вай пра вер кі.

Высновы. У выніку дас ле да ван няў корпуса «В» 
бы лі сус т рэ ты унікальныя сюжэтныя каф лі, да гэ
туль у По лац ку невядомыя. З’яў лен не падобных 
кафляў з еван ге ль с кі мі сюжэтамі, выявы якіх вельмі 
па доб ны на цар коў ныя аб ра зы, можа быць вынікам 
ім к нен няў езуітаў прыс та са вац ца да ва ро жа га для іх 
пра вас лаў на га га рад с ко га асяроддзя. Гэта таксама 
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мо жа сведчыць і пра ад ва рот ны ўплыў рэфармацыі 
на кон тр рэ фар ма цыю. Знаёмыя сю жэ ты павінны 
бы лі прыцягваць ўвагу палачан, перш за ўсё вучняў 
калегіума. На пад с та ве вышэйпрыведзеных на зі
ран няў можна меркаваць, гэтыя каф лі былі зробле
ны па спе цы я ль най замове для касцёла альбо ву чэб
на га па мяш кан ня. Най с та рэй шай з’яўляецца кафля 
з сюжэтам «Пакланенне вяш чу ноў». Выява но сіць 
рысы позняй го ты кі і рэ не сан су. Яна магла быць вы
раблена па між 1582 і 1636 г. На кафлі па ка за ны тага
часны інтэр’ер гра мадзян с кай пабудовы, што робіць 
яе вельмі каштоўнай крыніцай па вы ву чэн ні матэ

рыяльнай ку ль ту ры Полацка канца XVI – XVII ст.  
Дру гі від сюжэтнай кафлі крыху больш паз ней
шы – носіць рысы рэ не сан су і маньерызму (нават ба
ро ка). Час яе стварэння – прык лад на перыяд паміж 
1636–1643 гг., бо пазней ў моду пачаў ува ходзіць 
«дывановы арнамент». «Дывановай» кафляй разам 
са ста рой адбудоўваліся печы калегіума пас ля пажа
ру 1643 г. Цал кам да пуш ча ль на, што скульптурная 
ба рэ ль еф ная вы я ва мужчыны на яе кут нім экзэмпля
ры з’яўляецца пар т рэт най і належыць аднаму з пат
ро наў езуітаў ў По лац ку, нап рык лад Стэфану Бато
рыю. Гэтае мер ка ван не патрабуе да лей шай пра вер кі.
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Резюме

А. А. Соловьёв

Новые находки сю жет ных изразцов в По лоц ке

В статье приводится оп и сан ие сюжетных израз цов, вы яв лен ных при исследовании одного из кор пу сов быв ше го 
иезуитского кол лег иу ма в г. Полоцке. Изоб ра жен ия на изразцах носят еван гельский характер. Они от ра жа ют сю же ты: 
«Поклонение вещунов» и «Моление о ча ше» и датируются кон цом XVI – серединой  XVII в. Один угловой изразец ото
бражает, пред по лож и те ль но, пок ров и те ля ие зуи тов – короля Стефана Ба тор ия.

Summary

A. Soloviov

New Finds of plot tiles in Polotsk

Plot stove tiles from the excavations of a building of jesuits’ collegium are deseribed. The images on the tiles are of religions 
character. They represent a number of plots from New Testament. The tiles date from the end of the 16th – mid 17th c.

Паступіў 10.03.2011
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В. У. Мядзведзева, Ін с ты тут гісторыі НАН Бе
ла ру сі, на ву ко вы супрацоўнік аддзела за ха ван ня  
і вы ка рыс тан ня археалагічнай спад чы ны, канды
дат гіс та рыч ных навук (г. Мінск)

Культура ся рэд невякова га насельніцтва По лац ка  
(на аснове касцярэзнай выт вор час ці)

Культура насельніцтва По лац ка сярэдневякова
га пе ры я ду ве ль мі багатая і разнастайная. Роз ныя 
яе ас пек ты можна прасачыць на матэрыялах кас
цярэзнай выт вор час ці, якая была дастаткова раз ві
та ў ХІ–ХVII стст. Прад ме ты, што характарызуюць 
культуру, ад но сяц ца да ка тэ го рый ін тэ лек ту а ль ных 
лагічных гульняў і за баў, му зыч ных інструментаў, 
вы ра баў дэкаратыўнапрыкладнога мас тац т ва.

Да інтэлектуальных ла гіч ных гульняў нале
жаць шах ма ты, шаш кі і кубікфішка. У Полацку 
пры ар хе а ла гіч ных даследаваннях вы яў ле на 12 аб
страктных умоў ных шах мат у выглядзе ге а мет рыч
ных фігур. У ка лек цыі ма юц ца ўсе фігуры, акрамя 
каня: 2 каралі, 3 ферзі, 1 фраг мент ферзя (?), 1 лад дзя,  
2 сланы, 3 пешкі, якія ўяў ля юць фі гу ры новага 
ўзо ру ХІІІ–XVII стст. Новы тып шахмат ат ры маў 
асаблівае распаўсюджванне ў ХІ ІІ–ХІV стст., калі 
шах ма ты ў ас ноў ным выраблялі на такарным стан
ку, што дало магчымасць пас ко рыць пра цу рамес
нікаўкас ця рэ заў.

Два каралі знойдзены пры ар хе а ла гіч ных да 
с ле да ван нях С. В. Тарасава. Адзін кароль вы яў ле
ны на Вя лі кім пасадзе ў 1987 г. (мал. 1: 1). Вышыня 
фігуры 7,2 см, ас но ва дыяметрам 2,6 см. Шах ма та 
цэлая, доб рай за ха ва нас ці, вы та ча на з рогу на такар
ным станку і скла да ец ца з круг лай асновы, ад якой 
уздымаецца кар кас з раз меш ча ны мі на ім трыма 
вялікімі яру са мі, двума кальцавымі пе рах ва та мі. 
Ніжні ярус зроблены ў выг лядзе паўсферы, ся рэд
ні – цы лін д рыч най формы, а апошні ярус за вяр ша ец
ца па да бен с т вам кароны. Уся фі гу ра ўпрыгожана 
цыр ку ль налінейным арнаментам, за ха ва лі ся нават 
сляды ін к рус та цыі жоў тым металам (золата?). Аўтар 
рас ко пак да та ваў фігурку канцом ХVI – пачаткам 
ХVII ст. і палічыў яе за ферзя. Але ўсе ба ко вы раз
г ляд шахматы дазваляе кан с та та ваць, што гэта ка
роль – першая фі гу ра шахматнага на бо ру. На ка
рысць гэтага сведчыць увесь яе выг ляд: скла да ец ца 
з трох вялікіх яру саў, што характэрна толькі для фі
гур ка ра лёў, а завяршэнне ў выг лядзе кароны зды
мае ўсялякія сум нен ні. Вялікія памеры, упры га жэн
не ар на мен там і ін к рус та цы яй толькі пацвярджаюць  
ін тэр п рэ та цыю шахматы як фігуры караля. Ад да ле
на падобная фі гур ка вя до ма з раскопак Пскова, дзе 
яна да ту ец ца ХVI–ХVII стст. [9, с. 46, мал. 11: 1].

Другі шахматны кароль зной дзе ны ў 1993 г. 
на Вер х нім зам ку (мал. 1: 2). Зроблена фігура з рога 
на та кар ным станку, добра за ха ва ла ся і мае вышы
ню 6,5 см, ды я метр асновы 2,6 см. На круг лай асно
ве вы шы нёй 0,8 см раз меш ча ны 2 масіўныя ярусы, 

якія падзе ле ны 3 па яс ка мі. Далей уз вы ша юц ца 2 не
вялікія ярусы з пе рах ва там з 4 паяскоў, а завяршае 
кан фі гу ра цыю сплюшчаны круг з ад ным поясам. 
Аўтар раскопак лі чыць гэ ту фігуру «каралевай» 
(ферзём) і датуе яе ХVI–ХVII стст. Але, на на шу 
думку, гэта так са ма кароль, толькі ін ша га шах мат
на га камплекта. Аб гэтым свед чаць памеры фігуры, 
ко ль касць ярусаў і вышыня асновы. Зроб ле на шахма
та ў ана ла гіч ным сты лі, як і вышэйапісаная фігура 
ка ра ля з Вя лі ка га пасада Полацка, фі гу ра з Пско ва,  
а таксама па доб на на шахматы з Вялікага пасада Мас
к вы (ХIV–ХVI стст.) і Ман га зеі (ХVII ст.) [9, с. 46–47, 
мал. 11: 2].

Падчас археалагічных дас ле да ван няў 2003 г. на 
Вя лі кім па садзе Д. У. Дук1 знайшоў шах мат ную фі
гур ку фер зя ХV–XVІ стст. (мал. 1: 3) [1, с. 48, 54; 2, 
с. 89, мал. 7: 9; 4, с. 196, мал. 81: 4; 7, с. 124, мал. 66; 
9, с. 48, мал. 11: 3]. Шахматная фігура добрай за ха
ва нас ці, выраблена з рога аленя на та кар ным станку  
і ад но сіц ца да шах мат но вай абстракцыі, мае вы шы
ню 4,3 см, дыяметр круглай ас но вы – 2,4 см. Шах
мата цы лін д рыч най формы скла да ец ца з вы со кай 
асновы (2,3 см), перахопленай па ся рэдзі не паяском, 
2 ча ша па доб ных яру саў і конусападобнай вер ха ві
ны. Манера выканання гэ тай фігуры зусім іншая, 
чым па пя рэд ніх: яна ма сіў ная, шырокія ча шы 
маюць звер ху прарэхі (па 4 на кож ным ярусе). Асно
ва і ярусы ўпры го жа ны лінейным ар на мен там.

Дзве фігуры ферзяў зной дзе ны на Верхнім зам
ку пры рас коп ках В. Р. Тарасенкі і Г. В. Шты ха ва  
ў 1961 г. Ад на з фігурак вы шы нёй 3,2 см, дыямет
рам ас но вы 2 см (мал. 1: 4) складаецца з ас но вы 
і 2 ярусаў ча ша па доб най фор мы, размешчаных адзін 
над ад ным на ко ну са па доб ным кар ка се. Завяршае 
кампазіцыю не вя лі кі «ярус» з ка ніч ным паглыблен
нем у цэнтры. Аснова і ярусы пакрыты лі ней ным 
арнаментам. Аўтарамі рас ко пак знаходка да ту ец ца 
кан цом ХІІІ – пачаткам ХІV ст. і ін тэрп рэ ту ец ца як 
ка роль [14, с. 94, рис. 48: 25]. На нашу ж думку, гэ
та фі гу ра ўяўляе ферзя, таму што над невысокай ас
новай ўзвы ша юц ца толькі два выс ту пы. Не вя лі кія 
памеры так са ма сведчаць на ка рысць гэтай думкі  
[9, с. 32–33, мал. 7: 2; 14, с. 94, рис. 48: 25].

Ад другога ферзя за ха ва ла ся аснова і большменш 
ніжні ярус, другі ярус і верх адламаны (мал. 1: 5). Вы

1 Большасць касцяных артэфактаў, прыведзеных 
у артыкуле, знойдзена ў час археалагічных даследаван
няў, праведзеных Д. У. Дукам, якому выказваю шчырую 
падзяку за магчымасць іх выкарыстання, а таксама апуб
лікавання новых матэрыялаў.
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шы ня часткі, што зас та ла ся, складае 3,3 см, дыя
метр ас но вы – 2,2 см. Гэта фігура па ўся му выгля
ду больш ма гут ная, шы рэй шая, чым першая: дыя
метр і вышыня ас но вы большыя, тулава і ярусы 
таўсцейшыя. Ка лі б абедз ве фі гур кі адносіліся да 
аднаго шах мат на га набору, то, на пэў на, гэ та шахма
та магла быць ка ра лём. Па аналогіях да ту ец ца кан
цом ХІ ІІ – пачаткам ХІV ст. [9, с. 33, мал. 7: 3].

Новы абстрактны тып сла на, вытачаны на та кар
ным стан ку ў выглядзе конусаў без вер х ніх выс ту
паў, вы яў ле ны пры рас коп ках Г. В. Штыхава ў 1963 г.  
на Вер х нім замку і датуецца аў та рам ХІІІ–ХІV стст.  
(мал. 1: 6) [9, с. 36–37, мал. 8: 3; 14, с. 94–95, рис. 18: 7]. 
Захаванасць шах ма ты не ве ль мі добрая, бо адлама
на ад на з вер х ніх час так. Слон уяўляе фі гу ру агуль
най вышынёй 3 см. На круг лай аснове вышынёй 

Мал. 1. Прадметы ін тэ лек ту а ль налагічных гу ль няў – шах мат ныя фігуры: 1 – кароль (канец XVI – па ча так XVII стст.); 
2 – кароль (XVI–XVII стст.); 3 – ферзь (XV –XVI стст.); 4, 5 – ферзі (канец ХІІІ – па ча так XIV стст.); 6 – слон (ХІІІ–XIV стст.); 
7 – слон (ХІІІ ст.); 8 – лад дзя (XVI ст.); 9, 10 – пешкі (ХІІІ–XIV стст.); 11 – пеш ка (ХІІ–ХІІІ стст.); 12 – фраг мент ферзя (?) 

(ХІІ–ХІІІ стст.)
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0,6 см, ды я мет рам 2 см раз меш ча на ту ла ва з дву 
ма высокімі разрэзанымі час т ка мібіў ня мі. Ана
логіі гэтай шах мат най фі гу ры маюцца ў г. Тра каі 
(Літва), якія датуюцца ХІV–ХV стст. [8, с. 87, рис. 2б; 
с. 123–125, рис. 6].

Другі слон знойдзены пры дас ле да ван нях Д. У. Ду 
ка ў 2007 г. на гарадзішчы (мал. 1: 7). Па ра мет ры шах
ма ты наступныя: вы шы ня 2,2 см, дыяметр аваль
най ас но вы 1,5 × 2 см. Датуецца аў та рам раско пак  
ХІІІ ст., і ана ло гіі ёй вя до мы ў Мінску [5, с. 23–24, 
мал. 49: 4, фота 30: 1; 9, с. 38, мал. 8: 6, 7].

Ладдзя XV–ХVII стст. так са ма выяўлена Д. У. Ду
кам пры раскопках 2010 г. на тэ ры то рыі За па лоц ка га 
па са да (мал. 1: 8). Гэ та вельмі мініяцюрная фігурка 
вы шы нёй 1,3 см, дыяметрам круг лай асновы 1,8 см 
і вы раб ле на з ро га лася або высакароднага але ня. 
Падобныя шах ма ты маюцца ў ма тэ ры я лах Ліды, 
Віцебска і Мсціс лаў ля [6, с. 12, мал. 37: 6; 9, с. 34–36, 
мал. 7: 5–8].

Пешка знойдзена А. Г. Міт ра фа на вым пры рас
коп ках 1959 г. (мал. 1: 10) [9, с. 40–41, мал. 9: 8]. 
На жаль, у шахматы аб ла ма ны верх, але, мяркуючы 
па фор ме і памерах час т кі, што захавалася, – гэта 
пешка. На ас но ве, якая складаецца з 3 валікаў ды я
мет рам 1,5 см і вы шы нёй 0,5 см, уз вы ша ец ца тула
ва, на якім бачны сля ды ад на го або двух невялікіх 
ча ша па доб ных ярусаў. Агульная вы шы ня часткі 
фігуры, што зас та ла ся, скла дае 2 см, на пэў на, цэлая 
шах ма та была не больш 2,5 см.

Падчас археалагічных дас ле да ван няў А. Г. Міт
ра фа на ва, В. Р. Тарасенкі, Г. В. Штыхава ў па чат
ку 1960х гадоў выяўлена яш чэ адна шахматная 
фігурка, ве ль мі па доб ная на папярэднюю (мал. 1: 9) 
[9, с. 41, мал. 9: 4]. На круг лай аснове вышынёй 0,4 см, 
ды я мет рам 1,7 см, уп ры го жа най лі ней ным арна
ментам, раз меш ча на не вя лі кая падстаўка, над якой 
уз вы ша ец ца тулава са слядамі дзвюх чаш. Фігура 
дрэннай за ха ва нас ці: адламаны верх, ад сут ні ча юць 
бакавыя ярусы, выш чар б ле на аснова. Вы шы ня заха
ванай час т кі шахматы скла дае 2,4 см.

Абедзве полацкія фігуры да ту юц ца ХІІІ–ХІV стст. 
і па доб ны на пешкі з Навагрудка, Та рап ца і Тра кая 
[8, с. 121, 125].

Фрагмент ніжняй часткі пеш кі знойдзены Д. У. Ду
кам у 2005 г. на тэрыторыі Вялікага па са да (мал. 1: 11) 
[3, с. 14, мал. 14: 1, 20: 1]. Шахмата мае невялікія па
ме ры: вышыня фрагмента 0,9 см, дыяметр асновы 
1,1 см. Па стра тыг ра фіі датуецца ХІІ–ХІІІ стст.

Фрагмент шахматы, круг лай у аснове і з паяс
ным ар на мен там, выяўлены на тэрыторыі Вя лі ка га 
па са да пры ар хе а ла гіч ных дас ле да ван нях 1988 г.  
С. В. Та ра са вым (мал. 1: 12) [9, с. 44, мал. 10: 5]. Вы
шыня фраг мен та і ды я метр па 1,2 см, па перыметры 
пра соч ва ец ца арнамент у выг лядзе пра мых ліній. 
Фрагмент ад вер х няй часткі, маг чы ма, ферзя, аб чым 
сведчаць дастаткова вялікія па ме ры. За ха ва ная част

ка ўяўляе са бой пра ма ву го ль ны цыліндр, на са мым 
версе якога ўзвышэнне так са ма пра ма ву го ль най 
формы. Да ту ец ца па ана ло гі ях ХІІ–ХІІІ стст.

Шашак знойдзена 5 экз., вы раб ле ны яны з рагоў 
ла ся і вы са ка род на га аленя. Кла сі фі ка цый на на ле
жаць да ты пу круглыя пляс ка тыя, падтыпаў: шашкі 
з кан цэн т рыч ны мі кругамі (3), шаш ка камбінаваная, 
шаш ка з вы я вай. Ды я мет рам 3,4–5,0 см, вы шы ня 
0,4–1,0 см, бытавалі ў ХІІ–ХVI стст.

Дзве шашачныя фігуркі вы яў ле ны на Верхнім 
зам ку пры ар хе а ла гіч ных даследаваннях А. Г. Міт
ра фа на ва ў 1959 г. [10, с. 190, мал. 2: 4,5]. Адна з ша
шак доб рай захаванасці, цэлая, за па лі ра ва ны абедз
ве па вер х ні, мае ды я метр 3,6 см пры вышыні 0,6 см 
(мал. 2: 1). З абод вух бакоў з краю глы бо кая двайная 
кан цэн т рыч ная лі нія, у цэнтры – тры невялікія кан
цэн т рыч ныя кругі. Другая фі гу ра дыяметрам 3,4 см, 
вышынёй 0,4 см з аднаго боку мае невялікі скол,  
а з краю і пасярэдзіне – нег лы бо кія кан цэн т рыч ныя 
кругі (мал. 2: 2). Да ту юц ца вырабы ХІІ–ХІ ІІ стст.

Пры даследаваннях Г. В. Шты ха ва знойдзена 
шаш ка кам бі на ва ная (з канцэнтрычнымі кру га мі 
і цыр ку ль ным арнаментам), якая датуецца пачат
кам ХІІІ ст. (мал. 2: 3) [10, с. 192, мал. 3: 5; 14, c. 94, 
рис. 48: 20]. Ды я мет рам яна 4,8 см, вышынёй 0,7 см. 
Знешняя па вер х ня ўпры го жа на 6 двайнымі глы бо
кі мі кан цэн т рыч ны мі лі ні я мі, па між чацвёртым 
і пятым кру га мі маецца пояс з вочкамі, шчы ль на 
прылягаючымі адно да ад на го. Тыльная па вер х ня 
роўная, глад кая, без арнамента, а на ба ка вой – дзве 
па ра ле ль ныя лініі.

У 2011 г. на тэрыторыі За па лоц ка га пасада  
Д. У. Дук выявіў шаш ку з канцэнтрычнымі круга
мі без ад ту лі ны (мал. 2: 4)1. Ды я метр шашкі 5 см, 
таўшчыня 1 см. Зроб ле на яна з рога вы са ка род на га 
аленя. Па знеш нім выг ля дзе і па ра мет рах падобна 
да вышэй апі са най шашкі, па стратыграфіі да ту
ец ца канцом XV –  пер шай па ло вай ХVІ ст. Гэта 
самая вялікая па памерах шашачная фігура з усіх, 
выяўленых на тэрыторыі Бе ла ру сі.

Пры археалагічных дас ле да ван нях Н. І. Зда
новіч на вул. Ле ні на, 35 у 1992 г. знойдзены фраг
мент вы яў лен чай шашкі ХVІ ст. (мал. 2: 5) [10, с. 194, 
мал. 4: 5]. Вы раб аб ла ма ны з усіх бакоў, ды я метр 
захаванай час т кі складае 2,6 × 1,8 см. На шашцы 
адлюстравана вы я ва нейкай фан тас тыч най іс то ты: 
твар чалавека з ву ша мі жы вё лі ны.

Полацкая фішкакубік вы яў ле на Д. У. Дукам 
на тэ ры то рыі Вер х ня га Замка пры дас ле да ван нях 
2003 г. (мал. 2: 6). Гэта адна з ва сь мі падобных рэчаў, 
зной дзе ных на Беларусі. Фішкакубік вы ка рыс тоў

1 Шашка знойдзена пры археалагічных раскопках 
летам 2011 г. і яшчэ не апублікавана аўтарам да сле да
вання, таму выказваю ўдзячнасць Д. У. Дуку за дазвол 
выкарыстання гэтага прадмета ў дадзенай публікацыі.
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Мал. 2. Прадметы ін тэ лек ту а ль налагічных гу ль няў і му зыч ныя інструменты: 1, 2 – шашкі з кан цэн т рыч ны мі кругамі 
(ХІІ–ХІ ІІ стст.); 3 – шашка кам бі на ва ная (пачатак ХІІІ ст.); 4 – шашка з кан цэн т рыч ны мі кру га мі (канец XV – першая 

палова ХVІ ст.); 5 – вы яў лен чая шашка (XVI ст.); 6 – фіш какубік (XVII ст.); 7–9 – дуд кіжалейкі (ХІІ–ХІІІ стст.)

ва ла ся як да паў ня ль ны прад мет пры першапачатко
вых гу ль нях у шаш кі і шахматы, ці ў якас ці сама
стойнага прадмета ў азар т ных гульнях (напрыклад, 
зернь). Уяўляе сабой кубік з воч ка мі правільнай 
формы, памерамі гра няў 1,2 × 1,2 см, з аднаго боку 
фіш ка крыху абламана. На кож ным з шас ці бакоў 
размешчаны круж ківочкі, якія скла да юц ца з двух 
канцэнтрычных кругоў (адзін у адным), а ўнутры 

зна ходзіц ца кропка. Па часе бы та ван ня – гэта самы 
позні ку бік на тэ ры то рыі Беларусі (ХVII ст.) [1, с. 48, 
мал. 2; с. 89, мал. 7: 8; 4, с. 195, мал. 81: 1; 7, с. 124, 
мал. 66; 11, с. 137, мал. 1: 4].

Да катэгорыі музычных ін с т ру мен таў адносяц
ца дуд кіжа лей кі ці свісцёлкі (3 экз.) (мал. 2: 7–9). 
Му зыч ныя прадметы ў выг лядзе свісцёлак часцей 
вы раб ля лі ся з труб час тых костак птушак. Дзве дуд
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кі зной дзе ны на тэ ры то рыі Верхняга замка і зро
блены з тон кіх птушыных кос так (даследаванні  
Д. У. Ду ка). Адна з іх уяў ляе полую тру бач ку даў
жы нёй 7,7 см, з аднаго боку па шы ра ную, ды я метр 
яе складае 1,0–1,2 см. У вер х няй частцы – ма ле нь
кая скраз ная адтуліна памерам 0,2 × 0,4 мм. Другая 
тру бач ка вельмі тон кая, дыяметрам 0,6 см, даў жы
нёй 8,2 см, у верхняй частцы – не вя лі кая адтуліна 
дыяметрам 0,3 мм. З абодвух краёў уп ры го жа на ге а
мет рыч налінейным ар на мен там, сярэдзіна не арна
ментаваная. Па доб ная на свіс ту ль ку рэч зной дзе на 
на Вялікім пасадзе і вы раб ле на так са ма з птушынай 
косткі (дыяфіз плечавой косці) і з ад на го бо ку зла
ма на (даследчык С. В. Та ра саў). Мае не вя лі кія паме
ры, ад на частка крыху пашырана, другая – зроб ле на  
ў выг лядзе роўнага шас ці ву го ль ні ка. Даўжыня за
ха ва най часткі прадмета 6,5 см, ды я метр 1,7–1,8 см.  
Усе тры вы ра бы па слоі і аналогіях датуюцца 
ХІІ–ХІ ІІ стст. Па доб ныя музычныя ін с т ру мен ты 
знойдзены на тэ ры то рыі Бе ла ру сі ў Слуцку і Пін
ску, так са ма вядомы ў ар хе а ла гіч ных ма тэ ры я лах 
Расіі і Германіі.

З ХІІ–ХІІІ стст. рамеснікікас ця рэ зы пачалі на
да ваць асаб лі вую ўвагу вырабу вы со ка мас тац кіх 
тво раў, каш тоў ных у эс тэ тыч ных адносінах, якія 
з’яўляюцца ўзо ра мі сярэдневяковага дэ ка ра тыў на
пры к лад но га мас тац т ва. За га ды археалагічнага да
сле давання ў Полацку сярод шмат лі кіх кас ця ных 
вы ра баў сабрана дас тат ко ва вы раз ная калекцыя 
твораў дэ ка ра тыў напрыкладнога мас тац т ва свец
ка га і культавага характару. Дадзе ныя вырабы ха
рак та ры зу юць высокі ўзровень вытворчасці і куль
туры та га час на га на се ль ніц т ва горада, з’яў ля юц ца 
кры ні цай па вы ву чэн ні яго культурных, ган д лё вых, 
эка на міч ных су вя зяў, да юць падставы для па раў
нан ня з агу ль на еў ра пей с кім матэрыялам.

З гэтай групы вырабаў у По лац ку знойдзены 
раз нас тай ныя плас ці ны, ігольнік, капавушкі, па яс ныя 
нак лад кі, рытуальная лыж ка, наверша і некаторыя 
іншыя рэ чы.

У ХІІІ–ХIV стст. шырока вы ка рыс тоў ва лі ся 
плас ці нынак лад кі для ўмацавання і аздаблення 
ку фэр каў, шкатулак, а таксама кал ча наў і іншых 
прадметаў. Мно гія з іх упрыгожаны складанымі ўзо
ра мі: рас лін ным, ге а мет рыч ным ці камбінаваным 
ар на мен там, або вы ка на ны ў тэ ра та ла гіч ным стылі, 
як накладка з га ла вой дра ко на (сабакі?) памерам 
2,0 × 5,5 см (мал. 3: 6) (даследчык Г. В. Шты хаў) 
[14, с. 114, рис. 59]. Ад на з та кіх пласціннакладак 
для кал ча на даўжынёй 10 см вы раб ле на паўкруглай 
формы і ўпрыгожана скла да ны мі ге а мет рыч ны мі 
ўзорамі (мал. 3: 1) (даследчык Д. У. Дук).

Асабліва вылучаецца ся род прадметаў гэтай 
гру пы разнќ аб ’ ём ны ігольнік ХІІ–ХІІІ стст., аз доб
ле ны кам бі на ва ным ге а мет рыч нацыркульным арна
ментам (мал. 3: 3) (даследаванні Д. У. Ду ка). Яго 

даўжыня скла дае 7,5 см, ды я метр – 2 см. Гэта прад
мет бы та во га ўжытку, аднак вы раб ле ны з вы со кім 
майстэрствам і ў асо бай ма не ры вы ка нан ня.

Капавушкі служылі прад ме та мі гігіенічнага вы
ка рыс тан ня, а таксама дапаўнялі набор уп ры га жэн
няў, які насілі жанчыны на грудзях альбо каля пояса. 
Дзве ка па вуш кі знойдзены на тэрыторыі Вя лі ка га 
па са да, яны фраг мен та ва ныя (адсутнічаюць ніжнія 
часткі з ла па тач кай) (мал. 3: 2, 4) (даследаванні 
Д. У. Дука і С. В. Та ра са ва). Адна з іх выканана ў выг
лядзе аб’ёмнай выявы га ла вы птуш кі з разяўленай 
дзюбай, вя лі кі мі ва чы ма. Ся рэд няя частка аз доб ле
на разнќм плеценым ар на мен там, які на гад вае жа
ночую ка су. Вышыня фраг мен ту 7 см, ды я метр 1 см.  
Датаваны ён па ана ло гі ях ХІІ ст. Верхняя час т ка 
другой ка па вуш кі мае па мер 5,2 см, ды я метр 0,9 см. 
Верх уяўляе амаль пра ма кут нік з вушкам і па доў жа
най скраз ной адтулінай па ме рам 0,2 × 0,7 см. Далей 
ідуць тры ва лі кі, сярэдзіна аздоблена лентачным 
кру ча ным ар на мен там, а ніжняя час т ка з лапатач
кай абламана. Вы раб ле на з метаподыя буйной ра
га тай жывёлы і датавана ХІІ–ХІ ІІ стст. [12, с. 145, 
мал. 2: 1, 5].

Паясныя накладкі з’яў ля лі ся неабходнымі эле
мен та мі воп рат кі, служылі для замацавання адзен
ня, у той жа час выконвалі і ро лю ўпрыгажэння. 
Паясная нак лад ка (мал. 3: 5) – гэта пласцінка, аз доб
ле ная па ба ках ге а мет рыч ным арнаментам (трох
кутнікі з ма ле нь кіх ром баў, падзеленыя тры ма пра
мымі лініямі) (даследчык Г. В. Шты хаў). Даў жы ня 
яе складае 9 см, шырыня – 3,3 см, таў ш чы ня – 0,2 см. 
Да та ва на яна ХІІ–ХІІІ стст.

Пры правядзенні рэ лі гій на га абраду – прыняц
ця пры час ця – прымяняліся касцяныя лыжачкі. 
Та кая лы жач ка знойдзена з ад ла ма най ніжняй 
часткай – ад сут ні чае лапатачка (мал. 3: 7) (раскопкі 
Г. В. Штыхава). Уяў ляе доўгі глад кі стрыжань даў
жы нёй 12 см і ды я мет рам 0,7–1,0 см. Зверху і зні зу 
ручка ўпрыгожана пле це ным ар на мен там у выгля
дзе касы, а ся рэдзі на добра ад па лі ра ва ная. Кос т ка,  
з якой выраблена рэч, мае цём ны не на ту ра ль ны ко
лер, на пэў на, была апрацавана растворам ці фар бай. 
Па вызначэнні аўтара рас ко пак Г. В. Штыхава лы
жач ка да та ва на ХІІІ ст. [13, с. 135–136, мал. 2: 4; 14, 
рис. 48: 24]. Аб тым, што гэта рэч ад но сіц ца да цар
коў на га начыння, сведчаць ма ле нь кая, неглыбокая 
лапатачка, доў гая руч ка і дасканалая ар на мен та цыя.

Наверша на посах, жэзл, ці іншы прадмет вы ка
на на ў выг лядзе аб’ёмнай скульптурнай вы я вы – га
ла вы жы вё лі ны (мал. 3: 8) (раскопкі С. В. Тараса
ва). Вы шы ня рэ чы 4 см, дыяметр 2 × 3 см. Ніж няя  
частка аз доб ле на ге а мет рыч ным арнаментам, верх
няя – воч ка вацыркульным, што нагадвае во ка. Ад
но сіцца да пе ры я ду ХІІ–ХІ ІІ стст.

Падводзячы вынік, можна кан с та та ваць, што вы
шэй п ры ведзе ныя мініяцюрныя ску ль п тур кі, аб ’ ём ныя 
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Мал. 3. Прадметы дэ ка ра тыў напрыкладнога мас тац т ва: 1 – накладка калчана (ХІІІ–XIV стст.); 2, 4 – ка па вуш кі (ХІІ ст.); 
3 – ігольнік (ХІІ–ХІІІ стст.); 5 – нак лад ка паясная (ХІІ–ХІІІ стст.); 6 – плас ці нанак лад ка з вы я вай дра ко на (сабакі?) 

(ХІІІ ст.); 7 – ры ту а ль ная лыж ка (ХІІІ ст.); 8 – на вер ша (ХІІ–ХІІІ стст.)
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прад ме ты, а таксама дэ ка ры ра ва ныя плоскарэльеф
ныя і раз н ќя рэчы з’яўляюцца сап раў д ны мі творамі 
прык лад но га мас тац т ва. Прадметы інтэ лектуальна
ла гіч ных гу ль няў і музычныя ін с т ру мен ты ад лю
строў ваюць вы со кі ін тэ лек ту а ль ны ўзро вень, тра ды
цыі жы ха роў горада. Сярод ін шых вы ра баў з косці 

дадзеныя рэчы вы лу ча юц ца мас тац кім густам май
стра і дасканаласцю прапрацоўкі нават у дэталях. 
Такія вырабы – гэта каш тоў ны матэрыял па гіс то рыі 
ста ра жыт най мастацкай выт вор час ці, ма тэ ры я ль
най і духоўнай ку ль ту ры на се ль ніц т ва Полацка ся
рэд невякова га перыяду.
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Резюме

О. В. Медведева

Культура сред не ве ко во го населения Полоцка  
(на основе косторезного прои з вод с т ва) 

В статье на основе ма тер иа лов косторезного прои з вод с т ва ха рак тер и зу ет ся аспект ма тер иа ль ной и ду хов ной 
культуры на се лен ия Полоцка средневекового пер ио да. Представленные ар те фак ты находили широ кое при ме нен ие  
в декоративноприкладном искус ст ве (высокохудожественно ор на мен т и ро ван ных нак лад ках, на вер ш ии, ритуальной 
ложечке, рез ных копоушках, иго ль н и ке), интел лек ту а ль нологических за нят иях горожан (шахматах, шаш ках, фишке
кубике) и му зы ка ль ной ку ль ту ре (дудочках).

Summary

O. Medvedeva

Culture of the medieval population of Polotsk  
(on a basis bone carving manufactures)

In the article on the basis of materials bone carving manufactures the aspect of material and spiritual culture of the po
pulation of Polotsk of the medieval period is characterized. The presented artifacts found wide application in arts and crafts 
(highly artistically ornamented overlays, a ritual spoon, carved earcleaners, a needle case), is intellectuallogic employment  
of townspeople (chess, drafts, a countercube) and musical culture (pipe).

Паступіў 29.04.2011
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Истор ия Витеб с ка тес но связана с Зам ко вой го
рой (Ломихой)1, ко то рая дол гое вре мя хран и ла па
мять и ценные сви де те ль с т ва о древ ней шей истории 
города. Она мог ла еще мно гое рас ска зать, если бы 
не была сры та в кон це 1890х го дов2, по хо ронив не
рас к ры тые тайны.

Се год ня каж дый иссле до ва тель, об ра ща ясь к древ
ней истории Витеб с ка, по круп и цам собирает ин фор 
мац ию о Зам ко вой горе и най ден ных на ней пред ме тах.

Цель ра бо ты – соб рать все све ден ия, име ющ ие ся 
в на уч ном ар х и ве и фондах Витеб с ко го об лас т но го 
кра е вед чес ко го му зея (далее – ВОКМ) о на ход ках  
с Зам ко вой го ры, вы явить сох ран и в ш ие ся пред ме ты.

Истор иог раф ия. Дан ные о на ход ках с Зам ко
вой горы яв ля ют ся краткими и ла ку нар ными.

В 1895 г. в ряде мес т ных губернских российских 
изданий (Виленский вестник, 1895, № 176 и др.) 
были опуб л и ко ва ны заметки о срытии Зам ко вой го
ры в Витеб с ке, пе реч и с лялись най ден ные там пред
ме ты. «При рас коп ках в южной части под сло ем  
чер но зе ма най де но 14 кос тя ков… Из пред ме тов в чер
но зем ном слое найдено: гли ня ные груз и ла, точ и ль  
ные камни, руч ные жер но ва… Из оруж ия – нес ко ль ко 
ножей поз д не го вре мени, часть са бе ль ной рукоятки, 
круг лые сви н цо вые пули, же лез ные на ко нечники 
стрел, чу гун ные яд ра, же лез ные ко пья, то по ры…» 
[цит. по.: 3, с. 62].

В 1897 г. в нес кольких номерах мес т ной га зе  
ты бы ло опуб л и ко ва но вы шед шее поз же от де ль
ным издан ием иссле до ван ие Н. Я. Ник и фо ров с ко го  
о ви теб с кой керамике, най ден ной преи му щес т вен
но при рас коп ках на Зам ко вой го ре. Автор ра бо ты 
[15, № 135–138] от ме чал тож дес т во «гончарной по
су ды Кие ва (раскопки А. И. Хой нов с ко го) и Витеб 
с ка» с Зам ко вой го ры.

В 1912 г. в издан ном Каталоге му зея Витеб с кой 
уче ной ар х и в ной комиссии пе реч и с ля лось нес ко ль
ко ве щей, пос тупивших из рас ко пок на Зам ко вой го
ре: несколько клю чей (№ 192, 303); «сулея» (№ 309), 
мед ная пряж ка (№ 193); изразцы (№ 313–352); ос кол
ки гли ня ной «вазы» (№ 356) [5, № 192, 193, 303, 309, 
313–352, 356].

В 1930 г. А. Н. Ляв данский опубликовал фраг
мен ты леп ной ке рамики, най ден ной им в 1928 г.  

1 Расположена на левом берегу р. Витьбы в 120–200 м 
от впадения в р. Западную Двину. Высота 15 м (к концу 
ХІХ в. – 9,0–10,5 м), площадь 0,7 га. Почти полностью 
срыта в конце XIX в.

2 Л. В. Алексеев выявил в архивах Археологической 
комиссии «Дело о срытии Замковой горы в Витебске»  
и одним из первых собрал и обобщил сведения об ее исто
рии [1, с. 228; 2, с. 102–105; 3, с. 62–63].

в ос тат ках ку ль тур но го слоя Зам ко вой го ры (Го ро
ди ще), дат и руя их до мон гольским вре ме нем [10, с. 93– 
94, табл. X]. Керамика из фондов Института исто
рии НАН Бе ла ру си (сборы А. Н. Лявданского, 1928 г.) 
была опуб ликована О. Н. Левко в 1988 г. [11] (при
лож. 1: 3). Фак т и чески этим исчер пы ва ют ся опуб л и
ко ван ные све ден ия о на ход ках с Зам ко вой го ры.

Анализ ма тер иа лов на уч но го архива ВОКМ 
поз во ля ет сде лать вы вод, что находки с Зам ко вой 
го ры на ходились в соб ран иях нес кольких витебских 
до ре во люц ион ных му зе ев: в час т ном музее В. П. Фе
до ров и ча и в му зее при ВУАК, пре об ра зо ван ном 
поз д нее в му зей при Витеб с ком Выс шем Пе да гог и
чес ком институте.

В до во ен ном соб рании музея хран и л ся «тре
нож никпод с тав ка к сол неч ным часам». На эк с по на
те сох ран и лась надпись: «найдена в Зам ко вой го ре 
при пос т рой ке гим назии в 1877 г.» [13, л. 289об.–291, 
№ 321] (прилож. 2: 4)

Са мым мас со вым материалом рас ко пок яв ля ет
ся ке рам и ка.

Све ден ия о ке рам и ке с Зам ко вой горы – бы то
вой и ар х и тек тур ноде ко рат и в ной, прос леж и ва ют ся 
в оп и сях пред ме тов му зея В. П. Фе до ров и ча и му
зея Пед и н с т и ту та. Как от ме ча лось вы ше, ее анал и зу 
пос вя ще на ра бо та Н. Я. Ник и фо ров с ко го.

В соб рании В. П. Фе до ров и ча хранится лю
бо пыт ный ком п лекс, до шедший до наших дней 
(ВОКМ КП 525/116). Это «коллекция из 15 ос кол
ков гла зу ро ван ной посуды с кра соч ным рас т и те ль
ным и ге о мет р и ческим ор на мен том». Тут же сте
ре ос коп и ческий сни мок рас ко пок на Зам ко вой го ре  
[13, л. 342об.–343, № 525].

Фо тог раф ия уже до во ль но известна – эк с пон и
ро ва лась на выс тав ках, опуб л и ко ва на в ря де изда
ний [16, с. 36] (прилож. 1: 2). Это пока ед и н с т вен ный 
фотодокумент, за пе чат левший мо мент рас ко пок 
на Зам ко вой го ре. На сни м ке хорошо прос мат р и
ва ют ся своды «арки с под ва лом», а «15 ос кол ков 
посуды»3 – в ос нов ном расписные та релки и май
ол и ко вые со су ды – яв ля ют ся тип и ч ными для сло ев 
XVII–XVIII вв. Витебска. По доб ные на ходки име
ют ся в ком п лек сах ма тер иа лов раскопок Г. В. Шты
хо ва, Л. В. Ко лед и н с ко го, М. А. Тка че ва, Т. С. Бу
бе нь ко, О. Н. Лев ко, иссле до вавших в XX в. го род  
[4; 9, рис. 28].

В кол лекции В. П. Фе до ров и ча имелось и 4 фраг
мен та верхних час тей сосудовбак лаг раз но го раз

3 На донце одного из фрагментов на обороте сохра
нились отверстия для крепления этой декоративной рас
писной тарелки на стене (ВОКМ КП 525/9).

Н. Ю. Шарковская, УК «Витебский областной 
краеведческий музей», ве дущий научный со 
т рудник, хран и тель ар хе о лог и чес кой коллекции 
(г. Витебск)

Находки с Замковой горы в собраниях витебских музеев
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ме ра с Зам ко вой го ры. Це лый эк зем п ляр бак лаги1 
в его кол лек ц ию пос тупил из ямы, за ло жен ной 
под фун да мент до ма Нирен ш тей на на ул. Зам ко вой 
у под нож ия го ры.

Фраг мен ты и це лая бак ла га за пе чат ле ны на сох
ран и в шей ся фо тог рафии му зея В. П. Фе до ров и ча 
(ВОКМ н/в 7271/6).

На Зам ко вой го ре был найден еще один вид по
су ды – ша ров и д ный, на под до не с узким гор лыш
ком, – на зы ва е мый в оп и сях «сулея». Це лый эк зем
п ляр вы со той 10 см хран и л ся в му зее Пединститута 
[13, л. 2об.–3]. За пе чат лен на фо тог рафии (ВОКМ  
н/в 7271/8: 16) (прилож. 5: 12а; прилож. 6: 12).

В том же музее на ходились две ва зы. Пер вая 
«разбитая тер ра ко то вая из свет ложел той гли
ны, крас и во ор на мен т и ро ван ная черной крас кой  
(из 9 скле ен ных кусков ниж ней, 6 круп ных и 16 мел
ких вер х ней части)» (прилож. 6: 13). Вторая (из 14 ос
колков) бо ль шая терракотовая ва за «со сле дами 
росписи тем носе рой крас кой (5 кус ков от вер х не
го края 8 от сред ней части и один от ос но ван ия)» 
(прилож. 6: 15) [12, л. 322об.–323].

Еще один ком п лекс из собрания му зея Пед и н
с т и ту та дол го ос та вав ш и й ся в тени, но пос то ян но 
при в ле ка ющий вни ман ие, – это «коллекция и 48 ос
кол ков изящ ной глаз и ро ван ной и ор на мен т и ро ван
ной по су ды» [12, л. 13об.–14, № 123; 13, л. 342об.–
343, № 522].

Ком п лекс2 сох ран и л ся до наших дней (ВОКМ 
КП 523/1–48) и пред с тав лен фраг мен тами по лу
фа ян со вых каш ин ных зо ло то ор дынских и од но
го иранского со су дов XIII–XIV вв. с под г ла зур ной 
и люс т ро вой рос п и сями, а так же крас ног л и ня ных 
пли ток с под г ла зур ной бирю зо вой и чер ной рос п и
сью (при лож. 7: 17–17а, 18–18а). Ана лог и ч ная ке ра
м и ка на тер ри тории Бе ла руси была най де на в Но во
г руд ке, Лу ком ле, Грод но, Слон и ме [8, фо то 53–66]. 
Особ  ня ком в ком п лек се представлена визан т и й 
 с кая крас ног л и ня ная ке рам и ка, ор на мен т и ро ван ная 
«сграф фито», дат и ру е мая XII в. (по оп ре де лен ию 
К. А. Ла выш). Это фраг мен ты цен т ра ль ных частей 
дон цев со су дов на вы со ком ко ль це вом поддоне с де
ко ром на внут рен ней по вер х ности (прилож. 7: 19–
19а, 20–20а).

В ком п лекс так же вошли два фраг мен та импор т
ных сред не аз иатских сосудов [14, с. 264, рис. 12: 4] 

1 «Целый, глиняный, в виде круглой коробки глазу
ров. зеленой поливой на 4 ножках с невысоким горлыш
ком и двумя боковыми в верхней части ушками для но
шения на шнурке; орнаментир. зубчатыми насечками на 
краевом ободке и тремя […] ободками на плоской стенке и 
внутри их волнообразными линиями. Выс. 15½ см; диам. 
11½ см; в. горла 3 см; выс. ножек 1 ½ » [13, л. 334об.–335].

2 Автор выражает глубокую признательность К. А. Ла
выш за помощь в первичном определении материалов 
данного комплекса и в работе с ними.

из ка мен ной свет лосерой мас сы со штам по ван ным 
орнаментом сна ружи (прилож. 7: 16–16а), а так же 
два фраг мен та местных изделий крас ног л и ня ной 
пол и х ром ной рас п и с ной та релки и тиг ля.

Фраг мен ты ке рамики со штам по ван ным ор на
мен том име ют бли з к ие аналоги в ма тер иа лах рас
ко пок Но во го Сарая [17, рис. 12.4]. По мнению Фе
до ро ваДа вы до ва это «керамика сред не аз иат с кая 
или зо ло то ор дын с кая, изго тов лен ная под влиян ием 
сред не аз иатских образцов» [17, с. 264].

Ско рее всего, этот ком п лекс прои с ходит с Зам
ко вой го ры, а что из Витеб с ка, бес спор но.

Мож но пред по ложить, что эта посуда при над
ле жа ла се мье витебских князей. Воз мож но, зо ло то
ор дын с кую керамику при вез ла в Витебск тверская 
княж на Ульяния, став шая второй суп ру гой Оль гер
да, а мо жет быть, это по да рок Александра Нев с ко
го род и те лям же ны. Визан т и й с к ие чаши (если они 
дей с т в и те ль но визан т и й с к ие, а не яв ля ют ся зо ло то
ор дынским под ра жан ием византийским об раз цам) 
при везли с со бой по лоц к ие кня зья, воз в рат и в ш ие ся 
из изг нан ия.

Ар х и тек тур ноде ко рат и в ная керамика с Зам ко
вой горы име лась в соб ран иях му зе ев Пед и н с т и ту та 
и В. П. Фе до ров и ча.

В му зее Пед и н с т и ту та была вы де ле на кол лек 
 ц ия израз цов, «найденных в Витеб с ке глав ным об ра
зом на Зам ко вой го ре» [12, л. 134об.–14]. Среди них 
це лые формы и фраг мен ты сос тав ля ют по ряд ка  
79 пред ме тов. К со жа лен ию, оп и са ны нем ног ие из них 
и то схе мат и ч но (табл.: {11–90}).

Не сом нен но, в бо га той коллекции витебских 
из раз цов В. П. Фе до ров и ча (а он в пер вую оче редь 
кол лек ц ион и ро вал ге ра ль д и чес к ие) были эк зем п ля
ры и с Замковой го ры, но пока вос ста новить их не 
пред с тав ля ет ся воз мож ным.

В чис ле «терракот» с Замковой го ры в соб рании 
В. П. Фе до ров и ча значились «четыре об лом ка гон
чар ных по луц и р ку ль ных оконных или двер ных 
сво дов из гру бой, неп ро мя той гли ны с бо ль шой 
при ме сью гальки раз ме рами 7 × 11 × 16; 7 × 11 × 16; 
7 × 11 × 26; 7 × 12 × 30 см» [13, л. 404об.–405,  
№ 310–313]. Ве ро ят но, это как ието ар х и тек тур
нострои те ль ные эле мен ты пос т ройки (дворца), 
под ва лы ко то рой были об на ру же ны при рас коп ках 
1895–1896 гг.

Еще один вид на хо док составил под кол лек ц ию 
«замковых» пред ме тов, таких, как: яд ра разных раз
ме ров, кар теч ные пули и так на зы ва е мые гра на ты 
(целые и ос колки), ко то рые в кол и чес т ве 79 еди
ниц на ходились в соб рании музея Пед и н с т и ту та  
[12, л. 15об.–16, № 181–269].

В за мет ках на по лях довоенных кол лек ц ион ных 
описей В. Г. Крас нянский отмечал, что: «как видно, 
из чер но вых за ме ток В. П. Фе до ров и ча и извес т  
но с его слов, сос тав ле на (подколлекция – Н. Ш.) 
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из пред ме тов, най ден ных на тер ри тории бывших 
Витебских зам ков, глав ным образом при рас коп ках 
Зам ко вой го ры». Под кол лек ц ия бы ла пред с тав ле
на сле ду ющими пред ме тами, час т и ч но схе мат и ч но 
зар и со ван ными В. Г. Крас нянским.

I. То по ры же лез ные
Бо га тая кол лек ц ия же лез ных топоров в кол и

чес т ве 19 единиц, 12 из ко то рых схе мат и ч но зар и со
ва ны [13, л. 217–222]. Они пред с тав ле ны 8 уз ко лез  
в и й ными и 6 широ ко лез в и й ными видами.

Уз ко лез в и й ные то по ры имели дли ну от 12 до 
19 см при шир и не лез в ия 5–7 см. Особ ня ком в этой 
под г руп пе мас си в ный пря мо у го ль ный то пор (при
лож. 8: 25) и уз ко лез в и й ный то пор на по доб ие пти чь е го 
клю ва (по тер м и но логии В. Г. Крас нян с ко го) (при
лож. 8: 26).

Длина широ ко лез в и й ных топоров от 13,5 до 18 см. 
Шир и на лез в ия 9–13 см. К числу широ ко лез в и й ных 
относится то порик с большим обухом и ко рот кой 
лопастью, ве ро ят но, не ког да инк рус т и ро ван ный: 
«по обе сто ро ны штамп с не раз бор ч и выми зна
ками и ор на мен том» [13, л. 222об.–223, № 18] (при 
лож. 9: 30).

Еще один инк рус т и ро ван ный экземпляр имел 
«ближе к обу ху на плас т и не сле ды зна ков в виде лу
чей» [13, л. 222об.–223, № 16] (прилож. 9: 28).

То по рысекиры пред с тав ле ны двумя пред ме та
ми с широкими плос кос тями, один из ко то рых име ет 
це ль но ме тал ли чес кую ручку (прилож. 10: 32, 33).

В. Г. Крас нянский по неведению от нес к то
по рамсек и рам и оруд ие «лу но об раз ной фор мы» 
с ду го  об раз но выгнутым лез в ием (прилож. 10: 31). 
На са мом деле это оруд ие тру да ко жев н и ков (са
пож ников). Его изоб ра жен ие встречается на за пад
но ев ро пейских гра вю рах и мин иа тю рах с XIV в.1 
(прилож. 11).

II. На ко нечники копий, дрот и ков, стрел и дру
гое оруж ие. Амун и ц ия

Пред с тав ле ны шес тью предметами. Из них три 
на ко неч н и ка ко пья, два на ко неч н и ка дрот и ка и один, 
по тер м и но логии В. Г. Крас нян с ко го, на ко нечник 
още па, а также один на ко нечник стрелы [6, 7].

Зас луж и ва ют вни ман ия оп и сан ие и зар и совки 
этих пред ме тов, сос тав лен ные В. Г. Крас нянским 
[13, л. 222об.–223, 230об.–233] (прилож. 12: 34–40).

Кроме на ко неч н и ков копий, дрот и ков и стре
лы, в описи В. Г. Крас нян с ко го знач и т ся и нес ко ль 
 ко других фраг мен тов оруж ия: ру ко я тей шпаг (при
лож. 16: 42, 45); «рукоятки ме ча» (прилож. 16: 44) 
и «обломка на ко неч н и ка (клинка – Н. Ш.) ме ча» 
(прилож. 12: 41). Пред ме ты амуниции пред с тав ле ны 
16зуб ча тым ко лес и ком от шпо ры (прилож. 16: 43) 
и ре мен ной пряж кой от ру жья.

1 Автор выражает признательность С. Бабенко за 
поиски аналогов и определение предмета.

III. Пред ме ты до маш не го об и хо да. Оруд ия 
труда и друг ие же лез ные предметы

Но жей в описи В. Г. Крас нян с ко го нас ч и ты ва
лось 11. Из них 4 зар и со ва но (прилож. 17: 46–49). 
Среди ножей один «с вту ль ча тым на са дом», а у двух 
сох ранились рукояти: де ре вян ная и кос тя ная.

Ряд од нот и п ных пред ме тов из же ле за с Зам
ко вой горы хранились как в соб рании ВУ АК, так  
и в соб рании В. П. Фе до ров и ча:

кол лек ц ия ко ва ных гвоздей с раз л и ч ными шляп
ками (прилож. 20: 67);

кол лек ц ия обув ных подковок под каб лук (при
лож. 19);

окон ные фигур ные на у гольники, двер ные за ве
сы с фигур ными нак лад ками2 (прилож. 20: 62, 63);

про бои и двер ные крючки.
В оп и сях также зна чат ся: пряжка «с ре ль еф

ной го ло вой льва» (прилож. 18: 54); це поч ка с яко рем 
(прилож. 18: 56), петля с крюч ком (прилож. 18: 55); же
лез ный цир куль; нож н и цы для резки железа; клещи; 
«железные гра бельки о 8 зуб цов» (прилож. 20: 65); 
вер х няя часть прута от ог ра ды (прилож. 20: 66); 
«витой же лез ный стер жень с об ло ман ным кон цом, 
на дру гом конце ко ль цо», «круглый стер жень. Один 
конец сог нут в ко ль цо, в дру гом раз д во ен ном кон це 
ко рот кая пластинка на шар н и ре»; ключ.

Об ра ща ет на се бя вни ман ие тот факт, что в оп и 
 сях знач и т ся бо ль шое количество (5 штук) иго лок 
раз ных раз ме ров и форм [13, л. 231об.–233, № 81–85]. 
Следует отметить, что и сегодня фик с и ру ет ся зна
ч и те ль ное кол и чес т во слу чай ных находок иго лок  
в рус ле Вить бы у под но жья Зам ко вой го ры, осев
ших в час т ных соб ран иях.

Точку в списке пред ме тов, най ден ных на ви
теб с кой Зам ко вой го ре, ставит слу чай ная на ход
ка – «Во браз Ма дон ны, зной дзен у 1914 г.» [14,  
л. 94об.–95, № 989].

Вот так ие на ходки с Замковой го ры, су дя по 
со х ран и в ш и м ся оп и сям, хранились в соб ран иях  
витебских до ре во люц ион ных музеев. Из них зна
ч и те ль ная часть от нос и т ся к поз д не му сред не ве
ко вью, однако есть и инте рес ные ран ние фор мы, 
нап р и мер так на зы ва е мый клю вов и д ный то пор. 
Нал и ч ие инк рус т и ро ван но го оружия го ворит о до
с тат ке обитателей дан ной месности. Это касается  
и сох ран и в шей ся ке рамики, среди ко то рой мно го 
импор та.

2 В собрании ВУАК, а затем в собрании Пединститу
та были отдельно выделены и размещены на двух план
шетах коллекции предметов, «найденных в Витебске при 
раскопках Замковой горы». На одном планшете находи
лись 2 целые дверные завесы и один фрагмент от нее;  
3 дверных крюка, угольника (для оконных рам – Н. Ш.), 
железная скоба, гвоздь и пуговица [12, л. 13об.–14]. На 
другом – 28 кованых железных гвоздей разной величины 
длиной от 5 до 15 см.



235

Н. Ю. Шарковская. Находки с Замковой горы в собраниях витебских музеев 

Вы во ды.
1. На ходки с Зам ко вой горы хранились в ви теб

ских му зе ях ВУАК (позднее – Пед и н с т и ту та) и в час т
ном соб рании В. П. Фе до ров и ча.

2. В му зей ВУ АК пос тупили не пос ред с т вен но 
находки из рас ко пок, а в соб ран ие В. П. Фе до
ров и ча – преи му щес т вен но под ъем ный ма тер иал  
и слу чай ные на ходки.

3. Среди на хо док с Замковой го ры нас ч и ты ва
лось, по край ней ме ре, три инк рус т и ро ван ных пред
ме та (два то по ра и один на ко нечник копья).

4. Нал и ч ие среди на хо док импор т ной ке рамики, 
ана ло гов ко то рым не встречалось при более поздних 
ар хе о лог и ческих раскопках Витеб с ка.

5. Среди на хо док бо ль ш и н с т во пред ме тов да 
т и ро ва но поздним Сред не ве ко вь ем, од на ко вст ре

ча ют ся и пред ме ты ран не го периода. Вы яв лен ные 
пред ме ты и ком п лек сы тре бу ют спец иа ль но го изу
чен ия на сле ду ю щем этапе работы.

6. Се год ня в соб рании ВОКМ вы яв ле но по ряд ка 
90 пред ме тов из рас ко пок Зам ко вой горы, хран и в 
ш и х ся в до во ен ных му зе ях.

7. Не сом нен но, в фон дах ВОКМ сох ранились  
и друг ие «замковые» на ходки, так ие, как яд ра, 
груз и ла и пряс л и ца, но вы явить их из об ще го чис
ла му зей ных экспонатов по ка не пред с тав ля ет ся 
воз мож ным.

8. В изу чен ных оп и сях отсутствуют ювел и
р ные издел ия, но это не значит, что их не бы ло. 
Ско рее все го, они по пали в опись раз де ла на хо док 
из рус ла р. Вить бы. Их еще пред с тоит вы явить  
и изучить.
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Рэзюмэ

Н. Ю. Шар коў с кая

Знаходкі з Зам ка вай га ры ў зборах ві цеб с кіх му зе яў

У пуб лі ка цыі раз г ля да юц ца пы тан ні по шу ку і выз на чэн ня зна хо дак з Зам ка вай га ры го ра да Ві цеб с ка.
Зам ка вая гара (Ламіха) – адзін з апош ніх уні ка ль ных старажытных гіс та рыч ных і ар хе а ла гіч ных пом ні каў Ві цеб

с ка, які ўжо не іс нуе.
У ран нім жа лез ным веку на ёй зна ходзі ла ся га радзіш ча. У сярэдневякоўі – гэта мес ца , дзе быў раз меш ча ны ле та

піс ны дзя ці нец і кня жац кі двор.
Ку ль тур ны пласт га ры працяглы час за хоў ваў па мяць і звес т кі аб ста ра жыт ным мі ну лым го ра да. Шмат аб чым ён 

здолеў бы яш чэ расказаць, каб гара не была зніш ча на ў 1890ыя га ды.
Та му ў дадзе ным ар ты ку ле сабраны звес т кі, што за ха ва лі ся ў на ву ко вым архіве і фон дах ВАКМ (Віцебскага аб

лас но га краязнаўчага му зея), аб зна ход ках з Зам ка вай гары, якія пас ту пі лі ў роз ныя ві цеб с кія му зеі і пры ват ныя збо ры 
нап ры кан цы XIX – пер шай чвэр ці XX ст. Апуб лі ка ва ны вы ні кі ра бо ты па вы яў лен ні гэ тых знаходак, што за ха валі ся  
ў збо ры ВАКМ, пры ведзе ны іх фо таз дым кі.
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У да дат кі ўклю ча на табліца, складзе ная па ру ка піс ным вопісам ві цеб с ка га кра яз наў цы В. Г. Крас нян с ка га з пе ра
лі кам і ка рот кім апісаннем зна хо дак з Зам ка вай гары, пе ра да зен ных ВОКМу ў да ва ен ны пе ры яд. За ма лёў кі не ка то рых  
з іх, зроб ле ныя В. Г. Крас нян с кім, таксама раз меш ча ны ў ар ты ку ле.

Вы яў лен ныя ма тэ ры я лы змяшчаюць но вую ін фар ма цыю па ста ра жыт най гіс то ры іі Ві цеб с ка і мо гуць за ці ка віць 
дас лед чы каў.

Summary

N. Sharkovskaya

Finds from the Castle hill of Vitebsk in Vitebsk’s museums

The questions connected with search and revealing of finds from the Castle hill of Vitebsk are considered in the article.
The Castle hill of Vitebsk of Lomiha is one of the last unique ancient historical and archaeological parts of Vitebsk.
There was the hillfort in the Iron Age. Then it was the residences of Vitebsk princes in the Middle Ages. Under the 

legend the Kiev princess Olga ordered to put Vitebsk here. This hill kept valuable artefacts for the long time but it was 
destroyed in late 1890s.

Today every scholar, addressing to the ancient history of Vitebsk, on particles collects the information about subjects which 
were found on it. Therefore this publication is the data which are available in scientific archive and funds of Vitebsk regional 
museum of local history. 

There is the table with brief description of finds from the Castle hill of Vitebsk, acted in museum before the 2nd world war 
made under handwritten inventories of Vitebsk regional scholar V. G. Krasnyansky in the appendix. There are some drawings 
of finds made in V. G. Krasnyansky’s inventories, too.

These materials are of interest for researchers and contain the new information on ancient history of Vitebsk.

Пос туп и ла 25.02.2011
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Приложение 1
1. Размещение Замковой го ры на плане г. Витебска конца XVIII в., составленном Ю. А. Его ро вым
2. Археологические рас копки на Замковой горе 1895–1896 гг. Фото
3. Предметы с Замковой го ры, собранные А. Н. Ляв данским в 1928 г.
Приложение 2. Находка 1877 г. с Замковой го ры. Зар и сов ка В. Г. Краснянского1

4. «Треножникподставка к солнечным часам» (321)2

Приложение 3
5. Фотографии ар хе о лог и чес кой керамики музея В. П. Фе до ров и ча (ВОКМ н/в 7271/6)
6. Фотографии ар хе о лог и чес кой керамики музея В. П. Фе до ров и ча (ВОКМ н/в 7271/8 )
Приложение 4. Керамика Зам ко вой горы. Сов ре мен ное фо то
7. Фрагменты расписной ке рам и ки с Замковой го ры. ВОКМ КП 524/ 14, 2, 4, 6,13, 16. (525)
8. Фрагменты расписной ке рамики с Замковой го ры. ВОКМ КП 524/10, 7 (525)
9. Фрагменты расписной ке рамики с Замковой го ры. ВОКМ КП 524/11, 1, 12, 5, 8, 3, 17, 9, 15. (525)
Приложение 5. Сосуды Зам ко вой горы (выкопировки с фо тог рафий керамики музея В. П. Фе до ров и ча)
1010а. Фрагменты баклаг с Замковой горы
11. Баклага с Замковой го ры (486)
12а. «Сулея» с Замковой го ры (494)
Приложение 6. Ке рам и чес к ие сосуды. Зарисовка В. Г. Крас нян с ко го
12. «Сулея» (494)
13. Ваза (424)
14. Ваза («или какоето ар х и тек тур ное ук ра шен ие») (501)
15. Ваза (426)
Приложение 7. Фраг мен ты импортной ке рамики. Сов ре мен ное фото. Лицевая и обо рот ная сто ро ны
16. Фрагменты керамики се рог л и ня ной (?) со штам по ван ным орнаментом (лицевая и обо рот ная сто ро

ны) ВОКМ КП 523/5, 26 (526)
17. Фрагменты по лу фа ян со вых кашинных зо ло то ор дынских сосудов (лицевая и обо рот ная стороны) 

ВОКМ КП 523/6, 29, 25, 15,17, 30, 28, 23, 22 (526)
18. Фрагменты зо ло то ор дынских поливных со су дов и крас ног л и ня ной плитки (ВОКМ КП 523/36) синих 

и бирюзовых. ВОКМ КП 523/31, 16, 4, 13, 36 (526)
19. Фрагмент крас ног л и ня но го сосуда на ко ль це вом под до не, орнаментированного «сграффито». 

ВОКМ КП 523/20. (526)
20. Фрагмент крас ног л и ня но го сосуда на ко ль це вом под до не, орнаментированного «сграффито». 

ВОКМ КП 523/2. (526)
Приложение 8. Топоры с узким лезвием. Зар и сов ка В. Г. Крас нян с ко го
21. Топор с узким лезвием (3)
22. Топор с узким лезвием (5)
23. Топор с узким лезвием (6)
24. Топор с узким лезвием (7)
25. Топор с узким лезвием (9)
26. Топор с узким лезвием (10)
Приложение 9. Топоры с широким лезвием. Зар и сов ка В. Г. Крас нян с ко го
27. Топор с широким лез в ием (11)
28. Топор инк рус т и ро ван ный (15)
29. Топор с широким лез в ием (16)
30. Топор инк рус т и ро ван ный (18)
Приложение 10. Секиры. Зар и сов ка В. Г. Крас нян с ко го
31. Орудие для работы по ко же (секира лу но об раз ной фор мы по описи В. Г. Краснянского) (19)
32. Секира (20)
33. Секира (17)
Приложение 11. Орудие ко жев н и ков (обувщиков)
31а31b. Ножик для ра бо ты по коже и сред не ве ко вая мин иа тю ра
Приложение 12. Копья, дротики, стрелы. Зар и сов ка В. Г. Крас нян с ко го
34. Наконечник рогатины с двойным от вет в лен ием (21)

1 Масштаб зарисовок произвольный.
2 Цифры в скобках – номера предметов согласно описи В. Г. Краснянского (таблица).
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35. Наконечник «ощепа» дре ва (22)
36. Наконечник копья инк рус т и ро ван ный (63)
37. Наконечник копья «с рас т ру бом для насадки» (64)
38. Наконечник дротика (75)
39. Наконечник дротика (74)
40. Наконечник стрелы (76)
41. Обломок клинка (65)
Приложение 13. Зар и сов ка Краснянского и сов ре мен ное фо то
4141а. Обломок клинка («обломок наконечника ме ча» по В. Г. Краснянскому). ВОКМ КП 716 (65)
Приложение 14. Топоры. Фо то и зарисовка
2525а. Топор с узким лез в ием прямоугольный (9)
2626а. Топор с узким лез в ием клювовидный (10)
Приложение 15. Фото и зар и сов ка
3333а. Секира (17). ВОКМ
Приложение 16. Фраг мен ты оружия и амуниции. Зар и сов ка В. Г. Краснянского
42. Орнаментированная го лов ка от шпаги, за кан ч и ва ю ща я ся головой человека или зверя (73)
43. Колесико шпоры с 16 зуб цами (88)
44. Рукоятка меча (66)
45. Головка от шпаги (?) ор на мен т и ро ван ная (71)
Приложение 17. Ножи. Зар и сов ка В. Г. Крас нян с ко го
46. Нож (79)
47. Нож (80)
48. Нож (77)
49. Нож (154)
Приложение 18. Пред ме ты быта. Зарисовка В. Г. Крас нян с ко го
50. Весы (93)
51. Глухая сплошная под ко ва (24)
52. Подкова (25)
53. «Приспособление для порчи ко пыт неприятельской ка ва лерии» (23)
54. Пряжка с рельефной го ло вой льва (90)
55. Петля с крючком (91)
56. Маленькая цепочка с яко рем (89)
Приложение 19.
57. Подковки обувные (сапожные). ВОКМ КП 723/14, 13, 9; КП 723/12, 11; КП 719/2; КП 723/13; КП 720/2; 

КП 719/3; КП 723/3 (92)
Приложение 20. Изделия из железа. Зарисовка В. Г. Крас нян с ко го
58. Обломок железного пред ме та (67)
59. Обломок железного пред ме та (68)
60. Обломок железного пред ме та (69)
61. Обломок железного пред ме та (70)
62. Оконный наугольник (146)
63. Оконный наугольник (147)
64. Завеса дверная (149)
65. Железные грабельки (143)
66. Верхняя часть прута от ограды (144)
67. Гвозди кованые (94137)1

1 Фото и зарисовки этих находок отсутствуют.
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Введение. Ден д рох ро но лог и чес к ие исследова
ния, проведенные в пос лед н ие годы на тер ри тории 
Бе ла руси, показали при год ность использования об
разцов дре вес и ны, найденных при ар хе о лог и ческих 
раскопках, а так же взя тых из различных истор и
ческих зданий и со о ру жений, для дат и ровки дере
вянных кон с т рукций. От де ль ные образцы дре ве 
с и ны отличаются весьма вы соким воз рас том (150– 
200 лет), что позволяет использовать их для раз ра
ботки длинных ден д рох ро но лог и ческих шкал.

Первые попытки ден д рох ро но лог и чес ко го ана
л и за бе ло рус ско го материала были пред п р и ня ты 
еще в 1960х годах спец иал и с тами Института архео
логии АН СССР [1]. Для многих истор и ческих цент
ров Беларуси (Бреста, По лоцка, Витебска, Мстислав  
ля и др.) были раз ра бо та ны ден д рох ро но лог и чес  
к ие шкалы, по мо га ющ ие вос ста новить историю раз
вития древних городов. Од на ко, нес и с те мат и ческий 
отбор материала и от сут с т в ие ком пь ю тер ной техни
ки, позволяющей од нов ре мен но об ра ба ты вать боль
шое кол и чес т во образцов и стат и с т и чески дос то вер
но увязывать их друг с дру гом, привели к воз н и к но
вен ию ош и бок в датировках.

В 2008 году, когда сот рудники Института эк с 
 пер и мен та ль ной ботаники НАН Беларуси пред 

 п р и няли пер вые попытки дат и ровки археологиче
ской и истор и чес кой древесины, пришлось нач и нать 
все работы прак т и чески с ну ля, поскольку большин
ство су щес т ву ющих ма тер иа лов были раз роз не ны  
и не увязывалась друг с дру гом. 

В течение 2009–2011 г. на тер ри тории Витебска 
были соб ра ны образцы древесины из ку ль тур но го 
слоя, вск ры то го при про ве дении ряда строительных 
работ. В дан ной статье приведены ре зу ль та ты ден  
д рох ро но лог и чес ко го анал и за материала.

Материалы и методы иссле до вания. Об ъек
 тами иссле до ван ия послужили образцы дре ве 
с и ны, отоб ран ные в строи те ль ных котлованах 
на пересечении ул. Лен и на и пр. Фрунзе, а также 
по ул. Калинина. По пе реч ные спи лы древесины 
толщиной 4–10 см от б и рались с раз л и ч ных най
ден ных конструкций: срубов, нас т и лов, час то ко лов 
(таб  лица, рис. 1). Об щее количество соб ран ных 
об разцов – 70. Большинство из них пред с тав ле но 
дре вес и ной сосны обык но вен ной (Pinus sylvest
ris L.) и в ме нь шей степени – древесиной ели (Pi
cea abies (L.) Karst.). Для не ко то рых образцов пот
ре бо ва лось оп ре де лен ие породы с по мо щью мик ро
с ко па по особенностям ана том и чес ко го строе ния 
дре вес и ны.

М. В. Ермохин, Институт эк с пер и мен та ль ной 
бо таники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси, 
старший на уч ный сотрудник ла бо ра тории про
дуктивности и ус той ч и вости растительных со
об ществ, кандидат био лог и ческих на ук (г. Минск)

Результаты ден д ро хронолог и ческих исследований 
археологических материалов с территории Витебска в 2009–2011 гг.

Характеристика образцов древесины

Номер образца Древесная порода Источник Диаметр бревна, см Возраст, лет Период

Пересечение ул. Ленина и пр. Фрунзе
2–1 Сосна Бревно 27,6 74 ?
2–2 Ель Бревно 21,9 111 ?
2–3 Сосна Бревно 24,9 106 ?
2–5 Сосна Бревно 22,0 80 ?
3–1 Сосна Бревно 19,7 95 ?
3–2 Ель Бревно 21,0 77 ?
3–3 Сосна Бревно 21,4 79 ?
3–4 Сосна Бревно 23,2 82 ?
3–5 Сосна Бревно 19,4 76 ?
4–1 Ель Бревно 25,5 72 ?
4–2 Ель Бревно 32,2 109 ?
4–3 Ель Бревно 16,0 76 ?
5–1 Сосна Бревно 23,2 239 ?
5–2 Сосна Бревно 34,3 152 1530–1681
5–3 Сосна Бревно 32,4 110 ?
5–4 Сосна Бревно 38,2 111 ?
6–1 Ель Бревно 19,4 108 ?
7–1 Сосна Бревно 29,0 60 1905–1964
7–2 Сосна Бревно 26,1 58 1898–1963
7–3 Сосна Бревно 31,1 66 1909–1966
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Номер образца Древесная порода Источник Диаметр бревна, см Возраст, лет Период

7–4 Ель Бревно 25,2 123 ?
8–1 Ель Бревно 22,6 105 ?
8–2 Сосна Бревно 19,1 45 ?
8–3 Сосна Бревно 25,6 81 ?
8–5 Сосна Бревно 27,4 73 ?
8–7 Сосна Бревно 17,9 30 ?
8–8 Сосна Бревно 28,3 162 ?
x1 Сосна Бревно 24,5 68 ?
x2 Сосна Бревно 23,8 106 ?

zhel1 Сосна Желоб 17,9 64 ?
zhel2 Сосна Желоб 20,7 55 ?
zhel3 Сосна Желоб 24,2 53 ?

ул. Калинина
vtb10–1 Сосна Сруб 40,9 97 1500–1596
vtb10–2 Сосна Сруб 34,9 97 1500–1596
vtb10–3 Сосна Сруб 34,2 84 1513–1596
vtb10–4 Сосна Сруб 36,5 101 1496–1596
vtb10–5 Сосна Сруб 35,2 101 1496–1596
vtb10–6 Сосна Сруб 32,6 84 1513–1596
vtb10w1 Сосна Сруб 31,6 88 1506–1593
vtb10–7 Ель Свая 36,4 96 ?

vtb10w2 Ель Сруб 16,8 66 ?
vtb10w3 Ель Сруб 15,8 39 ?
vtb10w4 Ель Сруб 20,5 52 ?
vtb10w5 Ель Сруб 18,6 54 ?
vtb10w6 Ель Сруб 17,8 38 ?
vtb10w7 Ель Сруб 17,3 38 ?
vtb10w8 Ель Сруб 22,0 55 ?
vtb10w9 Ель Сруб 16,1 63 ?
vtb11–1 Сосна Бревно 27,8 80 ?
vtb11–2 Сосна Бревно 38,6 50 ?
vtb11–3 Сосна Бревно 20,9 64 ?
vtb11–4 Ель  Частокол 18,7 37 ?
vtb11–5 Сосна Бревно 23,1 108 ?
vtb11–6 Сосна Бревно 24,3 97 ?
vtb11–7 Сосна Частокол 11,8 36 ?
vtb11–8 Сосна Частокол 13,1 42 ?
vtb11–9 Сосна Бревно 16,4 81 ?
vtb11–10 Ель Частокол 17,7 29 ?
vtb11–11 Сосна Бревно 19,6 55 ?
vtb11–12 Ель Частокол 19,7 33 ?
vtb11–13 Ель Частокол 22,8 32 ?
vtb11–14 Сосна Бревно 20,5 114 ?
vtb11–15 Ель Частокол 18,8 35 ?
vtb11–16 Сосна Бревно 18,5 54 ?
vtb11–17 Сосна Бревно 15,5 77 ?
vtb11–18 Сосна Бревно 19,3 116 ?
vtb11–20 Сосна Бревно 17,3 54 ?
vtb11–21 Сосна Бревно 15,4 102 ?
vtb11–22 Сосна Бревно 12,8 72 ?
vtb11–23 Сосна Бревно 22,0 50 ?

П р и м е ч а н и е. Серым цве том выделены син х рон и з и ро ван ные друг с дру гом образцы.

Окончание табл.
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Поверхность спилов и кер нов зашлифовыва
лась наж дач ной бумагой с различной зер н и с тос тью 
(от 40 до 600). Для изме рен ия ширины годичных ко
лец испо ль зо ва лось отсканированное изоб ра же
н ие образцов (с раз ре шен ием 1200 dpi) и адап т и ро
ван ное программное обес пе чен ие ArcGIS. Точность 
измерений – 0,01 мм. На каждом спи ле изме рен ия 
проводились по двум рад иу сам, после че го полу
ченные ре зу ль та ты ус ред нялись в одну сер ию. Для 
перекрестного дат и ро ван ия использована программа 
COFECHA [2]. Син х рон и зац ия от де ль ных серий друг 
с дру гом про ве ря лась также путем визуального со
пос тав лен ия графиков ширины год и ч ных колец.

Для абсолютной дат и ровки образцов испо ль зо
ва ны шка лы, построенные по живым де ре вь ям сосны 
и ели (для се вер ной части Беларуси), литовская шка
ла «Litpinus1» [3] и ла тыш с кая шкала «Dannenstern 
House» [4].

Результаты и их об суж ден ие. Большая часть 
соб ран ных об раз цов древесины отличается ма лым 
кол и чес т вом годичных ко лец, что не позволяет про
вести их стат и с т и чески достоверную дат и ров ку. 
До пол н и те ль ную проб ле му соз да ет то, что материал 
собран из строи те ль но го котлована и за час тую 
неясно: какой об ра зец дре вес и ны какой конструк
ции при над лежит.

Так, например, в ма тер иа ле, собранном в кот ло ва
не на пе ре се чении ул. Ленина и пр. Фрун зе, ока за лось 
три бревна (образцы № 7–1, 7–2, 7–3), время рубки ко
то рых датируется 1966 г. Наиболее ве ро ят но, что эти 
брев на ока зались в зоне размещения строи те ль но го 
кот ло ва на во время сно са послевоенного здания.

В настоящее время бо ль шая часть материала 
ос та лась не дат и ро ван ной. Тем не менее по от де ль
ным об раз цам древесины ока за лось возможным по
лучить дос та точ но уникальные данные.

Рис. 1. Распределение об раз цов по количеству год и ч ных ко лец из котлована: а – на пе ре се чении ул. Лен и на и пр. Фрунзе; 
б – по ул. Калинина
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В котловане по ул. Кал и н и на на глубине 4 м 
был об на ру жен сруб из семи бревен сосны (образцы  
№ vtb101 – vtb106, vtb10w1). Все кривые годич
ных ко лец от л и ч но син х рон и з и ро вались друг с дру
гом. По ним бы ла пос т ро е на шкала про тя жен
нос тью 101 год.

Полученная шкала была дат и ро ва на с испо ль зо
ван ием ла тыш с кой шкалы «Dannenstern House», ко
то рая пос т ро е на также по материалу, собранному 
из од но го здан ия (рис. 2).

Высокая корреляция меж ду этими двумя шка
лами (tкри терий – 8,1), говорит о том, что дре
вес и на, испо ль зо ван ная для строи те ль с т ва обоих 
домов, прои с ходит из региона с одинаковыми кли
мат и ческими и поч вен ногрун то выми условиями. 
Расстояние меж ду Витеб с ком и Ригой по пря мой 
составляет более 440 км, в то же вре мя климат  
в окрест ностях Риги морской, а в районе Витеб 
 с ка – умеренноконтинентальный. По э то му не вы
зы ва ет сомнения факт, что древесина, испо ль зо
ван ная для строительства дома в Риге, была за го
тов ле на в том же лес ном массиве, что и древесина 
из дома в Витебске, а за тем сплав ле на вниз по За
падной Дви не.

По шкале «Dannenstern House» был датирован 
(tкри терий – 5,0) и один из образцов (№ 52) из кот
ло ва на на пересечении ул. Лен и на и пр. Фрунзе. 

Заключение. В течение 2009–2011 г. на тер ри
тории Витеб с ка было собрано 70 об раз цов древеси
ны  для ден д ро ар хе о лог и ческих исследований. Аб
со лют ную дат и ров ку получили то ль ко 11 образцов 
древесины. Еще по 11 образцам построены пла ва
ющ ие шкалы, ве ро ят ность аб со лют ной датировки 
которых дос та точ но вы со кая по мере развития ден
д рох ро но лог и ческих шкал для се ве ра Беларуси.

Проведенные иссле до ван ия показывают, что 
дре вес и на из ар хе о лог и ческих раскопок в се вер ной 
Бе ла руси при год на для раз ра ботки протяженных 
ден д рох ро но лог и ческих шкал и аб со лют ной дати
ровки зданий и со о ру жений, а также определения 
пу тей торговли древесиной в истор и чес ком про
шлом. Однако для соз дан ия дос то вер ной шкалы не
об ходим сбор массового ма тер иа ла из раз л и ч ных 
зданий, со о ру жений, ар хе о лог и ческих раскопок. 

Автор выражает при з на те ль ность О. Н. Левко, 
А. В. Вой те хов и чу и А. Р. Белоусову за пре дос тав
лен ную воз мож ность испо ль зо вать в исследованиях 
ар хе о лог и чес кую древесину.

Рис. 2. Фрагмент шкалы «Dannenstern House» и шкала, пос т ро ен ная из сруба, найденного в кот ло ва не по ул. Кал и н и на
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М. В. Ермохін

Вынікі дэндрахраналагiчных дас ле да ван няў археалагічных матэрыялаў з тэ ры то рыі Ві цеб с ка  
ў 2009–2011 гг.

У артыкуле прыводзяцца вы ні кі дэн д ра ар хе а лаг i ч ных дас ле да ван няў на тэрыторыі Віцебска ў 2009–
2011 гг. Прааналізавана 70 узо раў драўніны хвоі звычайнай (Pinus sylvestris L.) і елі еў ра пей с кай (Picea 
abies (L.) Karst.). Выз на ча ны даты рубкі 11 узораў драў ні ны (1596 г. – 7 узораў, 1681 г. – 1, 1966 г. – 3 узоры).

Summary

M. Yermokhin

Results of the dendrochronology investigations of the archaeological materials  
in Vitebsk in 2009–2011

The results of dendrochronology investigations in Vitebsk town in 2009–2011 are present. 70 samples of wood 
of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and spruce (Picea abies (L.) Karst.) were analyzed. 11 wooden samples were dated 
(1596 – 7 samples, 1681 – one, 1966 – 3 samples).
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В августе 2011 г. ар хе о логи обнаружили в р. Дрис са 
на глуб и не около 2 м деревянную ску ль п ту ру с ан т
ро по мор ф ным изоб ра жен ием. Скульптура пред с тав
ля ет собой часть ветки (сук), на которой с по мо щью 
де ре во об ра ба ты ва ющих инструментов бы ло сде
лано ан т ро по мор ф ное изоб ра жен ие. Продолжени
ем ску ль п ту ры яв ля ет ся спиленный и вы го ревший 
внутри фрагмент ство ло вой части дерева, исполь
зуемый в ка чес т ве подставки (рис. 1). Не о быч ная 
находка, находившаяся ка което вре мя  в проточной 
воде, ут рат и ла сле ды, характерные для оп ре де лен
ных видов де ре во об ра ба ты ва ю ще го инс т ру мен
тар ия, воз дей с т во вав ше го на древесину в про цес се 
соз дан ия изображения. Вы со та скульптуры состав
ляет 118 см, ширина основания (подставки) – 103 см,  
а длина ветки в наклонном положении – 122 см.  
В Инс т и ту те эк с пер и мен та ль ной ботаники НАН Бе   
ларуси была про ве де на ра бо та по определению 
даты рубки дерева, испо ль зо ван но го для создания 
скульптуры.

Для изготовления ску ль п ту ры использован 
ствол ду ба че реш ча то го (Querqus robur L.), диа метр 
ко то ро го в не пов реж ден ном сос то янии составлял 
около 70 см. Об на ру жен ный остаток дерева пред

с тав ля ет со бой часть ство ла, сго рев ше го в резуль
тате пожара. Ха рак тер пиро ген но го пов реж ден ия 
говорит о том, что ствол дерева вы го рел изнутри 
в результате либо лесного пожара, либо по па дан ия 
молнии.

На основном стволе де ре ва сохранилось только 
30 год и ч ных колец, что делает неп р и год ным его для 
ден д рох ро но лог и чес кой датировки. Поэтому для 
анал и за при рос т ным буравом были взя ты два об
разца (керна) дре вес и ны непосредственно из ветки, 
на ко то рой вы ре за но ан т ро по мор ф ное изображение.

Поверхность кернов зач и ща лась при помощи 
лез в ия. Для изме рен ия ширины годичных ко лец 
испо ль зо ва лось от с кан и ро ван ное изображение об
разцов (с раз ре шен ием 1200 dpi) и адап т и ро ван ное 
прог рам мное обес пе чен ие ArcGIS. Точность изме
рений – 0,01 мм. Для пе рек рес т но го дат и ро ван ия ис
пользована прог рам ма COFECHA. Синхронизация 
от де ль ных серий друг с дру гом про ве ря лась также 
путем визу а ль но го со пос тав лен ия граф и ков шири
ны год и ч ных колец.

Для абсолютной дат и ровки образцов испо ль
зо ва ны шка лы, построенные по живым де ре вь ям 
дуба, рас тущим не пос ред с т вен но по берегу р. Дрис

М. В. Ермохин, Институт эк с пер и мен та ль ной 
бо таники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси, 
старший на уч ный сотрудник ла бо ра тории про
дуктивности и ус той ч и вости растительных со
об ществ, кандидат био лог и ческих на ук (г. Минск)

К вопросу о датировке «россонского идола»

       

Рис. 1. Деревянная ску ль п ту ра с ан т ро по мор ф ными чертами: а – вид спе реди; б – вид сбоку. Фо то Д. В. Дука
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са, а так же шка лы Baltic1, Baltic2 раз ра бо тан ные  
по древесине ду ба для бас сей на Балтийского моря  
и шка лы по дубу из Лит вы и Латвии.

Количество годичных ко лец на образце дре вес и  
ны из ветки с антропоморфным изоб ра жен ием – 86, 
что поз во ля ет испо ль зо вать его для абсолютной 
дат и ровки. Од на ко то, что образец взят из ветки, 
а не из ос нов но го ство ла, создает дополнительные 
труд ности при анализе.

Перекрестное дат и ро ван ие со всеми доступны
ми шка лами по дубу показало, что наилучшие ре
зу ль та ты по дат и ров ке дает шка ла, построенная по 

живым де ре вь ям ду ба, растущим по берегу р. Дрис
са. Наи луч шее по ло жен ие (tкритерий – 3,5) серии 
годичных ко лец из де ре вян ной скульптуры – 1904–
1989 гг. (рис. 2).

Вероятнее всего, ску ль п ту ра была вырезана на 
ветви пог и б ше го в результате пожара дерева ду ба, 
и испо ль зо ва на как де ко рат и в ное украшение одного 
из мест от ды ха по берегу р. Дрисса.

Тем не менее нельзя иск лю чать того, что по мере 
раз ра ботки длинных ден д рох ро но лог и ческих шкал 
не пос ред с т вен но из рег ио на, где найдена деревянная 
ску ль п ту ра, могут быть получены но вые результаты.

Рис. 2. Шкала, построенная по живым деревьям дуба, и сер ия год и ч ных колец, построенная по де ре вян ной ску ль п ту ре

Рэзюмэ

М. В. Ермохін

Да пытання аб датаванні «расонскага ідала»

У артыкулы пры водзяц ца вынікі датавання драў ля най ан т ра па мор ф най скульптуры, зной дзе най у р. Дры са  
ў 2011 г. Ску ль п ту ра выразана з галіны дрэва – ду ба чарэшчатага (Querqus robur L.). Найлепшыя вы ні кі па да та ван
ню дае шкала, пабудаваная па жы вых дрэвах ду ба, якія растуць па бе ра зе р. Дрыса. Узор з ску ль п ту ры пе рак ры вае 
перыяд 1904–1989 гг.

Summary

M. Yermokhin

The dating of the «rossony idol»

The results of dating wooden anthropomorphic sculpture found in p. Drissa in 2011 are present. The sculpture is carved 
from a tree branch of English oak (Querqus robur L.). The best results were achieved using the chronology, built on oak trees, 
growing on the bank of the river Drissa. The sample covers period 1904–1989.
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