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Погребение размеща-
лось в юго-западной части 
на сыпи на уровне горизонта. 
Представляло собой пятно 
пережженных костей раз-
мером по линии север – юг 
1,8 м, запад – восток 2,8 м. 
В западной части погребение 
сверху было перекры то пе-
пельно-уго ль ной про сло-
йкой. С юго-восточного 
края пятна в материке была 
выявлена ямка диаметром 
0,65 м и глубиной 0,38 м, 
заполненная также пере-
жженными костями. Об-
щий вес костей составил 
5 кг. Кроме костей человека 
в погребении были выявлены 
кости коня, овцы, зайца, 
куницы, медведя, птицы. 

Возле юго-восточного 
края ямки на расстоянии 
0,15 м от него на горизонте 
найден перевернутый лепной 
горшок (рис. 1: 1). Между 
ямой и горшком находился 
S-по добный держатель с под-
вешенными к нему двумя 
трапециевидными под вес-
ками из цветного металла 
(рис. 1: 2). 

В ямке вместе с костями 
было найдено 8 фрагментов 
поврежденных огнем нак-
ладок от поясного набора. 
Изготовлены из цветного 
металла. 

1. Фрагмент пластины 
с загнутым краем украшен 
пуансонным точечным орна-
ментом (рис. 1: 3). Размеры 
пластины 27 х 26,5 (обломана) 
мм, толщина пластинки 1,5 мм. 

2–3. Литая рифленая 
сдвоенная поясная накладка (рис. 1: 4). Длина 30,9 мм, ширина 9,5 мм, толщина пластин 3,3 мм. По 
краям пластины скреплены между собой заклепками. Изделие сильно деформировано и выгнуто от 
воздействия высоких температур. Также найден и фрагмент еще одной оплавленной рифленой пластины 
от подобного типа накладок (рис 1: 5). 

4. Фрагмент орнаментированной тисненой, с трапециеподобным выпуклым выступом накладки 
(рис. 1: 6). Ширина 16,2 мм, длина (обломана) 28 мм, толщина пластины 1,2 мм. Идентичная накладка 
была найдена на селище Лужесно Витебского района Витебской области, датируется VII – 
VIII веками [2, c. 34, 36, рис. 20: 1]. 

5. Фрагмент накладки с тремя полукруглыми выпуклыми выступами, на центральном выступе 
изображение трех лучей, расходящихся из центральной точки (рис. 1: 7). Ширина накладки 17,2 мм, 
длина (обломана) 24 мм, толщина 1 мм. Похожая по технике изготовления и крепления накладка найдена 
в могильнике Полибино, который находится в бассейне Ловати, где погребение датируется VII – 
VIII веками [1, с. 29, 32, табл. 25: 5]. 

6–8. Сломанная на две части оковка (рис. 1: 8). Размеры 16,5 х 16,5 мм, толщина пластины 1 мм. 
В одной из частей имеется отверстие диаметром 2 мм. Еще две оковки имели по два полукруглых 

Рис. 1. Курган № 4 возле д. Небышино. 

1 – глиняный сосуд; 2 – привеска; 3 – 10 – детали поясного набора.

ЛУЧАНСКІ ГРУНТОВЫ МОГІЛЬНІК ІІ: ПЫТАННІ АРХЕАЛАГІЧНАЙ ІНТЭРПРЭТАЦЫІ 

выпуклых выступа. Размеры 16 х 16,5 мм (рис. 1: 9) и 13,7 х 15,7 мм (рис. 1: 10). Толщина пластин 0,7 мм. 
Аналогичные бронзовые оковки были найдены в кургане № 2 Цурковского могильника Смоленской 
области, датируется VIII – ІХ веками [1, с. 30, 32, табл. 25: 2]. 

Исходя из обряда и инвентаря, погребение в кургане могло произойти во второй половине VIII – 
ІХ веке. Вероятно, на специально расчищенной площадке была выкопана ямка, куда ссыпали 
пережженные кости и часть погребального инвентаря, сама кремация происходила поблизости. 
Можно только предположить, что поясной набор был намного богаче, но значительная его часть была 
повреждена огнем и превратилась в оплавленные слитки цветного металла. 
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ЛУЧАНСКІ ГРУНТОВЫ МОГІЛЬНІК ІІ: 
ПЫТАННІ АРХЕАЛАГІЧНАЙ ІНТЭРПРЭТАЦЫІ 

Археалагічны комплекс Лучна-1 знаходзіцца на ўсход ад Полацка і даследаваўся ў 1998–2005 
і 2010–2012 гадах. У выніку, на комплексе было вывучана больш за 6000 кв. м. Да 2010 года на помніку 
Лучна-1 вылучалася 3 асноўных комплекса: комплекс паселішча і феадальнай сядзібы XI – 1-й паловы 
ХІІІ стагоддзя; феадальная сядзіба канца XIV – 1-й паловы XVI стагоддзя, грунтовы могільнік (І) 2-й 
паловы XVI стагоддзя. У выніку археалагічных раскопак у межах грунтовага могільніка І было выяўлена 
17 пахаванняў з рэшткамі 18 шкiлетаў. У храналагічнай схеме помніка Лучна-1 перыяд паміж канцом 
ХІІ – пачаткам ХІІІ стагоддзя і канцом XIV – пачаткам XV стагоддзя на помніку звязваўся з адсутнасцю 
жыццядзейнасці, таму гэты перыяд умоўна называўся «невядомым». З такімі меркаваннямі праводзілася 
і праца на помніку ў 2010 годзе, калі раскоп ІХ плошчай 1140 кв. м быў выцягнуты ўздоўж ракі, дзе раней 
быў шлях, таму раней гэта плошча не даследавалася. Пры працы на помніку ў межах 2-га раскопачнага 
пласта ніжэй 0,2–0,4 м ад дзённай паверхні ў паўночна-ўсходняй частцы раскопа пачалі фіксавацца 
вялікія валуны, сярод якіх нават была выяўлена частка жорана (мал. 1). Спачатку меркавалася, што 
перад намі рэшткі падмурка драўлянай пабудовы. Безумоўна, насцярожвала тое, што камяні знаходзіліся 
ў выкладках, якія не ўтваралі чатырохкутнай фігуры. Пасля зняцця камянёў пачалася зачыстка мацерыка, 
і раптам прыйшлося канстатаваць, што пад камянямі не мацярык, які складаўся з жоўтага пяску, а светла-
шэры пласт з уключэннямі мелкіх вуголляў, пяску і мелкіх фрагментаў керамікі. Ямы з падобнымі 
асаблівасцямі не звязваліся спачатку з пахавальнай абраднасцю, бо яны знаходзіліся побач з ямамі, якія 
звязваліся з пабудовамі XV – 1-й палове XVI стагоддзя (мал. 2: яма № 7, яма № 9) і, да таго ж, не ўтрымлівалі 
ні костак, ні якога-небудзь інвентару. Нагадаем, што Лучанскі грунтовы могільнік І таксама вызначаўся 
адсутнасцю інвентару, але наяўнасцю рэшткаў шкiлетаў і цвікоў ад трун. Па форме ж выяўленыя ямы 
нагадвалі пахавальныя, падобныя да ям грунтовага могільніка І. Такім чынам, зрабілася зразумелым, што 
перад намі пахавальныя ямы без пахаванняў, а пры будаўніцтве і існаванні феадальнай сядзібы ў XV – 
1-й паловы XVI стагоддзя нават будаўнікі не ведалі аб існаванні могільніка і пабудовы гэтага перыяду 
ставіліся «на костках». Былі толькі часткова знесены камяні, якія ўкладалі над пахаваннямі, аддаленымі 
ад берага ракі Заходняй Дзвіны [6, с. 328]. Часткова гэтыя камяні захаваліся ўздоўж берага ракі Заходняй 
Дзвіны, што і было выяўлена падчас раскопак. У гэтай паўночна-ўсходняй частцы раскопа, відаць, 
знаходзіўся двор сядзібы, на перыферыі якога і захаваліся камяні над пахаваннямі. 

Адна з першых ям могільніка ІІ, якая была раскапана (яма № 441), мела авальную форму памерамі 
0,6–0,7 х 1,65 м, глыбінёй 0,35 м. Запаўненне ямы складалася са светла-шэрага пласта з невялікімі 
ўключэннямі вуголляў. У запаўненні ямы выяўлены фрагмент керамікі з венцам, звернутым унутр 
(надалей в. з.у.), канца ХІ – 1-й паловы ХІІІ стагоддзя (мал. 3: 12) і кавалак вапняка са следам уздзеяння 
агню. Костак і слядоў костак не прасочвалася. 

Сярод пахавальных ям магчыма вылучыць 2 асноўных варыянты іх знаходжання. 1-ы варыянт: 
асобны, побач з іншай ямай; 2-i варыянт: злучаны, калі дзве ямы «насоўваліся» адна на другую 
(мал. 2: Б). Выключэннямі з вышэй указаных варыянтаў з’яўляліся ямы, якія часткова ўваходзілі ва 
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ўсходнюю частку раскопа ці шчыльна накладаліся адна на адну. Таму пры апісанні ям улічвалася не 
кожнае пахаванне, якое не захавалася, а поўнасцю пахавальная яма. Калі пахавальныя ямы злучаліся ў 
адну, яны маркіраваліся, як яма раскопа пад адным нумарам (мал. 2: Б, яма № 445). У выніку да грунтовага 
могільніка ІІ адносілася 29 ям раскопа (№ 439 – № 466), з іх ліку 7былі падвоенымі. Таму магчыма дапусціць 
з улікам адсутнасці костак пахаваных, што мінімальная колькасць пахаваных складала прыкладна 36 
асоб (яма № 464, магчыма, насіла «братэрскі характар» і вызначалася нестандартнымі памерамі). 

Памеры пахавальных ям сведчылі аб наступных параметрах. Шырыня ям вагалася звычайна ў межах 
ад 0,6 да 0,8 м, зрэдку да 0,9 м. Ямы былі заглыбленыя ў мацярык у пераважаючай большасці выпадкаў 
на 0,3–0,4 м (мал. 2: В). Ямы мелі істотную варыятыўнасць па даўжыні. Дзве ямы вызначаліся даўжынёй 
1,45, 1,5 м, што ўскосна можа сведчыць аб дзіцячых пахаваннях (мал. 2: Б, яма № 449). Пераважаючая 
большасць ям мела даўжыню ад 1,65 да 2,15 м, што ўскосна можа ўказваць на дарослыя пахаванні. Сярод 
указаных пахаванняў ямы, дзе быў выяўлены выключна жаночы інвентар (накладкі, бляшкі, мал. 3: 1–6), 
перавышалі 1,7 м. У яме, дзе быў вызначаны чэрап маладога чалавека, даўжыня сямы склала 1,9 м. Магчыма 

зрабіць дапушчэнне, з улікам пола-ўзроставых 
асаблівасцей, аб тым, што ямы з даўжынёй, 
якая набліжалася да 2 м, належалі мужчынскім 
пахаванням, такіх ям было 10 (без падвоеных ям). 

Што датычыць арыенціроўкі ям, то яна 
мела варыятыўнасць па лініі захад – усход, 
што, зразумела, было выклікана сезоннымі 
ваганнямі накірунку заходу сонца, адносна 
якога арыентавалі пахавальныя ямы. Пры тым 
шчыльнае знаходжанне побач ям, арыентаваных 
не па адной лініі, сведчыла аб доўгім існаванні 
могільніка, пры якім памяць аб папярэднім 
пахаванні знікала (мал. 2: Б, ямы № 446, № 447). 

У якасці дапушчэння магчыма выказаць 
думку аб тым, што ямы, якія насоўваліся адна 
на адну па адной лініі накірунку, сведчылі аб 
традыцыі сямейнага падзахавання памерлых 
побач з родзічамі (мал. 2: Б, яма № 445). 

На нашу думку, пры поўных археалагічных раскопках могільніка ІІ нам удалося выявіць самыя 
раннія пахаванні на могільніку ў ямах № 443, № 444 (мал. 2: Б). Перад раскопкамі ям № 443 і № 444 была 
зачышчана дадаткова перадмацерыковая паверхня. У выніку над ямамі № 443 і № 444 прасочваліся 
вялікія кавалкі абпаленага дрэва (памерамі 5 х 5 см, 5 х 10 см) і фрагменты абпаленай гліны. Як паказалі 
далейшыя доследы, вялікія кавалкі абпаленага дрэва мелі дачыненне да пажару канца ХІІ – 1-й паловы 
ХІІІ стагоддзя. 

Гэтыя ямы вызначаліся наступнымі рысамі: а) былі найбольш аддалены ад левага берага ракі За-
ходняй Дзвіны; б) засыпаны слоем, які ўтрымліваў найбольшыя кавалкі спаленага дрэва; в) у ямах 
найбольш захаваліся часткі чарапных каробак у параўнанні з іншымі пахаваннямі. В.А. Емяльянчык 
правяла антрапалагічную экспертызу выяўленых фрагментаў з пахавальнай ямы № 441. Шкілетныя 
рэшткі прадстаўлены адным невялікім фрагментам крышкі чэрапа чалавека (памер 20 х 24 мм), а так-
сама каронкамі трох зубоў. Стан сцёртасці зубоў дазволіў выказаць меркаванне, што рэшткі належылі 
індывіду маладога ўзросту (20–30 гадоў). Вызначэнне полу было немагчымым з-за поўнай адсутнасці 
дыягнастычных фрагментаў. Разам з тым, як указвалася вышэй, даўжыня пахавальнай ямы ўскосна 
сведчыла на карысць пахавання асобы высокага росту, што было характэрна для мужчын. 

Звернемся да аналізу рыс пахавальнай абраднасці, прасочаных на могільніку ІІ. 
Па-першае, выкарыстанне надмагільных камянёў асобна або ў выкладках. Як указвалася вы-

шэй, камяні знаходзіліся над асобнымі пахаваннямі, але быў засведчаны выпадак абкладкі камянямі 
ўнутраных сценак пахавальнай ямы. 

Па-другое, малая колькасць інвентару або яго поўная адсутнасць. У некаторых пахаваннях было 
выяўлена толькі па аднаму цвіку. У адным з пахаванняў, у яме № 466, змяшчэнне інвентару насіла 
складаны характар. Яма выяўлена пад плоскай каменнай «плітой». Пад самой «плітой», ад якой застаўся 
след, быў знойдзены нож (мал. 3: 9) сярод пласта з мелкімі вуголлямі. Запаўненне ямы складалася з 
шэрага пласта з невялікімі ўключэннямі вуголляў і мелкіх фрагментаў абпаленай гліны, венцамі схемы 
в. з.у. Пры далейшай расчыстцы пласта ў ніжняй частцы ямы быў выяўлены яшчэ адзін нож (мал. 3: 10), 
а таксама іржавая бясформенная пласціна (мал. 3: 11), іржавае жалезнае кальцо (мал. 3: 7). Падобнае 
кальцо паходзіла і з пахавальнай ямы № 438 (мал. 3: 8). Костак і слядоў костак не прасочвалася. 

Мал. 1. Выгляд каменных выкладак на месцы Лучанскага 

грунтовага могільніка ІІ. 

Прыносім удзячнасць В.А. Емяльянчык за праведзеную экспертызу. 

ЛУЧАНСКІ ГРУНТОВЫ МОГІЛЬНІК ІІ: ПЫТАННІ АРХЕАЛАГІЧНАЙ ІНТЭРПРЭТАЦЫІ 

Па-трэцяе, асаблівасцю не като-
рых жаночых пахаванняў з’яўлялася 
наяўнасць накладак (бляшак) жано-
чых венчыкаў, прадстаўленых дву ма 
тыпамі і варыянтамі (мал. 3: 1–6). 
Падобныя накладкі фіксу юцца на 
шэрагу могільнікаў з ка меннымі 
выкладкамі (Волча, Вензаўшчына 
і інш.), добра вядомыя па матэ-
рыялах грунтовых могільнікаў 
на тэрыторыі Літвы і датуюцца 
ХІІ – 1-й паловай ХІІІ ста годдзя 
[5, с. 68–71]. Падобныя ж накладкі 
выяўлены на могільніку Харчы-
чы Бярэзінскага раёна Мінскай 
вобласці, які датуецца ў межах 
ХІ – пачатку ХІІІ стагоддзя [8, 
с. 271, мал. 1: 4–6], на курганна-
жальнічным могільніку каля воз. 
Сялява Крупскага раёна Мінскай 
вобласці [1, с. 103]. На могільні-
ку Малявічы Вілейскага раё-
на так са ма заўважаюцца вельмі 
блі зкія тыпалагічна накладкі 
(бляшкі) на жаночы венчык, яны 
змяшчаліся на рэштках галаўнога 
ўбору адной з пахаваных [3, c. 
60]. Згодна з матэрыяламі з Ноў-
гарада, квадратныя бляшкі па-
добнага тыпу з арнаментам з 
раслінных парасткаў, касых 
кры жоў ці ромбаў атрымалі най-
большае распаўсюджанне ў 2-й 
палове ХІІ і ў ХІІІ стагоддзі [9, 
с. 153, мал. 60: 5, 6]. Храналогію 
могільніка ўдаклад няе тое, што ў 
пахавальных ямах слой засыпкі 
ўтрымліваў фрагменты венцаў, 
звернутых унутр (канца ХІ – 
1-й паловы ХІІІ стагоддзя), якія 
суадносіліся з першым перыя-
дам жыццядзейнасці на помніку 
Лучна 1 (мал. 3: 12). Могільнік 
узнік пасля перапынення 
жыццядзейнасці на помніку на 
мяжы ХІІ – ХІІІ стагоддзяў ці ў 
1-й палове ХІІІ стагоддзя. Як указ-
валася вы шэй, могіль нік існаваў 
больш за 50 гадоў і суадносіўся 
з жыццядзейнасцю звязанай з 
іншым паселішчам у мікрарэгіёне 
Лучна. Малаверагодна, што могі-
льнік працягваў існаваць да кан-
ца XIV cтагоддзя, бо памяць аб 
ім знівеліравалася ў асяродку 
мясцовага насельніцтва, і новыя 
будаўнікі феадальнай сядзібы ІІ 
пабудовы ставілі «на костках». 

Мал. 2. План усходняй часткі могільніка ІІ побач з гаспадарчымі ямамі 

пабудоў XV – 1-й паловы XVI ст. (яма № 7, яма № 9). 

Мал. 3. Асноўны інвентар з пахавальных ям могільніка ІІ.

1–3 – белы метал; 4–6 – белы і жоўты метал; 7–11 – чорны метал; 12 – гліна.
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Мал. 4. Сітуацыйная схема назапашвання істотнай вільготнасці 

на месцы размяшчэння могільніка ІІ. 1 – нож з касцяным дзяржаннем. 

2 – касцяная лыжачка.

І яшчэ адзначым два ціка вых аспекты археалагічнай інтэр прэтацыі матэрыялаў з Лучанскага грун-
товага могільніка ІІ. 

Першы аспект: камяні. З’яўленне ў пахавальнай абраднасці камянёў з ХІІІ стагоддзя выглядае з’явай, 
якая сведчыла аб новых рысах пахавальнай абраднасці не толькі на помніку Лучна-1, але і на тэрыторыі іншых 
помнікаў. Так, каменныя абкладкі фіксуюцца на грунтовым могільніку Івесь Глыбоцкага раёна, ніжняй датай 
якога з’яўляецца XIV стагоддзе [10, с. 379–383]. Каменныя абкладкі характэрны і для могільніка каля вёскі 

Доўгае Глыбоцкага раёна, ніжняй датай 
якога з’яўляецца XV стагоддзе [7, с. 180]. 
Неабходна заўважыць, што ў рэгіёне пра-
вабярэжжа Нёмана (Лідскі, Шчучанскі, 
Воранаўскі раёны Беларусі) былі 
выяўлены так званыя каменныя магілы, 
паўшарападобныя, падоўжаныя ці прама-
вугольныя ў плане, нязначна ўзвышаныя 
над зямлёй збудаванні, найбольш раннія 
з якіх датуюцца ХІІ–ХІІІ cтагоддзямі. 
Нябожчыкаў хавалі па абрадзе трупапа-
кладання галавой на захад. У жаночым 
інвентары падобных збудаванняў такса-
ма адзначана наяўнасць ціснёных бляшак 
[4, с. 106–107, мал. 21: 9–11, 14]. 

Другі аспект: захаванасць костак 
памерлых. Узнікае пытанне аб тым, 

чаму косткі грунтовага могільніка І захаваліся лепш, чым косткі грунтовага могільніка ІІ. Пры раскопках 
фіксавалася малая колькасць костак жывёл, звязаных з жыццядзейнасцю на помніку. Гэта тлумачылася 
выключна тым, што косткі выкідваліся з берага ракі Заходняй Дзвіны, якая знаходзілася побач. Матэры-
ялы грунтовага могільніка ІІ сведчаць нам аб цікавай тэндэнцыі, якая пралягала ў тым, што ў пахаваннях, 
якія найбольш былі набліжаны да ракі, не засталося ніякіх парэшткаў. Пахаванні, аддаленыя да ракі, 
мелі мінімальныя парэшткі. У яме № 480, якая была выяўлена ў межах раскопа № 10 (2011 год) і датава-
лася ХІІ стагоддзем, быў выяўлены нож з амаль поўнасцю захаваным дзяржаннем, на якім добра бачна 
арнаментацыя (мал. 4: 1). У суседняй яме № 470, датаванай ХІІ стагоддзем, змешчанай па той жа лініі 
квадратаў, была знойдзена касцяная лыжачка (мал. 4: 2). Паміж найбліжэйшымі да гэтых ям пахаваннямі 
грунтовага могільніка ІІ адлегласць складала 58–60 м. Такім чынам, у грунтовым могільніку ІІ мы амаль 
не мелі костак, у той жа час праз 58–60 м вышэй і далей ад Заходняй Дзвіны знаходзілі выдатныя творы, 
зробленыя з косткі, у ямах, блізкіх па часе да заснавання грунтовага могільніка ІІ. У чым жа тут справа? 

Паспрабуем даць адказ на заўважаную тэндэнцыю ў захаванасці костак. На мяжы ХІІІ – XIV 
стагоддзяў у Еўропе пагаршаецца клімат, назіраецца пахаладанне і адбываецца паступовы пераход да 
«малага ледніковага перыяду» з паніжэннем сярэдніх тэмператур [2, с. 67]. На помніку Лучна-1, дзе ма-
цярык складаўся з пяску і паніжаўся бліжэй да Заходняй Дзвіны, косткі пахаваных людзей пачалі раз-
бурацца ў выніку таго, што пясок пры халодным клімаце не паспяваў высыхаць пры павелічэнні ападкаў, 
тым самым ствараючы ідэальныя ўмовы для разбуральнай дзейнасці бактэрый. Знаходка нажа і лыжачкі 
на аддаленні ад могільніка ІІ, за 58–60 м сведчыла аб тым, што ў гэтай частцы помніка пясок з куль-
турным пластом меў меньшую ступень вільготнасці. Пахавальныя ямы могільніка ІІ знаходзіліся ніжэй 
ямы № 480. Перапад вышыні, вызначаны пры дапамозе нівеліра, мінімальна складаў паміж ямамі № 470, 
№ 480 і ямамі грунтовага могільніка ІІ каля 52–54 см. Графічна гэта выглядае наступным чынам  мал. 
4). Пры паніжэнні тэмпературы і перавільготнасці вада пакідала больш узвышаную частку – там, дзе 
захаваліся рэчы, зробленыя з косткі, і імкнулася да больш нізкай часткі, бліжэй да берага ракі Заходняй 
Дзвіны, дзе знаходзіўся могільнік ІІ, што і тлумачыць амаль поўную адсутнасць костак пахаваных падчас 
неспрыяльных прыродных умоў. У час існавання грунтовага могільніка І (з 2-й паловы XVI стагоддзя) 
клімат палепшыўся, што спрыяльна сказалася на захаванасці костак памерлых. 

Такім чынам, разгледжаныя матэрыялы дазваляюць прыйсці да наступных высноў. 
Храналагічная схема помніка Лучна-1 атрымала ўдакладненне, і раней «невядомы» перыяд быў 

атрыбутаваны як час існавання Лучанскага грунтовага могільніка ІІ. Лучанскі грунтовы могільнік 
ІІ узнік пасля знікнення паселішча Лучна-1 на мяжы ХІІ – ХІІІ cтагоддзяў ці ў 1-й палове ХІІІ 
стагоддзя. У ім спалучаліся новыя рысы пахавальнай абраднасці, не характэрныя раней, звязаныя 
з выкарыстаннем каменных выкладак. Памеры ям могуць ускосна ўказваць на пола-ўзроставыя 
асаблівасці. Накладкі (бляшкі) на галаўны венчык, атрыманыя ў выніку штампавання, мелі шырокае 
распаўсюджанне, асабліва ў ХІІІ – XIV стагоддзях. Знікненне костак з пахаванняў неабходна звязваць 
з дзеяннем прыроднага фактару. 

АРХЕАЛАГІЧНЫЯ ЗНАХОДКІ З РАСКОПАК НА ВОСТРАВЕ СТАРАЖЫТНАГА ПОЛАЦКА Ў 2012 г. 
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