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Могілкі позняга сярэднявечча і ранняга новага часу з'яўляюцца недастаткова
даследаванай катэгорыяй археалагічных помнікаў Беларусі. Іх характарызуе малая
колькасць пахавальнага інвентару, што звужае магчымасць вывучэння пахавальнай
практыкі метадамі археалогіі [1, с. 139]. Нярэдка дрэнная захаванасць костных парэ-
шткаў робіць частку з іх малаінфарматыўнай для антрапалагічнага вывучэння [2, с.
126]. Сістэматычныя этнаграфічныя назіранні за пахавальна-памінальнай абрадна-
сцю беларусаў разгарнуліся толькі ў другой палове XIX ст. [3, с. 61-63]. Усё гэта
ўскладняе вывучэнне пахавальных помнікаў XIV-XVIII стст. Разам з тым, у нека-
торых выпадках комплекснае выкарыстанне даных археалогіі, этнаграфіі і фізічнай
антрапалогіі дазваляе часткова кампенсаваць недахоп інфармацыі. Прыкладам гэтага
з'яўляецца могільнік Дубраўка.

Могільнік знаходзіцца прыкладна ў 2 км на паўночны захад ад в. Дубраўка Гара-
доцкага раёна Віцебскай вобласці і мае статус гісторыка-культурнай каштоўнасці [4,
с. 160]. Помнік быў абследаваны В.М. Ляўко ў 1985 г. і вызначаны як могільнік-жаль-
нік [5, с. 14]. У 2014 г. у межах работы Пастаяннай археалагічнай экспедыцыі па
вывучэнню Полацкай зямлі на чале з загадчыкам Цэнтра гісторыі даіндустрыяльнага
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грамадства Інстытута гісторыі HAH Беларусі, доктарам гістарычных навук, прафеса-
рам В.М. Ляўко група студэнтаў-гісторыкаў Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта пад
кіраўніцтвам старшага выкладчыка В.У. Чараўко праводзіла на помніку археалагіч-
ныя даследаванні. Было ўскрыта 15 пахаванняў, размешчаных у 2 ярусы і часткова
парушаных. Рэчавы матэрыял дазволіў датаваць даследаваныя на могільніку паха-
ванні XVII-XVIII стст. Антрапалагічнае вывучэнне костных парэшткаў праводзіла
кандыдат біялагічных навук, дацэнт В.А. Емяльянчык. В.А. Емяльянчык было ўста-
ноўлена, што астэалагічны матэрыял ускрытых пахаванняў утрымліваў парэшткі
дзяцей, таму можна казаць не менш чым аб 24 пахаваных [6, с. 160-161]. У сукупна-
сці пераадкладзеным характарам шэрагу касцякоў гэта дазволіла казаць аб дзіцячых
падпахаваннях [6, с. 156, 161].

Самай шматлікай катэгорыяй знаходак на могільніку каля в. Дубраўка сталі фраг-
менты керамікі. Чатыры фрагменты керамічнага начыння знаходзіліся ў пахаванні 1,
1 — у пахаванні 15, 1 — у пласце 2 1 140 — у пласце 1 [7]. Пераважная большасць
фрагментаў керамікі, такім чынам, знаходзілася ў верхнім пласце культурнага слою,
непасрэдна пад дзёранам і каменнымі надмагіллямі. Прысутнасць фрагментаў гліня-
нага посуду тлумачыцца памінальнымі традыцыямі насельніцтва Беларускага Пад-
звіння [8, с. 385]. Этнографам вядома практыка памінання памерлага непасрэдна на
могілках [9, с. 420]. Пры гэтым на могілках пакідалася не толькі частка рытуальных
страў, але і посуд [10, с. 94]. Таму выяўлены ў верхніх пластах культурнага слою
могільніка керамічны матэрыял з'яўляецца памінальным інвентаром.

Звернем увагу на размеркаванне фрагментаў керамікі. Шурф, закладзены на
могільніку каля в. Дубраўка ў 2014 г., уключаў 4 квадраты 2x2 м. Са 141 фрагмента
керамікі, выяўленага ў пластах 1-2 і вызначанага намі як памінальны інвентар, 51
быў выяўлсны ў квадраце 1,6 — у квадраце 2, 77 — у квадраце 3,7 — у квадраце 4.
Цікавай з'яўляецца значная канцэнтрацыя керамікі ў квадраце 3, у якім цалкам зна-
ходзілася толькі адно пахаванне 7 (ад яго засталіся толькі асобныя фрагменты костак)
і яшчэ 2 пахаванні (5 і 8) — часткова.

Наяўнасць камянёў надмагільных канструкцый і стратыграфія шурфа дазваляюць
меркаваць, што першапачаткова колькасць пахаванняў у квадраце 3 была большай. У
паўночна-ўсходняй чвэрці квадрата 3 заўважны перакоп ад магільнай ямы (мал. la),
які суадносіцца з часткова задзярнованай каменнай канструкцыяй у выглядзе абклад-
кі магільнага насыпа па перыметры з каменным крыжам у галавах пахавання (мал.
1б) [7]. Костных парэшткаў у магільнай яме не выяўлена. Незахаванасць костак можа
быць абумоўлена тым, што пахаванне былі дзіцячым. Дзіцячыя косткі хутчэй разла-
гаюцца з прычыны большага ўтрымання арганічных рэчываў у параўнанні з косткамі
дарослых.
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б)
Мал. 1. Могільнік каля в. Дубраўка: а) зачыстка пл. 3; б) план каменных канструк-

цый.

Паводле С.У. Грунтова, пахавальна-памінальная абраднасць мела на мэце не толь-
кі дапамагчы нябожчыку патрапіць у іншасвет, але і паспрыяць паступоваму забы-
ванню памерлага, яго выдаленню з сацыяльнай структуры і памяці жывых людзей
[11, с. 24-25]. Мемарыяльны помнік (у нашым выпадку — каменнае надмагілле) як
матэрыяльны складнік пахавальна-памінальнай абраднасці быў прызначаны не толь-
кі для зберажэння памяці пра памерлага, але і для яго паступовага забывания. Пасля
вызначанага часу (напрыклад, году) перыяд жалобы заканчваўся, індывідуальныя
памінкі па памерлым ужо не спраўляліся [11, с. 24-25]. Памерлы пераходзіў у разрад
«дзядоў».

У гэтым кантэксце значная колькасць фрагментаў керамікі у квадраце 3 можа
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быць вытлумачана не проста наяўнасцю яшчэ аднаго пахавання, а ажыццяўленнем
у яго і ў зафіксаванае пахаванне падпахаванняў. Кожнае падпахаванне актуалізавала
пахавальны помнік, запускаючы новы цыкл пахавальна-памінальных абрадаў, мат-
эрыяльным сведчаннем якіх з'яўляюцца выяўленыя пры археалагічных раскопках
фрагменты керамікі. Адсутнасць костных парэшткаў тлумачыцца тым, што гэта былі
дзіцячыя падпахаванні. Адзначым, што падобную з'яву можна назіраць на могільніку
каля в. Клешчыно Бешанковіцкага раёна, даследаваным намі ў 2013 г. [12, с. 89].

Такім чынам, у ходзе археалагічных даследаванняў 2014 г. на могільніку каля в.
Дубраўка Гарадоцкага раёна намі было даследавана 15 пахаванняў XVII-XVIII стст.
Найбольш шматлікую катэгорыю археалагічных знаходак утварае кераміка, знойдзе-
ная ў верхніх пластах культурнага слою могільніка. Яна з'яўляецца матэрыяльным
сведчаннем ажыццяўлсння памінальнага абраду. Значная канцэнтрацыя керамікі ў
квадраце 3 з нязначнай колькасцю выяўленых пахаванняў дае падставу меркаваць,
што першапачаткова колькасць пахаванняў там была большай. Стратыграфічна пра-
сочваецца наяўнасць у квадраце 3 яшчэ адной магільнай ямы, якая суадносіцца з
каменным надмагіллем. Паводле вынікаў антрапалагічнай экспертызы, праведзенай
В.А. Емяльянчык, астэалагічны матэрыял шэрагу пахаванняў утрымліваў дзіцячыя
парэшткі, што ў сукупнасці з пераадкладзеным характарам шэрагу касцякоў даз-
воліла казаць аб дзіцячых падпахаваннях. У адпаведнасці з данымі этнаграфіі, ін-
дывідуальныя памінкі па памерлым спраўляліся пэўны, досыць кароткі тэрмін, пасля
чаго нябожчык пераходзіў у катэгорыю продкаў. Можна зрабіць выснову аб тым, што
ў квадраце 3 адбываліся неаднаразовыя падпахаванні памерлых дзяцей ва ўжо іс-
нуючыя магілы. Гэта суправаджалася памінальнымі абрадамі, матэрыяльным свед-
чаннем чаго з'яўляецца значная канцэнтрацыя фрагментаў керамікі. Нязначная коль-
касць пахаванняў у квадраце 3 тлумачыцца тым, што дзіцячыя косткі разлагаюцца
адносна хутка.
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