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А.Л. Коц (Полацк)

ГАРАДЗІШЧЫ МІЖРЭЧЧА ДЗІСНЫ 
І УШАЧЫ Ў СЯРЭДНЯВЕЧЧЫ

(па матэрыялах разведак 2010 года)

З’яўленне гарадзішчаў як тыпаў пасялення чалавека абумоўлена 
пераходам людзей ад прысвойваючай гаспадаркі да вытворчай. 
З’яўленне сацыяльнай няроўнасці стала адной з галоўных прычын 
для патрэбы ўмацавання сваіх паселішчаў. На поўначы Беларусі па-
чатак перасялення людзей на гарадзішчы датуецца другой чвэрцю 
І тыс. да н. э. У жалезным веку гарадзішча было асноўным тыпам 
паселішчаў і выконвала ролю жыццёвага цэнтра. Але пачынаючы з 
мяжы н. э. гарадзішчы губляюць сваё стратэгічнае значэнне. З пер-
шых стагоддзяў н. э. з’яўляюцца і атрымоўваюць распаўсюджанне 
селішчы. Гэта звязана з павелічэннем колькасці насельніцтва: плошча 
пляцоўкі гарадзішча не магла змясціць ўсіх жыхароў, таму людзі па-
чынаюць засяляць прастору каля яго падножжа. Селішчы з’яўляюцца 
больш прыстасаванымі як для вядзення гаспадаркі, так і для пражы-
вання людзей. У IV – V стагоддзях нашай эры пачынаецца больш 
інтэнсіўная хваля пашырэння селішчаў, людзі пакідаюць гарадзішчы. 
У раннім і высокім Сярэднявеччы (VI – VIII стагоддзі і IX – XIII 
стагоддзі суадносна) гарадзішчы жалезнага веку выкарыстоўваліся ў 
якасці паселішчаў або сховішчаў. У познім Сярэднявеччы (XIV – XV 
стагоддзі) на некаторых гарадзішчах размяшчаліся сядзібы феадалаў.

Мэтай артыкула з’яўляецца публікацыя матэрыялаў эпохі Сярэд-
нявечча па выніках уласных археалагічных разведак на гарадзішчах 
міжрэчча Дзісны і Ушачы з выкарыстаннем неапублікаваных даных 
даследаванняў Г. В. Штыхава і Л. У. Дучыцa (мал. 1).

На тэрыторыі міжрэчча Дзісны і Ушачы гарызонт банцараўскай 
культуры прысутнічае на гарадзішчах Свіла І, Брыкіці, Старыя Зябкі. 

В.І. Шадыра лічыць, што гарадзішча Свіла І (Глыбоцкі раён)
(мал. 3-А) было ўзведзена прадстаўнікамі плямёнаў банцараўскай 
культуры [10, с. 559]. Але верагодна, што яно магло існаваць у больш 
ранні перыяд. Падчас разведак у 2010 годзе абследавана будаўнічая 

a Выказваю шчырую падзяку Г.В. Штыхаву і Л.У. Дучыц за магчымасць кары-
стацца матэрыяламі іх справаздач.
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траншэя пад лініямі электраперадач, якая перасякае валы ў двух 
месцах. Пад насыпам другога кальцавога вала з паўночнага боку 
быў выяўлены культурны слой, які прадстаўлены попелам і вугалямі, 
аднак датаваць яго пакуль што не прадстаўляецца магчымым. У на-
сыпе вала таксама прасочваюцца вугалі і попел. В.І. Шадыра выявіў
2 стратыграфічныя гарызонты на гарадзішчы: гарызонт банцараўскай 
культуры і слой культуры доўгіх і падоўжаных курганоўb. Апошні 
даследчык датаваў VIII – IX стагоддзям і Гарадзішча было пакінута 

b Назвы культура доўгіх і падоўжаных курганоў, культура доўгіх курганоў 
Полацкага Падзвіння, культура полацкіх доўгіх курганаў трэба 
атаясамліваць з культурай смаленска-полацкіх доўгіх курганаў, але ў тэк-
сце яны пададзены згодна літаратурным крыніцам.

Мал. 1. Карта археалагічных помнікаў Сярэднявечча ў міжрэччы Дзісны і Ушачы. 
А – гарадзішчы; Б – селішчы; В – курганныя могільнікі. 1 – Свіла I; 
2 – Брыкіці; 3 – Мнюта; 4 – Перавоз; 5 – Старыя Зябкі; 6 – Галубічы.

крывічамі ў канцы ІХ – пачатку Х стагоддзя [7, с. 38; 10, с. 559]. Ве-
рагодна, што гарадзішча з’яўляецца новым цэнтрам на тэрыторыі, 
якая была пад уладай полацкіх крывічоў [6, с. 160]. У навуковай 
літаратуры гарадзішча Свіла І фігуруе як апорны цэнтр – фарпост 
падчас засялення тэрыторыі крывічамі [7, с. 39; 10, с. 559].

На гарадзішчы Брыкіці (Глыбоцкі раён) (мал. 3-Б) мясцовым 
краязнаўцам В.Я. Папковым таксама знойдзена кераміка перыяду 
банцараўскай культуры (па вызначэнні Г.В. Штыхава) [13, с. 35]. Да-
следчык высветліў, што культурны слой на гарадзішчы складаецца з 
двух стратыграфічных гарызонтаў. Першы ўтрымлівае кераміку жа-
лезнага веку, у другім знойдзена кераміка банцараўскай культуры 
[13, с. 35 – 36]. Каля гарадзішча выяўлена селішча (мал. 3-Б). Павод-
ле керамічнага матэрыялу Г.В. Штыхаў вылучыў 3 стратыграфічных 
гарызонта. Тут прысутнічае кераміка жалезнага веку, адзін фраг-
мент венца слабапрафіляванага гаршка трэцяй чвэрці І тыс. н. э., а 
таксама керамічныя матэрыялы кругавых гаршкоў, частка якіх да-
туецца ХІV – ХV стагоддзямі. Г.В. Штыхаў бачыць вельмі цікавым 
фарміраванне культурнага слою на гарадзішчы і селішчы [13, с. 
36]. Падчас разведак аўтара ў 2010 г. у абвале пляцоўкі з паўднёвага 
боку гарадзішча быў выяўлены культурны слой магутнасццю больш 
за 0,5 м з рэшткамі абгарэўшага дрэва. Таўшчыня культурнага пла-
ста дае падставы сцвярджаць, што слой мог утварыцца ў выніку 
працяглага жыцця на ўмацаваным паселішчы, але керамічны ма-
тэрыял не прадстаўлены вялікай колькасцю фрагментаў гаршкоў. 
Трэба меркаваць, што жыццё на гарадзішчы магло існаваць з жа-
лезнага веку і да позняга Сярэднявечча. Верагодней за ўсё, што ў 
познім Сярэднявеччы цэнтр жыцця быў на селішчы, а гарадзішча 
выкарыстоўвалася ў якасці сховішча, таму познесярэднявечны слой 
паводле пад’ёмнага матэрыялу тут не выяўлены. Трэба звярнуць ува-
гу на добрую ўмацаванасць гарадзішча. З боку селішча яго атачаюць 
2 рвы і 2 магутныя валы. З усіх астатніх бакоў гарадзішча абаронена 
стромкімі схіламі і ракой. Такім чынам, верагодна, тут было размеш-
чана паселішча, якое мела важнае значэнне на працягу ўсяго свайго 
існавання ў жыцці плямён пэўнай культуры.

Гарадзішча Старыя Зябкі (Глыбоцкі раён) (мал. 3-В) адносяць 
да жалезнага веку. Л.У. Дучыц датавала яго VI ст. да н. э. паводле 
археалагічных матэрыялаў [5, с. 237]. Акрамя таго падчас раскопак яна 
знайшла ганчарную кераміку. Даследчыцай было адкрыта селішча з 
паўночна-заходняга боку гарадзішча (мал. 3-В). Паводле керамічнага 
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матэрыялу, яна датавала яго познім Сярэднявеччам [3, с. 171]. Пад-
час разведак 2010 г. быў сабраны пад’ёмны матэрыял на гарадзішчы 
і селішчы. На першым ён прадстаўлены як ляпной керамікай жалез-
нага веку, так і кругавой керамікай. Акрамя таго на гарадзішчы было 
выяўлена венца гаршка банцараўскай культуры і сценка шарахаватай 
керамікі (вызначэнні З.А. Харытановіч). На селішчы выяўлены сценкі 
ляпной гладкасценнай керамікі, якія пакуль што не падлягаюць дата-
ванню. Тое ж датычыцца і кругавой керамікі з гарадзішча. У колькас-
ным суаднясенні ляпная кераміка значна пераважае кругавую. Гэта 
сведчыць, што стратыграфічны гарызонт, які ўтрымлівае кругавую 
кераміку, нязначны. Такім чынам, верагодна, што гарадзішча Ста-
рыя Зябкі магло выкарыстоўвацца ў якасці сховішча сярэднявечным 
насельніцтвам селішча. Але ўдакладненне дадзенага пытання сёння 
немагчыма, бо гарадзішча занята сучаснымі вясковымі могілкамі, што 
перашкаджае правядзенню археалагіных раскопак. 

Г.В. Штыхаў выявіў некалькі стратыграфічных гарызонтаў сярэд-
нявечнага перыяду на гарадзішчы Гарадзец (Шаркаўшчынскі раён) 
на р. Мнюта (мал. 3-Г). Ён лічыць, што першымі яго насельнікамі былі 
прадстаўнікі культуры доўгіх курганоў Полацкага Падзвіння (дру-
гая фаза). Паводле керамічнага матэрыялу, слой датуецца VIII – IX 
стагоддзямі. Таксама на гарадзішчы прысутнічае культурны слой пе-
рыяду Полацкага княства, які датуецца Х – ХІІ стагоддзямі. Трэці 
стратыграфічны гарызонт адносіцца да перыяду позняга Сярэд-
нявечча і Новага часу – ХV – XVIIІ стагоддзі. [11, с. 172]. Паводле
Г.В. Штыхава на беразе р. Мнюта знаходзілася ўмацаванае паселішча 
полацкіх крывічоў, росквіт якога прыпадае на Х – першую палова 
ХІ стагоддзя. У ХV – XVII стагоддзях тут знаходзілася феадальная 
сядзіба [11, с. 174]. 

Верагодна, што да часу існавання культуры смаленска-
полацкіх доўгіх курганаў належыць гарадзішча Перавоз 
(Глыбоцкі раён). Яно было адкрыта Я.Н. Драздовічам у 1937 го-
дзе [1, с. 128]. У 1989 годзе Л.У. Дучыц праводзіла археалагічныя 
раскопкі курганных і грунтовых могільнікаў у ваколіцах в. Пе-
равоз. У гэты час даследчыцай было абследавана гарадзішча. Яна 
інтэрпрэтуе яго функцыянальнае прызначэнне як сховішча [4, с. 3].
У 2008 – 2010 гадах гарадзішча было даследавана аўтарам. Пом-
нік размяшчаецца ў сутоках ракі Шоша і безназоўнага ручая. Куль-
турны слой выяўлены пасля зачысткі сценак ям невядомага пры-
значэння. Слой нязначны, светла-шэрага колеру, перамешаны з пя-

ском. Магутнасць культурнага слою ў цэнтральнай частцы складае 
0,05 – 0,1 м. З боку ракі візуальна фіксуюцца рэшткі ўезда. Каля 
яго культурны слой дасягае 0,2 – 0,3 м. Вышэй культурнага слою ля-
жыць стратыграфічная праслойка карычневага колеру, магутнасцю
0,1 – 0,2 м. Мацярык прадстаўлены дробназярністым пяском жоўтага 
колеру. Падчас разведак сабраны пад’ёмны матэрыял з кратавін. Ім 
з’яўляюцца дробныя кавалачкі абпаленай гліны. Гарадзішча мае до-
сыць складаную абарончую сістэму. Яно было ўмацавана кальцавым 
валам па краю пляцоўкі, які захаваўся ў вышыню да 0,3 м, шырынёю  
3 – 4 м, і дугападобным з паўднёва-ўсходняга боку. Яго вышыня дася-
гае 0,5 м, шырыня – 6 м. Паміж валамі быў пракапаны роў (шырыня 
каля 3 м), роў захаваўся з паўночна-ўсходняга боку гарадзішча (шы-
рыня да 3 м, глыбіня да 0,5 м). Яшчэ адзін роў атачаў паселішча з за-
ходняга боку каля падножжа гарадзішча (яго шырыня да 2 м, глыбіня 
да 0,4 м). З паўночна-заходняга боку гарадзішча абаронена невялікім 
балотам. Роў каля падножжа злучаў балота з ручаём, таму, магчыма, 
быў запоўнены вадой. Згодна атрыманым даным, можна сцвяр джаць, 
што дадзенае гарадзішча з’яўляецца сховішчам. 

Л.У. Дучыц было ўстаноўлена, што пахаванні на курганных 
могільніках Перавоз І і Перавоз ІІІ зроблены ў канцы І тысячагод-
дзя нашай эры і ў VIII – IX стагоддзях нашай эры суадносна. Гэ-

Мал. 2. Карта археа лагічных 
помнікаў у Ваколіцах в. Пера-
воз: 
1 – гарадзішча-сховішча; кур-
ганныя могільнікі: 
2 – Перавоз I; 
3 – Перавоз V; 
4 – Перавоз II; 
5 – Перавоз IV; 
6 – Перавоз III; 
7 – жальнічны могільнік.
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тыя помнікі даследчыца атаясамлівае з культурай полацкіх доўгіх 
курганаў [2, с. 69]. Селішчаў на сённяшні дзень не выяўлена. Такім 
чынам, верагодна, што насельнікамі ваколіц сучаснай в. Перавоз, 
якія хавалі нябожчыкаў на могільніках Перавоз ІІІ і Перавоз І, было 
ўзведзена гарадзішча-сховішча, якое выкарыстоўвалася падчас 
ваеннай небяспекі (мал. 2). Яно магло выкарыстоўвацца ў якасці 
сховішча ў больш позні перыяд. Курганны могільнік Перавоз IV да-
туецца ХІ –  пачаткам ХІІ стагоддзя [2, с. 69].

Культурны слой на гарадзішчы Галубічы (Глыбоцкі раён) датуец-
ца ляпной керамікай жалезнага веку і абломкамі познесярэднявеч-
нага посуду [3, с. 164]. Пляцоўка гарадзішча невялікая па плошчы –
мае памеры 20 х 13 м, пашкоджана познімі перабудовамі. Амаль на 
ўсёй пляцоўцы пад дзірваном знаходзіцца слой бітай цэглы з рошчы-
най – рэшткі канструкцыі невядомага паходжання, пад імі залягае 
культурны слой чорнага колеру. Таксама ўся пляцоўка пашкоджана 
ямамі і траншэямі. Значны культурны слой залягае на схілах і каля 
самага падножжа гарадзішча, магутнасццю да 1 м (зафіксаваны на 
сценках ямы, зробленай мясцовым насельніцтвам). Сярод пад’ёмнага 
матэрыялу з гарадзішча выяўлены як абломкі ляпнога посуду, так і 
фрагменты ганчарнага. Апошнія, з-за іх фрагментарнасці, не пад-
лягаюць датаванню. На сённяшні дзень можна толькі канстатаваць 
факт, што культурны слой на гарадзішчы Галубічы прадстаўлены як 
мінімум двума стратыграфічнымі гарызонтамі. 

Такім чынам у міжрэччы Дзісны і Ушачы налічваецца 3 га-
радзішчы (Свіла І, Брыкіці, Старыя Зябкі), на якіх прысутнічаюць 
матэрыялы банцараўскай культуры (акрамя таго кераміка дадзе-
най культуры прысутнічае на гарадзішчах Язна, Мнюта, Гарадок). 3 
гарадзішчы (Свіла І, Перавоз, Гарадзец) гіпатэтычна можна звязаць 
з часам існавання культуры смаленска-полацкіх доўгіх курганаў. На 
паселішчы Гарадзец жыццё працякала і ў перыяд Полацкага кня-
ства. Культурны слой позняга Сярэднявечча прысутнічае на 4-х 
гарадзішчах (Брыкіці, Старыя Зябкі, Гарадзец, Галубічы) (мал. 1).

Даследаванні гарадзішчаў эпохі Сярэднявечча дазваляюць 
высветліць заселенасць тэрыторыі міжрэчча Дзісны і Ушачы і выка-
заць меркаванне аб іх існаванні ў перыяд распаўсюджання культуры 
смаленска-полацкіх доўгіх курганаў і ў перыяд Полацкага княства. У 
Сярэднявеччы гарадзішчы часцей за ўсё выкарыстоўваліся ў якасці 
сховішчаў. Мяркуем, што гарадзішчы Гарадзец на рацэ Мнюта і 
Свіла І былі заселены славянамі культуры смаленска-полацкіх доўгіх 
курганаў.

Мал. 3. Планы гараздішчаў: А - Свіла I [12, с. 7]; 
Б - Брыкіці (сітуацыйны план); В - Старыя Зябкі (сітуацыйны план);

Г - Гарадзец паводле Г.В. Штыхава [11, с. 169]
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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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