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КЕРАМІКА ПОЗНЕСЯРЭДНЯВЕЧНЫХ МОГІЛАК ЯК СВЕДЧАННЕ 

ПАМІНАЛЬНАЙ АБРАДНАСЦІ ВЯСКОВАГА НАСЕЛЬНІЦТВА БЕЛАРУСКАГА 

ПАДЗВІННЯ1 

Жыццё кожнага чалавека абмяжоўваюць нараджэнне і смерць. Праявай культуры 

з’яўляецца афармленне гэтых прынцыпова важных пунктаў спецыяльнымі ўнармаванымі дзе-

яннямі – абрадамі. Ступень даследаванасці пахавальнай практыкі насельніцтва Беларусі ад-

розніваецца ў залежнасці ад разглядаемага перыяду. Сістэматычнае этнаграфічнае 

вывучэнне пахавальна-памінальнай абраднасці беларусаў пачалося з другой паловы ХІХ 

ст. [6, с. 61-63], таму перыяд з другой паловы ХІХ ст. даследаваны найлепш. Даныя па Х–

ХІІІ стст. пераважна назапашаны ў выніку шматлікіх археалагічных раскопак. 

Найменш вывучаным з’яўляецца перыяд ХIV–ХVIII стст. Планамерных этнаграфічных 

назіранняў у гэты час не праводзілася. Нешматлікія пісьмовыя крыніцы і этнаграфічныя 

апісанні закранаюць толькі асобныя аспекты пахавальна-памінальнай практыкі і з’яўляюцца 

недастаткова інфарматыўнымі. Пахавальныя помнікі Беларусі ХIV–ХVIII стст. (у 

археалогіі яны называюцца познесярэднявечнымі) [7, с. 340] да апошняга часу не былі 

прадметам спецыяльнага археалагічнага вывучэння. Да таго ж яны адрозніваюцца 

безынвентарнасцю, што звужае магчымасці іх вывучэння метадамі археалогіі. Недахоп 

інфармацыі вымушае ўважліва адносіцца да наяўных даных і да іх інтэрпрэтацыі, 

выкарыстоўваючы напрацоўкі як этнаграфічнай, так і археалагічнай навукі. 

У канцы ХХ – пачатку ХХІ ст. на шэрагу познесярэднявечных могілак Беларускага 

Падзвіння праводзіліся раскопкі, у ходзе якіх у верхніх слаях культурнага слою могільніка былі 

знойдзены фрагменты керамічнага посуду. У 1988–1989 гг. В.М. Ляўко выявіла 

фрагменты ке-рамікі ХIV–ХV стст. на могілках каля в. Новы Болецк Гарадоцкага раёна 
[8, с. 136; 9, с. 137]. У 2006 г. Дз.У. Дукам на могілках Туржэц 2 Полацкага раёна 

знойдзена кераміка ХVI–ХVIII стст. [10, с. 262-263]. У 2010–2015 гг. аўтарам была 

зафіксавана наяўнасць фрагментаў керамічнага посуду на наступных могілках: Доўгае 

(ХV–ХVI стст.) і Івесь (ХIV–ХVI стст.) Глыбоцкага, Жарнасекава (ХVI–ХІХ стст.) і 

Клешчыно (ХVI — пачатак ХХ ст.) Бешанковіцкага, Дубраўка (ХVII–ХVIII стст.) 

Гарадоцкага раёнаў. 
Кераміка ў верхніх пластах культурнага слою, часам непасрэдна пад каменнымі надмагіл-

лямі, фіксавалася і А.В. Квяткоўскай на «каменных могільніках» Беларускага Панямоння і 

Падзвіння. А.В. Квяткоўская адзначыла, што яны адносяцца да памінальнага інвентару, які 

такім чынам адасабляецца ад мэтанакіравана пакладзеных разам з пахаваным рэчаў — ад улас-

на пахавальнага інвентару [4, с. 61]. 

Наяўнасць пазамагільнага інвентару можа быць патлумачана, зыходзячы з памінальных 

традыцый беларусаў Падзвіння. Этнаграфічна зафіксавана практыка памінання памерлага не-

пасрэдна на могілках [2, с. 385]. Пры гэтым частка куцці і іншых рытуальрных страў пакідалі 

нябожчыкам [3, с. 420]. Узяты на памінкі посуд таксама пакідалі на могілках, а не забіралі з са-

бой [5, с. 94]. Этнографамі апісаны распаўсюджаны на тэрыторыі Беларускага Падзвіння абрад 

«прыкладзінаў», які адбываўся на працягу года пасля ажыццяўлення пахавання і праду-

гледжваў памінанне памерлага на могілках [1, с. 452]. 

З улікам гэтага фрагменты керамікі, інтэрпрэтуемыя ў археалагічнай навуцы як паза-

магільны інвентар, сведчаць не проста аб памінальнай практыцы. Яны з’яўляюцца матэрыяль-

ным вынікам ажыццяўлення рытуальных дзеянняў. Гэта значыць, што з пазіцый этнаграфіі яны 

мусяць інтэрпрэтавацца як памінальны інвентар. 

Такім чынам, у ходзе археалагічнага вывучэння шэрагу познесярэднявечных могілак у 

верхніх пластах культурнага слою былі выяўлены фрагменты керамічнага посуду ХIV – пачат-

ку ХХ ст. – пазамагільны інвентар. Пазначаны пазамагільны інвентар можа разглядацца як 

1 Работа выканана ў рамках НДР «Фарміраванне антрапалагічнага складу і адаптыўнага статуса насельніцтва 

Полацкага Падзвіння ў ХI–ХІХ стст.» у межах задання 1.1.02 «Сацыяльна-эканамічныя працэсы на тэрыторыі Бела-

русі ў ІХ – пачатку ХХІ ст.: крыніцазнаўства, гістарыяграфія, антрапалогія і іншыя спецыяльныя даследаванні» 

ДПНД «Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства» на 2016–2020 гг. 
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матэрыяльнае сведчанне рытуальнага памінання продкаў на могілках. Яго наяўнасць адпавядае 

абрадаваму памінанню продкаў на могілках, пашыранаму ў беларусаў Падзвіння ў ХІХ – 

пачатку ХХІ ст. Можна казаць аб існаванні абрадавага памінання продкаў на могілках і ў ХІV–

ХVIII стст.  
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