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Вывучэнне пахавальных помнікаў Беларуска
га Падзвіння XIV-XVIII стст. варта разглядаць 
у кантэксце агульнага развіцця археалагічных ведаў 
на Беларусь Задоўга да пачатку навуковых даследа- 
ванняў асобныя катэгорыі археалагічных помнікаў 
былі вядомы мясцоваму насельніцтву як элементы 
ландшафту. Найбольш прыкметныя з іх (пераваж- 
на курганы і гарадзішчы) маглі выкарыстоўвац- 
ца ў якасці арыенціраў на мясцовасці, аб чым ёсць 
звесткі ў пісьмовых крыніцах [40, с. 11]. Каменны 
крыж у якасці арыенціра згадваецца ў 1570 г. у акце 
межавання земляў панцырных баяр і сялян былой 
Полацкай эканоміі з маёнткамі князя Грыгорыя 
Агінскага [18, с. 496; 39, с. 209-211]. У 1569 г. зямянін 
Багдан Пышніцкі перадаў віцебскаму мешчаніну 
Дзмітрыю Якаўлевічу Стырыку ў карыстанне «зем
ли і ляда... прилеглые пообапол сторонам дороги 
великое, которая идет з Витебска до Илемницы, от 
волости Волок от креста каменнаго, от могильников 
на левой стороне едучы з замку Витебского». Побач 
з могільнікам размяшчаліся і курганы-“валатоўкі”» 
[39, с. 191]. Паколькі каменныя крыжы маглі мар- 
кіраваць не толькі пахаванне або могілкі, указание 
на размяшчэнне крыжа побач з могільнікам і кур- 
ганнай групай з’яўляецца каштоўным удакладнен- 
нем [13, с. 33-34; 32, с. 420-421].

У 1632 г. той жа каменны крыж у ваколіцах Ві- 
цебска фігуруе ў выраку Віцебскага гродскага суда: 
зямянін Юрый Пынка сабраў каля дзясятка «слуг, 
подданых и помочников своих» і арганізаваў напад 
насуседзяў. Інцыдэнт адбыўся ва ўрочышчы «подле 
каменнаго хреста» [39, с. 214].

Насельніцтва Беларускага Падзвіння ўключала 
археалагічныя помнікі ў міфапаэтычную карціну 
свету ў якасці аб’ектаў сакральнай тапаграфіі — 
элементаў ландшафту, суаднесеных у народных 
уяўленнях з катэгорыяй «іншасвету» і яго прад- 
стаўнікамі ў міфалагічнай (асілак), этнічнай (літва, 
шведы) ці сацыяльнай (князь) праекцыі. Уласна 
навуковым даследаванням папярэднічала так зва
ная народная археалогія — уласцівая традыцыйнай 
карціне свету сістэма ўяўленняў пра археалагічныя 
помнікі, а таксама звязаныя з імі скарбашукальніц- 
кія практыкі [21, с. 48]. Прычынай спецыфічнага 
ўспрыняцця археалагічных помнікаў быў пануючы 
ў дапісьмовым грамадстве фальклорны механізм за- 

хавання і перадачы інфармацыі. Экстраардынарныя 
і крытычныя для вясковай грамады гістарычныя 
падзеі мемарыялізаваліся пры дапамозе элементаў 
ландшафту, якім надаваўся дадатковы сімвалічны 
статус. Маркёрамі маглі быць аб’екты прыроднага 
або антрапагеннага паходжання [30, с. 3; 32, с. 432- 
433, 436]. Супадзення сутнасці помніка з паданнямі, 
матэрыяльным увасабленнем якіх ён станавіўся, 
не патрабавалася [26, с. 15-16]. Таму ўспаміны аб 
нядаўніх падзеях пераносіліся на помнікі значна 
больш ранняга паходжання [40, с. 16].

Перадумовамі для народнай інтэрпрэтацыі 
помніка былі яго старажытнасць, адсутнасць усве- 
дамляемай сувязі паміж помнікам і вясковай грама- 
дой, прыкметнасць і нязвыклы, нетыповы выгляд. 
Старажытнасць па мерках традыцыйнага грамад- 
ства азначала час, даўнейшы за жыццё 3-4 пака- 
ленняў, што складае каля стагоддзя. Такія помнікі 
ўспрымаліся як вынік дзейнасці «чужынцаў» у ста- 
радаўнія часы і захоўвалі фальклорную памяць пра 
гістарычныя падзеі [21, с. 48; 30, с. 3; 32, с. 452]. Так, 
пасля шматлікіх вайсковых падзей на Беларусі рас- 
паўсюдзіліся мікратапонімы кшталту «татарскіх», 
«шведскіх» і «французскіх» магіл. Падобныя назвы 
пераважна займелі курганы, а таксама гарадзішчы 
жалезнага веку [32, с. 432-433, 443-449].

Істотным як для выкарыстання археалагічна- 
га помніка ў якасці арыенціра, так і для яго ўклю- 
чэння ў лік аб’ектаў сакральнай тапаграфіі была 
прыкметнасць [30, с. 10]. Большасць познасярэд- 
невяковых грунтовых пахаванняў не адпавядала 
гэтаму крытэрыю ў адрозненне ад візуальна добра 
заўважных курганоў і гарадзішчаў. Тым не менш 
у шэрагу выпадкаў характэрныя для курганоў най- 
менні «Французскае кладбішча», «Аўстрыйскія 
магілы», «Татарскае кладбішча» мелі менавіта поз- 
насярэдневяковыя грунтовый могільнікі [1, с. 128]. 
Напрыклад, могільнік XII-XIV стст. каля в. Ваўча 
Докшыцкага раёна насельніцтва называла Ман- 
гольскім, Турэцкім або Французскім кладбішчам 
[15, с. 237; 19, с. 293]. Могільнік XV-XVIII стст. 
каля в. Івесь Глыбоцкага раёна мясцовыя жыхары 
называлі Французскімі ці Аўстрыйскімі магіламі 
[43, с. 379]. Змешванне вобразаў чужынцаў тыпо- 
вае для рэгіёнаў, што зведалі шматлікія войны [32, 
с. 449].
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Падобная сітуацыя назіраецца i на сумеж- 
ных тэрыторыях. 3. Даленга-Хадакоўскі як аб рас- 
паўсюджаным меркаванні паведамляў, што жаль- 
нікі ў Наўгародскім, Ладажскім і некаторых іншых 
паветах Расіі звязваюць з літоўскімі нападамі і тлу- 
мачаць іх назву «жаласцю» да пахаваных [7, с. 206- 
207]. Уяўленні аб сувязі жальнікаў з літоўскімі або 
польскімі («ляшскімі») нападамі былі ўласцівы на- 
сельніцтву і іншых паветаў Наўгародскай зямлі: 
Старарускага і Валдайскага [5, с. 25; 17, с. 57, 66; 50, 
с. 24, 27-28]. Назвы «Яцвяжскія магільцы» ў дачы- 
ненні да жальнікаў ужываліся на польскіх землях 
у Беластоцкім павеце [37, с. 10].

Мікратапонім «Валатоўкі», які пераважна аба- 
значае курганы, на тэрыторыі Беларускага Падзвін- 
ня таксама ўжываецца і ў дачыненні да познасярэд- 
невяковых грунтовых могільнікаў [4, с. 99; 14, с. 68]. 
Л. У. Дучыц адзначыла, што побач з грунтовымі 
могільнікамі з назвай «Валатоўка» могуць пры- 
сутнічаць курганы, але не заўсёды. Даследчыцай 
выказана меркаванне аб узнікненні падобных мік- 
ратапонімаў у часы, калі побач з грунтовымі паха- 
ваннямі сапраўды знаходзіліся знішчаныя потым 
курганы [12, с. 15]. Да аналагічнай высновы аб вера- 
годным перанясенні назвы Валатоўка з курганнай 
трупы, якая не захавалася, на пазнейшы грунтовы 
могільнік прыйшоў М. В. Клімаў пры абследаванні 
ваколіц в. Горы Полацкага раёна. У гэтым кантэкс- 
це М. В. Клімаў пагадзіўся з высновамі Ф. П. Па- 
кроўскага аб тоесных назвах курганных і старажыт- 
ных грунтовых могільнікаў, зробленымі ў канцы 
XIX ст. на сумежнай з Беларускім Падзвіннем тэры- 
торыі Ковенскай губерні [22, с. 53].

Для Беларускага Падзвіння, пераважна для яго 
левабярэжнай зоны, характэрна размяшчэнне поз- 
насярэдневяковых і нават дзеючых могілак побач 
з курганнымі групамі [32, с. 453]. Прыкладамі мо
гуць служыць могільнікі каля вёсак Бірулі, Ваўча, 
Казлы, Маргавіца Докшыцкага, Дубраўка Гара- 
доцкага, Доўгае і Івесь Глыбоцкага, Жарнасекава 
Бешанковіцкага раёнаў і інш. [3, с. 218; 31, с. 73; 42, 
с. 131; 44, с. 357; 45, с. 122; 47, с. 154]. Пры гэтым кур
ганы, якія знаходзіліся на вясковых могілках і ўклю- 
чаны ў іх структуру, звычайна ўсведамляліся мяс- 
цовым насельніцтвам як пахаванні не «чужынцаў», 
а вельмі старажытных продкаў [31, с. 73; 32, с. 453].

На Беларускім Падзвінні распаўсюджаны фаль- 
клорны сюжэт, у якім познасярэдневяковыя могіль- 
нікі атаясамліваюцца з месцамі масавага пахавання 
памерлых ад голаду і эпідэмій людзей. Так, жаль- 
нічныя пахаванні каля в. Перавоз Глыбоцкага раёна 
мясцовае насельніцтва называла Галодным могіль- 
нікам. Такая ж назва зафіксавана для абазначэння 
могільніка каля в. Чарніца Лепельскага раёна [15, 
с. 237]. Назвы «Галодны могільнік» і «Галоднік» 
у дачыненні да познасярэдневяковых могільнікаў 

адзначаны ў шэрагу выпадкаў на тэрыторыі Док
шыцкага, Лепельскага, Глыбоцкага, Вілейскага i су- 
межных раёнаў [15, с. 237]. Мікратапонімы кшталту 
«Галодны могільнік» характэрны для Беларускага 
Падзвіння і не ўжываюцца для абазначэння жаль- 
нічных пахаванняў Панямоння [20, с. 30—31]. Па 
меркаванні Л. У. Дучыц, узнікненне такіх наймен- 
няў звязана з голадам, эпідэміямі і спусташэннямі 
ў часы Лівонскай вайны [15, с. 15].

Паказальна, што ў традыцыйнай карціне свету 
беларусаў Падзвіння людзі, пахаваныя на «Галод- 
ных могілках», атаясамліваюцца з папярэдняй, «да- 
гістарычнай», дахрысціянскай эпохай і адрозніва- 
юцца ад уласна продкаў, «дзядоў», што знайшлі су- 
пакой на вясковым пагосце. Як паказваюць палявыя 
назіранні, пахаванні сучаснага тыпу на «Галодных 
могілках» адсутнічаюць. 3 другога боку, наяўнасць 
архаічных каменных крыжоў і легендарная гісто- 
рыя пра раптоўную (эпідэмія) смерць ранейшых 
людзей рабіла «Галодныя могілкі» сакральна вылу- 
чаным локусам у структуры лакальнага культурна- 
га ландшафту: «Я хадзіла з бабулей у грыбы, бабуля 
мне распознала i Богу так малілася каля камянёў 
у лесе. 1 яна мне распознала, што гэта Галодныя 
магільнікі, людзі з голаду ўміралі. Бабуля малілася 
Богу. Казала, што гэта нехрышчоныя душы. I нот 
яна іх тады перыхрэшчынала. I казала па польску: 
“Пан — нех бэндзе Ян, Паня — нех бэндзе Яня’’»'.

У фальклорнай характарыстыцы «Галодных мо- 
гілак» асабліва падкрэсліваецца іх сутнаснае адроз- 
ненне ад пахаванняў уласных продкаў, што памерлі 
«сваёй» смерцю. Тыя, хто пахаваны ў «галодных ма- 
гілах», паводле народных уяўленняў, сталі масавай 
ахвярай аднамомантнай трагічнай падзеі (пошасць, 
голад). «У нас такое кладбішча старое, гара. Вот 
тут сопка такая. Дык гэта Галодны могільнік. Ад 
голаду (паміралі). Дык не ўпраўляліся i проста так 
слаямі лажылі»1 2.

1 Фальклорны архіў ПДУ (далей - ФАПДУ): Зап. 
У. Лобач у 2001 г. ад Бурэц Люцыі Адольфаўны, 1937 г. н. 
у в. Латышы Глыбоцкага раёна.

2 ФАПДУ: Зап. У. Лобач у 2001 г. ад Марцінкевіча 
Пятра Сяргеевіча, 1921 г. н. у в. Вострава Глыбоцкага раёна.

3 ФАПДУ: Зап. У. Лобач у 2001 г. ад Рудака Міхаіла 
Міхайлавіча, 1925 г. н. у в. Вострава Глыбоцкага раёна.

У якасці прычыны раптоўнай і трагічнай гібелі 
ранейшых людзей можа ўказвацца даўняя (швед
ская, французская) вайна. «А да, галодны магільнік, 
так па ім цяпер дарогу пранялі. Вот як ісці праз 
дзярэўню, а тады дарогай да лесу і там магільнік. 
Там яшчэ такі нялікі камень ляжыць... (А чаму «Га
лодны могільнік»?) Гэта можа як шнеды ці Напо
леон ішоў. Была галадоўка і людзі ад голаду ўміралі, 
вот і назналі так»3.

Насельніцтва Беларускага Падзвіння сутыкала- 
ся з познасярэдневяковымі пахавальнымі помнікамі 
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не толькі ў сувязі з мемарыялізацыяй пэўных па- 
дзей, але і пры парушэнні пахаванняў. Археалагіч- 
ныя сведчанні гэтага выяўлены на шэрагу сельскіх 
могільнікаў і гарадскіх некропаляў вывучаемага 
перыяду. Выпадковыя парушэнні пахаванняў мелі 
месца пры інтэнсіўным выкарыстанні могільнікаў 
і/або на старых, але дзеючых могілках.

Напрыклад, на могільніку XIV—XV стст. 
каля в. Новы Болецк Гарадоцкага раёна В. М. Ляўко 
зафіксавала шматлікія чалавечыя косткі, якія зна- 
ходзіліся пад каменнымі выбрукоўкамі. Касцяныя 
парэшткі былі перамяшаны і не суадносіліся з над- 
магіллямі, што ўказвае на інтэнсіўнае выкарыстан- 
не могілак на працягу дастаткова кароткага тэрмі- 
на [1, с. 136]. Парушэнне больш ранніх пахаванняў 
пазнейшымі адзначана В. У Чараўко на могільніку 
XVII—XVIII стет, каля в. Дубраўка Гарадоцкага раё
на. Пры гэтым пахаванні размяшчаліся ў двух гары- 
зонтах, што больш характэрна для гарадскіх некро- 
паляў [47, с. 157-160].

Пашкоджанне пахаванняў перакопамі і прысут- 
насць у культурным слоі асобных костак, што не 
суадносіліся з пахаваннямі, зафіксавана аўтарам на 
могільніку XVI-XVIII стет, каля в. Жарнасекава Бе- 
шанковіцкага раёна [45, с. 122]. Фрагментаванасць 
і парушанасць анатамічнага парадку касцей харак- 
тарызуе шэраг пахаванняў на могільніку XVII ст. 
каля в. Ілава Шумілінскага раёна, даследаваных 
П. С. Курловіч і В. У. Чараўко [25, с. 168; 49, с. 176, 
182]. Моцнае разбурэнне культурнага слоя пера- 
копамі ад больш позніх магільных ям, парушэнне 
анатамічнага парадку касцей у шкілетах, шматлікія 
асобныя косткі і іх фрагменты адзначаны В. У. Ча- 
раўко на могільніку XVI-XIX стст. каля в. Мі- 
халінава Ліёзненскага раёна [48, с. 183].

На могільніку XVI—XVIII стст. каля в. Клешчы- 
но Бешанковіцкага раёна ва ўжо існуючыя магілы 
ажыццяўляліся дзіцячыя падпахаванні [46, с. 88— 
89]. Падобная з’ява адзначана і на могільніках каля 
вёсак Жарнасекава і Дубраўка [45, с. 123-125, 127]. 
Намогільніку каля в. Дубраўка каменныя надмагіл- 
лі добра суадносяцца менавіта з пахаваннямі ніж- 
няга гарызонта. Верагодна, каменныя канструкцыі 
свядома разбіраліся для ажыццяўлення новых па- 
хаванняў над ужо існуючымі, а затым аднаўляліся 
ў набліжаным да першапачатковага выглядзе [47, 
с. 160]. Прыведзеныя прыклады ўказваюць на тое, 
што ўскрыццё больш ранніх пахаванняў магло ад- 
бывацца не толькі выпадкова, але і мэтанакіравана, 
ісведчаць аб пахавальных традыцыях сельскага на- 
сельніцтва Беларускага Падзвіння.

Парушэнні больш ранніх пахаванняў у вялікай 
колькасці зафіксаваны на гарадскіх некропалях. 
Пашкоджаныя пахаванні XII-XVI стст. адкрыў 
у час архітэктурна-археалагічнага вывучэння царк- 
вы на стрэлцы Ніжняга замка ў Полацку П. А. Ра- 

папорт [9, с. 111; 35, с. 27]. Пры раскопках на мо- 
гільніку каля згаданага храма Д. У. Дук і А. Л. Коц 
адзначылі парушэнне больш ранніх пахаванняў паз- 
нейшымі і наяўнасць у культурным слоі шматлікіх 
асобных костак. Ускрытыя даследчыкамі пахаванні 
датаваны XIII—XVIII стст. [11, с. 178-179, 181].

Перамяшаныя косткі былі выяўлены Л. Д. По- 
балем падчас шурфоўкі на могілках на Востраве 
ў Полацку [34, с. 10-11]. Пераадкладзеныя шкілет- 
ныя парэшткі зафіксаваны Д. У. Дукам i I. У. Ма- 
галінскім на могілках XVI-XVII стст. на полацкім 
Запалоцкім пасадзе [9, с. 113; 16, с. 15]. На некропалі 
XVII—XVIII стст. на полацкім гарадзішчы каля трэ- 
ці (не менш за 9 з 29) ускрытых Д. У. Дукам магіл 
аказаліся пашкоджанымі ямамі больш позніх паха- 
ванняў [10, с. 62-70].

Пахаванні на гарадскіх могільніках пераваж- 
на размешчаны шчыльна, у некалькі ярусаў, пера- 
крываючы адно другое. Напрыклад, на могільніку 
на месцы полацкага гарадзішча М. В. Клімавым 
было ўскрыта 12 поўнасцю ці часткова захаваных 
пахаванняў на плошчы 8 м2, што дае шчыльнасць 
у 1,5 пахавання на 1 м2 [23, с. 29]. Таму выпадкі па- 
рушэння ранейшых пахаванняў пры капанні магіл 
на старых могілках не з’яўляліся рэдкасцю.

Пашкоджанне познасярэдневяковых помнікаў 
магло адбывацца і ў выніку будаўнічых работ. Па- 
добны прыклад зафіксаваны М. В. Клімавым на Лу- 
чанскім могільніку II Полацкага раёна, што ўзнік 
на мяжы XII i XIII ст. ці у першай палове XIII ст., 
а перапыніў існаванне раней за канец XIV ст. [24, 
с. 123]. У XV — першай палове XVI ст. на месцы 
могілак узнікла феадальная сядзіба, прычым яе бу- 
даўнікі не ведалі пра могільнік і ўзвялі пабудовы на 
ім, часткова парушыўшы каменныя надмагіллі [24, 
с. 121].

Вайсковыя канфлікты XVI-XVIII стст. прыво- 
дзілі да маштабных разбурэнняў, змены тапаграфіч- 
най структуры гарадоў, спусташэння сельскай ва- 
коліцы, істотнага скарачэння гарадскога i сельскага 
насельніцтва. Так, пасля вайны 1654-1667 гг. у По
лацку засталося 7,0 % ад даваеннага насельніцтва, 
у Віцебску - 6,0 % [36, с. 130]. У выніку дзеючыя мо- 
гілкі не проста станавіліся закінутымі, як у выпадку 
з могільнікам Лучна II, а магла быць наогул Стра
чана памяць аб іх існаванні. У гарадах з іх абмежа- 
ванай прасторай тэрыторыя закінутых могілак праз 
нейкі час трапляла пад забудову. Напрыклад, пасля 
вайны 1654—1667 гг. праваслаўныя (потым уніяцкія) 
могілкі каля царквы Ражаства Хрыстовага ў Полац
ку былі закінуты. На іх месцы некаторы час быў пу- 
стыр, заняты пад сад або агарод [38, с. 19, 24]. Як 
паказалі праведзеныя Д. У. Дукам i А. А. Салаўёвым 
раскопкі, шурфоўкі i нагляды за будаўнічымі рабо
там!, у канцы XVII ст. у ходзе аднаўлення езуіцкага 
калегіума могілкі былі часткова забудаваны драўля- 
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нымі дамамі на падклецях, у выніку чаго значная 
частка пахаванняў была парушана. У XVIII ст. ад- 
бывалася актыўнае будаўніцтва мураваных карпу- 
соў, што прывяло да чарговага парушэння пахаван- 
няў [8, с. 148; 38, с. 19]. Будаўнічая актыўнасць на 
месцы могілак можа тлумачыцца стратай планаў 
забудовы калегіума ў ходзе вайны [38, с. 19].

Перыяд XVI—XVIII стст. адзначаны інтэнсіў- 
насцю рэлігійнага жыцця ў Вялікім Княстве Лі- 
тоўскім, выкліканай Рэфармацыяй, контррэфар- 
мацыяй, Брэсцкай царкоўнай уніяй 1596 г., узнік- 
неннем уніяцкай царквы і брацкім рухам. Змены 
канфесійнай сітуацыі ўвасобіліся ў культавым бу- 
даўніцтве. 3 канца XVI ст. актывізаваліся зямель- 
ныя наданні манаскім ордэнам і будаўніцтва ка- 
таліцкіх манастыроў [27, с. 7]. Частка праваслаўных 
храмаў перайшла да ўніяцкай царквы. У XVII ст. 
і асабліва ў XVIII ст. у Вялікім Княстве Літоўскім 
замест драўляных цэркваў актыўна будаваліся му- 
раваныя храмы, нашмат большыя па плошчы. Пры 
гэтым пахаванні на прыходскіх і манастырскіх 
могілках непазбежна траплялі ў зону будаўніцтва 
і разбураліся. Пахаванні ў саміх храмах часта нару
шался пры перабудовах і рамонтах памяшканняў 
[6, с. 159; 28, с. 172; 29, с. 218].

У ходзе раскопах на тэрыторыі замка ў г. п. Га- 
радок В. М. Ляўко выявіла частковае разбурэнне ад- 
наго з пахаванняў пры ўзвядзенні сцяны мураванай 
царквы XVII ст. Па меркаванні даследчыцы, разбу- 
ранае пахаванне адносілася да могілак канца XV — 
XVI ст. [1, с. 132-133; 28, с. 173-174]. У XVIII ст. 
у Віцебску на месцы ранейшай драўлянай царквы 
Уваскрасення (Рынкавай) быў узведзены каменны 
ўніяцкі храм. Ён будаваўся на месцы старых (пра- 
васлаўных і ўніяцкіх) могілак. I. А. Цішкіным было 
ўстаноўлена, што рэшткі пахаванняў, парушаных 
будаўнікамі, былі сабраны і перапахаваны ў спецы- 
яльнай нішы, зробленай у цэнтры падмурка апсіды 
[28, с. 176; 29, с. 210, 220; 41, с. 55]. Ажыццёўлены 
В. М. Ляўко археалагічны нагляд дазволіў казаць аб 
тым, што могілкі былі часткова засыпаны пяском 
і глінай для нівеліроўкі пляцоўкі пад будаўніцтва 
[28, с. 176-177; 29, с. 220-221].

Пры архітэктурна-археалагічных даследаван- 
нях на тэрыторыі Полацкага езуіцкага калегіума 
А. А. Салаўёвым былі знойдзены падмуркі мярку- 
емага езуіцкага касцёла святога Казіміра, пабуда- 
ванага каля сярэдзіны XVII ст. на праваслаўных 
(потым уніяцкіх) могілках. Падмуркі перакрылі 
пахаванні XVI ст. і пашкодзілі як мінімум адно 
з іх [8, с. 148; 9, с. 114; 38, с. 21-23]. У ходзе архітэк- 
турна-археалагічных даследаванняў I. А. Цішкі- 
на і В. М. Ляўко на месцы саляных складоў канца 
XVIII ст. у Віцебску былі выяўлены рэшткі царквы 
Срэцення Хрыстовага і могілак каля яе; многія па- 
хаванні канца XVI — XVIII ст. аказаліся пашкоджа- 

ны пры будаўніцтве складоў [1, с. 134-135; 28, с. 175; 
29, с. 218-219].

Парушэнне грунтовых могільнікаў магло ад- 
бывацца пры земляных і сельскагаспадарчых рабо
тах [22, с. 52-53]. На другую палову XIX - пачатак 
XX ст. асаблівую актуальнасць набыла праблема 
малазямелля, што пацягнула за сабой распашку 
і ўвядзенне ў сельскагаспадарчы зварот плошчаў, за
нятых курганамі і гарадзішчамі [33, с. 11]. У XIX ст. 
у полі каля мястэчка Лукомль Сенненскага павета 
(зараз в. Лукомль Чашніцкага раёна) сяляне знайшлі 
і перавезлі да царквы вялікі каменны крыж, што мог 
застацца ад старых закінутых могілак, памяць аб 
якіх не захавалася [13, с. 37; 39, с. 218]. Прыклады 
распашкі сялянамі плошчаў, перад гэтым занятых 
грунтовымі могільнікамі з каменнымі канструк- 
цыямі, былі зафіксаваны ў сумежнай Наўгародскай 
зямлі [5, с. 2]. Выкарыстанне сялянамі буйных ка- 
мянёў з надмагільных канструкцый для ўласных 
будаўніча-гаспадарчых патрэб адзначана ў Мазовіі 
і на Падляшшы [37, с. 10].

Як нехарактэрную для рэгіёна, выключную 
і адзінкавую з’яву варта расцэньваць свядомае 
і дэманстратыўнае парушэнне пахаванняў у По- 
лацку ў 1622 г., інфармацыя аб якім утрымліваец- 
ца ў скарзе на Варшаўскім сейме ў наступным го- 
дзе. Шляхта паведамляла, што архіепіскап Іасафат 
Кунцэвіч загадаў выкапаць целы толькі што паха- 
ваных нябожчыкаў [2, с. 393, 401]. Інцыдэнт віда- 
вочна з’яўляўся эпізодам жорсткага супрацьстаян- 
ня ўніяцкага архіепіскапа з мясцовым праваслаў- 
ным насельніцтвам.

Такім чынам, уласна вывучэнню пахавальных 
помнікаў XIV—XVIII стст. Беларускага Падзвін- 
ня папярэднічала іх «народная археалогія» - спе- 
цыфічная інтэрпрэтацыя мясцовым насельніцтвам. 
У дапісьмовым грамадстве некаторыя познасярэд- 
невяковыя пахавальныя помнікі сталі аб’ектамі са- 
кральнай тапаграфіі і матэрыяльным увасабленнем 
фальклорнай памяці аб ваенных падзеях. Найменні 
кшталту «Французскае кладбішча», «Аўстрыйскія 
магілы», «Татарскае кладбішча», «Валатоўка», што 
пераважна абазначаюць курганы і гарадзішчы, вы- 
карыстоўваліся і для называния познасярэдневяко- 
вых грунтовых могільнікаў (Глыбоцкі, Докшыцкі, 
Полацкі раёны). Магчыма перанясенне падобных 
мікратапонімаў з курганных груп на суседнія грун- 
товыя пахаванні. На карысць гэтага сведчыць ха- 
рактэрнае для Беларускага Падзвіння, асабліва для 
яго левабярэжнай зоны, размяшчэнне познасярэд- 
невяковых грунтовых могілак побач з курганным! 
групамі. Перспектыўным з’яўляецца міждысцы- 
плінарнае вывучэнне познасярэдневяковых паха
вальных помнікаў рэгіёна з выкарыстаннем даных 
археалогіі, фізічнай антрапалогіі, этнаграфіі, пісь- 
мовых крыніц.
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Насельніцтва Беларускага Падзвіння сутыкала- 
сяз познасярэдневяковымі пахавальнымі помнікамі 
і пры парушэнні пахаванняў. Археалагічныя свед- 
чанні гэтаму выяўлены на шэрагу сельскіх могіль- 
нікаў (Новы Болецк, Дубраўка, Клешчыно, Жарна- 
секава, Ілава, Міхалінава) і гарадскіх некропаляў 
(Віцебск, Гарадок, Полацк) вывучаемага перыяду. 
Выпадковыя парушэнні пахаванняў мелі месца 
пры інтэнсіўным выкарыстанні могільнікаў і/або 

на старых, але дзеючых могілках (Віцебск, Полацк, 
Новы Болецк). На могільніках каля вёсак Клешчы
но, Жарнасекава, Дубраўка ўскрыццё больш ранніх 
пахаванняў адбывалася мэтанакіравана для падпа- 
хаванняў. Пашкоджанне пахаванняў здаралася ў час 
будаўніцтва (Віцебск, Гарадок, Полацк, Лучна II). 
У шэрагу выпадкаў парушэнне пахаванняў адбыва
лася з прычыны страты памяці аб іх існаванні (Луч
на II, Віцебск, Полацк).
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Резюме

В. В. Черевко

«Народная археология» и донаучные представления о погребальных памятниках 
Белорусского Подвинья XIV—XVIII веков

Изучению погребальных памятников Белорусского Подвинья XIV-XVIII вв. предшествовала их «народная архе
ология» - специфическая интерпретация местным населением. В традиционном обществе некоторые позднесредневе
ковые погребальные памятники стали объектами сакральной топографии и материальным воплощением фольклорной 
памяти о военных событиях. Названия «Французское кладбище», «Татарское кладбище», «Волотовки», которые пре
имущественно обозначают курганы и городища, использовались и для именования позднесредневековых грунтовых 
могильников (Глубокский, Докшицкий, Полоцкий, Шумилинский районы).

Население Белорусского Подвинья сталкивалось с позднесредневековыми погребальными памятниками и при на
рушении погребений. Археологические свидетельства этому выявлены на ряде сельских могильников и городских 
некрополей изучаемого периода. Случайные нарушения погребений происходили при интенсивном использовании 
могильников и/или на старых, но действующих кладбищах. На могильниках возле деревень Клещино, Жерносеково, 
Дубровка вскрытие более ранних погребений осуществлялось целенаправленно для подзахоронений. Повреждение 
погребений происходило во время строительства. В ряде случаев нарушение погребений происходило из-за утраты 
памяти о них.

Summary

V. Charauko

"Folk archeology" and pre-scientific ideas about the funerary monuments 
of the Belarusian Dvina region of the 14th-18th centuries

The scientific study of the funerary monuments of the Belarusian Dvina region of the 14th- 18th centuries was preceded 
by it’s "folk archeology" - a specific interpretation by the local population. In the traditional society, some late medieval funer
ary monuments became objects of sacred topography and the material embodiment of the folklore memory of military events. 
Names like "French cemetery", "Tatar cemetery", "Volotovka", which are mainly designated mounds and hillforts, were also 
used to name the late medieval burial fields (Glubokoe, Dokshitsy, Polotsk, Shumilino districts).

The population of the Belarusian Dvina region encountered late medieval funerary monuments and in damage of burials. 
Archaeological evidence of this has been found on a number of rural burial fields and urban necropolises of the period studied. 
Accidental burial damages occurred with the intensive use of burial fields and/or in old, but active cemeteries. On the burial 
fields near the villages of Kieschino, Zhernosekovo, Dubrovka, the opening of earlier burials was carried out purposefully for 
the additional burials. Damage to the burials occurred during the construction. In some cases, the damage of burials was due to 
loss of memory about them.
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