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Д ук  Д  У. (Наеаполацк)

ПОЛАЦКАЯ КАФЛЯ XIV — СЯРЭДЗШЫ XVI СТСТ.

За апошнія дзесяцігоддзі ў выніку археалагіч- 
ных даследаванняў Полацка сабрана калекцыя гарш- 
ковай і ранняй каробчатай кафлі. Частка матэрыялаў 
з раскопак П. А. Рапапорга надрукавана (Панйчева, 
1980, с. 53— 59, 1981, с. 274—280; Заяц, 1997, с. 92— 
102). Мэтай дадзенага даследавання з ’яўляецца сістэ- 
матызацыя полацкай кафлі XIV—сярэдзіны XVI стст. 
і ўвядзенне ў навушвы абарот новых матэрыялаў з 
фондаў Полацкага гістарычна-культурнага музея-за- 
паведніка. Адпаведна вызначаюцца задачы: 1) з вы- 
карыстаннем фармальна-тьшалагічнага І гістарычна- 
параўнальнага метада зрабіць максімальна поўную 
тыпалогію полацкай кафлі XIV—сярэдзіны XVI стст, 
2) вызначыць храналагічныя межы ўжывання асоб- 
ных тыпаў кафлі.

Па канструкцыйных асаблівасцях усю полацкую 
кафлю можна падзяліць на тры групы: гаршковую, 
праразную і каробчатую (пласцінчатую). Найбольш 
старажытны тып—гаршковая кафля. У Полацку яна 
прадстаўлена чатырма варыянтамі.

Варыянт 1—самы шматлікі— гаршковая кафля 
з адносна вузкім вусцем круглай формы і высокім ту- 
лавам (мал. 1: 1). Большасць яе знойдзена ў развале 
n e w  № 1 i № 2 у зрубнай пабуцове каля княсскага 
церама (Заяц, 1997, с. 93). Кафля пераважна высокая 
(да 21,5 см), з дыяметрам донца 10 см, вусця 13,5 см. 
Таўшчыня сценак 0,8— 1 см. Цеста зроблена з чырво- 
наабпаленай гліны з прымессю буйназярністага пяс- 
ку, што надавала вырабу цёмна-карычневы колер (Па
ничева, 1981, с. 274).

Варыянт 2. Гаршковая кафля вышынёй 19,5 см i 
дыяметрам вусця 16 см (ПГКМЗ, кп-264). Пачатак 
бытавання кафш варыянта 1 вызначаны дакладна — 
з 1304 г. (Паничева, 1980, с. 11). Ужывалася яна па 
сярэдзіну XIV ст. (Заяц, 1997, с. 94) і магла паўторна 
выкарыстоўвацца ў аздабленні печы № 2. Адпаведна 
мяркуем, што варыянт другі (мал. 1: 2) з ’яўляецца 
пераходным да тыпаў гаршковай кафлі XV ст. і дату- 
ецца ў межах другой паловы XIV ст.

Варыянт 3, Кафля з вусцем квадрыфольнай 
формы (мал. 1: 3). Г эта высокія (да 21 см) сасуды з 
дыяметрам вусця па дыяганалі 12— 13 см. Квадры- 
фольную кафлю выраблялі на ганчарным крузе, а 
верх фармавалі з дапамогай шаблона адпаведнай 
формы (Паничева, 1984, с. 54). На вонкавай стара- 
не донца засталіся сляды ад падсыпкі пяску. Падоб- 
ная кафля выраблялася на Беларусі з сярэдзіны XIV 
дапач. XV стст. (Паничева, 1980, с. 11; Трусов, 1988, 
рис. 84), што храналапчна супадае з часам існаван- 
ня кафлі варыянта 2. На тэта ўказвае таксама ад- 
нолькавы склад цеста (грубае, з дамешкамі жарствы, 
чырвона-карычневы колер).

Варыянт 4. Асобная група кафлі з вусцем круг
лай, чатырохвугольнай i квадрыфольнай формы (мал. 
1: 4— 6) традыцыйна аб’ядноўваецца ў адзін варыянт 
па шэрагу прыкмет. 1) Цеста ўтрымлівала дамешкі 
жарствы, але пры абпале такая кафля набывала больш 
светлы, чырванаваты колер 2) Яе вышыня не перавы- 
шала 15 см, дыяметр донца 8-9 см, вусця— 11 см, таў- 
шчыня сценак 0,9 см. 3) Тулава цыліндрычнай фор
мы, сценкі ў прыдоннай частцы не прамыя, а злёгку 
скошаныя (Паничева, 1981, с. 275). 4) Венчык вусця 
зрэзаны ўнутр пад вуглом к донцу Старана донца, звер- 
нутая да гледача, часцей за ўсё пакрьшалася нескла- 
данай шматпялёсткавай разеткай, не штампаванай, а 
прачэрчанай пальцамі па вільготнай гліне. Уся кафля 
варыянта 4 паходзіць з печы № 3, якая была закладзе- 
на не раней пач. XV ст. (Заяц, 1997, с. 94).

У асобнуто трупу вылучаюцца некалькі экзэмп- 
яяраў ніжніх частак ад гаршковай кафлі XIV—XV 
стст., форму вусця па якіх вызначьщь немагчыма (Лу- 
пна, 1998, с. 50). 3 іх два экзэмпляра з рэпггкамі не- 
складаньгх клеймаўу выгаядзе прачэрчаньгх палачкай 
контрэльефных адбіткаў.

Па полацкіх матэрыялах добра прасочваецца 
далейшая эвалюцыя гаршковай кафлі. Паменынаец- 
ца агульная вьшіьшя вырабу i пашыраецца прамаву- 
гольнае вусце. Донца т. зв. «міскавай» кафлі ўпры- 
гожваецца насечкамі ў вьнлядзе салярнага круга, а з 
20-х гг.—сярэдзіны XVI ст. у Полацку, як і ў іншых 
гарадах Беларусі і Полыпчы, ўжываецца паліва (Па
ничева, 1984, с. 12; Трусов, 1988, с. 136; Dabrowska, 
1987, s. 79). Па прычыне фрагментарнасці знаходак 
пакуль што не ўдаецца вылучыць асобныя варыянты 
паліванай міскавай кафлі. Адзначым асабліва папу- 
лярны ў палачан арнамент з выявай шматпялёсткавай 
разеткі (ПГКМЗ, кп—346), на якой ужываецца зялё- 
ная паліва (мал. 2).

Паступова ў XV ст. адбываецца пераход да по- 
знегатычнай каробчатай кафлі. Тэты працэс патра- 
баваў змены канструкцыі печаў (Dabrowska, 1987, s. 
61). Познегатычная і раннерэнесансная печ павінна 
была мець болын складаную архітэктурную канст- 
рукцьпо. Яе форма з характэрнай зменай праекцыі і 
шмат’яруснай кампазіцыяй наводзіць на думку аб 
залажэнні гатычнай вежы (Piatkiewicz—Dereniowa, 
1960, s. 331). Верагодна, такія печы мелі простую 
праматочную сістэму атаплення. Зробленая Л. Г. Па- 
нічавай рэканструкцыя печы N° 4 (Паничева, 1981, 
рис. 2, б) будынка ля княсскага церама, на самой спра
ве не з ’яўляецца дакладнай, таму не мае дачынення 
да названага комплексу (Заяц, 1997, с. 94). Тым не 
менш, двухярусныя печы з цыліндрычнай надстаў- 
кай сапраўды існавалі ў Полацку.
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Мал. 1. Асноўныя тыпы полацкай гаршчковай кафлі 
XIV—XV  стст.

У 1997 г. на месцы правядзення земляных работ 
каля Дома губернатара мясцовым краязнаўцам А. 
Салаўёвым быў знойдзены цікавы фрагмент гзымса- 
вай кафлі*. Кафля ўяўляе сабой выгнутую вонку пра- 
мавугольную шіасдіну памерамі 18 (?) х 12 см (мал. 
3). Са зваротнага боку захавалася верхняя частка не- 
высокай (да 6 см) румпы архаічнага віду. Цеста добра 
абпаленае, не ўтрьшлівае дамешак акрамя слядоў ад 
падсьшкі матрыцы мелказяршстым пяском Рэльеф- 
ная пласціна з геаметрычным арнаментам накрыта 
празрыстай зялёнай палівай. Такая кафля з выгнутай 
формай шіасціны магла ўжывадца толькі ў цылінд- 
рычнай печы альбо надстаўцы. Раздікі паказваюцъ, 
што дыяметр печы складаў каля 63 см, на аздабленне 
гзымса такой печы патрэбна было 11 аднатьшных ка
фель. Існаванне печаў з цыліндрычнай надстаўкай па 
еўрапейскіх матэрыялах прыпадае на час з канца XV 
па сярэдзіну XVT стст. (Dqbrowska, 1987, s. 161, rys. 
13-14, 18, 33)

Трансфармацыя форм міскавай кафлі знайшла 
ўвасаблснне ў папгырэнні вырабаў з рэльефнай рам- 
кай і сегменталадобным заглыбленнему цэнтрыплас- 
ціны (ПГКМЗ, кп 203/133). Аднатыпных фрагментаў 
ў Полацку знойдзена пяць экзэмпляраў, адна кафля 
цэлая (Лугіна. 1998, с. 51); іх вонкавая пласпіна квад
ратная (14,5 х 14,5 см), з шьфокай уступчатай рамкай 
вышынёй да 0,6 см (мал. 4). Дыяметр заглыбленай 
часткі 10 см. Загяыбленне (1,5 см) арнамснтавана ра- 
зеткай, блізкай да дэкору донцаў міскавай кафлі. Вуг- 
лы пласціны аздоблены дадатковым раслінным арна
ментам. Румпа захавалася палкам, яна круглая, невя- 
лікая па памерах (дыяметр 9 см, вышыня 6 см), з вон-

*Аўтар выражае падзяку Аляксандру Салаўёву за прадастаў- 
леныярэчавыя матэрыялы.

кавага боку арнаментавана насечкамі крыж-накрыж. 
На ўнутранай старане пласціны захаваліся сляды паль- 
давых уціскаў. Фармовачная маса такой кафлі не 
ўтрымлівае грубых уключэнняў. Наяўнасдь амаль док
ладных аналопй (Заяц, 1990, с, 24) дазваляе датаваць 
гэтую трупу полацкай кафлі першай паловай—сярэд- 
зінай XVI ст.

Праразная кафля (другі тып) паходзіць з печы 
№ 3 будынка ля княсскага церама, Час яе бытаван- 
ня—XV ст. (Панйчева, 1981, с. 278).

Самая старажытная каробчатая кафля—тэрако- 
тавая, бязрамачная, з высокімрэльефам (гарэльефам). 
Яе характэрнай рысай з ’яўляецца незвычайная круп- 
нафігурнасць выяў. Майстар стараўся перадаць воб- 
раз са стараннай прапрацоўкай асобных, больш дроб
ных дэталяў. Датыроўка бязрамачнай кафлі — сярэд- 
зіну XV ст. Існавала яна да першай паловы XVI ст. 
(Панйчева, 1981, с. 280).

Поладкая бязрамачная кафля падзяляевда на 
шэраг варыянтаў, па вызначзнкю Л. Г, Панічавай—не 
менш чатырох. Гэта гарэльефы з выявамі людзей, дра- 
конаў, фантастычных і рзальна існуючых жывёл (Па- 
нйчева, 1981, с. 276-278, рис. 2). Да асобнага, пягага, 
варыянта трэба аднесці фрагмент кафлі-маскарона 
(ПГКМЗ, кп-1515566).

Агульныя памеры пласціны цяжка вызкачыць. 
Верагодна, яе вышыня не перавьппала 15 см, таўш- 
чыня каші 1 см. Пасля адціскання малюнка майстар 
дадаткова падпраўляў адбітак, для чаго месцамі на- 
дяшгаў асобныя дэталі. Кафля выфармоўвалася ў двух- 
састаўной драўлянай форме— пасярод выявы пра- 
ходзіць рэльефны ровік злучэння пласцінаў матрыцы 
з характэрнымі для ,дрэва адбіткамі валокан (мал. 5). 
Румпа не захавалася. Па слядах злучэння можна вызна- 
чыдь яе таўшчыню ў 1,5 см, захаваліся слады пальца- 
вых уціскаў.

Сюжэт выявы кафлі-маскарона належыць да веч- 
нага пытання барацьбы дабра са злом. Ушзе пласщ- 
ны размешчана тулава нейкай драконападобнай Фло
ты з падвоеньші кагцістымі лапамі. Над ёй—выява 
чалавечага твару (захавалася ніжняя частка). Кампаз- 
іцыйны падзел малюнка на верхні і ніжні план ство- 
раны з дапамогай рэльефнай рамы, якая шбыта шчы- 
том адгароджвае свет людзей ад свету пачвар У 
Вялікім княстве Літоўскім ў канцы XVI ст. замест воб- 
раза чалавека ў падобнай тэматьщы часта ўжываўся

Мал. 2. Міскавая кафля другой чвэрцг XVI ст.
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Мал. З.Гчымская кафля другой чвэрці XVI cm.

матыў «дрэва жыцця» (Угрыновіч, 1988. с. 47). На 
тэрыторыі Віленскага замка кафлі-маскароны з гра- 
тэскным арнаменгам характэрны для першай паловы 
XVI ст. (Tautavicius, 1969, s. 13).

Найбольш шматлікая грз ііа полацкай кафлі XVI 
ст. мае па баках контурную рамку, змешчанай на пра- 
мавугольнай, часта квадратнай пласціне з румпай для 
мацаванш/ў сцяне пены. Да яе адносіцца фрагмент 
тэракотавай кафлі з выявай скамароха (ПГКМЗ, кп- 
1515564). Пласціна таўшчынёй па краях 1,5 см, у цэн- 
тры—0,8 см, з левага боку захавалася невысокая пад- 
военая рамка (мал. 6). Памеры пласціны ўшырьшю 
каля 15 см, яна была крыху падоўжаная ў плане. Сля- 
доў румпы не захавалася. На кафле адлюстраваны 
юначы партрэт. Яго аблічча пададзена ў тэхніцы вы- 
сокага рэльефа (гарэлъефа). На галаве юнак насіў чал
му і, магчьша, паходзіў з Усхода.

Адна са шматлікіх грутт беларускай кафлі мае 
розныя варыянты выявы св. Юр я (Георгія) змеебор
ца (Здановіч. Трусаў, 1993, с. 53; Трусов, 1989, с. 339- 
340). У Пояацку таксама знойдзена стылізававная 
выява св. Ю р’я на кані (ПГКМЗ, кп 9-5564). ГІласці- 
на (таўшчыня 1 см) мае рэльефную контурну ю рамку 
шырынёй 0,8 см (мал. 7). Выява святога з німбам над 
галавой зроблена невысокім рзльефам, яго тулава раз
вернута да гледача. У правай руцэ ён трымае ключы. 
Згодна з народньмі ўяўленнямі, гэтымі ключам! «осен
ний Юрий отмыкает рт ы волкам» i тыя пачынаюць 
хадзіць стаямі i нападаць на свойскую жывёлу, па куль 
вясенні Юры «не замыкает рты зверям» (Булгаковс
кий, 1890, с. 179). На Беларусі ранняя сюжэтная каф
ля з выявай св. Ю р’я знойдзена на тэрыторыі Мірска- 
га замка, і датуецца па дадзеным стратьпрафіі еярэд- 
зінай—другой паловай XVI ст. (Здановіч, Краўцэвіч, 
Трусаў, 1994, с. 54).

Асабняком еярод матываў полацкай кафлі выз- 
начаецца выяварыцара (ПГКМЗ, кп— 1515563). Каш- 
тоўнасць знаходкі вьгзначаюць дакладна перададзеныя 
дэталі ўзбраення рыцара (мал. 8). Па часу ўжьшання 
нагруднікаў з тапулем (т. зв.“зброі бляхавай”) гэтую 
кафлю можна аднесц! да другой чвэрці XVI ст. (Бо
хан, 1997, с. 76).

Наступная трупа арнаменталъных матываў 
прадстаўлена дзвюма паліванымі рэльефнымі выя- 
вамі—гэта мадона з немаўляткам (ПГКМЗ, кп— 
1515571) i русалка (ПГКМЗ, кп— 1515572). Вонка- 
вая паверхня абедзвюх пласцін злёгку ўвогнутая, з 
нешырокай (да 1 см) рамкай па краях, ужыты карыч- 
неваты, празрысты колер пал! вы Па складу фармо- 
вачнай масы і мастацкім прыёмам выканання можна 
сцвярджаць, што гэтыя кафлі паходзяць з адной ган- 
чарнай майстэрні. Ніякіх істртньіх адрозненняў, ак- 
рамя сюжэту' выяў і несупадзення фармату пласці- 
ны, яны не ўтрымліваюць.

Памеры пласщны з выявай мадоны 12,5 х 15 (?) 
см (мал. 9). Румпа, шырынёй 7 см, захавалася на вы- 
шыню 4 см. Зверху яна не адступае ад краю пласціны. 
Па яе бакавой паверхні нанесены арнамент у выгляд- 
зе перакрэсленых ліній з плямамі празрыстай палі- 
вы. Цеста добра перамешанае, чырванавагае на зло-
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Man. 4. Кафля з сегментападобным заглыбленнем у  
цэнтры ітасціны. Першая полова XVI cm.

ме, з дабаўленнем невялікай колькасці жарствы (мел
ка таўчоны кварц).

Выявамадоны нагадвае абраз Маці Боская За- 
мілаваная Сваручніца” (Высоцкая, 1986, с. 184). Маці 
Боская прадстаўлена ў кароне з шатамі і мафорыі (мал. 
9), Карона выконвае рэпрэзентатыўную функцыю— 
падкрэслівае асаблівую значнасць вобраза ў аздаб- 
ленні печы. Кафая з выявай мадоны, вельмі падобная 
на полацкую, знсйдзена ў Друі і датуецца першай па- 
ловай XVI ст. (Зайцава, 1990, с. 81), адзінкавы экзэм- 
пляр з аналагічным матывам згаданы на тэрыторыі 
По.тьшчы (Dabrovfska, 1987, s. 129). Па ўсім прыкме- 
там полацкую мадону можна аднесці да першай пало- 
вы-сярэдзіны XVI ст.

У адрозненні ад выявы Маці Боскай вобраз ру- 
салкі падаецца на пласціне з вергыкальным паўцыр- 
кульным паглыбленнем (мал. 10). Памеры пласціны 
13 х 12,5 (?) см. Румпа не захавалася. Па слядахзлу- 
чэння бачна, што румпа была масіўнай, таўшчынёй 
1,5-2 см, шырынёй 8 см, з бакоў яна не адступала ад 
краю пласціны.

Згодна з народнымі павер’ямі беларусаў у воб- 
разе русалцы нішто не нагадвае рыбі хвост. Відавоч- 
на, што ў дадзеным выпадк>; прасочваецца транс фар-

Мал. 5. Кафля-маскарон XT' cm.

мацьм заходнееўрапейскага уплыву (жанчьша з рыбім 
хвастом) на мясцовай глебе. Русалка знаходзіцца пад 
вадой. У левай руцэ яна трымае сноп жыта, што адпа- 
вядае ўяўленням беларусаў аб норавах русалак—дз- 
манічных істот, якіясцерагуць нівы (Federowski, 1897, 
s. 75, Pietkiewicz, 1938, s. 186). У дэкоры кафлі віда- 
вочна спроба перадачы прасторавай кампазіцыі (другі 
план), што адлюстроўвае рэнесансньш тэндэнцыі.

Тэхналогію прыёмаў выраблення гэтай трупы 
полацкай кафлі можна рэканструяваць наступным 
чьшам. Пласціны з рэльефам фармаваліся ў ,два эта
пы у т. зв. састаўной (з двух частак) матрыцы (Dymek, 
1995, s. 61). Адна матрьща вьпсарыстоўвалася дтя ад- 
ціскання іарэльефных выяў, на дру гой адфармоўвалі 
пласціну Спачатку кавалкам глінянага цестарамеснік 
запаўняў глыбокае кошррзльефнае аздабленне матры-

Мал. 6. Кафля з выявай скамароха. Першая палова
XVI cm.
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Мал. 7. Кафля з выявай се. Юр,я. Першая полова XVI cm.

Мал. 9. Паліваная кафля з выявай Маці Боскай. Сяр.
XVI cm.

Мал. 8. Кафля з выявай рыцара. Другая чвэрць XVI cm.

цы №1. Істотнае значэнне пры гэтым мела дакладнае 
супадзенне глінянага цеста з матрычным заглыблен- 
нем, таму таўшчыня адбітка, як правіла, не перавы- 
шала таўшчыню пласціны, на сколе (мал. 9) добра 
бачна пустата над павсрхняй гарэльефа Наступным 
этапам майстар адфармоўваў плітку пласціны на дру
гой матрьщы і затым злучаў абедзве часткі. Для гэта- 
га яму неабходна было зняць пласціну з матрицы № 2 
і прыкласці яе, моцна ўгнятаючы гліну пальцам!, да 
матрьщы № 1. С ляды тканіны захаваліся толькі на 
месцы скола румпы, што было харакгэрна для рэне- 
сансных пласцін (Dyme к, 1995, s. 71). Тэты факт свед- 
чыць аб прыёме стасавання румпы. Румпа злучалася з 
пласцінай перад абпальваннем, тыльная паверхня 
пласціны загладжвалася пальцамі, а месца злучэння 
дадатюва ўзмацнялася жгутом.

Пасля фармоўкі такі вьграб абавязкова патраба- 
ваў дадатковай апрацоўкі. 3 мэтаю больш трывалага 
спалучэння фігурнай выявы з пласцінай яшчэ вілыот- 
нуто гліну гарэльефа месцамі ўгняталі ў паверхню 
пласціны, што, акрамя іншага, надавала кампазіцьп 
мяккасць i большую мастацкую выразнасць. Гліна, з 
якой выраблены абедзве пласціны, была вельмі плас- 
тычнай, мяккай, г зн. схільнай да дэфармацыі пры 
перакладанні. Каб пазбегнуць гэтага ўжывалася тка- 
ніна (Dqbrowska, 1987, s. 190-191). Ёсць падставы па- 
гадзіцца, што ў дадзеным выпада^' менавіта засцера- 
гальная функцыя тканіны была прыарытэтнай-тры- 
маючыся за яе краі можна бьшо зручней вынз ць плл ку 
пласціны з матрьщы для далейшай апрацоўкі.

Выява жанчыны (ПГКМЗ, кп— 1515565), ў ад- 
розненш ад большасці падобнай кафлі XVI ст., не з ’яў- 
ляецца дакладным паргрэтам пэўнай асобы — тэта 
мастацкі вобраз (мал. 11). Вьшананы гарэльефам з 
ужываннем глухой зялёнай палівы. Вобразы жанчы
ны з алегарычным сюжэтам харакгэрны для сярэдзі- 
ны XVI ст. (Трусаў, 1992, с. 98-99, мал. 2) — ужо ў 
другой палове XVI ст. на тэрыторыі ВКЛ атрымліва- 
юць распаўскджанне паргрэтныя выявы (Tautavicius. 
1969, s. 6).

Тамм чынам, полацкая кафля XIV—сярэдзіны 
XVI стст. вызначаецца сярод іншай па разнастайнасці 
прыёмаў выканання i жанравай тэматыцы (найперш 
тэта тычыцца каробчатай кафлі). На яе прыкладзе бач-
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Мал. 10. Паліваная кафля з еыявай русалкі.
С яр. XVI cm.

ны эвалюцыйны пераход ад псмнегатычнай (тэра- 
котавыя вырабы) да рэнесанснай эпохі (ужыванне 
палівы).

Большасць полацкай каробчатай кафлі XV—XVI 
стст. знойдзена падчас раскопу С. В. Тарасава на тэ- 
рыторыі Верхняга Замка (41 м ад заходняй апсідьі 
Сафійскага Сабора). Па дадзеным стратыграфіі не 
ўдаедца вызначыць узрост знаходак, бо ўсе яяы па- 
ходзяць з перамешанага культурнага слою. Пры бу- 
даўніцгве Базыліянскага кляштара адбылося яарушэн- 
не стратыграфічных гарызонтаў, таму 6—7 перадма- 
церыювы пласт змяшчае каробчатую i квадрыфоль- 
ную кафлю разам з фрэскамі сабора XI ст. (Тарасаў, 
1994, ,с. 7—8). Пласціна з выявай св. Ю р’я знойдзена 
ў 1988 в падчас рэстаўрацыйных работ у двары Брац- 
кай шюлы. Яе стратьпрафічны гарызонт вызначьщь 
немагчыма.

Уся ранняя каробчатая кафля з Полапка мае пшат 
агульных прыкмет. Па-першае, у тэматыцы выяў час
та суіснуюць усходнія і заходнееўрапейскія матывы. 
Па-другое, тэта канструкцыйныя асаблівасці. Цеста

Мал. 11. Мураўленая кафля з выявай жанчыны. Сяр.
XVI cm

тэракотавай каробчатай кафлі па складу аналагічнае 
цесту гаршковай кафлі XV' ст. Яно, як правіла, аднас- 
лойнае, шэра-глінянае на зломе Пласціны з выявай 
скамароха і св. Юр’я трохслойныя. на апопгняй заха- 
ваўся адбітак тканіны. Гліна ўтрымлівае дамешкі жар- 
ствы, часта ў выгяядзе даволі вялікіх кавалкаў рас
пёртых каменчыкаў дыяметрам да 0,2 см. Румпа пра- 
мавугольная, архаічнага віду, не адступае ад краю шхас- 
ціны з двух альбо чатырох баюў. На пласціне з сег- 
ментападобным заглыбленнем у цэнтры яна круглая. 
3 адваротнага боку пласцін болынасці полацкай кафлі 
прасочваюцца сляды задымления, у асобных выпал
ках даволі моцньм (тэракотавыя вырабы). Печы з та
кой кафлі актыўна эксплуатаваліся напрацягу значна- 
га прамежку часу.

Датыроўка полацкай каробчатай кафлі па бела- 
рускім і еўрапейскім аналогіям вызначаецца двума 
храналагічнымі этапамі. Бязрамачная кафля датуец- 
ца ў межах XV—пач. XVI стст Контурная рамка на 
беларускай кафлі з ’яўляецца не раней XVI ст. (Пани- 
чева, 1981, с. 280). Па часу выканання выявы рыцара 
яе можна датаваць больяг канкрэтна—другой чвэрцю 
XVI ст. Тэракотавая кафля XVI ст. мае пшат агульных 
прыкмет з бодып ранняй каробчатай кафляй (склад 
цеста, нізкая тэмпература абпалу). Абпальванне цані- 
ннай кафлі патрабуе павяяічэнвя тэмпературы звыш 
950 °С (Левко, 1992. с. 25), таму гліюшае цеста такой 
кафлі не ўтрымлівае грубых уключэнняў. Чарапок ад- 
наслойны, ярка-чырвоны на зломе Па часе вырабу 
тэракотавая рамачная кафля сінхронная паліванай 
рэльефнай i не выход я ць за рамкі лершай паловы— 
сярэдзіны XVI ст, Ускосна тэта падцвярджаецца заня- 
падам рамеснай дзейнасці ў Полацку падчас Лівонс- 
кай вайны, калі адбылося высяленне пасадскага люда 
ў выніку пераплагароўкі горада.
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CARREAUX DE POLOTSK
AUX XTV—DU MILIEU XVI SS.

R e s u m e

Les carreaux de Polotsk du XIV—XVI ss. se 
divisent en trois types: potiees, grillagees et des carreaux 
avec la plaque. Les carreaux polices sont presentes par 
quatre types. Touts les fragments grillages ont etc trouves 
sur le territoire du chateau Superieur. Le plus grand interet 
presentent des carreaux avec la plaque.

Dans la serie des carreaux avec la plaque facial 
les plus importants sont les carreaux gothiques de terre 
cuite. Ils se divisent sur les carreaux de cadre (le debut du 
XVI s.) et les carreaux sans cadre (du XV-XVI ss.). Les 
carreaux de l ’epoque de la Renaissance precoce (la 
premiere moitiee du XVI s.) sont accomplis dans la tech
nique du haut relief, oil predom inent les motifs 
allegoriques. Les carreaux de ce groupe sont emailles des 
couleurs pales, ou dc Г ётаіі vert naturel.

L’analyse des fouilles de Polotsk permet de 
preciser les donnees sur la datation des types particulars 
des carreaux du nord Belarus. Les resultats des fouilles 
archeologiques de Polotsk consernant les carreaux sont 
presentes pour la prem iere fois dans la litterature 
scientifique.
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