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Стар ажытныя 
славяне Полацкага 
гарадзішча
(780-13Ю  гг.)

Ц У К  Д з я н іс  У ла дз ім іра в іч  —  загад  
чык кафедры айчы н н а й  і ўсеагульнай  
г і с т о р ы і  П о л а ц к а г а  д з я р ж а ў н а г а  
у н ів е р с іт э т а ,  к а н д и д а т  г і с т а -  
р ы чн ы х  навук, дацэнт. Н а р а дз іў ся  ў 
1 977  г. у Н а в а п о л а ц к у .  У  1 999  г. 
скончыў г іст ары чна ф ілалагічны  фа 
к у л ы п эт  П о л а ц к а г а  д зя р ж а ў н а га  
універсітэта. Займаецца ар хеа ло гі - 
яй і г історыяй П олаччы ны , вывучае гі 
сторыю матэрыялънай культуры на- 
сельніцтва Полацка X V I — X V I I I  стст. 
А ўт ар  м а н а гр а ф іі  « П о л а ц к  X V I —  

X V I I I  ст агоддзяў : нары сы  тапагра  
фіі, г іст оры і м ат эры ялънай к у льт у 
ры. і арганізацыі жы ццёвай  прасторы  
н а сел ьн іц т ва  бел а р у ск а га  го р а д а »  
(Н а в а п о л а ц к ,  2 0 0 7 ) ,  вучэбна-мета  
дычнага комплексу «Г іст о р ы я П о л а ц  
ка: па м а т эр ы я л а х  а р х е а л а г іч н ы х  
даследаванняў » (Н а в а п о л а ц к ,  2006 )  
і болъш за 50 н а вук овы х  публ ікацый.

Гарадзішча з ’яўляецца самым старажытным помнікам ар- 
хеалогіі на тэрыторыі Полацка. 3 гэтай высновай лага- 
джаюцца ўсе даследчыкі, якія праводзілі вывучэнне тапа- 

графіі старажытнага горада1. Толькі грунтоўнае даследаванне га- 
радзішча можа даць адказ на пытанне: калі і як быў заснаваны ста- 
ражытны Полацк?

Вынікі археалагічных раскопак, якія праводзіліся археалагічным 
атрадам Полацкага дзяржаўнага універсітэта на старажытным По- 
лацкім гарадзішчы ў 2007 г., былі прадстаўлены ў артыкулах аўта- 
ра2. Завяршэнне камеральнай апрацоўкі археалагічнага матэрыя- 
лу дазволіла атрымаць новыя даныя пра час заснавання самага 
старажытнага беларускага горада. Гэта стала магчымым дзякую- 
чы правядзенню радыевугляроднага датавання арганічных рэчы- 
ваўз культурных напластаванняў гарадзішча і супастаўленню гэтых 
даных з рэчавым матэрыялам.

Радыевугляроднае датаванне было зроблена ў Інстытуце геахіміі 
і геафізікі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (у лабараторыі 
геахіміі ізатопаў пад кіраўніцтвам яе загадчыка кандыдата тэхніч- 
ных навук М.Д.МІхайлава). Былі даследаваны 6 проб вугалю і адзін 
кавалак дрэва з найстаражытнейшых стратыграфічных гарызон- 
таў. Камеральная апрацоўка рэчавага матэрыялу праводзілася на 
кафедры айчыннай і ўсеагульнай гісторыі Полацкага дзяржаўнага 
універсітэта*.

У выніку праведзеных даследаванняў стала магчымым прыад- 
крыць таямніцу пачатковай гісторыі Полацка. Вызначэнне этапаў 
функцыяніравання Полацкага гарадзішча і статусу пасялення мож- 
на зрабіць праз характарыстыку культурных напластаванняў гэтага 
цікавейшага помніка. У артыкуле ўпершыню прапануецца падра- 
бязная характарыстыка стратыграфіі раскопу 1 (2007 г.).

Раскоп 1 меў плошчу 44 кв. м. Ён быў закладзены ў паўночнай 
частцы гарадзішча каля дома № 20 па 2-м у завулку Фрунзе. На 
поўнач ад раскопу 1 на адлегласці каля 10 м праводзіў раскопкі ў 
1962 г. Г.В.Штыхаў. Тут была закладзена траншэя, дзякуючы якой 
Г.Штыхаў вызначыў стратыграфію абарончага вала Полацкага га- 
радзішча3. На месцы раскопу 1 культурны пласт мае максімаль- 
ную для гарадзіш ча магутнасць — 3 м (у сярэднім  на гарадзі- 
шчы — 1,8 м).

* Аўтар выказвае шчырую падзяку М.А.Плавінскаму і З.А.Харытановіч за 
кансультацыю і дапамогу ў апрацоўцы комплексу ляпной керамікі з Полацкага 
гарадзішча.
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П 1 (430 - 530 A D ) 
кв. 6 кв. 5

Паўночны профіль Р 1 

кв. 2

ГІ 6 (660 - 590 В С )1

П 5 (60 ВС - 140 A D ) п  4 (20 - 220 A D )
П 7 (130 - 230 A D )

П 3 (600 - 780 A D )

0 1 2 м

 1_____ I____1
Мал. 1. Полацк, 2007г. Гарадзішча. Раскоп 1. Паўночны профіль раскопу.

Паўднёвы профіль Р 1

2 м
П 2(1270- 1310 AD)

Мал. 2. Полацк, 2007г. Гарадзішча. Раскоп 1. Паўднёвы профіль раскопу.

Верхні стратыграфічны гарызонт раскопу 1 скла- 
даецца з аднароднай зямлі светла-шэрага колеру з 
карычневым адценнем, камякаватай і сухой. У ме
жах гэтага стратыграфічнага гарызонту былі зной- 
дзены артэфакты пераважна XI—XIII стст., у тым ліку 
рарытэтныя бронзавыя і медныя рэчы: адваротная 
створка меднага крыжа-энкалпіёна з выявай князя 
Глеба, бронзавыя часткі ківотнага крыжа (ф ігуркі 
Багародзіцы  і апостала Іаана), прылады працы і 
вырабы ювеліра (бронзавая кіянка, свінцовы кісцень, 
донца бронзавай лампадкі і інш .), жалезныя вы
рабы (прылады працы, зброя і побытавыя рэчы), 
шкляныя вырабы (пераважна фрагменты шкляных 
бранзалетаў), рэшткі гаршкоў пераважна XI— пачат- 
ку XIV ст., фрагменты амфар і іншыя рэчы. Усяго ў 
верхнім стратыграфічным пласце былі знойдзены

104 індывідуальныя знаходкі (усяго ў раскопе 1 — 
496).

У межах гарызонту былі адкрыты i даследаваны 
35 пахаванняў, некранутых і рознай ступені пашко- 
джанасці. Пахаванні размешчаны на глыбіні ад 0,8 
да 1,4 м. Яны знаходзіліся ў пласце зямлі верхняга 
стратыграфічнага гарызонту.

Непасрэдна над пахаваннямі былі знойдзены 
фрагменты паліванай і непаліванай керамікі і кава- 
ныя цвікі. Гэтыя знаходкі датуюццаXVI—XVIII стст. Не- 
шматлікі пахавальны інвентар сведчыць аб прына- 
лежнасці пахаваных людзей да каталіцкай канфесіі.

Сярэдні стратыграфічны гарызонт складае пласт 
зямлі магутнасцю  каля 1,4 м з вельмі стракатай 
структурай. Гэты гарызонт фіксуецца з узроўню каля 
0,8— 1,2 м. Найбольшая магутнасць пласта назіра-
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ецца ў паўднёва-заходняй частцы (1,6 м), наймен- 
шая — у паўночна-ўсходняй (1,2 м).

Пасля даследавання проб, узятых з верхняй ву- 
гальнай прапласткі гарызонту, атрыманы дзве ра- 
дыевугляродныя даты, матэрыялам для датавання 
з ’яўляўся вугаль: квадрат 5 проба 1 (далей у тэк- 
сце пробы пазначаны літарай П) — 4 30 —530 гг. 
(мал. 1), квадрат 11 П 2 — 1270— 1310 гг. (мал. 2). 
Апошняя дата цалкам пацвярджаецца археалагіч- 
ным матэрыялам з гэтага пласта.

У верхнім пласце сярэдняга стратыграфічнага 
гарызонту была зроблена асноўная колькасць інды- 
відуальных знаходак (315). Сярод іх вылучаюцца 
рэчы, па якіх можна зрабіць датаванне: жалезныя 
пласцінкі наборнага даспеха і нарыхтоўкі для іх вы- 
рабу, жалезныя карпусы навясных замкоў i ключы да 
іх, авальныя жалезныя крэсівы, жалезныя наканечнікі 
стрэл тыпу “зрэзань” , каменныя асялкі, у тым ліку з 
шыфернага сланцу, шыферныя праселкі, вялікая 
колькасць фрагментаў шкляных бранзалетаў, част- 
каз якіх аплаўлена, касцяныя вырабы, у тым ліку ар- 
наментаваныя дзяржанні нажоў, i касцяная шахмат
ная фігурка. 3 рарытэтных знаходак адзначым брон- 
завую міску, фрагмент сярэбранай пляцёнкі, наклад
ку на драўляную чашу з выявай грыфона, бронза- 
вую дэталь пэндзля, візантыйскую бронзавую фібу- 
лу, бронзавую падвеску з раслінным арнаментам, 
бронзавую дэталь хораса з двухбаковым плеценым 
арнаментам. Знойдзена  шмат вырабаў з чорных 
(нажы, свярдзёлкі і інш.) і каляровых(кісцяні, накладкі 
на аддзенне, дыскападобныя фібулы і інш.) мета- 
лаў, жалезная сякера рэдкай формы і фрагмент ка- 
меннай сякеры ці молата з прасвідраванай адтулі- 
най. 3 ф рагм ентаў керам ік і вылучаюцца кавалкі 
плінфы. Большая частка знойдзеных венцаў гарш- 
коўхарактэрна для XII—пачатку XIV ст. і добра вядома 
ў іншых гістарычных частках Полацка. Знойдзена не- 
калькі фрагментаў венцаў міскавай кафлі. Такім чы- 
нам, большасць рэчаў датуецца XII—пачаткам XIV ст.

У гэтым пласце знойдзены  6 кавалкаў вохры 
чырвонага колеру і кавалак жоўтага колеру. Разам з 
бронзавай дэталлю пэндзля гэтыя знаходкі можна 
разглядаць як комплекс з прылад і матэрыялаў для 
працы мастака.

Сярэдняя частка вызначанага стратыграфічна- 
га гарызонту прадстаўлена пластом аднароднай 
камякаватай зямлі цёмна-шэрага колеру. Гэты пласт 
мае магутнасць 0 ,4—0,8 м.

У гэтай частцы вызначанага гары зонту зной 
дзены рэшткі керамічнага посуду, пераважна rapuu- 
коў, якія датуюццаХІ—XIII стст. У гэтым пласце зафік- 
саваны адзінкавыя фрагменты ляпнога посуду апош- 
няй чвэрці I тыс. н.э. Канцэнтрацыя знаходак значна 
меншая ў параўнанні з верхняй часткай, адпаведна 
63 супраць 315. 3 індывідуальных знаходак вылуча
юцца арнаментаваны бронзавы наканечнік скурано- 
гарамяня, свінцовы бранзалет, верхняя часткатрох- 
граннага жалезнага наканечніка стралы, дужка на- 
вяснога замка, жалезная стамеска, жалезны рыба- 
лоўны кручок, кавалак смальты зялёнага колеру,

0 1 2 м

Мал. 3. Полацк, 2007г. Гарадзішча. Раскоп 1. 
Заходні і ўсходні пр офілі раскопу.

Умоўныя абазначэнніда малюнкаў:

Бапаст, перакоп

Светла-шэры

Цёмна-шэры

Чорны

Гумус

Гліна

Гліна абпаленая 

Парахня 

Цагляны мур 

Камяні 

Дзірван

Попел

Пясок

Вапна

Будаўнічае смецце

Шчэпкі

Гной

Вугаль

Цэгла, плінфа 

Суглінак 

Дрэва 

Мацярык

Заходні профіль Р 1
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Мал. 4. Полацк, 2007г. Гарадзішча. Раскоп 1.
Ляпная кераміка з мацерыковай ямы.

фрагменты металічных пласцінакаддаспеха. Рары- 
тэтнай знаходкай з ’яўляецца праселка з шыферна- 
га сланцу з прадрапаным надпісам “НАМГ” .

Ніжні пласт гарызонту магутнасцю  каля 0 ,3— 
0,4 м мае стракатую стратыграфію. Ён прадстаўле- 
ны чаргаваннем прапластак белага зярністага пяс- 
ку, вапны з вугальнымі прапласткамі. Даследаванне 
пробы вугалю (П 5) дазволіла вызначыць радыевуг- 
ляродную дату 60 г. да н.э. — 140 г. н.э.

У ніжняй частцы гэтага гарызонту знаходзіцца 
прапластачка вугалю, якая мае калібровачныя ра- 
дыевугляродныя даты 910—750 гг. да н.э. i 660— 
590 гг. да н.э. (П 6) (мал. 1).

На мяжы квадратаў 4 i 5 стратыграфічны гары- 
зонт дасягае мацерыка ў межах мацерыковай ямы 3. 
Яма запоўнена пластом чорнай зямлі з вугалем i 
драўлянай парахнёй. У яме былі знойдзены 2 косткі 
жывёл, 30 сценак ляпных гаршкоў, 5 венцаў ляпных 
гаршкоў, донца ляпнога гаршка, кавалак абпалена- 
га бервяна. Венцы ляпнога посуду — тыповыя для 
культуры смаленска-полацкіх доўгіх курганоў, існа- 
ванне якой на тэрыторыі Беларускага Падзвіння да- 
туецца канцом VIII—X ст.4. Радыевугляродная дата 
пробы кавалка дрэва, атрыманая пасля яго дасле- 
давання, — 600—780 гг. н.э. (П 6). Верхнюю дату 
гэтага храналагічнага адрэзка пацвярджае і кера- 
мічны матэрыял.

Ніжні пласт сярэдняга стратыграф ічнага гары
зонту ў квадратах 1—3 магутнасцю 0,2 м прадстаў- 
лены чорнай, насычанай вугалем, зямлёй, ніжняя

частка пласта ў квадратах 1—3 — прапласткай ву
галю 0,1 м (квадрат 1), перакрытай прапласткай 
зярністага пяску (магутнасцю 0,1 м) белага колеру 
на мяжы квадратаў 1 i 2 (мал. 1). Пасля даследаван- 
ня пробы, узятай з вугальнай прапласткі, была атры- 
мана радыевугляродная дата — 130—230 гг. н.э. 
(П 7).

У квадраце 3 ніжняя мяжа гарызонту прадстаў- 
лена прапласткай вугалю магутнасцю 0,08—0,1 м. 
Яна пачынаецца ад заходняга краю мацерыковай 
ямы 4 на мяжы квадратаў 2 i 3, цягнецца да мяжы 
квадратаў 3 i 4. Такім чынам, яе даўжыня складае 
каля 2 м. Гэтая прапластка вугалю размешчана на 
адным узроўні з прапласткай вугалю квадратаў 1 i 2 
(мал. 1), якая ў гэтых межах мае радыевугляродную 
дату (П 7). Радыевугляродная дата пласта вугалю ў 
межах квадрата 3 (П 4) мае інтэрвал 20—220 гг. н.э. 
i карэлюецца з датай П 7.

У ніжнім пласце сярэдняга стратыграфічнага га
рызонту былі знойдзены 14 індывідуальных знахо- 
дак. Сярод іх бронзавае навершша харугвы, брон- 
завая падковападобная фібула з трохгранным ся- 
чэннем дужкі, жалезны наканечнік кап’я, сердаліка- 
вая шматгранная пацерка, цыліндрычная пацерка 
(пранізка) зялёнага колеру, зонная пацерка жоўта- 
га колеру, бісер рублены жоўтага колеру, каменная 
шліфаваная сякера днепра-дзвінскай культуры. Ас- 
ноўная колькасць фрагментаў ляпной керамікі была 
знойдзена менавіта ў ніжнім пласце гэтага страты-

Мал. 5. Полацк, 2007 г. Гзрадзішча. Ляпная кераміка 
цнепра-дзвінскайкультуры. Малюнак З.А.Харытановіч.
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графічнага гарызонту. 3 фрагментаў керамікі вылу- 
чаюцца рэшткі гаршкоў канца VIII—X ст. (большасць 
усіх венцаў), тыповых для культуры смаленска-по- 
лацкіх доўгіх курганоў, венцы гарш коўтрэцяй чвэрці 
I тыс. н.э., сценка посуду “з расчосам і” сярэдзіны 
I тыс. н.э., гаршкі днепра-дзв інскай культуры. Уся 
ляпная кераміка размешчана ўперамешку ў ніжнім 
пласце сярэдняга стратыграфічнага гарызонту. Га- 
рызонты залягання асобных тыпаў гаршкоў не вы- 
лучаны. Разам з рэшткамі ляпной керамікі ў гэтым 
стратыграфічным пласце былі знойдзены  венцы 
ганчарнай керамікі канца X—XI ст. і больш позняй — 
XI—XII стст.

Ніжні стратыграфічны гарызонт раскопу 1 прад- 
стаўлены пластом светла-ш эрай з карычняватым 
адценнем арганікі, вельмі мяккай, сухой і аднарод- 
най па структуры. Гэты пласт магутнасцю ад 0,2 м 
(усходняя частка раскопу) да 0,5 м (заходняя част- 
ка) прадстаўлены па ўсёй плошчы раскопу за вы- 
ключэннем мацерыковых ям 3—4 і зафіксаваны на 
глыбіні каля 2,4—2,5 м. У гэтым пласце арганікі, якая 
нагадвае торф, адсутнічаюць камяні і вугаль. Зна- 
ходкі прадстаўлены рэдкім і ф рагментам і сценак 
ляпных гаршкоў, а таксама косткамі жывёл на мяжы 
сярэдняга і ніжняга стратыграфічных гарызонтаў. Ін- 
дывідуальныя знаходкі прадстаўлены напалову спа- 
рахнеўшым рогавым навершшам кап'я.

Для вызначэння часу заснавання Полацкага га- 
радзішча варта звярнуць увагу на масавыя знаходкі, 
у першую чаргу на фрагменты ляпной керамікі. Де
нежная іх колькасць была знойдзена менавіта ў ніж- 
няй частцы сярэдняга стратыграф ічнага гарызон
ту. 3 іх складу вылучаюцца рэш ткі гарш коў канца 
VIII—X ст. (большасць усіхвенцаў), тыповых для куль
туры смаленска-полацкіх доўгіх курганоў. Гэты по
суд характэрны  для тэры торы і Беларускага Па- 
дзвіння і сустракаецца ў раннегарадскіх напласта- 
ваннях канца VIII—X ст. Лукомля і Віцебска. Ён зроб- 
лены з керамічнага цеста, у якім прысутнічаюць гру- 
быя дамешкі жарствы. Паверхня вырабаў няроўная, 
гузаватая, кераміка мае сляды акапчэння.

Асаблівую цікавасць уяўляе ком плекс ляпной 
керамікі з мацерыковай ямы 3 (мал. 4). Гэта кера- 
міка з ’яўляецца тыповай для раннегарадскіх напла- 
ставанняў гарадоў Беларускага Падзвіння IX—ся- 
рэдзіны X ст.5. Паводле даных радыевугляроднага 
датавання кавалка дрэва з ямы 3, яна была выраб- 
лена не пазней за 780 г.

Да групы ляпнога посуду трэба аднесці і дзяр- 
жанне керамічнай патэльні, знойдзенае ў верхнім 
стратыграфічным гарызонце.

Венцы гарш коў трэцяй чвэрці I тыс. н.э. тыпо- 
выя для банцараўскай культуры, знойдзена сценка 
посуду “з расчосамі” сярэдзіны I тыс. н.э.

Большасць венцаў гарш коў днепра-дзв інскай 
культуры аздоблена ямкавым арнаментам (мал. 5). 
Да найболыи архаічных знаходак належыць рога- 
вае навершша кап ’я, знойдзенае ў пласце днепра- 
дзвінскай культуры разам з каменнай шліфаванай 
сякерай (мал. 6: 1). Да гэтай жа культуры можна ад-

№ 490 кв. 4 пл. 13
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Мал. 6. Полацк, 2007г. Гарадзішча. Раскоп 1.
Сякеры з каменя.

несці і кавалак каменнай сякеры ці молата з прасві- 
драванай адтулінай. Выраб зроблены з дробназяр- 
ністага белага каменя (мал. 6: 2). Ён быў знойдзены 
ў пласце XI—XIII стст., аднак яго больш позняе па- 
ходжанне не выклікае сумненняў.

Ф рагм енты  ляпной кера.мікі і індывідуальныя 
знаходкі сведчаць пра пражыванне на Полацкім га- 
радзішчы насельніцтва днепра-дзвінскай, банца- 
раўскай культур і культуры смаленска-полацкіхдоўгіх 
курганоў.

Такім чынам, можназрабіць выснову, штожыццё 
на Полацкім гарадзішчы было распачата ў першай 
палове I тыс. да н.э., верагодна, каля VII ст. да н.э. 
Захаваўся культурны пласт днепра-дзвінскай куль
туры (ніжняя частка сярэдняга стратыграф ічнага 
гарызонту і ніжні стратыграфічны гарызонт раскопу 
1). Паводле даных радыевугляроднага аналізу, у 
страты граф ічны м  гары зонце  д н е п р а -д зв ін ска й  
культуры захаваліся прапласткі вугалю, якія датуюц- 
ца VII ст. да н.э. (П 6) i I—111 стст. н.э. (П 4, П 5, П 7). У 
гэтым пласце ўперамеш ку размешчаны індывіду- 
альныя знаходкі i фрагменты керамікі I тыс. да н.э. — 
першай чвэрці I тыс. н.э., сярэдзіны I тыс. н.э., трэ
цяй і апошняй чвэрці I тыс. н.э. Пласт са славянскай 
керамікай апошняй чвэрці I тыс. н.э. захаваўся толькі
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ў межах м ацеры ковай ямы 3 (радыевугляродная 
дата — 660—780 г. н .э.*) (П 3). Верагодна, наплас- 
таванні старэйшыя за III ст. н.э. былі перамешчаны 
на схілы гарадзіш ча падчас добраўпарадкавання 
яго тэрыторыі. Гэта, дарэчы, тлумачыць факт адсут- 
насці ляпнога посуду i знаходак старэйшых за XI ст. 
у паўднёвай частцы гарадзішча, дзе ўзровень маце- 
рыка больш высокі ў параўнанні з паўночнай част- 
кай гарадзішча (шурфы А.М .Ляўданскага і Л .Д.По- 
баля).

Калі адбылося гэта добраўпарадкаванне? Мож- 
на выказаць меркаванне, што ў XI ст. падчас княжан- 
ня ў Полацку Брачыслава Ізяславіча (1003— 1044) 
ці Усяслава Брачыславіча (1044— 1101), якія актыў- 
на займаліся будаўнічай дзейнасцю. Рэшткі культур- 
нага пласта трэцяй чвэрці I тыс. н.э., які адсутнічае 
на пляцоўцы гарадзішча, верагодна, можна будзе 
выявіць на схіле гарадзішча, дзе археалагічныя рас
колю дагэтуль не праводзіліся.

Культурны пласт XI—XIII стст. на Полацкім гара- 
дзішчы захаваўся выдатна і сведчыць пра інтэнсіў- 
нае жыццё на ім у XII—XIII стст. У гэтым пласце зной
дзена вялікая колькасць высокамастацкіх вырабаў i 
побытавых рэчаў. Жыццё на гарадзішчы спынілася 
ў пачаткуХІУ ст., што пацвярджаюць калібровачныя 
радыевугляродныя даты — 1270— 1310 гг., 1350— 
1390 гг. (П 2)** і археалагічныя знаходкі. Другая ра
дыевугляродная дата — 430—530 гг. (П 1), атрыма- 
ная пасля даследавання пробы, узятай у гэтым плас
це, з ’яўляецца памы лковай. Такая пагрэш насць 
можа сведчыць пра складаны працэс фарміраван- 
ня культурнага пласта гарадзішча, падчас якога ву- 
галь з ніжняга пласта м ог трапіць у верхнія гары- 
зонты ў выніку перакопаў.

Лакалізацыя ў межах верхняй часткі сярэдняга 
стратыграфічнага гарызонту абломкаў тыгляў і вы- 
рабаў з каляровых металаў, прылад працы, нарых- 
товак і гатовых пласцінак наборнага металічнага 
даспеха дазваляе выказаць меркаванне, што на га- 
радзішчы знаходзіліся ювелірная і зброевая май- 
стэрні. Многія са знойдзеных высокамастацкіх вы- 
рабаў маглі быць зроблены на месцы. Захаваліся і 
сляды дзейнасці мастака. Верагодна, рамеснікі аб- 
слугоўвалі патрэбы княжацкага двара, які размя- 
шчаўся на гарадзішчы з IX да пачатку XIV ст.

Асобныя рэчы (кавалкі плінфы, царкоўнае начын- 
не, смальта, свінец і інш.) сведчаць пра размяшчэнне 
на гарадзішчы паблізу раскопу 1 мураванага храма.

У XVII—XVIII стст. натэрыторыі гарадзішча хавалі 
вернікаў каталіцкай канфесіі. Размяшчэнне могілак 
у цэнтры горада, а таксама канфесіянальная прына- 
лежнасць веруючых да рымска-каталіцкай царквы

* Ніжнюю мяжу радыевугляроднай даты ў дадзеным 
выпадку нельгапрыняцьу разлік. Зачасбытавання керамікі 
прымаецца калібровачны храналагічны дыяпазон, верхняя 
мяжа якога супадае з тыпалагічным датаваннем керамікі і, 
такім чынам, прадстаўляе вузкую дату — 780 г.

** Дата 1270— 1310 гг. з гэтага храналагічнага дыя пазо- 
на цалкам карэлюеццаз рэчавым матэрыялам.

дазваляюць зрабіць выснову, што на могілках ха
вал! прадстаўнікоў шляхты.

Па выніках камеральнай апрацоўкі археалагіч- 
нага матэрыялу пачатковую гісторыю Полацкага га- 
радзішча можна рэканструяваць наступным чынам. 
У апошняй чвэрці VIII ст. частка насельніцтва культу
ры смаленска-полацкіх доўгіх курганоў, якую боль- 
шасць даследчыкаў лічаць славянскай6, заснавала 
моцны рэгіянальны цэнтр на Палаце. Для гэтага быў 
выкарыстаны пагорак мысавага тыпу плошчай каля
1 га, на якім прыкладна з VII ст. да н.э. пражывалі 
балцкія плямёны д непра-д зв інскай  i, верагодна, 
банцараўскай культур. Гэта месца было выбрана не- 
выпадкова — побач знаходзілася тэрыторыя шчыль- 
нага пражывання плямёнаў банцараўскай культуры, 
а пасля i культуры смаленска-полацкіх доўгіх курга- 
ноў у міжрэччы Уииачы і Улы7.

У IX—X стст. Полацк з ’яўляўся галоўным (“стар- 
шым” ) горадам сваёй “ вобласці” , аснову якой скла- 
дала, на думку Г.Штыхава, насельніцтва заходняга 
арэала культуры смаленска-полацкіх доўгіх курга- 
ноў8. Пачатковая тэрыторыя горада не абмяжоўва- 
лася гарадзішчам, побач з ім узнікалі паселішчы. 
Сумарная плошча пасялення была не менш за 8 га. 
Тапаграфічная структура Полацка развівалася мо- 
нацэнтрычна. Ад гарадзішча Полацк “абрастаў’’ па- 
селішчамі ў радыяльным напрамку. Найбольш знач- 
нае па плошчы так званае селішча размяшчалася 
на поўдзень ад гарадзішча — на месцы пазнейшага 
Ніжняга замка (плошча каля 6 га). Меншае па пло
шчы (0,25 га) паселішча (“ перадграддзе” ) знахо- 
дзілася на правым беразе Палаты. Па ўсёй верагод- 
насці, аналагічныя невялікія “ перадграддзі” маглі 
існаваць і на паўночным захадзе ад гарадзішча на 
правым беразе Палаты. Аднак іх археалагічнае да- 
следаванне ўскладняецца шчыльнай забудовай су- 
часнага горада.

Полацк атрымаў назву ад ракі Палата. Найбольш 
верагодна, што пачатковае насельніцтва гарадзі- 
шча выкарыстоўвала менавіта гэты тапонім, які пас
ля перанялі славяне. Даныя радыевугляроднага да- 
тавання кавалка дрэва з мацерыковай ямы 3 разам
з комплексам рэчаў сведчаць аб пражыванні на га- 
радзішчы насельніцтва культуры смаленска-полацкіх 
доўгіх курганоў яшчэ ў 780 г., значна раней за дату 
першай згадкі Полацка ў летапісах — 862 г.

Пад 862 г. у Лаўрэнцьеўскім летапісе знаходзім 
паведамленне пра раздачу наўгародскім князем Ру- 
рыкам, скандынавам па паходжанню, гарадоўсваім 
васалам: “овому Полотескъ, овому Ростовъ друго
му Белоозеро и по тем городам суть находници вря- 
зи, а первые насельници в ... Полотьски кривичи...”9. 
У тэксце летапісу названа насельніцтва, якое засна
вала Полацк — крывічы. Паводле летапіснага паве- 
дамлення, у 862 г. у Полацку пачаў княжыць "вараж- 
скі” князь, васал Рурыка. Аднак гісторыкі не сумня- 
ваюцца ў наяўнасці ў крывічоў-палачан сваёй княжац- 
кай дынастыі— паводле той жа крыніцы, усходнія сла
вяне, у тым ліку і палачане, мелі свой княжацкі род10.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



АРХЕАЛОПЯ

Прысутнасцьварагаў(скандынаваў) на Полацкім 
гарадзішчы па археалагічных знаходках практычна 
не прасочваецца. Гэта з ’яўляецца адметнай рысай, 
якая адрознівае яго ад Рурыкавага гарадзішча ў Ноў- 
гарадзе, дзе знойдзены багаты асартымент скан- 
дынаўскай зброі і ўпры гаж энняў11. На Рурыкавым 
гарадзішчы пражывала поліэтнічнае насельніцтва, 
а пасяленне мела статус гандлёва-рамесніцкага і 
ваенна-адміністрацыйнага цэнтра12. Знойдзены ар- 
хеолагамі на Полацкім гарадзішчы і паселішчы каля 
яго комплекс рэчаў IX—X стст. з'яўляецца тыповым 
для гістарычнай акругі Полацка і славянскага насель- 
ніцтва ўсходнееўрапейскага рэгіёна ў цэлым'3. Усё 
гэта пацвярджае, што старажытны Полацк быў за- 
снаваны славянамі-крывічамі без значнага ўдзелу 
скандынаваў. Пры гэтым пасяленне мела статус ганд- 
лёва-рамесніцкага цэнтра, рэзідэнцыі князя і мес- 
ца пражывання дружыны ў X I—XIII стст.14.

Археалагічных даных для дакладнага вызначэн- 
ня статусу Полацкага гарадзішча ў канцы VIII—X ст. 
пакуль што недастаткова. Можна зрабіць выснову, 
што да сярэдзіны XI ст. гарадзішча было не толькі 
княжацкай рэзідэнцый і гандлёва-рамесніцкім па- 
сяленнем, але і магутным ваенна-адміністрацыйным 
цэнтрам. Будаўніцтва Сафійскага сабора ў сярэдзі- 
не XI ст. прывяло да таго, што Верхні замак пачаў 
адыгрываць ролю адміністрацыйна-цырыманіяль- 
нага цэнтра горада, пры гэтым жылая княжацкая 
рэзідэнцыя і рамесныя м айстэрні па-ранейш аму 
заставаліся на гарадзішчы.

Такім чынам, напрыканцы VIII ст., але не пазней 
за 780 г., на гарадзішчы ў вусці Палаты крывічамі 
быўзаснаваны моцны племянны і рэгіянальны цэнтр, 
ядро будучага княства. Дагэтуль, прыкладна з VII ст. 
дан.э., на гарадзішчы жылі балты. У 862 г. Полацк ува- 
ходзіць у палітычны саюз славянскіх і варажскіх пля- 
мёнаў Паўночнай Русі на чале з Ноўгарадам (862— 
882 гг.) і Кіевам (882—912 гг.). У гэты час у Полацку 
княжылі васалы князёў Рурыка і Алега. Напрыканцы 
X ст. у Полацку княжыць Рагвалод. 3 пачатку XI ст. 
Полацкае гарадзішча стала асноўнай рэзідэнцыяй 
полацкіх князёў Ізяславічаў, “рагвалодавых унукаў” . 
Разам з князем на гарадзішчы пражывала мясцо- 
вае славянскае насельніцтва (пераважна рамеснікі), 
якое абслугоўвала патрэбы княжацкага двара. Ра
дыевугляродная дата верхняй вугальнай прапласт- 
кі — 1310 г. — і комплекс знаходак пачатку XIV ст. 
вызначаюць час, калі княжацкая рэзідэнцыя была пе

ренесена з гарадзішча. Гэта, магчыма, было абу- 
моўлена ўваходжаннем Полацка ў склад ВКЛ і зме- 
намі палітычнага статусу горада.
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