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Г.В. Штыхаў сцвярджаў, што на правабярэжжы Дзісны ў Х–ХІ 
стагоддзях існаваў важны населены пункт, адміністрацыйны і ганд-
лёвы цэнтр акругі. Даследчык выказвае меркаванне, што падобны 
цэнтр размяшчаўся на гарадзішчы Гарадзец [11, с. 174]. Верагодна, 
што аналагічным цэнтрам было і гарадзішча Свіла І, толькі ў больш 
ранні перыяд. Функцыянальнае прызначэнне ў адміністрацыйна-
тэрытарыяльным плане асобнай групы помнікаў, як, напрыклад, ка-
ля в. Перавоз, застаецца нявысветленым.
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В.У. Чараўко (Полацк)

ІНВЕНТАР ПАХАВАННЯЎ БЕЛАРУСКАГА 
ПАДЗВІННЯ XIV – XVIII стст.

(да пытання аб безынвентарнасці пахаванняў)

Пахавальным інвентаром называецца сукупнасць рэчаў, якія 
змяшчаліся ў магілу разам з нябожчыкам. Гэта маглі быць асабістыя 
рэчы, ахвяры, ежа для падарожжа памерлага ў іншасвет або жыц-
ця там [6]. У адрозненне ад большасці археалагічных знаходак, якія 
былі калісьці згублены, загінулі разам з гаспадарамі і пабудовамі і 
г. д., пахавальны інвентар клаўся ў магілы спецыяльна. Каб не гэ-
тыя знаходкі, мы б не атрымалі належнага ўяўлення, напрыклад, аб 
узроўні развіцця рамяства і гандлю. Акрамя асаблівасцяў матэры-
яльнай культуры, вывучэнне пахавальнага інвентару дае магчымасць 
ускосна атрымаць інфармацыю і аб некаторых аспектах духоўнай 
культуры людзей мінулага.

Якім чынам? Па артэфактах, што былі знойдзены ў пахаваннях 
XIV – XVIII стагоддзяў, па частаце іх сустракаемасці мы можам ба-
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чыць, якое адзенне было тады распаўсюджана, якія ювелірныя вы-
рабы былі пашыраны, якія асабістыя рэчы карысталіся папулярнас-
цю і г. д.

Пахавальны інвентар адлюстроўвае звычай забяспечваць ня-
божчыка ўсім неабходным для жыцця пасля смерці. Гэты звы-
чай дахрысціянскі паводле сваёй сутнасці і па часе ўзнікнення. У 
адпаведнасці з язычніцкімі рэлігійнымі ўяўленнямі, чалавек пасля 
смерці пераходзіў у іншы статус, аднак у яго захоўваліся практычна 
тыя ж патрэбы, што і да смерці. Таму неабходна было забяспечыць 
памерлага, напрыклад, ежай або зброяй для палявання, каб ён не 
пакутаваў ад голаду. З развіццём грамадства і гаспадарчых заняткаў 
разам з нябожчыкам маглі хаваць асабістыя рэчы і разнастайныя 
прылады працы, улічваючы асаблівасці прафесійнай дзейнасці чала-
века пры жыцці.

Тое, што з’яўлялася нормай для носьбітаў язычніцкай традыцыі, 
было абсалютна непрымальным для традыцыі хрысціянскай. У 
адпаведнасці з ёй чалавек пасля смерці не мог захоўваць ніякіх 
біялагічных патрэб. Бессмяротнай з’яўлялася толькі душа. Цела 
– абалонка для душы – смяротнае. Таму класці ў магілу нейкія 
рэчы або ежу не мае сэнсу. Больш таго, гэта шкодна, бо парушэнне 
нормаў хрысціянства – а выкананне паганскіх рытуалаў ім, нату-
ральна, не адпавядала – было грахом. Таму тэарэтычна з прыняццем 
хрысціянства звычай класці рэчы ў магілу мусіў знікнуць. Зразуме-
лым выключэннем павінна была стаць вопратка, дэталі касцюма і, 
магчыма, прадметы рэлігійнага культу і маркеры прыналежнасці да 
хрысціянства (крыжыкі, медальёны).

Рабіць падобныя высновы адносна разглядаемага перыяду няпро-
ста – у пахаваннях XIV – XVIII стагоддзяў практычна няма рэчаў. 
Таму яны вызначаюцца як пераважна безынвентарныя. Аднак ці
азначае адсутнасць прадметаў безынвентарнасць на момант здзяйс-
нення пахавання? Магчыма, пахавальны інвентар не дайшоў да нас?

Пры разглядзе пытання інвентару пахавальных помнікаў Бела-
рускага Падзвіння XIV – XVIII стагоддзяў мы павінны мець на ўвазе 
тры акалічнасці. Першая – недастатковая вывучанасць пахаваль-
ных помнікаў. Па стане на пачатак 2010 года вядома 109 пахаваль-
ных помнікаў Беларускага Падзвіння гэтага перыяду [7]. З іх толькі 
трэцяя частка даследавалася ў ходзе археалагічных раскопак, разве-
дак (шурфоўкі) і археалагічнага назірання, гэта значыць з ускрыц-
цём культурнага слоя. Пры гэтым несумненна тое, што колькасць 
могілак у XIV – XVIII стагоддзях была на парадак вышэйшай.

Другая – зразумелыя дыспрапорцыі ў вывучанасці гарадскіх 
і сельскіх пахавальных помнікаў. Гарадскія могілкі вывучаны 
непараўнальна лепш. На горад прыпадае 22 даследаваных помніка, 
у той час як на вёску толькі 11. Між тым як колькасць вёсак, так і 
колькасць сельскага насельніцтва (значыць, і колькасць пахаванняў) 
у межах разглядаемага перыяду значна перавышала колькасць 
гарадоў і гарадскога насельніцтва.

Трэцяя акалічнасць – як колькасць, так і наменклатура знахо-
дак залежаць не толькі ад распаўсюджанасці тых або іншых рэчаў 
у мінулым і выкарыстання іх пры здзяйсненні пахавальнага абра-
ду. На сустракаемасць артэфактаў уплывае такі аб’ектыўны фак-
тар, як неаднолькавая здольнасць прадметаў з рознага матэрыялу 
захоўвацца ў глебе. Кераміка, шкло, рэчы з металаў, асабліва каля-
ровых, захоўваюцца непараўнальна лепей, чым рэчы, вырабленыя з 
арганічных матэрыялаў – дрэва, косці, скуры, раслінных валокнаў. 
Трэба меркаваць, напрыклад, што вопратка мела месца практычна ва 
ўсіх выпадках здзяйснення пахаванняў, нягледзячы на нізкі адсотак яе 
сустракаемасці пры археалагічным вывучэнні пахавальных помнікаў.

Артэфакты, якія былі знойдзены ў ходзе археалагічнага вывучэння 
пахавальных помнікаў Беларускага Падзвіння XIV–XVIII стагоддзяў 
і адносяцца да пахавальнага інвентару, мэтазгодна падзяліць на 
дзве групы. У першую ўваходзяць дэталі вопраткі ў шырокім сэнсе 
(ўключаючы ўласна адзенне, абутак, галаўныя ўборы, дэталі касцю-
ма), а таксама ювелірныя вырабы і прадметы – маркеры канфесійнай 
прыналежнасці. Наяўнасць у пахаваннях падобных рэчаў не супярэ-
чыць нормам хрысціянскай рэлігіі. Да другой групы адносяцца мане-
ты, асабістыя рэчы, посуд. Прысутнасць артэфактаў дадзенай групы 
ўказвае на тое, што пахаванне зроблена не строга па хрысціянскіх 
канонам. Рэшткі труны, у тым ліку цвікі, ручкі, абіўка, хоць і былі ў 
шэрагу выпадкаў зафіксаваны пры даследаванні пахаванняў, тут не 
разглядаюцца, бо не адносяцца да пахавальнага інвентару.

Наяўнасць пахавальнага інвентару адзначана на 22 помніках. У 
васьмі выпадках інвентар быў прадстаўлены выключна прадметамі 
першай групы, у дзевяці прысутнічалі артэфакты як з першай, так 
і з другой груп. Гэта датычыцца не асобных пахаванняў, а паха-
вальных помнікаў, на кожным з якіх даследавалася розная коль-
касць пахаванняў. Напрыклад, у час археалагічнага даследавання 
могільніка каля царквы Срэцення Хрыстова ў Віцебску (раскоп-
кі на месцы былых саляных складоў) В.М. Ляўко было выяўлена
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10 пахаванняў, 8 з якіх былі безынвентарныяa [5, с. 75 – 78]. У 
ходзе раскопак могільніка на полацкім гарадзішчы, праведзеных 
Д.У. Дукам, было знойдзена 36 пахаванняў; пахавальны інвентар 
прысутнічаў толькі ў пяці выпадках [2, с. 112].

Даныя археалагічных даследаванняў сведчаць аб тым, што боль-
шая частка пахаванняў XIV – XVIII стагоддзяў безынвентарная. З 
іншага боку, у шэрагу выпадкаў даныя археалагічных раскопак па-
цвярджаюць захаванне звычая класці ў магілу некаторыя рэчы. Та-
кая традыцыя таксама фіксуецца этнографамі як у ХІХ – ХХ ста-
годдзях, так і зараз. Павольнасць і першапачатковая павярхоўнасць 
хрысціянізацыі, трываласць пахавальнай традыцыі, сталыя кантак-
ты паміж славянскім і балцкім насельніцтвам Падзвіння [4, с. 81] 
маглі спрыяць захаванню пэўных язычніцкіх звычаяў.

Безынвентарнасць пахаванняў паводле даных археалогіі не 
абавязкова азначае іх фактычную безынвентарнасць. Напры-
клад, рэшткі вопраткі і дэталяў касцюма адзначаны ў адзінкавых 
выпадках. Але цяжка ўявіць, што насельніцтва Беларусі XIV – 
XVIII стагоддзяў хавала нябожчыкаў без вопраткі. У час раскопак 
могілак на полацкім гарадзішчы Д.У. Дукам было выяўлена 4 гузікі і
3 засцежкі. Як адзначае Д.У. Дук, некаторых памерлых маглі апра-
наць у лёгкія тканевыя кашулі на гузіках і зашпільках, а большасць 
памерлых апраналі ў кашулі без зашпілек [2, с. 112]. Адсутнасць 
гузікаў можа тлумачыцца не толькі тым, што вопратка іх не мела, але 
і тым, што яны не захаваліся. Гэта магчыма ў выпадках, калі адзенне 
мела касцяныя гузікі. У напластаваннях XIV – XVIII стагоддзяў гузікі 
з косці сустракаюцца часта. Яны маглі мець круглую і чатырохвуголь-
ную форму, адну, дзве або чатыры адтуліны, быць рознага дыяметру 
[1, с. 373]. Улічваючы, што касцяныя гузікі круглай формы з чатырма 
адтулінамі сустракаюцца ў ліку знаходак XVI – XVIII стагоддзяў і ў 
Полацку [3, с. 194], такое меркаванне можна лічыць слушным.

Рэшткі абутку былі выяўлены С.В. Тарасавым пры раскопках 
могілак дамініканскага кляштара ў Полацку. Гэта адзіны выпадак 
знаходкі рэшткаў абутку ў пахаваннях даследуемага перыяду. На 
касцяках захаваліся выключна рэшткі скуранога абутку – поршняў 
ці мяккіх туфляў. Пахаванні адносяцца да XVIII стагоддзя [2, с. 113; 3, 
с. 210–211]. Аднак ці азначае гэта, што абутак адсутнічаў на момант 

a Аўтар удзячны В.М. Ляўко за магчымасць выкарыстаць матэрыялы спра-
ваздачы.

пахавання? Прадметы са скуры дрэнна захоўваюцца ў культурным 
пласце Полацка XVI–XVIII стагоддзя. Напластаванні гэтага перыя-
ду ўтрымліваюць мала вільгаці, а таму крохкія і дрэнна захоўваюць 
арганіку ўвогуле [3, с. 189].

Па назіраннях В. Л. Яніна, культурны пласт Ноўгарада, які быў 
перанасычаны вільгаццю і выдатна кансерваваў арганіку, у выніку 
пабудовы дрэнажнай сістэмы ў XVII–XVIII стагоддзях асушаецца. 
Ва ўмовах доступу паветра рэчы з арганічных матэрыялаў пачына-
юць інтэнсіўна разбурацца [8, с. 15]. Гэтыя назіранні можна цалкам 
аднесці і да беларускіх гарадоў даследуемага перыяду. Так, у Полацку 
драўляныя водаадводы пачалі з’яўляцца яшчэ ў ХІІ–ХІІІ стагоддзях. У 
гарадах XIV–XVIII стагоддзяў пабудова дрэнажных сістэм і дагляд за 
імі становяцца грамадскай справай [1, с. 49]. Разгалінаваная дрэнаж-
ная сістэма, якая ўключала вадазборнікі, водаадводы і «магістральныя 
калектары», у XVI–XVIII стагоддзях якраз мелася ў цэнтральнай част-
цы Полацка, дзе знаходіўся згаданы дамініканскі кляштар. Развітая 
водаадводная сістэма існавала і ў другім буйнейшым горадзе Белару-
скага Падзвіння – Віцебску [1, с. 49–53; 3, с. 212].

Такім чынам, пахавальны інвентар з’яўляецца каштоўнай 
і інфарматыўнай крыніцай. Адсутнасць інвентару ў большасці 
пахаванняў XIV–XVIII стагоддзяў тлумачыцца ў значнай ступені не 
фактычнай адсутнасцю інвентара ў пахаваннях, а яго незахаванас-
цю. Прыцягненне даных этнаграфіі і пісьмовых крыніц і выкарыстан-
не іх у комплексе з інфармацыяй, атрыманай у ходзе археалагічных 
раскопак, дазваляе зрабіць рэканструкцыю пахавальнага інвентара 
XIV–XVIII стагоддзяў больш поўнай.
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М. Буле (Лудза)

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ 
НАСЛЕДИЕ ЛУДЗЫ – ЗАМОК:

 АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАСКОПКИ 
И ИССЛЕДОВАНИЯ

Лудза – старейший город Латвии. В 2007 году она отметила
830-летний юбилей. Интерес к Лудзе, имеющей выгодное географи-
ческое положение и располагающейся на пересечении важнейших 
международных торговых путей, сохраняется с древних времен. Яв-
ляясь административным и культурным центром края, Лудза смогла 
сохранить богатейший пласт исторических свидетельств, оставлен-
ных различными эпохами и культурой многих народов. Многове-
ковое господство Ливонского ордена на территории нашего края, 
пришедшие ему на смену польские времена, последовавшее затем 
в 1772 году присоединение Латгалии (Восточной Латвии) к Россий-
ской империи в немалой степени способствовали формированию 
особого городского колорита Лудзы.

История Лудзенского замка как тема для исследования издавна 
интересует как профессиональных историков, так и краеведов. Луд-

зенцы бережно хранят и передают из поколения в поколение загадоч-
ные легенды о замке и его жителях. Поэты и писатели, вдохновленные 
дыханием прошлого, витающего над древними стенами замка, посвя-
щают могучему защитнику Лудзы прекрасные строки. Замковая гора 
является любимым местом прогулок лудзенцев. Каменные стены не-
когда могучей цитадели в наши дни служат естественной декорацией 
для различных мероприятий. Руины замка Ливонского ордена имеют 
также и важное значение в развитии отрасли туризма нашего края. 
Замок – визитная карточка города Лудзы. Могучие стены замка по-
ражают своей мощью, восхищают каждого человека, кто посещает 
это историческое место. С замковой горы открывается прекрасная 
панорама на озера, холмы, леса и сам город Лудзу.

На территории Латвии находится более ста средневековых зам-
ков Ливонского периода, но, к сожалению, от большей части кото-
рых не сохранилось наземных частей или же остались лишь руины. 
Поэтому главным методом исследования этих замков являются ар-
хеологические раскопки. Это относится и к Лудзенскому замку. С 
помощью археологических раскопок возможно проследить плани-
рование и развитие замка, а также полученный при раскопках мате-
риал дает возможность говорить об архитектуре замка, размещении 
внутренних помещений и системе отопления, культуре, этническом 
составе, образе жизни обитателей замка.

По мнению профессора Э. Мугуревича, средневековые замки 
в Латвии можно разделить на 5 групп (на основании взаимосвязей 
средневековых замков с обжитыми местами предыдущего периода –
городищами, поселениями):

1. Замки, в которых после вторжения немецких крестоносцев 
местное население продолжает жить в течение XIII – XIV веков 
(Талсы, Асоте, Цесвайне).

2. Замки местных жителей, которые в XIII веке на время попада-
ют в руки захватчиков и затем отвоевываются (Тервете, Добеле). На-
пример, в Тервете о нахождении немцев в замке можно было судить 
по печам, в конструкции которых использовались кирпичи.

3. Замки, возведенные в местах, где существовали укрепления, 
построенные местным населением (Резекне). По времени строи-
тельства их можно разделить на:

а) замки, возведенные сразу после завоевания (Турайда);
б) замки, построенные на местах уже покинутых укреплениий 

(Локстене).
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