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Сельскія пахавальныя помнікі XIV–XVIII стагоддзяў з’яўляюцца адносна маладаследаванай катэгорыяй археалагічных аб’ектаў. Шэраг
пахаванняў гэтага перыяду мае каменныя надмагіллі. Асноўная іх частка звычайна схавана пад слоем дзёрну. Дакладная форма каменных
канструкцый можа быць высветлена выключна ў ходзе археалагічных
раскопак.
На працягу 2010–2014 гадоў у ходзе экспедыцый Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта намі праводзіліся раскопкі на шасці
могільніках Беларускага Падзвіння: каля вёсак Доўгае і Івесь Глыбоцкага, Бірулі Докшыцкага, Жарнасекава і Клешчыно Бешанковіцкага,
Дубраўка Гарадоцкага раёнаў.
Апісанне даследаваных могільнікаў. На могільніку каля вёскі
Доўгае даследавана 2 пахаванні, адно з якіх было пазначана суцэльнай каменнай вымасткай, а другое – каменнай абкладкай з крыжам.
Выяўлены рэшткі труны і памінальнага інвентару, прадстаўленага
фрагментамі керамічнага гаршка. На падставе гэтай знаходкі пахаванні
датуюцца XIV–XVI стагоддзямі (Чараўко, 2011).
На курганна-жальнічным могільніку каля вёскі Бірулі раскрыта
5 пахаванняў. Яны былі пазначаны каменнымі вымасткамі, у тым ліку
з вялікімі валунамі ў нагах/галовах пахаванняў. У адным пахаванні
знойдзены дзве кольцападобныя завушніцы з трыма стрыжняміпрывескамі на кожнай. Да падвесак мацаваліся дадатковыя касцяныя
і металічныя дэталі. Завушніцы маюць аналогіі ў прыбалтыйскіх матэрыялах і датуюцца XIV – пачаткам XVI стагоддзя (Чараўко, 2012).
На могільніку каля вёскі Івесь раскрыта 23 пахаванні, пазначаныя
каменнымі канструкцыямі ў выглядзе вымастак, абкладак, у тым ліку
з вялікімі камянямі ў галовах/нагах. У шэрагу пахаванняў фіксаваліся
рэшткі трун. У трох выпадках канструкцыю трун часткова ўдалося рэканструяваць. Труны былі зроблены з дошак, змацаваных каванымі
цвікамі. Пахавальны інвентар меўся ў трох пахаваннях. У адным выпадку
ён быў прадстаўлены чатырнаццаццю бляшкамі ад жаночага галаўнога
ўбору, выкананымі з сярэбранага сплаву ў тэхніцы ціснення. У другім
выпадку ў пахаванні меўся вузкапласціністы пярсцёнак з двайным рыфленнем, выраблены з меднага сплаву. У трэцім выпадку пахавальны
інвентар прадстаўлены дзвюма завушніцамі ў выглядзе пытальніка. Пры
даследаванні могільніка сустракаліся фрагменты керамічнага начыння.
Зыходзячы з выяўленых артэфактаў, можна меркаваць, што даследаваная
частка могільніка функцыянавала ў XIV–XVI стагоддзях (Чараўко, 2014).
На могільніку каля вёскі Жарнасекава даследаваны курган з
упускнымі пахаваннямі. Асноўнае пахаванне размешчана на гарызонце і мела інвентар, характэрны для крывіцкіх пахавальных помнікаў
ПЯТЫ МІЖНАРОДНЫ КАНГРЭС ДАСЛЕДЧЫКАЎ БЕЛАРУСІ
Працоўныя матэрыялы. Том 5 (2016)

Археалагічнае вывучэнне пахавальных помнікаў...
ХІ–ХІІ стагоддзяў: скроневае бранзалетападобнае кальцо, зонныя
шматчасткавыя пацеркі і шчытковы пярсцёнак з завязанымі канцамі.
Два ўпускныя пахаванні, пазначаныя каменнымі абкладкамі, датуюцца паводле фрагментаў керамікі XVI–XVIII стагоддзяў. Адно ўпускное
пахаванне датуецца ХІХ – пачаткам ХХ стагоддзя паводле папяровага галаўнога венчыка. Рэшткі трун выяўлены ў двух з трох упускных
пахаванняў (Чараўко, 2015b).
На могільніку каля вёскі Клешчыно даследавана 5 пахаванняў, якія
ўтрымлівалі парэшткі 9 людзей. Надмагіллі ўяўлялі земляны насып або
каменную абкладку па перыметры з вялікімі камянямі ў галовах/нагах
пахавання ці толькі вялікія валуны ў галовах/нагах пахаваных. У чатырох
пахаваннях адзначана наяўнасць трун. Пахаванні, паводле керамічнага
матэрыялу, датуюцца XVI–XVIII стагоддзямі (Чараўко, 2015a).
На могільніку каля вёскі Дубраўка даследавана 15 пахаванняў, якія
ўтрымлівалі парэшткі не менш чым 24 чалавек. Пахаванні былі размешчаны ў двух стратыграфічных гарызонтах, што ўказвае на выкарыстанне могілак для паўторных пахаванняў. Пахавальны інвентар прадстаўлены
дзвюма засцежкамі і крыжыкам XVII–XVIII стагоддзяў, памінальны –
шматлікімі фрагментамі керамікі. Побач з раскопам выяўлена манета
1776 года. Улічваючы значную колькасць пахаванняў на невялікай плошчы, размяшчэнне пахаванняў у двух гарызонтах, наяўнасць падпахаванняў,
можна лічыць, што даследаваны фрагмент могілак функцыянаваў на працягу XVII–XVIII стагоддзяў (Черевко, 2015с).
Пахавальныя традыцыі і іх лакальныя асаблівасці. Абагульненне
вынікаў археалагічнага даследавання пазначаных могільнікаў дазваляе
казаць аб некаторых пахавальных традыцыях сельскага насельніцтва
Беларускага Падзвіння, іх зменах на працягу XIV–XVIII стагоддзяў і аб
лакальных асаблівасцях.
Цікавым з’яўляецца размяшчэнне грунтовых пахаванняў XIV–
XVIII стагоддзяў адносна курганных насыпаў. На большасці даследаваных могільнікаў грунтовыя пахаванні размяшчаліся побач з
больш раннімі курганнымі (выключэнне складае могільнік каля вёскі
Клешчыно Бешанковіцкага раёна). Грунтовыя пахаванні пераважна
ажыццяўляліся побач з курганнымі групамі ці ў міжкурганнай прасторы. Толькі ў асобных выпадках грунтовыя пахаванні даследаванага перыяду ўпускаліся ў курганныя насыпы.
У некаторых выпадках пахаванні (у асноўным жаночыя або дзіцячыя) мелі інвентар, аднак пераважная большасць пахаванняў – безынвентарная. Пахавальны інвентар прадстаўлены прадметамі, што
не з’яўляюцца вузкім датуючым матэрыялам. Керамічны матэрыял
(памінальны інвентар) таксама не дае вузкай даты.
Раздзел 5. Антрапалогія і захаванне гісторыка-культурнай спадчыны
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Каменныя надмагіллі ўяўлялі суцэльныя вымасткі, абкладкі
надмагільнага насыпу па перыметры і іх пераходныя варыяцыі. Галава
і ногі пахавання маглі быць маркіраваны вялікімі камянямі. На прыкладзе могільнікаў каля вёсак Івесь і Доўгае прасочваецца варыятыўнасць
у канструктыўных асаблівасцях каменных надмагілляў нават паміж
суседнімі сінхроннымі пахаваннямі. Надмагіллі XVII–XVIII стагоддзяў
(могільнікі каля вёсак Клешчыно і Жарнасекава) менш працаёмкія ў вырабе: памер камянёў меншы, а абкладкі пераважаюць над суцэльнымі
выступамі.
Вывучэнне могільнікаў каля вёсак Дубраўка, Жарнасекава і Клешчыно паказвае наяўнасць лакальных пахавальных традыцый. На
гэтых могільніках практыкаваліся падпахаванні ў існуючыя магілы.
На могільніках каля вёсак Жарнасекава і Клешчыно ажыццяўляліся
падпахаванні памерлых дзяцей. На могільніку каля вёскі Дубраўка
сістэматычны характар мелі падпахаванні дарослых ва ўжо існуючыя
магілы. Касцякі ніжняга яруса пахаванняў пераважна захаваліся ў
анатамічна правільным парадку, а анатамічны парадак костак шкілетаў
верхняга яруса пахаванняў парушаны. Каменныя надмагіллі лепш суадносяцца з пахаваннямі ніжняга яруса. Гэта сведчыць аб неаднаразовых падпахаваннях ва ўжо існуючыя магілы з наступным аднаўленнем
каменных канструкцый.
Праслойкі пяску з залой і ўмацаваннямі вуголля на могільніку каля
вёскі Дубраўка ўказваюць на развядзенне на магілах вогнішчаў, што
з’яўляецца памінальнай традыцыяй.
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