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УВОДЗІНЫ 
 

Прадмет, крынiцы, задачы i метады археалогii 
Археалогiя (ад грэчаскiх слоў: “архайос” – старажытны і “логас” – 

словы, веды) – навука, якая ставiць сваей мэтай вывучэнне развiцця чалавечага 
грамадства пераважна па рэчавых крынiцах. Адасабленне археалогii ў 
самастойную навуку звязана з тым, што большая частка чалавечай гiсторыi 
была безпiсьмовай i адзiнай крынiцай для вывучэння гэтага перыяду 
з’яуляюцца рэшткi жыццядзейнасцi людзей. Старажытныя пiсьмовыя крынiцы, 
як правiла, не даюць поўнага асвятлення розных бакоў чалавечай гiсторыi, i 
археалогiя здольна значна пашырыць сферу ведаў аб старажытных народах. У 
гэтым выпадку рэчавыя крынiцы павiнны вывучацца паралельна з пiсьмовымi 
крынiцамi адпаведных эпох. Традыцыйна  верхнiм парогам вывучэння аб’ектаў 
археалогii лічыцца XVIII ст., аднак сёння развіваюцца і накірункі, звязаныя з 
вывучэннем ХІХ і ХХ ст.  

У айчыннай традыцыі археалогія адносіцца да гістарычных навук 
(узгадайце крылаты выраз “Археалогія – гэта гісторыя, узброеная рыдлёўкай”). 
Аднак у розныя часы грамадства разумела месца археалогіі ў сістэме навук па-
рознаму. У Сярэднявечча археалогія была часткай геаграфіі – яна апісвала 
цікавыя мясціны той ці іншай краіны. У эпоху Адраджэння, калі адукаваная 
грамадскасць была захопленая антычным выяўленчым мастацтвам, археалогія 
стала часткай музейна-антыкварнай справы. У эпоху Асветніцтва археалогія 
фактычна займалася тым, што зараз адносіцца да сферы мастацтвазнаўства. Для 
рамантыкаў першай паловы ХІХ ст., якія ідэалізавалі мінулае і імкнуліся 
падмацоўваць свае думкі зваротам да старажытных помнікаў, археалагічная 
спадчына звязвалася з этнаграфіяй. Пачынаючы з другой паловы ХІХ ст., 
археалогія пераўтвараецца ў гістарычна арыентаваную дысцыпліну.  

Нягледзячы на тое, што археалогія займаецца вывучэннем далёкага 
мінулага, гэтая навука вельмі моцна звязаная з жыццём сучаснага грамадства.  

Сацыяльныя функцыі археалогіі – гэта ролі, якія навука выконвае ў 
жыцці грамадства і якія ў сваёй сукупнасці абумоўліваюць яе сацыяльную 
каштоўнасць. 

1) Функцыя сацыяльнай памяці. Сацыяльная  памяць – гэта назапашванне 
і захаванне ў памяці чалавецтва досведу ўсіх мінулых пакаленняў. Гэта памяць, 
накіраваная на забяспячэнне ўстойлівасці развіцця і жыцця грамадства. 
Археалогія выступае як пасрэдніца паміж пакаленнямі чалавецтва. 

2) Навукова-пазнавальная функцыя. Сэнс функцыі – у прадстаўленні 
грамадству ведаў аб мінулым. 

3) Светапоглядная функцыя. Археалогіі належыць істотная роля ў 
станаўленні навуковага светапогляду чалавека. 

4) Палітыка-ідэалагічная функцыя. Археалагічная спадчына часта 
выкарыстоўваецца дзеля рэалізацыі пэўных палітычных і ідэалагічных мэтаў. 
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Археалогія адыгрывае значную ролю ў фарміраванні народнай (нацыянальнай) 
ідэнтычнасці. Археалогія выкарыстоўваецца для сцверджання даўнасці 
нацыянальнай традыцыі і, як вынік, для пацвярджэння “гістарычнага права” 
пэўнай дзяржавай на зямлю.  

Гэта практыка распаўсюджаная ў розных краінах, аднак варта памятаць, 
што яна вельмі шкодная як для грамадстваў, так і для самой навукі. Таму 
праблема барацьбы супраць нацыяналістычных спекуляцый на падставе 
археалагічных помнікаў застаецца актуальнай. 

5) Эканамічная функцыя. Мінулае мае істотную матэрыяльную вартасць. 
На постсаветскай прасторы археалагічная спадчына – і то не ў поўнай ступені – 
запатрабаваная музейнай, турыстычнай і інш. падобнымі сферамі. У шэрагу 
краін свету вынікі археалагічных даследванняў выкарыстоўваюцца рознымі 
галінамі гаспадаркі (у сельскай гаспадарцы, будоўлі, медыцыне і інш). 

Пачынаючы вывучаць новую дысцыпліну, неабходна азнаёміцца з яе 
базавымі (фундаментальнымі) паняццямі.  

Для археалогіі такімі тэрмінамі з’яўляюцца: 
Артэфакт (ад лат. art – рамяство, мастацтва і facio – рабіць, вырабляць) 

– гэта любы прадмет, зроблены рукамі чалавека, а таксама любы матэрыял, 
падпраўлены чалавекам.  

Г.зн., артэфактамі з’яўляюцца, напр., і крамянёвая сякера, і кавалак 
крэменю з адным сколам.  

Аб’ектамi археалагiчнага вывучэння з’яўляюцца рэшткi 
жыццядзейнасцi людзей: паселiшчы, могiльнiкi, майстэрнi, рэшткi 
старажытных умацаванняў, архiтэктурныя збудаваннi, старажытныя шахты, 
наскальныя малюнкi, камянi з надпiсамi, свяцiлiшча, скарбы, асобныя знаходкi i 
гэтак далей. 

Выявiць археалагiчныя рэчы можна толькi ў мясцiнах, якiя звязаны 
непасрэдна з жыццем цi пахаваннямi людзей у мiнулым. Як правiла, зямля ў 
гэтых месцах мае чорнае адценне i складаецца з рэшткаў арганікі, рэшткаў 
будаўнiчага i гаспадарчага смецця, змешаных з пяском i глiнай. Гэты пласт 
зямлi на паселiшчах альбо на iншых археалагiчных помнiках называецца 
культурным пластам, паколькi ен захоўвае ў сябе рэшткi дзейнасцi чалавека, 
рэшткi ягонай культуры. Культурны пласт утвараецца павольна, на працягу 
вякоў i тысячагоддзяў, i яго магутнасць (ад некалькіх сантыметраў да некалькіх 
метраў) залежыць ад працягласцi i iнтэнсiўнасцi жыцця чалавеку на пэўным 
месцы.  

Археалагiчны помнiк – гэта любые рэшткі старажытных пабудоў, 
сляды працоўнай ці культавай дзейнасці чалавека, а таксама самі старажытныя 
рэчы, зробленыя чалавекам альбо прыстасаваныя ім да сваіх мэтаў.  

Археалагiчныя помнiкi, у залежнасці ад функцый, якія яны выконвалі 
ў мінулым, можна падзялiць на наступныя групы: 

1) рэшткi старажытных паселiшчаў;  
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2) старадаўнiя пахаваннi;  
3) помнікі вытворчай дзейнасці чалавека (шахты, майстэрнi); 
4) помнікі старажытных камнунікацыйных сістэм (шляхi  i г.д.).; 
5) скарбы; 
6) культавыя камяні. 
7) месцазнаходжанні асобных артэфактаў. 
Паселiшчы падраздзяляюцца на тры тыпы.  
Стаянкі – неўмацаваныя (г.зн. без вонкавых прыкмет) паселішчы 

каменнага і бронзавага вякоў.  
Гарадзiшчы – паселiшчы, якiя мелi ўмацаваннi ў выглядзе земляных 

валоў цi мураваных сцен. Умацаваныя паселiшчы ўзнiкаюць у канцы эпохi 
камня, а знiкаюць ужо ў перыяд позняга сярэднявечча.  

Селiшчы – неўмацаваныя паселішчы, якія адносяцца да жалезнага веку і 
эпохі сярэднявеччча.  

Старажытныя пахаваннi дзеляцца на два тыпы.  
Грунтовыя пахаванні. Пахаванні без наземных вонкавых прыкмет 

Нябожчыкаў хавалi ў яме так, як і сёння, аднак без магiльнага насыпу. Гэта 
найбольш старажытны тып пахавальнага збудавання, якi з’явiўся яшчэ ў 
палеалiце. 

Курганныя пахаванні. Часам над пахаваннем нябожчыка будавалi 
земляны насып, які называюць курганам, а iх вялiкую колькасць – курганнай 
групай. На Беларусi мясцовае насельнiцства часта называе курганы капцамі, 
валатоўкамi, французкiмi цi шведскiмi магiламi і інш. 

Пахаванні і ў грунтовых, і ў курганных магілах маглі здзяйсняцца па 
абраду крэмацыі (трупаспалення) і інгумацыі (трупапакладання). 

У археалогii вылучаюць адкрытыя i закрытыя комплексы. Адкрытыя 
комплексы фармiруюцца доўгi час i ўтрымліваюць разначасовыя знаходкi. Да 
іх адносiцца культурны пласт паселiшчаў. Закрытыя комплексы фарміруюцца 
цягам вельмі кароткага часу, і рэчы, якія знаходзяцца ў такім комплексе, 
адначасовыя. Да закрытых комлексаў адносяцца скарбы, несапсаваныя 
пахаваннi, спаленыя жытлы. Закрытыя комплексы – вельмi важныя для 
датавання, паколькi рэчы, якія ўваходзяць у іх склад, былi iзаляваны ад 
вонкавага ўздзеяння ў адзiн i той жа час. Наяўнасць у закрытым комплексе 
манеты цi нейкай iншай датаванай рэчы дазваляе вызначыць больш цi менш 
дакладна дату ўварэння гэтага комплексу.  

Археалагічныя даследаванні ўключаюць 3 этапы: 
1) збор матэрыялаў; 
2) апрацоўка матэрыялаў і папярэдні аналіз даных; 
3) інтэрпрэтацыя даных, гістарычныя рэканструкцыі. 
На этапе збору матэрыялаў праводзяцца археалагічныя разведкі і 

раскопкі. 
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Археалагічная разведка – работы, накіраваныя на пошук і выяўленне 
новых археалагічных помнікаў. Археалагічныя разведкі праводзяцца ранняй 
вясной і позняй восенню. Помнікі выяўляюцца па старажытным рэчам, якія 
знаходзяцца на паверхню. Наступным за разведкай этапам даследвання 
археалагiчнага помнiка з’яўляюцца раскопкi. Гэта найбольш адказная частка 
палявой працы, паколькi ў працэсе раскопак культурны пласт паселiшча цi 
пахавальны насып знiшчаюцца назаўседы. Пры археалагiчных раскопках важна 
не толькi выявiць нейкую старажытную рэч, цi нават збудаванне, але i 
высветлiць характар культурнага пласту, паслядоўнасць залягання асобных 
праслоек, сувязь раскапаных збудаванняў з вызначанымi праслойкамi i г.д. Для 
правядзення раскопак неабходна атрымаць Дазвол, якi выдаецца Мiнiстэрствам 
культуры. 

Раскопкi праводзяцца ўручную лапатамi, шпатэлямi альбо нажамi. Часам 
культурны пласт дадаткова прасейваецца ці прамываецца.  Пад час раскопак 
збіраюцца ўсе знаходкі. Археолаг вядзе палявы дзённiк, у якiм апiсвае склад 
культурнага пласту, яго змяненне ў асобных месцах раскопа, дае 
характарыстыку збудаванняў i знаходак. Пасля выбiрання культурнага пласту 
да мацярыка (узровень, ніжэй якога знаходкі адсутнічаюць) старанна малююцца 
вертыкальныя сценкi раскопа (так званыя профiлi) i складаецца план 
мацярыковай паверхнi, на якiм фiксуюцца ўсе ямы i iншыя канструкцыi.  

Апрацоўка матэрыялаў і папярэдні аналіз даных.  
Сабраныя ў экспедыцыi матэрыялы апрацоўваюцца i вывучаюцца. Увесь 

матэрыял падвяргаецца камеральнай апрацоўцы: праводзяцца кансервацыя i 
рэстаўрацыя знодзенных рэчаў. Кансервацыяй называецца такая апрацоўка 
рэчаў, якая захоўвае iх ад дэфармацыi i разбурэння. Рэстаўрацыя – гэта 
аднаўленне першапачатковага выгляду пашкоджанай рэчы.  

Асноўнай працай, якую выконвае археолаг у лабараторыi, з’яўляецца 
аналiз рэчаў. Перш за ўсе, праводзіцца сістэматызацыя і класіфікацыя 
матэрыялаў (па прызначэнню рэчаў, па матэрыялу, з якога яны выраблены і 
інш.). 

Важнае месца ў вывучэнні рэчаў належыць іх датаванню. Вылучаюць 
адноснае і абсалютнае датаванне. Адносная храналогія – гэта вызначэнне 
паслядоўнасці з’яў, падзей і інш. Гэта, напр., вызначэнне таго, што каменная 
сякера старэйшая за жалезную. Калі ўстанаўліваецца дакладная дата бытавання 
рэчы, здзяйснення пахавання і інш., то гэта называецца абсалютнай 
храналогіяй. 

Для датавання выкарыстоўваюцца метады прыродных навук. Адзiн з 
самых распаўсюджаных – радыявугляродны метад (С14), адкрыты 
амерыканскiм вучоным Лiббi. Гэты метад выкарыстоўваецца для датавання 
арганічных матэрыялаў (костка, вугаль, нагар на посудзе). Метад заснаваны на 
тым, што ў кожным жывым арганiзму збiраецца радыяактыўны iзатоп 
вуглярода з атамнай вагай 14. Ягоная велiчыня заўседы сталая, пакуль арганiзм 
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жыве. Пасля ягонай смерцi новы ўглярод ужо не паступае, а той, што 
назбiраўся, пачынае распадацца. Колькасць яго праз 5800 гадоў скарацiцца ў 
два разы, праз 11600 гадоў – у чатыры разы i г.д. Калі ведаць колькасць С14 у 
вывучаемым узоры, то можна вызначыць дату смерці арганізма і, адпаведна, 
прадатаваць археалагічныя матэрыялы.  

У сярэдневяковай археалогii актыўна выкарыстоўваецца 
дэндрахраналогiя. Гэты метад быў распрацаваны амерыканскiм вучоным У. 
Дугласам i першапачаткова выкарыстоўваўся для вызначэння клiмату. У аснове 
яго ляжыць закон прыроды, адпаведна якому кожны год таўшчыня ствала дрэва 
павялiчваецца на адно гадавое кальцо, якое добра прагледжваецца на 
папярэчным зрэзе ствала. Калi год быў цеплым, сонечным i дастаткова 
вiльготным – гадавое кальцо будзе таўсцей, чым год халодны i засушлiвы. 
Натуральна, што рэакцыя дрэў, якiя растуць у аднiм рэгiене, будзе аднолькавай. 
Аднак адны дрэвы старэйшыя, iншыя – маладзейшыя. Калi сумясцiць спектры 
гадавых калец на ўчастку iх супольнага жыцця, можна атрымацьм дэндрашкалу 
пэўнай даўжынi. У тым выпадку, калi такая дэндрашкала будзе хаця б у воднай 
кропцы прывязана да каляндарнай даты, можна атрымаць абсалютную шкалу. 
Напрыклад, дэндрахранагалiчная шкала Ноўгарада, Пскова, Полацка i 
некаторых iншых старажытных гарадоў мае працягласць ад 788 года да 
сучаснасцi. 

Вызначэнне дат археалагiчных рэчаў цi комплексаў з’яўляецца адной з 
найбольш важных задач, якiя ставiць археолаг пры апрацоўке калекцый. Аднак 
гэтым аналiз крынiц не абмяжоўваецца. Неабходна таксама высвятлiць дзе была 
выраблена рэч, тэхналогiю яе вытворчасцi, прызначэнне рэчы і г.д.  

Для вызначэння фунцкцый рэчаў выкарыстоўваецца трасалогiя, якая 
была распрацавана С.А. Сяменавым. Гэты метад грунтуецца на вызначэннi 
функцый каменных i касцяных вырабаў па слядах ад працы.  

Этап інтэрпрэтацыі даных і гістарычных рэканструкцый.  
Археолагу важна вызначыць, з якім насельніцтвам можна звязваць 

археалагічныя матэрыялы. Аднiм з ключавых паняццяў пры інтэрпрэтацыі 
даных з’яўляецца тэрмiн “археалагiчная культура”.  

Па меры назапашвання археалагiчных крынiц археолагі сталі заўважаць 
падабенства археалагічных помнiкаў на пэўных тэрыторыях. Такiя групы 
помнiкаў, якiя абмежаваны ў часе i ў прасторы i аб’яднаны падабенствам тыпаў 
пабудоў, паселiшчаў, пахавальнага абраду, керамiкi, некаторых формаў прылад 
працы, зброi i ўпрыгожванняў, называюцца археалагiчнымi культурамi. 
Археолагі мяркуюць, што археалагічныя культуры адлюстроўваюць 
насельніцтва, якое ў старажытныя часы жыло ў тым ці іншым рэгіёне. Пры 
вылучэннi і вывучэнні археалагічных культур археолагi ў пэўнай ступенi 
аднаўляюць гiсторыю асобных тэорыторый, перамяшчэнне груп насельнiцтва, 
iх сувязi з суседнiмi i больш аддаленнымi пляменамi i г.д.  
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Археалагічная перыядызацыя 
У 1836 г. дацкі вучоны Томсан займаўся сістэматызацыяй калекцыі зброі 

Нацыянальнага музея ў Капенгагене. Ён падзяліў археалагічныя знаходкі, у 
залежнасці ад матэрыялу, на 3 групы, якія размясціў у эвалюцыйным парадку: 
каменныя, бронзавыя і жалезныя вырабы. Гэты падыход заклаў падмурак 
археалагічнай перыдызацыі. На працягу апошніх 150 гадоў такая 
сістэматызацыя неаднаразова ўдасканальвалася, аднак яна і дагэтуль застаецца 
актуальнай. 

Такім чынам, у гісторыі чалавецтва вылучаюць каменны, бронзавы і 
жалезны вякі. 

Каменны век падзяляецца на 3 перыяды: 
1) старажытны каменны век – палеаліт 
2) сярэдні каменны век – мезаліт 
3) новы каменны век – неаліт 
Палеаліт пачаўся каля 3 млн. гадоў таму. Ён падзяляецца на ранні альбо 

ніжні (каля 3 млн. гг. таму – 40/30 тыс. гг. таму), верхні альбо позні (40/30 тыс. 
– 12 тыс. гг. таму), фінальны (каля 12 – 10 тыс. гг. таму). 

Мезаліт датуецца перыядам 9 – 5 тыс. гг. да н.э. 
Неаліт датуецца часам 5 – 3 тыс. гг. да н.э. 
Бронзавы век датуецца часам: канец 3 тыс. да н.э. – 7 ст. да н.э. 
Перыядызацыя жалезнага веку ажыццяўляецца па заходнееўрапейскай 

схеме і па айчыннай, усходнееўрапейскай схеме. Па цэнтральнаеўрапейскай 
перыядызацыі ў жалезным веку вылучаюцца 4 перыяды:  

-гальштацкі (8 – 5 ст. да н.э.)  
-латэнскі (5 ст. да н.э. – рубеж н.э.) 
-рымскі (першыя стагоддзі н.э.) 
-эпоха вялікага перасялення народаў (350–450 гг. н.э.). 
Па ўсходнееўрапейскай перыядызацыі жалезны век падзяляецца на ранні 

жалезны век (7 ст. да н.э. – 5 ст. н.э.) і позні жалезны век (5–8 ст. н.э.). 
Археалагічныя помнікі, якія датуюцца 7–18 ст. н.э., адносяцца да 

сярэднявечнага часу. Гэты час падзяляецца на 2 перыяды: ранняе сярэдневякоўе 
(7–13 ст.) і позняе сярэдневякоўе (14–18 ст.). 

 
 
 
 

КАМЕННЫ ВЕК 
 

Каменны век – найбольш працяглы перыяд у гісторыі чалавецтва, на 
працягу якога асноўнай сыравінай для вырабу прылад працы з’яўляўся камень 
(крэмень),  
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Са зменай умоў жыцця ў працэсе працоўнай дзейнасці мяняўся і сам 
чалавек – эвалюцыяніраваў яго інтэлект, удасканальваліся прылады працы і 
зброя, ускладняліся заняткі і побыт. З ўлікам гэтага навукоўцы падзяляюць 
каменны век на тры перыяды:  

4) старажытны каменны век – палеаліт 
5) сярэдні каменны век – мезаліт 
6) новы каменны век – неаліт 
Кожны перыяд мае свае адметнасці, вызначальныя асаблівасці ў 

матэрыяльнай і духоўнай культуры, занятках чалавека.  
 

Палеаліт  
 

Ранні (ніжні) палеаліт 
Гэты перыяд падзяляецца на тры эпохі: алдувайскую, ашэльскую і 

мусцьерскую.  
 

Алдувайская эпоха (3 млн. – 700 тыс. гадоў таму) 
Эпоха названа па стаянцы Алдувай у Паўднёвай Афрыцы. Усе 

выяўленыя алдувайскiя помнiкi знаходзяцца ў зоне з цеплым клiматам, мяжа 
якой праходзiла значна далей на поўнач. Найбольш старажытным помнiкам 
алдувайскай эпохi з’яўляецца стаянка Вест-Гона ў Эфiопii (2,8–2,4 млн. гадоў 
таму назад), а таксама Каобi-Фора ў Кенii (2 млн. гадоў).  

Старажытныя людзi (гэта былі Хомо Хабiлiс) першапачаткова жылi 
статкам, займалiся паляваннем, збiральнiцтвам пладоў, ягад, карэнняў, клубняў 
i iнш. У гэты перыяд выкарыстоўвалася невялiкая колькасць вiдаў каменных 
прылад: 1) мнагаграннiк цi сфероiд – груба адбiтыя камянi з многiмi гранямi, 
якiя выкарытоўвалiся ў якасцi ўдарнай прылады для апрацоўкi раслiннай i 
жывельнай ежы. 2) прылады з адшчэпаў з падпраўленным рабочым краем, якiя 
прымянялiся для разроблiвання туш жывел. 3) чоперы i чопiнгi. Чоперы – гэта 
галечныя прылады для сячэння. У iх рабочы край утвораны аббiўкай з адной 
паверхнi. Чопiнгi –прылады для сячэння, рабочы край якiх сфармiраваны 
грубымi сколамi з дзьвюх паверхняў. Прылады працы ў гэты час былi яшчэ 
невялiкiмi i не перавышалi 8–10 см.  

Знаходкi на алдувайскiх помнiках костак жывел сведчаць аб важнай ролi 
ў жыццi калектыва палявання. На некаторых костках прасочваюцца сляды 
ўдараў i заточвання, што дазваляе лiчыць пачатак апрацоўкi косцi. 

Прамых доказаў аб наяўнасцi на паселiшчах жытлаў няма. Аднак у 
Алдувайскай цяснiне на адной са стаянак пры раскопках было выяўлена 
чатырохметровае кола з бальзату, якое, як мяркуюць, магло служыць 
падмуркам для прымiтыўнага жытла ў выглядзе шалаша. 

 
Ашэльская эпоха (700–150/120 тыс. гадоў назад) 
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Ашэльская эпоха названа па стаянцы ва Францыi. Менавiта ў ашэльскую 
эпоху з’яўляюцца ўмовы для рассялення людзей у Еўропе, у прыватнасцi, у 
Закаўказзi, Малдавii, Прыкарпаццi. Гэта эпоха звязана з пiтэкантрапамi, а на 
познiм этапе з’яўляюцца першыя неандэртальцы. 

У ашэльскі час з’яўляюцца новыя прылады працы, у прыватнасцi, 
ручное рубiла i клiвер (калун). Ручное рубiла – гэта клiнападобная прылада 
даўжынёй 10–20 см, вырабленая з валуну цi кавалку каменю аббiўкай з двух 
бакоў. Клiвер вырабляўся з масiўнага адшчэпа, часам з кавалка каменю, i меў 
трохвугольную, трапецыяпадобную цi прамавугольную форму з паралельнымi 
краямi. Клiвер меў прамое цi злегку выпуклае сякучае лязо, якое атрымлiвалi з 
дапамогай аднаго цi двух сколаў. Выкарыстоўвалі гэтыя вырабы, хутчэй за ўсе, 
у якасцi многафункцыянальных прыладаў для нанясення ўдару, рэзання, 
скраблення i г.д. На некаторых стаянках ашэлю захавалiся драўляныя вырабы: 
абломкi дзiд, палак-капалак, вастрыі.  

У ашэлi ужо прасочваюцца розныя тыпы паселiшчаў. Адны з iх былi 
майстэрнямi па здабычы i апрацоўцы камяню, iншыя з’яўлялiся 
караткачасовымi паляўнiчымi лагерамi цi нават даўгачасовымi паляўнiчымi 
стойбiшчамi. У гэты час чалавек навучыўся здабываць агонь. 

Вядучай формай гаспадаркi ў ашэлi было паляванне на буйных жывел. 
Паляванне давала мяса, стымулявала развiцце прылад i калектыўных форм 
працы. Паляванне вялося на пячорнага мядзведзя, iльва, насарога, зубра, 
высакароднага аленя, горнага барана i нават на макаку.  

Вучоныя мяркуюць, што ў ашэльскую эпоху ўзнiкаюць абшчыны, якiя 
прадстаўлялi сабой больш высокую ступень чалавечай арганiзацыi, чым 
чалавечы алдувайскай эпохi. Аседласць з’явiлася адным з асноўных фактараў, 
якiя садзейнiчалi падзелу працы на мужчынскi i жаночы. Мужчыны вялiкую 
частку часу праводзiлi на паляваннi, а жанчыны тым часам падтрымлiвалi 
агонь, нарыхтоўвалi палiва, займалiся збiральнiцтвам i выхаваннем дзяцей.  

 
Мусцьерская эпоха (150/125 – 40/30 тыс. гадоў таму) 

У мусцьерскую эпоху значна пашыраецца асяроддзе пражывання 
чалавека: на поўначы мяжа рассялення даходзіць да вярхоўяў Акi i Дзясны. 

У канцы ашэлю i пры пераходзе да мусцье адбывалiся грунтоўныя 
змены ў фiзiчнай пабудове чалавека: пітэкантрапы трансфармiравалiся ў 
неандэртальцаў. Фiзiчная будова неандэртальца была больш дасканалай, чым у 
папярэдніка, аднак у яго захоўвалiся яшчэ шмат прымiтыўных рыс. Для 
неандэртальца характэрны надвочнiчны валiк i дасутнасць падбародачнага 
ўступа. Сярэднi аб’ем мозгу – 1350 см3, што значна вышэй, чым у пітэкантрапа. 
У канцы мусцьерскай эпохі пачаўся паступовы пераход да чалавека сучаснага 
тыпу (краманьонца). 

У мусцьерскую эпоху дасягнула высокага ўзроўню тэхнiка расколвання 
каменю. Характэрнымi прыладамi працы з’яўлялiся востраканечнiкi, скрэблы i 
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маленькiя рубiльцы. Востраканечнiкi мелi трохвугольную форму, часам з 
рэтушшу па краях. Яны маглi прымяняцца ў якасцi нажоў для рэзання мяса, 
скуры, дрэва, у якасцi кiнжалаў i наканечнiкаў дзiд. Не менш характэрны для 
мусцье розныя тыпы скрэблаў. Яны прадстаўляюць сабою авальныя, 
трохвугольныя цi прамавугольныя адшчэпы, апрацаваныя з аднаго цi некалькiх 
бакоў рэтушшу. Скрэблы выкарыстоўвалiся пры апрацоўцы туш жывел, пры 
апрацоўцы скур i дрэва. У гэтую эпоху пачынае распаўсюджвацца адцiскная 
рэтуш, якая дазваляла вырабляць больш дасканалыя прылады. Яна выконвалася 
з дапамогай касцянога адцiскальнiка, якi адзяляў ад рэчы маленькую луску.  

Аснову гаспадарчай дзейнасцi чалавека складала паляванне. Адным з 
асноўных аб’ектаў палявання быў мамант. Паляванне на маманта было 
паспяховым толькi ў тым выпадку, калi яно вялося калектыўна. Практыкавалiся 
таксама паляванне на зубраў, паўночных аленяў, дзiкiх каней на птушак, лоўля 
рыбы. Мяркуючы па знаходках зерняцёрак, у мусцьерскую эпоху iснавала 
расцiранне зерня дзiкарослых збожжавых. Некаторыя групы людзей у асобных 
выпадках прыбягалi i да людаедства. Аб гэтым сведчаць знаходкi на помніках у 
былой Югаславii вялiкай колькасцi раздробленых i перамешаных з касцямi 
выкапневых жывел касцей неандэртальцаў. 

Вядомы паселiшчы розных тыпаў: даўгачасовыя i караткачасовыя 
паляўнiчыя лагеры, стаянкi-майстэрнi i г.д. Для майстэрань характэрна вялiкая 
колькасць расколатага каменя i нязначная колькасць касцей жывёл. 
Караткачасовыя паляўнiчыя лагеры ўтрымлiваюць невялікую колькасць 
культурных рэшткаў, звычайна сустракаюцца косткi жывел. Доўгачасовыя 
паляўнiчыя паселiшчы характарызуюцца моцным культурным пластам з 
вялiкаю колькасцю каменных прылад i фаўнiстычных рэшткаў, а таксама 
агнішчамi. У мусцьерскую эпоху людзi працягвалi рабiць свае паселішчы на 
берагах рэк, аднак значна часцей чалавек засяляў гроты i пячоры.  

Да мусцьерскага часу адносяцца першыя вядомыя пахаваннi чалавека, 
што звычайна звязваюць са з’яўленнем рэлiгiйных уяўлення. Найбольш 
вядомым неандэртальскiм пахаваннем лiчыцца пахаванне хлопчыка 8-9 гадоў з 
грота Цешык-Таш ва Узбекiстане. Размяшчэнне i захаванасць чалавечых касцей 
сведчаць аб тым, што старажытныя насельнiкi грота не пакiнулi парэшткі 
чалавека, а старанна засыпалi іх зямлей. Каля касцей размяшчалiся некалькi пар 
буйных казлiных рагоў, якiя стваралi кола. У другiм выпадку, у Шанiдары 
(Iран) на нябожчыку знаходзiлiся кветкi, што было вызначана па аналiзу пылку. 
Тут жа было знойдзена пахаванне аднарукага неандэртальца, iснаванне якога 
было немагчыма без патрымкi родавага калектыву. Прадстаўляюць iнтарэс i 
некаторыя пахаваннi, якiя знойдзены ў Францыi, дзе адкрыты каменныя скрынi. 
У адной з iх знаходзiлася пахаванне чалавека, у другой – мядзведзя. Гэта 
сведчыць, вiдаць, аб зараджэннi не толькi культу памерлых, але i культу жывел. 



11 
 

Разам з рэлiгiйнымi прадстаўленнямi ў мусцьерскую эпоху з’яўляюцца i 
слабыя пачаткi мастацтва: знойдзены нешматлікія вырабы, упрыгожаныя 
наразнымі рытмiчнымі ямкамі i крыжыкамі, а таксама плямамі вохры. 

 
Думка аб магчымасці засялення тэрыторыі Беларусі ўжо ў эпоху мусцье 

(100 – 40/35 тыс. гг. таму) была выказана ўжо у 30-я гг. ХХ стагоддзя. 
Зямлю Беларусі ў гэты час скоўвала вечная мерзлата. Перад ледавіком 

існаваў шырокі пас прыледавіковай пустэльні. На поўдзень прасціралася тундра 
і халодны стэп з адпаведнай чэзлай расліннасцю. Толькі ў далінах рэк 
захоўваліся рэдкія пералескі з карлікавай бярозы, вербаў, кустоўя. Адпаведным 
клімату і расліннасці ў час зледзянення быў і жывёльны свет, які складаўся з 
тыповых прадстаўнікоў тундры і лесатундры (паўночныя алені, пясцы, белыя 
курапаткі), лесу (высакародныя алені, бурыя мядзведзі), стэпу (зубры, коні, 
лісы), а таксама жывёлін, што маглі існаваць у розных зонах. Асабліва 
характэрнымі для прыледавіковай фауны былі маманты і валасатыя насарогі – 
асноўны аб’ект палявання палеалітычных жыхароў. 

Адзінкавыя знаходкі з крэменю, якія мелі мусцьерскія рысы 
(востраканечнік, скрэбла-нож і інш.), былі выяўлены выпадкова каля вёскі 
Свяцілавічы, каля в. Абідавічы ў Быхаўскім раёне, каля в. Бердыж Чачэрскага 
раёна.  

Аднак сталае засяленне тэрыторыі Беларусі варта звязваць з верхнім 
(познім) палеалітам, калі з'явіўся ўжо сучасны чалавек (краманьёнец) – 40–35 
тысячагоддзяў назад. 

 
 

Верхнi палеалiт (40/30 – 12/10 тыс. гг. таму) 
У эпоху верхняга палеалiту чалавек жыў далей у ўмовах леднiковага 

перыяду. У эпоху верхняга палеалiту адбываецца далейшае пашырэнне сферы 
засялення чалавека. Палеалiтычныя стаянкi гэтага часу знойдзены нават за 
палярным кругам. Верхні палеаліт – час панавання чалавека сучаснага фiзiчнага 
тыпу – краманьонца.  

У гэты час адбывалася удасканаленне тэхнiкi расколвання i апрацоўкi 
крэмню, з’явiлася вялiкая колькасць разнастайных крамянёвых прылад. 
Найважнейшымi з iх былi: разцы, якiя служылi для апрацоўкi косцi, скрабкi з 
паўкруглым дасканала адрэтушаваным лязом, прыстасаваным для скраблення 
скур; праколкi, якiя служылi для свiдравання дрэва i косцi, для праколвання 
скур. З крэменю выраблялi наканечнiкi дзiд i дроцiкаў, а таксама наканечнiкi з 
чаранком i бакавой выемкай. 

Вядомы разнастайныя касцяныя прылады: шматлiкiя наканечнiкi дзiд i 
дроцiкаў, гарпуны, наканечнiкi матык i кiрак, шылы, iголкi i г.д. Многiя 
касцяныя прадметы ўпрыгожаны гравiрованымi, а часам выявамi жывел, 
людзей i схематычнымi адзнакамi. 
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Павялічваецца кольасць вядомых паселішчаў (стаянак). Найбольш 
распаўсюджаным тыпам жытла ў верхнiм палеалiце былi невялiкiя хацiны 
акруглай у плане формы. Сустракаюцца наземныя жытлы i паглыбленыя ў 
глебу паўзямлянкi. Найбольш важным канструктыўным элементам гэтых 
жылых пабудоў была вялiкая колькасць касцей i бiўняў маманта. Былi 
распаўсюджаны і доўгiя жытлы. Яны складалiся як бы з некалькiх акруглых 
хацiн. Па доўгай восi такога жытла размяшчаўся ланцужок вогнiшчаў.  

Асноўным аб’ектам палявання быў мамант, аднак паляванне вялося 
таксама на шарсцiстага насарога, пячорнага iльва, паўночнага аленя, дзiкага 
каня, быкоў i iнш. жывел. Значную ролю ў гаспадарцы людзей верхняга 
палеалiта iграла паляванне на дробных жывел: зайцаў, суркоў i птушку. Яна 
вялася з дапамогай сiлкоў i петляў. Рыбалоўства яшчэ адыгрывала нязначную 
ролю.  

Пахавальны абрад у гэтую эпоху ўскладняецца. На стаянцы Сунгiр 
каля р. Уладзiмiр былi адкрыты пахаваннi старога краманьонца i двух дзяцей. 
Дата гэтых пахаванняў – каля 25 тыс. гадоў таму назад. На дне магiл быў 
знойдзены вугаль, якi, верагодна, сiмвалiзаваў абрад ачышчэння агнем. У 
першым пахаваннi знаходзiўся шкiлет мужчыны 55–65 гадоў. На грудзях у яго 
была знойдзена свiдраваная падвеска з галькi, на руках больш за 20 бранзалетаў 
з бiўня маманта. Ад чэрапа на шкiлеце размяшчалiся да 35000 касцяных 
пацерак, якiя былi калiсьцi нашыты на адзенне. Iх размяшчэнне дазваляе 
рэканструяваць касцюм, якi складаўся са скуранай цi замшавай кашулi тыпу 
малiцы, доўгiх скураных штаноў i абутку тыпу макасiнаў. На ягонай галаве 
была шапка, таксама ўпрыгожаная трыма радамi пацерак i пясцовымi iкламi. На 
дне другой магiлы ляжалi шкiлеты падлеткаў, прыцiснутыя адзiн да другога 
галавамi. Гэта былi дзяўчынка 7–8 гадоў i хлопчык 12–13 гадоў. Побач з 
кожным шкiлетам ляжалi дзiды з рашчэпленых бiўняў маманта. На руках 
пахаваных былi надзеты касцяныя бранзалеты. 

У верхнiм палеалiце ўзнiкае своеасаблiвае мастацтва, прадстаўленае 
пячорным жывапiсам, скульптурай з косцi i каменю i гравiроўкай на касцяных 
пласцiнах. 1) Да цяперашняга часу вядома каля 40 пячор з рэшткамi 
палеалiтычнага жывапiсу. Малюнкi жывел, прычым не усiх, а толькi тых, якiя 
прадстаўлялi каштоўнасць у якасцi аб’ектаў палявання (мамантаў, насарогаў, 
бізонаў, каней), магчыма, звязаны з нараджэннем першабытнага культу звера i 
паляўнiчай магii. 2) Шырока распаўсюджваецца гравiроўка па касцi i каменю. 
Асноўныя элементы і матывы арнаменту – прамыя і хвалістыя лініі, зігзагі, 
сетка інш. 3) Часта сустракаюцца скульптурныя выявы. У большасцi выпадкаў 
яны перадаюць вобраз голай жанчыны, якая стаiць у рост са складзенымi на 
жываце рукамi. Скульптуры даўжынёй каля 5–12 см звычайна выразаны з косцi 
i каменю. Часам фiгуркi знаходзiлiся ў спецыяльных ямках-сховiшчах. 
Магчыма, кожная сям’я мела сваю выяву заступнiцы. Лічыцца, што знаходкi 
гэтых фiгурак з’яўляюцца адным са сведчанняў iснавання матрыярхату.  
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На тэрыторыі Беларусі пакуль вядомыя і даследаваныя дзве стаянкі 

верхняга (позняга) палеаліту: каля в. Бердыж і в. Юравічы. Яны знаходзяцца на 
паўднёвым усходзе рэспублікі ў Гомельскай вобласці. 

Прыродныя ўмовы для жыцця людзей былі ў гэты час неспрыяльнымі. 
Паўночныя вобласці займаў ледавік апошняга зледзянення, тройчы наступаючы 
і адступаючы. На поўдзень ад яго шырокай паласой прасціраліся забалочаныя 
нізіны і тундра, затым – халодныя стэпы. Найбольш верагодна, была заселена 
толькі паўднёвая частка Беларусі. 

Самае старажытнае паселішча выяўлена ў 1928 г. на тэрыторыі сучаснай 
в. Юравічы Калінкавіцкага раёна. На помніку былі знойдзены некалькі 
дзесяткаў крамянёў са слядамі апрацоўкі, цэлыя і разбітыя косткі каня і 
маманта. Найбольш яркай знаходкай з'яўляецца крамянёвы востраканечнік. 
Астатнія прылады, знойдзеныя на стаянцы, такія як скрабкі, разцы, пласціны і 
інш., былі шырока і паўсюдна распаўсюджаны. Паселішча існавала каля 26 
тысяч гадоў назад. 

З больш позніх часоў знаходжання краманьонца на Беларусі паходзіць 
іншая стаянка, знойдзеная ў 1926 г. на Пасожжы. Стаянку назвалі Бердыжскай. 
Дакладнае датаванне паказала, што людзі тут жылі каля 23–24 тысяч гадоў 
назад.  

Бердыжцы мелі даволі разнастайны набор крамянёвых прылад працы і 
паляўнічай зброі – нажы розных тыпаў, кінжалы, разцы, скрабкі, пласцінкі з 
рэтушаваным краем. Аналагічнай тэхнікай вырабаў старажытных прылад і іх 
спецыфічных формаў валодалі многія плямены Цэнтральнай і Усходняй 
Еўропы, якія стварылі так званую вілендорфска-касцёнкаўскую культуру. 
Культуравызначальнымі прыладамі з'яўляюцца наканечнікі «з бакавой 
выемкай» і нажы «касцёнкаўскага тыпу». 

Як былі спланаваны стаянкі каля Бердыжа і ў Юравічах, даведацца 
немагчыма.Справа ў тым, што летнімі часамі адтайвалі верхнія пласты зямлі і 
пачыналі павольна спаўзаць па вечнай мерзлаце на ніжэйшыя ўчасткі. Разам з 
імі перамяшчаліся і рэшткі жытла, у выніку чаго касцяныя канструкцыі і 
агнішчы поўнасцю разбураліся.  

 
Фінальны палеаліт (14 – 10 тыс. гг. таму) 

Фінальны палеаліт датуецца перыядам 14 – 10 тыс. гг. таму. Гэта быў час 
паступовага адыходу ледніку на поўнач. Адступанне ледавіка не было 
паступовым, надараліся і зацяжныя пахаладанні. У новых умовах нязначнага 
пацяплення наступілі змены флоры і фауны. Знікла альбо адступіла на поўнач 
мамантавая фауна (маманты, валасатыя насарогі, інш.). Фінальны палеаліт – час 
панавання паўночнага аленя, які і стаў асноўным аб’ектам палявання 
старажытнага чалавека. Паўночныя алені – жывёлы міграцыйныя, якія летнім 
часам перамяшчаюцца да ўзбярэжжа Балтыкі, а зімой – на поўдзень, у раён 
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Палесся, Прыкарпацця і інш. Адпаведна за сваёй дабычай павінны былі 
перамяшчацца і паляўнічыя.  

Для сваіх стаянак людзі фінальнапалеалітычнага часу выбіралі сухія 
месцы на карэнным беразе або на ўчастках надпоймавых тэрас буйнейшых рэк. 
Адсутнасць на стаянках тоўстых культурных напластванняў, рэшткаў вялікіх 
доўгачасовых збудаванняў і невялікая колькасць знаходак сведчаць, што 
чалавечыя калектывы былі не толькі малалікімі, але і часта перамяшчаліся з 
месца на месца. Таму стаянкі былі пераважна месцамі іх кароткачасовага 
знаходжання. Плошчы паселішчаў былі невялікімі. Жытло будавалася з жэрдак, 
накрывалася, відавочна, карой або скурамі і было ў плане авальным або 
акруглым. Усе даследаваныя археолагамі збудаванні на 20-30 см. заглыбляліся 
ў зямлю. Навокал размяшчаліся агнішчы і гаспадарчыя ямы, у якіх, верагодна, 
захоўваліся харчовыя запасы.На добра захаваных стаянках пры раскопках 
выяўляюцца скапленні крамянёвых прылад працы і адыходаў іх вытворчасці.  

Фінальны палеаліт – эпоха, характэрная для вялікіх паўночнаеўрапейскіх 
раўнін. Для Беларусі гэта быў час новага яе засялення. Найбольш масавыя і 
міграцыйныя плыні міграцыі ішлі менавіта з тэрыторыі Цэнтральнай Еўропы.  

У гэты час у Еўропе фарміруюцца шматлікія археалагічныя культуры. 
Варта спыніцца на тых культурах, якія маюць дачыненне да тэрыторыі 
Беларусі.  

У фінальнапалеалітычны час на захад Беларусі пранікалі групы 
насельніцтва лінгбійскай і арэнсбургскай культур. 

Лінгбійская культура атрымала сваю назву па аднайменнай стаянцы ў 
Даніі. Лінгбійцы трапілі на Беларусь з Паўнёвай Прыбалтыкі. На тэрыторыі 
нашай краіны найбольш даследаванымі помнікамі гэтай з’яўляюцца стаянкі 
каля каля в. Кавальцы Гродзенскага раёна і пас. Краснасельскі Ваўкавыскага 
раёна. Астатнія лінгбійскія знаходкі прадстаўлены адзінкавымі прыладамі, 
галоўным чынам наканечнікамі стрэл. 

Крамянёвы інвентар лінгбійскага насельніцтва характарызуецца 
масіўнасцю форм і вузкім наборам прылад. Іх асноўным паляўнічым 
узбраеннем былі лук са стрэламі, наканечнікамі для якіх служылі масіўныя 
лістападобныя вастрыі з тоўстымі чаранкамі, падпраўленымі рэтушшу толькі са 
спінкі. Для іх крамянёвых прылад працы былі характэрны таксама сярэдзінныя 
разцы на масіўных адшчэпах, акруглыя скрабкі.  

Групы арэнсбургскага насельніцтва трапілі на захад Беларусі пазней за 
лінгбійскае. Для яго старажытнасцей характэрны больш разнастайны і некалькі 
драбнейшы крамянёвы інвентар. Больш дасканалымі сталі і наканечнікі стрэл. 

На паўднёвым захадзе і захадзе Беларусі адзначаюцца помнікі свідэрскай 
культуры. Культура названа па матэрыялах помніка Свідры Вельке, што на 
тэрыторыі Польшчы каля Варшавы. Помнікі гэтай культуры вядомы на 
шырокай тэрыторыі, уключаючы Польшчу, Літву, Украіну і 
Беларусь.Свідэрскае насельніцтва рабіла прылады на пласцінах, адбіваючы іх з 
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падоўжаных крамянёвых канкрэцый насустрач адна адной. Сярод паляўнічай 
зброі звяртаюць на сябе ўвагу доўгія лазалістай формы наканечнікі стрэл, 
нярэдка з выяўленымі чаранкамі, з дапамогай якіх яны замацоўваліся ў 
драўляных стрэлах. У іх інвентары было таксама шмат разнастайных 
пласцінчатых нажоў, разцоў, скрабкоў, праколак. Для апрацоўкі дрэва і 
разбірання туш дзічыны служылі крамянёвыя авальныя і са звужэннем на 
корпусе сякеры.  

Усходняя Беларусь у фінальным палеаліце была заселеная прадстаўнікамі 
грэнскай культуры, названай так па стаянцы каля в. Грэнск Чачэрскага раёна 
на Гомельшчыне. Грэнская культура была вылучана ў 60-ыя гады  ХХ ст. па 
матэрыялах стаянак, размешчаных у басейне р.Сож. Найбольш значныя 
паселішчы, пакінутыя імі, знойдзены на правабярэжжы Дняпра, а таксама на 
Смаленшчыне. У развіцці грэнскай культуры вылучаюць два этапы: ранні – 
фінальнапалеалітычны і позні – мезалітычны. Калі на раннім этапе гэтая 
культура толькі пачала фарміравацца і ў ёй праглядаліся рысы некалькіх 
папярэдніх культурных традыцый, то на познім – грэнская культура выступае 
як самастойная, самабытная супольнасць, якая характарызуецца вызначаным 
наборам крамнёвага інвентара і спецыфічнымі прыёмамі апрацоўкі крэменю. 

Асаблівасцю грэнскай культуры з'яўляецца наяўнасць у інвентары 
своеасаблівых асіметрычных наканечнікаў стрэл (грэнскі тып). Рабілі іх, як 
правіла, не на доўгіх правільна аграненых пласцінах, а на адшчэпах. 
Насельніцтва карысталася таксама разнастайнымі разцамі, якімі апрацоўвалі 
пераважна рог і костку, невялікімі скрабкамі, праколкамі і інш.  

 
Мезалiт (ІХ–VI тыс. гг. да н.э.) 

Прыкладна 10 тыс. гадоў таму (ці каля 9 тыс. гг. да н.э.) закончыўся 
леднiковы перыяд. Раставанне леднiка прывяло да значных змен прыроднага 
асяроддзя – рэзкага пацяплення. Флора і фауна Цэнтральнай, Усходняй Еўропы 
набыла сучасны выгляд. Паўночны алень міграваў на поўнач. Частка 
фіальнапалеатычнага насельніцтва мігравала за аб’ектам палявання, частка 
засталася на асвоеных тэрыторыях і была вымушана прастасоўвацца да новых 
умоў. З гэтага часу бярэ адлiк новая эпоха, якая атрымала назву мезалiт. 
Галоўнымі асаблівасцямі эпохі з’яўляюцца: 

1) распаўсюджанне лука i стрэл. 
2) распаўсюджанне ўкладышавай тэхнiкi. Яе сутнасць заключаецца ў 

наступным. У аснову прадмета, звычайна касцяную i драўляную, устаўлялi 
невялiкiя крамянёвыя пласцiнкi (мiкралiты) геаметрычнай формы i замацоўвалi 
iх вяжучым растворам i перавязкамi. Так атрымлiвалi састаўныя прылады 
(нажы, кiнжалы, сярпы), якiя былi больш зручныя для выкарыстання. 

3) распаўсюджанне рыбнай лоўлі. З’яўляюцца выгнуты рыбалоўны 
кручок i гарпун, рыбалоўныя сеткi. З гэтай эпохай звязваюць вынаходства 
чоўна i вясла. 
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4) у гэты час пачынаецца даместыкацыя (прыручэнне і развядзенне) 
жывёл. Першай жывелай, прыручанай чалавекам, быў сабака. Археалагiчныя 
дадзеныя сведчаць аб тым, што ў мезалiце сабака выкарыстоўваўся чалавекам у 
першаю чаргу як крынiца харчавання.  

Адыход ледавіка прывёў да з’яўлення новых вялізных незаселеных 
прастораў, і характэрнай рысай гэтага перыяду стала інтэнсіўнае іх засваенне 
чалавекам. Менавіта ў мезаліце была заселена асноўная частка тэрыторыі 
Беларусі. Людзі сяліліся на берагах рэк, займаючы ўжо не асобныя мясціны, а 
даволі вялікія адрэзкі рачных далін. Адным з галоўных патрабаванняў пры 
выбары месца жыхарства была блізкасць багатага рыбай вадаёма і радовішчаў 
крэменю, на якіх атрымлівалі сыравіну для вырабу прылад працы. Жытлом 
мезалітычных людзей былі даволі лёгкія збудаванні, аснову якіх складалі 
канструкцыі з жэрдак. Яны былі акруглыя ў плане дыяметрам каля 5 метраў або 
падпрамавугольныя. У месцах, багатых крамянёвай сыравінай, ствараліся 
спецыяльныя майстэрні, на якіх вялася крэмнеаапрацоўка. Тут сустракаецца 
мноства крамянёвых адыходаў. 

У мезалітычны час на тэрыторыі Еўропы адбываліся культурныя працэсы, 
якія адрозніваліся ад папярэдняй эпохі значна ўзросшай складанасцю. У эпоху 
мезалiту складаюцца некалькi культурных зон, якiя адрознiваюцца па характару 
крамянёвага iнвентару. Тэрыторыя Беларусi, вiдаць, уваходзiла ў адну 
культурна-гiстарычную зону з Прыбалтыкай, Польшчай, Волга-Окскiм 
памiжрэччам i некаторымi iншымi рэгiенамi. 

Адной з найбольш яскравых культур поўначы гэтай зоны з’яўляецца 
кундская культура ў Эстонii, якая атрымала назву па паселiшчу ў г. Кунда 
(Эстонія). Датуецца культура VIII-IV тыс. да н.э. Яе арэал – Прыбалтыка, 
поўнач Беларусі. 

Характэрнай асаблiвасцю гэтай культуры з’яўляецца перавага касцянога 
iнвентару над крамяневым. Гэты было выклiкана адсутнасцю якасных запасаў 
крамяневай сыравiны. З косцi выраблялi гарпуны, рыбалоўныя кручкi, матыкi, 
прадметы быту i ўпрыгожваннi. Знойдзены iнвентар сведчыць аб вялiкай ролi 
рыбалоўства ў гаспадарчай дзейнасцi носьбiтаў культуры. Вялiкi могiльнiк 
мезалiтычнай эпохi адкрыты ў Звейнiеке (Латвiя). Тут было знойдхзена звыш 
100 пахаванняў з трупапакладаннем. Усе шкiлеты пасыпаны вохрай. Разам з 
нябожчыкамi былi пакладзены касцяныя дзiды, кiнжалы, каменныя сякеры, 
амулеты з зубоў жывел. Адной з найбольш цiкавых знаходак з’яўляецца кiнжал 
з рога, ручка якога была зроблена ў выглядзе галавы лася. 

Крамянёвы інвентар. Кундскія паляўнічыя ўжывалі наканечнікі стрэл, 
разцы на спецыяльна зламаных пласцінках, пакарочаныя скрабкі. На ўвогуле 
бедных на крамянёвыя запасы тэрыторыях кундскае насельніцтва шырока 
выкарыстоўвала для вырабу прылад працы і зброі рог і костку. Майстраваліся 
рагавыя кінжалы, наканечнікі коп’яў і стрэл з пазамі, у якія ўстаўляліся 
апрацаваныя па краях дробныя пласцінкі – мікраліты. 
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Паходжанне. Большасць даследчыкаў лічыць, што кундская культурная 
супольнасць у значнай ступені сфарміравалася ў выніку міграцыі свідэрскіх 
плямён у Паўднёва-Усходнюю Прыбалтыку. Гістарычныя лёсы Кундскае 
насельніцтва як у Прыбалтыцы, так і на Беларусі праіснавала да канца мезаліту 
і стала асновай для мясцовай неалітычнай супольнасці. 

Паўднёвы ўсход Беларусі быў заселены носьбітамі кудлаеўскай 
культуры. Назва паходзіць ад стаянкі Кудлаеўка на Украіне. Арэал – 
тэрыторыя Украіны, паўднёвы ўсход Беларусі.  

Крамянёвы інвентар. Кудлаўскае насельніцтва ў цэлым карысталіся 
інвентаром, характэрным і для іншых мезалітычных плямён, аднак у іх ужытку 
былі і асаблівыя тыпы прылад – скошаныя крутой рэтушшу па краі адшчэпы, 
пласцінкі з затупленным рэтушшу краем. 

Паходжанне. Лічыцца, што кудлаеўская супольнасць сфарміравалася на 
аснове камарніцкай культуры, якая ў раннім мезаліце знаходзілася на тэрыторыі 
Польшчы. Гістарычныя лёсы – некаторыя даследчыкі мяркуюць, што на аснове 
кудлаеўскай культуры сфарміравалася днепра-данецкая культура неалітычнага 
часу. 

Ва ўсходніх, заходніх, паўднёвых раёнах Беларусі вядомыя помнікі 
яніславіцкай культуры. Назва пахозіць ад пахавання Яніславіца на тэрыторыі 
Польшчы. Арэал – тэрыторыя Польшчы, Паўночнай Украіны, Беларусі. 
Яніславіцкія стаянкі вядомыя на Дняпры, Прыпяці, у басейне Нёмана. 

Крамянёвы інвентар. Найбольш характэрнымі для яніславіцкіх 
крамянёвых вырабаў з’яўляюцца ланцэтападобныя вастрыі, якія найчасцей 
ужываліся як наканечнікі стрэл, доўгія трохвугольныя ўкладышы са стромкай 
краявой рэтушшу, мікраліты ў выглядзе трапецый. 

Паходжанне носьбітаў яніславіцкай культуры звязваецца з маглемозскім 
мезалітычным насельніцтвам Паўднёвай Прыбалтыкі. Яніславіцкае 
насельніцтва ў некаторых рэгіёнах і асабліва на перыферыі сваўго рассялення 
жыло ўпярэмешку з супольнасцямі іншых культур, уступаючы з імі ў розныя 
сферы ўзаемаадносін. Гістарычныя лёсы – удзел яніславіцкай культуры ў 
фарміраванні некаторых неалітычных культур Цэнтральнай і Усходняй Еўропы.   

Мастацтва мезаліту прадстаўлена 3 відамі: манументальнае мастацтва 
(наскальныя малюнкі), прыкладное мастацтва (арнамент і гравіроўка), дробная 
пластыка (скульптуркі людзей, жывёл і інш.). 1) Найбольш шматлікія 
наскальныя малюнкі мезаліту знойзены на Пірэнейскім паўвостраве і і 
Паўночнай Афрыцы. Па-ранейшаму сустракаюцца выявы жывёл, але, у 
адрозненне ад палеаліту, распаўсюджваюцца выявы людзей – паляўнічых, 
ваяроў і інш. Характэрнай рысай мезалітычнага мастацтва з’яляўецца 
схематызм малюнкаў. 2) Шырока прадстаўлена гравiроўка па касцi i каменю. 
Асноўныя элементы і матывы арнаменту – прамыя і хвалістыя лініі, зігзагі, 
сетка інш. 3) Для дробнай пластыкі характэрны тыя ж расы, што і для 
наскальных малюнкаў – схематызм, спрошчанасць і г.д. Як і ў палеаліце, 
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сустракаюцца скульптуркі людзей, але распаўсюджваюцца выявы жывёл, а 
таксама раснастайныя падвескі, бляшкі і г.д. Асноўны матэрыял для іх вырабу – 
камень, костка, бурштын.  

 
Неалiт (V–ІІІ тыс. да н.э.) 

Неалiт адпавялае цепламу i вiльготнаму клiматычнаму перыяду. У эпоху 
неалiту рассяленне людскiх калектываў адбывалася яшчэ iнтэнсiўней, чым у 
папярэднi час. Для гэтага перыяду характэрны радыкальныя змены ў 
матэрыяльнай і духоўнай культуры чалавека. Рассяленне людзей у розных 
прыродна-клiматыяных зонах прывяло да з’яўлення больш выразных 
адрозненняў у iнвентару, хатнiх пабудовах, пахавальным абрадзе, у формах 
гаспадаркi, якiя даюць магчымасць вылучэння розных неалiтычных культур.  

Галоўнымі асаблівасцямі эпохі з’яўляюцца  
1) Вытворчасць глiнянага посуду. Посуд ляпіўся рукамі з гліняных 

стужак: спецыяльна падрыхтаванае глiнянае цеста выцягвалі ў стужку, а потым 
накладалi яе па спiралi вiток за вiтком па форме будучага гаршка. Гаршкi часта 
ўпрыгожвалiся (арнаментаваліся): ямачнымi ўцiсканнямi, насечкамi, наколкамi, 
грабеньчатым штампам, прачэрчанымi лiнiямi і інш. Пры гэтым у кожнай 
культуры назіралася сваё спецыфічнае спалучэнне арнаментаў. Нарыхтоўку 
гаршка загладжвалi, прасушвалi i абпальвалi на вогнішчы.  

Неалітычныя пасудзiны звычайна мелi канiчную цi яйкападобную форму 
з вострым ці прыкругленым дном. 

2) У новы каменны век дасягнула росквіту апрацоўка крэменю.  
Крамянёвыя прылады ранняга неаліту былі яшчэ вельмі падобнымі па тыпу і 
тэхніцы вытворчасці да мезалітычных. Але час нёс пашырэнне асартыменту і 
ўдасканаленне тэхналогій: з’явіліся прылады з двухбаковай апрацоўкай 
рэтушшу, тэхніка шліфавання камня. У пазнейшыя перыяды неаліту 
распаўсюджанымі сталі шліфаваныя рубячыя прылады – сякеры (былі 
неабходныя для распрацоўкі будучага поля пры занятках земляробствам), 
цёслы і долаты (служылі пры вырабе чоўнаў).  

3) З’яўленне ткацтва, докаказам якога з’яўляюцца знаходкi праселкаў - 
глiняных кружкоў з адтулiнай, якiя надзявалi на верацяно. 

4) Распаўсюджанне вытворчай гаспадаркі (земляробства і 
жывёлагадоўлі). Вытворчая гаспадарка ўзнікла на Блiзкім Усходзе, Паўночнай 
Афрыцы, некаторых iншых рэгiенах. Спецыфічнай рысай неаліту на тэрыторыі 
Беларусі было параўнальна позняе ўспрыманне вытворчых форм гаспадарання. 

Адным з цэнтраў земляробства быў поўдзень Сярэдняй Азii, дзе ў VI 
тыс. да н.э. стварылася джэйтунская культура, якая часткова захоплiвала i 
Паўночны Iран. Для джэйтунскай культуры былi характэрны адкрытыя 
паселiшчы, якiя размяшчалiся на невялiкiх узвышшах паблiзу ад водных 
крынiц. Аб тым, што джэйтунцы былi земляробамi, сведчаць адбiткi зерняў 
пшанiцы i ячменю, якiя былi выяўлены ў абмазцы дамоў, а таксама 
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земляробчыя прылады працы: укладышавыя жатныя нажы, каменныя 
зерняцеркi, з дапамогаю якiх зерня расцiралi ў муку. Асноўныя прылады працы 
выраблялi з крэмня, радзей з косцi. Глiняны посуд прадстаўлены 
пласкадоннымi пасудзiнамi. Частка з iх афарбавана ў крэмавы цi чырвоны 
колер, зверху якога рудай фарбай нанасiўся арнамент у выглядзе вертыкальных 
хвалiстых лiнiй цi паўкружкаў. 

Адной з найбольш буйных культур Цэнтральнай Еўропы ў эпоху неалiту 
была культура лейкападобных кубкаў. Яна займала тэрыторыю ад Паўдневай 
Швецыi на поўначы да Маравii на поўднi. Яе храналагiчныя рамкi – сярэдзiна 
IV – пачатак II тыс. да н.э. Паселiшчы культуры неўмацаваныя. Жытлы 
прадстаўлены зямлянкамi, паўзямлянкамi i наземнымi пабудовамi слупавой 
канструкцыi. Могiльнiкi культуры – грунтовыя з iнгумацыяй. Сустракаюцца 
таксама мегалiтычныя пабудовы ў выглядзе прамавугольных цi трохвугольных 
у плане земляных насыпаў, якiя абкладзены ў аснове камянямi. Для культуры 
лейкападобных кубкаў быў характэрны вялiкi набор посуду: кубкі, 
амфарападобныя пасудзiны і інш. Прылады працы прадстаўлены каменнымi 
свiдраванымi i клiнападобнымi сякерамi, крамяневымi наканечнiкамi стрэл, 
дзiд, скрабкамi, нажамi, праколкамi. Крэмень для вырабу гэтых прадметаў 
здабываўся у шахтах, вялiкая колькасць якiх знаходзiлася ў раене 
Свентакшыцкiх гор, у прыватнасцi, у Кшэменках. Плямены культуры займалiся 
земляробствам i жывелагадоўляй. Вырошчвалi некалькi вiдаў пшанiцы, ячмень, 
гарох, лен. Сярод хатнiх жывел вядомы карова, свiння, козы i авечкi.  

У лесастэпавай і лясной зонах у неалiце пануючае значэнне па-
ранейшаму мелi прысвайваючыя формы гаспадаркi. 

Адной з буйных культур лесастэпу, якая аказала моцны ўплыў на 
суседзяў, у тым лiку i на насельнiкаў Паўдневай Беларусi, была днепра-
данецкая культура. Яе арэал ахоплiваў Сярэдняе Падняпроўе, правабярэжжа 
Дняпра да Бярэзіны, Ніжняя Прыпяць, Северскі Данец. На Беларусі 
насельніцтва днепра-данецкай культуры засяліла Усходняе Палессе. Датуецца 
яна V – сярэдзiнай III тыс. да н.э. 

 
Час існавання культуры – канец V – пачатак II тыс. да н.э.  
Помнікі. Паселішчы размяшчаліся невялікімі групамі ў далінах рэк. 

Жытло было наземным цi злегку паглыбленым у мацярыковую глебу. У цэнтры 
пабудоў знаходзiлiся адкрытыя вогнiшчы. Носьбiты днепра-данецкай культуры 
хавалi нябожчыкаў у грунтовых могiльнiках у выцягнутым становiшчы на спiне 
i пасыпалi iх вохрай. Больш раннiя пахаваннi часа пазбаўлены пахавальнага 
iнвентару. У канцы неалiту ўзнiкае звычай суправаджаць нябожчыкаў 
некаторым iнвентаром. На Беларусі могільнікі днепра-данецкай культуры не 
знойдзены. 

Крамянёвы інвентар. Высокага ўзроўню сярод насельніцтва днепра-
данецкай культуры дасягнула крэмнеапрацоўка. Ужываліся двухбаковая 
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аббіўка і рэтушоўка. Характэрнай была наяўнасць значнай колькасці мікралітаў. 
Крамянёвы інвентар уключаў разнастайныя наканечнікі стрэл, шматлікія 
скрабкі, шырокія і вузкія нажы, разцы, праколкі, цёслы, востраканечнікі.  

Кераміка. Посуд днепра-данецкага насельніцтва быў прадстаўлены 
вострадоннымі гаршкамі. Толькі ў самым канцы неаліту на Прыпяці з’явіліся 
пласкадонныя формы. Ляпіліся гаршкі з гліны з дамешкамі валакністых 
раслінных рэштак. Пад краем венцаў амаль заўсёды наносіўся пояс глыбокіх 
круглых ямак, астатняя паверхня аздаблялася грабеньчата-накольчатымі 
ўзорамі. У канцы існавання культуры на посудзе дадаткова з’явіліся адбіткі 
шнура і лінейнага штампа. Узоры на посудзе складаліся ў гарызантальныя 
зоны. На адным з гаршкоў з Юравіч была наколамі выгравіравана кампазіцыя з 
фігур чалавека і качкі. 

Гаспадарка. Сярод днепра-данецкага насельніцтва Украіны былі 
распаўсюджаны вытвараючыя формы гаспадаркі, на Беларусі ж пераважалі 
паляванне, рыбалоўства і збіральніцтва. Толькі ў познім неаліце прыкметнае 
месца тут пачалі займаць жывёлагадоўля і земляробства. 

Паходжанне. Дакладна не высветлена. Культура сфарміравалася ў 
Сярэднім Падняпроўі і на Северкім Данцы ў выніку развіцця 
познамезалітычных культур. Паступова культура распаўсюдзілася на ўсход 
Беларусі. Гістарычны лёс дакладна не вядомы. На поўднi ўжо ў сярэдзiне IV 
тыс. да н.э. яны былi выцiснуты цi асiмiляваны прышлымi стэпавымi пляменамi 
i толькi на поўначы, у прыватнасцi, у Беларускiм Палессi яны працягвалi 
iснаваць аж да пачатку II тыс. да н.э. – да бронзавага веку.  

Усходняя Беларусь была заселена носьбітамі верхнедняпроўскай 
культуры. Яе арэал – басейн верхняга цячэння Дняпра, Сажа. Час існавання 
культуры – канец V – пачатак II тыс. да н.э. Паселішчы размяшчаліся невялікімі 
групамі ў далінах рэк.  

Крамянёвы інвентар. На раннім этапе яшчэ захоўваўся шэраг адзнак 
папярэдняй эпохі. Так, насельніцтва працягвала ўжываць лістападобныя 
крамянёвыя наканечнікі стрэл, сярод прылад працы – вялікая колькасць 
разнастайных разцоў. З цягам часу ў крамянёвым інвентары верхнедняпроўцаў 
памяншалася колькасць скрабкоў і разцоў, павялічвалася – рубячых прылад, 
зробленых з масіўных адшчэпаў. Шырока распаўсюдзіліся трохвугольныя, 
ромбападобныя, міндалепадобныя наканечнікі стрэл з двухбаковай апрацоўкай 
паверхні.  

Кераміка. Першыя гаршкі былі таўстасценныя, са значнай колькасцю 
раслінных дамешак у цесце. Арнаменты – сціплыя: авальныя ямкавыя 
паглыбленні і адбіткі буйназубчастага грэбеня. Часам посуд не аздабляўся 
зусім. На познім этапе развіцця культуры пачалі вырабляць шыракагорлыя 
круглабокія вялікія гаршкі з дамешкамі пяску і дробнай жарствы ў цесце. 
Аздабляўся посуд адбіткамі грэбеня, ямкавымі паглыбленнямі, насечкамі і 
нарэзкамі. Арнамент складаўся з гарызантальных, дыяганальных, 
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зігзагападобных і кампазіцый у выглядзе шахматнай дошкі. Значна лепшым 
стаў абпал керамікі.  

Гаспадарка. Верхнедняпроўскае насельніцтва было даволі 
кансерватыўным, яно займалася выключна паляваннем, рыбалоўствам і 
збіральніцтвам. 

Паходжанне. Дакладна не высветлена. Верагодна, культура 
сфарміравалася ў выніку развіцця мясцовых познамезалітычных культур. 
Гістарычны лёс.  Носьбіты верхнедняпроўскай культуры дажываюць да 
бронзавага веку. Пад націскам новага насельніцтва – плямёнаў 
сярэднедняпроўскай культуры – частка верхнедняпроўцаў уходзіць на поўнач, а 
частка застаецца на месцы і паступова асімілюецца.  

Поўнач Беларусі займала нарвенская культура. Арэал. Асноўны масіў 
нарвенскіх плямёнаў займаў тэрыторыі Эстоніі і Латвіі, поўнач Беларусі 
складала паўднёвую частку арэала культуры. Яна ўключала Падзвінне без 
паўднёва-ўсходняй ускраіны, Нарачанскія азёры і верхняе цячэнне Віліі. Час 
існавання – IV тыс. да н.э.  

Паселішчы нарвенцаў размяшчаліся блізка каля вады, займаючы 
нязначныя ўзвышэнні пры вытоку рэчак з азёр, каля плыткіх зарослых 
узбярэжжаў вадаёмаў. У выніку некаторыя стаянкі аказаліся пазней 
затопленымі і затарфянелымі. На такіх паселішчах захаваліся не толькі 
мінеральныя, але і арганічныя рэшткі жыццядзейнасці чалавека.  

Прылады працы. Нарвенцы, што знаходзіліся на поўдзень ад Дзвіны, 
недалёка ад радовішчаў крэменю ў вярхоўях Віліі, шырока выкарыстоўвалі для 
прылад працы і зброі крэмень. Насельніцтва больш паўночных мясцін 
паспяхова замяняла яго рогам і косцю. Нарвенцы ўжывалі касцяныя біканічныя 
і іголкападобныянаканечнікі стрэл, кінжалы, сякеры і цёслы, рыбацкія кручкі і 
гарпуны, матыкі з ласінага рога (служылі для выкопвання каранёў ядомых 
дзікарослых раслін).  

Посуд. Вырабляліся пераважна шырокаадкрытыя вастрадонныя гаршкі з 
гліняных стужак. У фармовачную гліну дадавалі раслінныя рэшткі і 
дробнатоўчаныя ракавіны. Аздабляўся посуд на пачатку даволі сціпла – паясамі 
насечак, наколаў, грабеньчатымі адбіткамі і рыскамі, размешчанымі пераважна 
ўверсе. Абпал быў недасканалы, таму посуд быў крохкім і часта біўся. 
Пашкоджаныя гаршкі рамантаваліся шляхам накладання на трэшчыны бярэсты 
і сшывання праз прасвідраваныя адтуліны. У такім выглядзе яны не ўжываліся 
для прыгатавання ежы на агні, але заставаліся прыдатнымі для захоўвання 
сыпучых рэчываў.   

Паходжанне – ад мясцовага насельніцтва мезалітычнай кундскай 
культуры. Гістарычныя лёсы. У сярэдзіне III тысячагоддзя да н.э. у 
Прыбалтыку і часткова на поўнач Беларусі прыйшлі з-за Фінскай затокі 
плямёны культуры з тыповай грабеньчата-ямкавай керамікай. Нешматлікае 
прышлае насельніцтва было асімілявана нарвенцамі. Аднак пад яго ўплывам 
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мясцовае насельніцтва пачало ляпіць посуд са скошанымі і патоўшчанымі 
краямі венцаў, у арнаментацыі з’явіліся паясы глыбокіх круглых ямак і 
ромбападобных фігур.  

Заходняя Беларусь была заселена носьбітамі нёманскай культуры. Арэал 
– басейн Нёмана і Верхняй Прыпяці. Час існавання культуры – канец V – 
пачатак II тыс. да н.э.  

Паселішчы размяшчаліся на мысах рачных тэрас і дастаткова высокіх 
дзюнах поплаву, што не затапляліся паводкамі. У найбольш зручных для 
рыбалоўства мясцінах, каля старыц і затокаў, стаянкі ўтваралі гнёзды, што 
налічвалі часам да 10 помнікаў. Паміж такімі густазаселенымі тэрыторыямі 
знаходзіліся пустэльныя зоны з адзінкавымі паселішчамі.  

Крамянёвы інвентар. На раннім этапе неаліту з’явіліся трохвугольныя 
наканечнікі стрэл. Сякеры мелі асіметрычныя профілі, іх лёзы часта 
фармаваліся архаічным бакавым сколам. Крамянёвы інвентар насельніцтва 
нёманскай культуры меў выразнае падабенства з мясцовымі матэрыяламі 
мезалітычнай эпохі.  

Кераміка. У раннім неаліце носьбіты нёманскай культуры карысталіся 
слаба абпаленымі вострадоннымі пасудзінамі, злепленымі з гліны з дамешкамі 
валакністых раслінных рэшткаў. Рана ў якасці абястлушчвальніка ў гліне пачалі 
выкарыстоўваць шамот (трушчаныя чарапкі пашкоджанага і непрыдатнага для 
выкарыстання посуду). Паверхня гаршкоў аздаблялася сціпла і, пераважна, ў 
верхняй частцы: пад краем венцаў прысутнічаў абавязковы пояс з глыбокіх 
круглых ямак, паясы з грабеньчатых адбіткаў, наколаў, насечак.  

Гаспадарка. Пра важную ролю рыбалоўства ў гаспадарцы нёманскага 
неалітычнага насельніцтва сведчыць размяшчэнне паселішчаў на асабліва 
рыбных участках рачных далін. Асноўнымі рыбацкімі снасцямі былі не сеткі, 
больш прыдатныя для шырокіх узбярэжжаў азёр, а розныя лавушкі-пасткі з 
прутоў або жэрдак з нацягнутымі невялікімі сеткавымі палотнамі.  

Паходжанне. Дакладна не высветлена. Гістарычны лёс дакладна не 
вядомы. Нёманская культура праіснавала да бронзавага веку. У ІІІ тыс. да н.э. 
яе носьбіты адчувалі ўздзеянне з боку мігрантаў, якія прыйшлі на тэрыторыю 
Панямоння.  

Найбольшае значэнне меў прыход насельніцтва культуры 
шарападобных амфар. Назва культуры паходзіць ад характэрнага тыпу посуду 
– амфары з шарападобным тулавам і прылепленымі вушкамі. 

Арэал – ад Одэра і Эльбы на захадзе да Падняпроўя на ўсходзе. На 
тэрыторыі Беларусі помнікі культуры вядомы на Панямонні. Час існавання на 
Беларусі – другая чвэрць ІІІ тыс. да н.э. 

Помнікі. Найбольш характэрным тыпам паселішчаў з’яўляюцца сезонныя 
стаянкі. На Беларусі яны не вывучаліся. Самай даследаванай катэгорыяй 
помнікаў з’яўляюцца пахаванні. Сваіх нябожчыкаў носьбіты культуры 
шарападобных амфар хавалі на невялікіх могільніках у неглыбокіх ямах, 
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абкладзеных камянямі. Адзін з найбольш значных могільнікаў культуры 
выяўлены ў Сярэднім Пароссі на тэрыторыі Краснасельскіх шахтаў. Адна 
магіла захавалася амаль поўнасцю. У ёй знаходзілася рытуальнае пахаванне 
свойскай жывёлы – дзевяці быкоў, двух авечак або коз, частак свінні і каня. 
Жывёліны былі забітыя ўдарам у лоб, адзін з быкоў – двума стрэламі, 
наканечнікі якіх былі знойдзены сярод костак грудной клеткі. У суседняй 
магіле знаходзіліся і паўабпаленыя чалавечыя косткі і амфара. 

Гаспадарка. Насельніцтва займалася жывёлагадоўляй і земляробствам. 
Аснову статка складала буйная рагатая жывёла, свінні. Сярод зернявых культур 
вядомы пшаніца і ячмень. Шарападобнікі валодалі таямніцамі здабычы 
крэменю ў падземных выпрацоўках. Яны сталі першымі шахцёрамі на Беларусі 
(на Краснасельскіх шахтах). 

Гістарычны лёс Культура шарападобных амфар аказала моцы ўплыў на 
культуры позняга неаліту на тэрыторыі Беларусі. 

Найбольш верагодна, па сваёй носьбіты культуры былі індаеўрапейцамі.  
 
Нераўнамернае развiцце неалітычнага насельніцтва ў розных рэгіёнах 

знайшло свае адлюстраванне i ў сферы iдэалогii i мастацтва. Так, калi ў 
земляробчых культурах Пярэдняй Азii, Егiпта i Мiжземнамор’я ўжо iснавала 
вера ў памiраючае i адроджанае бажаство, то ў лясной паласе Еўразii рэлiгiйныя 
вераваннi ўсе яшчэ вызначалiся паляўнiча-рыбавалецкiм укладам. Гэтыя 
погляды былi ажыццяўлены ў розных творах мастацтва, найбольш яскравым з 
якiх з’яўляюцца петроглiфы (наскальныя малюнкi) i скульптуркi людзей i 
жывел. Лічыцца, што наскальныя малюнкi былi цесна звязаны з магiяй, а 
таксама з вытворчай дзейнасцю людзей. 

 
 

ЭНЕАЛІТ І БРОНЗАВЫ ВЕК  
Бронзавы век – эпоха ў развіцці культуры чалавецтва, калі ўзніклі і 

актыўна распаўсюджваліся металургія, апрацоўка, выкарыстанне бронзы 
(сплавы медзі з іншымі металамі) і вырабаў з яе. Першыя металічныя вырабы, 
як правіла, ужываліся разам з меднымі, крамянёвымі і каменнымі. 

Каляровая металургiя прайшла ў сваiм развiццi 4 этапы: 1) 
выкарыстанне самароднай медзi, якую, напэўна, лiчылi каменем i адпаведна 
спрабавалi апрацоўваць з дапамогаю абiўкi. Так з’явiлася халоднае каванне. 2) 
плаўка медзi i адлiўка з яе найпрасцейшых вырабаў адкрытых формах. 3) 
выплаўка медзi з руды. З’яўляецца лiццё ў раздымных двухбаковых формах. 4) 
з’яўляюцца сплавы на меднай аснове цi ўласна бронза.  

Некаторыя даследчыкі першыя тры этапы аб’ядноўваюць у энеалiт альбо 
меднакаменны век (ад грэч “энэус” – медзь і “лiтас” – камень). Чацвёрты этап 
супадае з бронзавым векам. 
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Энеаліт 
Найбольш старажытныя металiчныя вырабы былi выраблены з чыстай 

медзi. Яны ўзнiклi ў вобласцi, якая ляжыць у Турцыi i Iране, i датуюцца VIII -  
VII тыс. да н.э. Тут на паселiшчах Чатал-Уюк i Чэйюню-тэпесi знойдзены 
найбольш старажытныя вырабы з медзi: праколкi, шылы, пацеркi. У Еўропе 
першыя металiчныя рэчы з’яўляюцца пазней, на рубяжы V–IV тыс. да н.э. 
Найбольш значным з’яўлялася Балкана-Карпацкiм месцазнаходжанне меднай 
руды.  

У энеалiце адбываюцца далейшыя змены ў гаспадарчай дзейнасцi 
людзей. Вытворчыя формы гаспадаркi атрымлiваюць шырокае 
распаўсюджанне. Удасканальваюцца земляробчыя прылады працы. Развiцце 
металаапрацоўкі садзейнічала пашырэнню мiжпляменннага абмену. 
Складаюцца вельмi працяглыя гандлевыя шляхi. Можа быць таму менавiта ў 
энеалiце адбываецца адно з найвялiкшых адкрыццяў чалавецтва – вынаходка 
кола. Грунтоўныя змены назiраюцца i ў грамадскiх адносiнах. Пачынаючы з 
энеалiту, надыходзiць час патрыярхату, якi быў абумоўлены аддзяленнем 
жывелагадоўлi.  

Адной з самых яскравых культур энеалітычнага часу з’яўляецца 
трыпольская культура, якая атрымала назву ад с. Трыполле Кiеўскай вобл. 
Яна ахоплiвала вялiзную тэрыторыю, якая ўключала ў сябе Малдавiю, частку 
Румынii i Правабярэжную Украiну. Храналагiчныя рамкi трыпольскай 
культуры – канец V–III тыс. да н.э.  

На раннiм этапе (канец V – сярэдзiна IV тыс. да н.э.) трыпольскiя 
паселiшчы размяшчалiся па краях тэрасы рэк. Яны неўмацаваныя, аднак часам з 
напольнага боку баранiлiся iрвом. Пабудовы былi двух тыпаў: зямлянкi i 
наземныя глiнабiтныя хаты. Аснову сцен жытла складаў пляцень, якi быў 
абмазаны глiнай. Пабудовы складалiся з аднаго ці двух памяшканняў, у якiх 
знаходзiлiся купальная печ цi адкрыты ачаг. У некаторых рэгiенах пабудовы 
былi двухпавярховымi. Пазней (у другой палове IV тыс. да н.э.) з’явіліся 
паселішчы, умацаваныя землянымi валамi i рвамi. Жытлы на паселiшчах часта 
размяшчалiся канцэнтрычнымi коламi. Свабодная ў цэнтры плошча 
выкарыстоўвалася ў якасцi загону для жывелы. 

Вядомы грунтовыя могiльнiкi i курганы. Пахаванні сустракаюцца і на 
паселішчах.   

Прылады працы. Вырабляліся з пераважна крэмня, сланца, косцi i рога. 
Часта сустракаюцца крамянёвыя скрабкі, скоблi для апрацоўкi дрэва, сверлы i 
праколкi, укладышы сярпоў. Сланцавыя прылады выкарыстоўвалiся для працы 
па дрэву (сякеры, цесла, долаты, стамескi), а таксама пры сельскагаспадарчых 
працах у якасцi матык. Касцяныя вырабы – шылы, гарпуны, кручкi, матыкi. 
Зброя прадстаўлена каменнымі сякерамі. Медныя вырабы нешматлiкiя. Гэта – 
прылады працы: шылы, рыбалоўныя кручкi, долаты, зубiлы; упрыгожваннi: 
пярсцёнак, пацерка, дзiцячы бранзалет.  
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Керамiка падраздзяляецца на тры групы: кухонную, сталовую i 
парадную. Кухонны посуд выкарыстоўваўся для захавання прыпасаў i 
гатавання ежы. Гэта былi гаршкi, талеркi на паддоне, мiскi. Арнаментацыя 
гэтай керамiкi бедная (наколкі, насечкі). Сталовы посуд выраблены значна 
лепей. Сустракаюцца акруглыя цi баканiчныя гаршкi, вялiкiя збанападобныя 
пасудзiны, кубкi, чарпакi. Парадны посуд заўседы загладжаны, часта 
заглянцаваны. Значную частку пасудзiн гэтай групы складаюць талеркі, 
грушападобныя гаршкi, радзей вазы. Большасць пасудзiн арнаментавана ўзорам 
у выглядзе стужак, пятлi цi спiралi. Акрамя таго, вядома керамiка, упрыгожаная 
размалеўкай. Размалеўка нанасiлася на сырой пасудзiне трыма фарбамi: белай 
(крэйда), чырвонай (вохра) i чорнай (сажа). Найбольш тыповым быў арнамент у 
выглядзе спiралей.  

Гаспадарка. Аснову заняткаў насельніцтва складала земляробства і 
жывёлагадоўля. Землю апрацоўвалi з дапамогай матык. Вырошчвалi збожжавыя 
(пшанiца, ячмень, проса), бабовыя. Iстотную ролю iграла i жывелагадоўля. 
Разводзілі дробную і буйную рагатую жывёлу, свіней. Былі вядомы ткацтва, 
каляровая металургiя (халодная коўка, ліццё з выкарыстаннем адкрытых форм). 

Мастацтва прадстаўлена вялiкай колькасцю жаночых глiняных 
статуэтак, фігурак жывёл, якiя з’яўляліся прадметамi культа. У глiне фiгурак 
сустракаюцца зярняты, што звячайна для прадметаў, звязаных з культам 
уродлiвасцi. 

 
Бронзавы век 

Бронзавы век наступае тады, калi людзi навучылiся атрымлiваць сплавы 
на меднай аснове. Бронза атрымлiвалася ў вынiку сплаўкi медзi з цынкам цi 
волавам. Найлепшымі прапорцыямі лічацца суадносіны – 90% медзі і 10% 
волава. Бронза мае шэраг пераваг: 1) бронзавыя прылады больш цвёрдыя і 
вострыя, чым медныя; 2) тэмпература плаўлення бронзы ніжэйшая, чым медзі, 
і, адпаведна, гэта аблягчае выраб бронзавых прыладаў. Вытворчасць бронзавых 
рэчаў валася з дапамогай лiцця. Ліцейныя формы, тыглі (тоўстасценныя 
плавільныя пасудзіны), лыжкі для ліцця расплаўленага металу – частыя 
знаходкі на помніках, асабліва позняга бронзавага веку. 

Бронза давала вялiкiя магчымасцi для стварэння новых форм прылад. 
Аднак людзi не адразу скарысталi гэтыя магчымасцi. Найбольш раннiя 
металiчныя прылады па сваей форме нагадвалi каменныя. Такiмi былi першыя 
медныя i бронзавыя сякеры. Пазней удасканальваюцца формы дзiд, кiнжалаў, 
баявых сякер.  

У бронзавым веку паглыбляўся працэс нераўнамернага развiцця 
грамадства, развiваўся абмен памiж насельнiцтвам асобных тэрыторый. 
Удасканальваліся сродкi зносiн.  

У стэпавай зоне Еўропы ў эпоху бронзы пражывалi плямены ямнай 
культурна-гiстарычнай супольнасцi, якая аказала моцны ўплыў на развiцце 
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плямен Усходняй i часткова Цэнтральнай Еўропы. Датуецца ямная супольнасць 
сярэдзiнай III – пачаткам II тыс. да н.э. Яна займала вялiзную тэрыторыю ад 
Паўдневага Прыўралля на ўсходзе да Балкан на захадзе.  

Назва паходзіць ад характэрнай рысы пахаванняў: пад вялiкiм земляным 
курганным насыпам знаходзілася яма, у якой хавалi нябожчыка. Шкiлеты 
знаходзiлiся ў скурчаным становiшчы на баку. Раннiя пахаваннi звычайна  
пасыпаныя вохрай. Пахавальны iнвентар даволi сцiплы. Сустракаюцца 
крамяневыя стрэлы, нажы, скрабкi, касцяныя шылы, кручкi, гарпуны, булаўкi, 
пацеркi. Глiняны посуд мае кругладонную цi яйкападобную форму. Пераважае 
грабеньчаты цi шнутравы арнамент, якiя нанасiўся гарызантальнымi паясамi. 
Медных вырабаў мала. Гэта – шылы, нажы. 

Паселiшчы старажытнаямнай супольнасцi нешматлікія. На раннім этапе 
існавання культуры паселішчы неўмацаваныя, на познiм этапе з’яўляюцца 
буйныя, часта моцна ўмацаваныя паселiшчы. Жытлы – глiнабiтныя паўзямлянкi 
i наземныя дамы.  

Гаспадарка старажытных плямен была жывелагадоўчай. У стэпавых 
раенах у статку пераважалi конi i авечкi. На паселiшчах ямнай супольнасцi 
знойдзены матыкi, зерняцеркi, церачнiкi, крамяневыя сярпы, аднак 
земляробства ўступала па ўдзельнай вазе жывелагадоўлi.  

Гістарычныя лёсы. На познiм этапе плямены ямнай супольнасцi 
пачынаюць адцiскiваць сваiх суседзяў-земляробаў. На захадзе яны даходзяць да 
нiжняга Дуная, паўночна-усходняй Балгарыi i нават Венгрыi. Па ходу свайго 
рассялення старажытнаямныя плямены сутыкалiся з перадавымi цэнтрамi i 
садзейнiчалi распаўсюджанню найбольш важных дасягненняў. 

На змену ямнай культурна-гiстарычнай супольнасцi прыйшла 
катакомбная культурна-гістарычная супольнасць, якая датуецца 2000–1600 
гг. да н.э. Яна займала значную тэрыторыю ад Дняпра да Волгi. Назву культуры 
далi сваеасаблiвыя пахаванні. Нябожчыкаў хавалi не проста ў ямах, як ямныя 
плямены, а ў спецыяльных выступах (катакомбах), якiя iшлi ў бок ад сценкi 
ямы. Дно катакомбы пакрывалi вохрай, фарбай, цi высцiлалi чаротам. Шкiлеты 
ляжалi ў скурчаным стане.Разам з нябожчыкам клалi посуд, упрыгожваннi, 
прылады працы, зброю. 

Паселiшчы неўмацаваныя, размяшчаліся ў пойме рэк. Жытлы –наземныя 
пабудовы і паўзямлянкі.  

Прылады працы. Большасць iнвентару выраблялiся з крэменю i каменю. 
Гэта – наканечнікі стрэл i дроцiкаў, скрабкi, нажы, каменныя свiдраваннi 
сякеры. Шмат прадметаў з бронзы: лiстападобныя нажы, сякеры, шылы, 
упрыгожваннi. Лiцейная справа была мясцовай. 

Кераміка. Асноўны тып посуду – гаршкi з плоскiм дном, 
арнаментаваныя адбiткамi кручанай вяроўкi, грабеньчатым штампам, ямкамi, 
наколамi i г.д., якiя складаюць кампазiцыi ў выглядзе зiгзагаў, трохвугольнiкаў, 
аднак больш за ўсе былi папулярныя колы i спiралi. Яны адлюстроўвалi 
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касмiчныя ўяуленнi носiбiтаў катакомбнай культурна-гiстарычнай супольнасцi 
аб сонечным бажастве. 

Гаспадарка. Аснову гаспадаркi складала жывелагадоўля. Гадавалі 
дробную і буйную рагатую жывёлу, каня. Земляробства пацвяржаецца 
знаходкамi зерняў проса, каменнымi матыкамi, крамянёвымi сярпамi. 

Бронзавы век Беларусі вывучаны параўнальна слаба. Згодна з 
сучаснымі ўяўленнямі, на тэрыторыі Беларусі медныя і бронзавыя вырабы 
пачынаюць выкарыстоўвацца ў канцы ІІІ тыс. да н.э. Заканчэнне бронзавага 
веку прыпадае на канец ІІ тыс. да н.э. – пачатак І тыс. да н.э. Спецыфіка 
бронзавага веку Беларусі заключаецца ў тым, што металічных вырабаў было 
вельмі мала (на нашай тэрыторыі няма радовішчаў металу), і асноўнай 
сыравінай для вырабу прыладаў працы па-ранейшаму заставаліся крэмень, 
камень, костка.  

У познім неаліце – пачатковым перыядзе бронзавага веку тэрыторыя 
Беларусі ўваходзіць у зону распаўсюджання кола культуры шнуравой керамікі, 
у раннім бронзавым веку – у арэал культуры тшцінецкага культурнага кола, у 
познім бронзавым веку (найменш даследаваным перыядзе) – лебядоўскай 
культуры і лужыцкай культуры. . 

Кола культуры шнуравой керамікі – культуры і культурныя 
комплексы, якія існавалі на прасторах Еўропы ад Рэйна на захадзе да Верхняга 
Паволжа на ўсходзе і ад Скандынавіі на поўначы да Сярэдняга Падняпроўя на 
поўдні. Назва ўзнiкла ад звычая арментаваць посуд адбiткам шнура. 
“Шнуравікі” былі індаўрапейцамі.  

Асобныя “шнуравыя” культурныя комплексы адзначаюцца і на тэрыторыі 
Беларусі, найбольш вывучанай з якіх з’яўляецца сярэднедняпроўская 
культура. Назва паходзіць ад тэрыторыі распаўсюджання культуры.  

Арэал – Верхняе і Сярэдняе Падняпроўе, асобныя помнікі адзначаюцца ў 
Падзесенні, Падзвінні, Заходнім Палессі і Верхнім Панямонні. Час існавання 
культуры – каля 2500 – 1700 гг. да н.э. 

Паселішчы размяшчался на поймавых узвышшах, па краі тэрас рэк. На 
некаторых помніках (Завале, Ксяндзова Гара) выяўлены рэшткі наземных 
слупавых жытлаў з ямамі-ангіншчамі. Вядомы таксама заглыбленыя ў зямлю 
будынкі з ямамі-агнішчамі каля сцяны альбо ў цэнтры (паселішча Струмень-
Лоша). На паселішчах знаходзяць кераміку, крамянёвыя і каменныя вырабы. 

Пахавальныя помнікі вывучаны лепш за паселішчы. Насельніцтва 
сярэднедняпроўскай культуры здзяйсняла пахаванні ў курганных і грунтовых 
пахаваннях. Курганы прадстаўляюць сабой паўсферычныя насыпы вышынёй да 
3 м. Некаторыя насыпы абводзіліся кругавымі ровікамі. Пахаванні знаходзяцца 
ў ямах. Пахавальны абрад у курганах – выключна трупапакладанне ў 
скурчаным стане. Побач з пахаваннямі часта выяўляюць вуголле, якое сведчаць 
аб паленні вогнішчаў і прынясенні жывёльных і рэчавых ахвяр. Самая буйная 
курганная група сярэднедняпроўскай культуры ў Беларусі знаходзіцца каля в. 
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Ходасавічы Рагачоўскага раёна. Грунтовыя пахаванні здзяйсняліся па абраду і 
трупапакладання, і трупаспалення. Найбольш вядомыя грунтовыя могільнікі 
адзначаюцца каля в. Страліца Веткаўскага раёна і Прорва Рагачоўскага раёна. 
Як правіла, пахавальны інвентар вельмі багаты. У яго склад уваходзіў посуд, 
крамянёвыя вырабы (сякеры, наканечнікі стрэл, дроцікаў, дзідаў, скрабкі, нажы 
і г.д.), каменныя вырабы (сякеры, шліфавальныя пліткі),радзей – бурштыновыя 
падвескі, фаянсавая і шкляная пацеркі, металічныя рэчы (сякеры, наканечнікі 
дзідаў, шылы, нажы і г.д.). У пахаваннях часта знаходзяць косткі жывёл.  

Кераміка прадстаўлена разнастайнымі тыпамі – гаршкі, кубкі, міскі, 
банкі, амфары. Сярод керамікі пераважаюць гаршкі з акруглым тулавам і дном, 
радзей плоскім дном. Посуд багата ўпрыгожаны – насечкамі, уцісканнямі, 
адбіткамі шнура, наразнымі лініямі і г.д. Найбольш тыповы для 
сярэднедняпроўскай культуры т.зв. “паркетны арнамент” – гарызантальныя 
пасы заштрыхаваных трохвугольнікаў са злучанымі бакамі. 

Прылады працы і зброя. Пераважная большасць прыладаў выраблена з 
каменя і крэмня. З каменя выраблялі свідраваныя сякеры, пліты для 
шліфавання, з крэмня – сякеры, наканечнікі стрэл, дроцікаў, дзідаў, скрабкі, 
нажы. Металічныя вырабы рэдкія. Яны прадстаўлены сякерамі, наканечнікамі 
дзідаў, шыламі, нажамі. Большасць вырабаў паходзіць з Паўночнага Каўказа. 
Частка прыладаў выраблена з прыкарпацкай медзі. 

Упрыгожанні і дэталі вопраткі. У пахаваннях былі знойдзены 
бурштыновыя падвескі – прыбалтыйскі імпарт; фаянсавая пацерка егіпецкага 
паходжання і шкляная пацерка сірыйскага паходжання. Насельніцтва 
карысталіся нагруднымі ўпрыгожваннямі – лунніцамі (металічнымі 
ўпрыгожаннямі ў выглядзе паўмесяца), падвескамі з прасвідраваных іклаў.  

Гаспадарка. Насельніцтва займалася жывёлагадоўляй і сельскай 
гаспадаркай. Аснову статка складала дробная і буйная рагатая жывёла, свінні, 
коні. Аб існаванні земляробства сведчаць знаходкі зерняцёрак, адбіткі пшаніцы 
на посудзе. Рыбалоўства, збіральніцтва, паляванне мелі другаснае значэнне. 
Насельніцтва палявала на птушак, бабра, балотную чарапаху, дзікоў. Знойдзены 
косткі шчупакоў.  

Праблема паходжання дакладна не вырашана. Гістарычныя лёсы. 
Культура знікла з распаўсюджаннем традыцый тшцінецкага культурнага кола.  

У позні неаліце – бронзавым веку на тэрыторыі Паўночнай Беларусі 
існавала паўночнабеларуская культура, якая спалучае мясцовыя рысы і рысы 
культуры шнуравой керамікі. 

Арэал – Паўночная Беларусь, частка Пскоўскай і Смаленскай абласцей 
Расіі, поўдзень Латвіі. Час існавання – сярэдзіна ІІІ – сярэдзіна ІІ тыс. да н.э. 

Паселішчы былі неўмацаванымі, размяшчался на поймавых узвышшах, па 
краі тэрас рэк. Жытлы выцягнутыя наземныя, яны будаваліся з лёгкіх 
драўляных жэрдак і тоўстых слупоў. Падлога складалася з выкладак галля, 
засланых пластамі кары. Пахаванні невядомыя.  
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Кераміка. Вострадонныя, на позніх этапах культуры – плоскадонныя 
пасудзіны з дамешкамі тоўчаных ракавін. Гэта розных памераў гаршкі, міскі, 
кубкі. Яны ўрпыгожваліся насечкамі, разнастайнымі адбіткамі штампаў.ю 
адбіткамі шнура.  

Прылады працы і зброя. Вырабляліся з крэменю, каменю, косткі, рога, 
дрэва. Часта сустракаюцца наканечнікі стрэл, дзідаў, разнастьайныя праколкі, 
скрабкі, матыкі, гарпуны, сякеры, цёрачнікі і інш. Пад канец існавання 
культуры з’яўляюцца вырабы з мезді і бронзы – шылы, сякеры. 

Упрыгожанні і дэталі вопраткі. Яны вырабляліся з косткі, рогу, зубоў 
жывёл і людзей, бурштыну. Гэта падвескі, пранізкі, гузікі. Знойдзены таксама 
прадметы мастацтва: статуэткі людзей, звяроў, птушак, змей, музычныя 
інструменты (флейта). 

Гаспадарка. Носьбіты паўночнабеларускай культуры займаліся 
паляваннем, рыбалоўствам, збіральніцтвам, земляробствам і жывёлагадоўляй.  

Праблема паходжання. Культура сфарміравалася на мясцовай аснове ў 
выніку з’яўлення мігрантаў – носьбітаў верхнедняпроўскай культуры. Значнае 
ўздзеянне на развіцццё культуры аказала сярэднедняпроўская культура. 
Гістарычныя лёсы дакладана не высветлены.  

Тшцінецкае культурнае кола – агульнасць помнікаў, якая існавала ў 
эпоху бронзы на тэрыторыі Цэнтральна-Ўсходняй Еўропы. У склад гэтага 
культурнага кола ўваходзяць некалькі археалагічных культур, у арэал 2 з якіх 
уваходзіла сучасная тэрыторыя Беларусі.  

Назва паходзіць ад паселішча каля в. Тшцінец на тэрыторыі Польшчы. 
Арэал культуры – Польшча, Україна, на Беларусі помнікі вядлмы на Палессі, 
Падняпроўі, Панямонні. Час існавання – каля 1700 гг. да н.э. – канец ІІ тыс. да 
н.э. 

Паселішчы размяшчаліся на ўскраінах тэрас і на ўзвышшах у поймах рэк. 
Вядомы стабільныя доўгатэрміновыя паселішчы, а таксама часовыя стаянкі 
(выкарыстоўваліся на працягу сезону, кароткатэрміновага знаходжання і г.д.). 
Жытлы былі прамавугольнымі наземнымі, заглыбленымі ў зямлю. Вядомы 
гаспадарчыя ямы. Пахаванні. Вядомы грунтовыя пахаванні па абраду 
трупаспалення. Пахавальны інвентар бедны – адзінкавыя пасудзіны, 
крамянёвыя наканечнікі стрэл.  

Кераміка. Гаршкі з патоўшчаным венцам, выпуклым тулавам i вузкім 
дном. Знойдзены таксама міскі, посуд накшталт друшлякоў. Арнаментацыя на 
кераміцы складалася з пракрэсленых ліній, насечак, рысачак, ружанцавых, 
зубчатых адбіткаў, наколаў, ямак, «вусеняў», лінейнага штампа, шнуравых 
арнаментаў, адбіткаў трубчатай сцяблінай, кропкавых наколаў, валікападобных 
патаўшчэнняў.  

Прылады працы і зброя. Найбольш характэрныя – крамянёвыя 
чаранковыя наканечнікі стрэл з двухбаковай апрацоўкай і крамянёвыя сярпы, 
апрацаваныя з двух бакоў. Вядомы крамянёвыя нажы, шліфаваныя сякеры, 
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наканечнікі дроцікаў. Магчыма, некаторыя крамянёвыя прылады ці 
высакаякасная сыравіна для ix вырабу маглі трапляць на тэрыторыю Беларусі з 
Валыні. З каменя выраблялі зерняцёркі, сякеры. Выкарыстоўваліся бронзавыя 
сякеры.  

Гаспадарка. Асноўнымі заняткамі тшцінецкага насельніцтва былі 
земляробства i жывёлагадоўля. Было вядмае ткацтва, аб чым сведчаць знаходкі 
прасліц. Яны мелі своеааблівыя абрысы – са шматлікімі выступамі, у сувяз і 
чым іх называюць “рагатымі”.  

Праблема паходжання на тэрыторыі Беларусі. Тшцінецкія традыцыі, якія 
першапачаткова склаліся тэрыторыі Цэнтральна-Ўсходняй Еўропы, паступова 
распаўсюджваліся і на тэрыторыю сучаснай Беларусі і ўспрымаліся мясцовым 
насельніцтвам. Гістарычныя лёсы. Дакладна не вызначаны.   

Вялiкi ўплыў на плямены Цэнтральнай i ўсходняй Еўропы аказала ў 
канцы эпохi бронзы i ў пачатку жалезнага веку лужыцкая культура, якая 
склалася ў памiжрэччы Эльбы i Вiслы каля 1200 г. да н.э. на падставе 
тшынецкай i лужыцкай культур. У далейшым яе арэал паступова пашыраўся, 
дасягнуў Беларускага Палесся i Валынi. 

Паселішчы. На раннiм этапе былi характэрныя пераважна неўмацаваныя 
паселiшчы. У самым канцы эпохi бронзы, а галоўным чынам у пачатку 
жалезнага веку, у лужыцкiх пляменаў паяўляюцца гарадзiшчы, якiя 
размяшчалiся на мысах цi на пагорках-астанцах. Жытлы былi наземнымi 
слупавай канструкцыi.  

Найбольш поўна вывучана Бiскупiнскае гарадзiшча, якое датуецца 550 – 
400 гг. да н.э. Яно размяшчалася на востраве, умацаваным па краях некалькiмi 
радамi нахiлена забiтых у дно возера бярвенцаў. Сама пляцоўка гарадзiшча 
была ўмацавана моцнай драўлянай сцяной. З вонкавага боку да сцяны 
прымыкала драўляная маставая, якая iшла па перыметру.  

Могiльнiкi лужыцкай культуры, у асноўным, бескурганныя. 
Пераважаюць трупаспаленнi са змяшчэнням паралельных костак у 
спецыяльныя глiняныя пасудзiны-урны. Звычайна пахаваннi рабiлiся ў 
грунтовых ямах. Сустракаюцца таксама пахаваннi ў каменных скрынях цi ў 
вялiкiх драўляных зрубах. Курганы ў лужыцкiм арэале рэдкiя.  

Кераміка. Характэрны тып посуду –вазы, амфары, розныя кубкi, збаны, 
мiскi, цюльпанападобныя i яйкападобныя гаршкi. Шмат пасудзiн арнаментавана 
шышкападобнымi выступамi i баразенкамi. Пазней з’ўяляецца каляровая 
размалеўка, iнструкцыя, пакрыцце графiтам.  

Гаспадарка. Аснову гаспадарчага жыцця складалi земляроства i 
жывелагадоўля. На гарадзiшчы ў Бiскупiне былi знойдзены рэшткi двух 
драўляных рал. Вырошчвалi проса, пшанiцу, ячмень, жыта, гарох, лен, бабы. 
Сярод хатнiх жывел галоўнае месца займала буйная рагатая жывела, потым 
авечкi, свiннi, конi i сабакi. Важную ролю адыгрывала каляровая металургiя, 
якая грунтавалася на прывазной сыравiне. З бронзы рабiлi сякеры, сярпы, 
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шылы, наканечнiкi дзiд i стрэл , шпiлькi, фiбулы, браналеты i г.д. У самым 
канцы эпохi бронзы пачалi з’яўляцца i вырабы з жалеза, якiя iмпартавалiся з 
усходнеальпiйскiх абласцей. Пазней, ужо на апошнiх этапах iснавання 
культуры, жалезныя вырабы выраблялi ўжо на месцы. 

 
 

ЖАЛЕЗНЫ ВЕК 
Жалезны век – археалагічная эпоха, якая характарызуецца з’яўленнем і 

шырокім распаўсюджаннем металургіі жалеза і вырабаў з яго прылад працы і 
зброі. 

Найбольш раннiя жалезныя вырабы, у прыватнасцi, упрыгожваннi, 
вырабляліся з метэарытнага жалеза.Такія вырабы сустракаюцца ўжо ў егiпецкiх 
пахаваннях IV тыс. да н.э. Аднак метэаарытнае жалеза настолькi рэдка 
сустракаецца ў прыродзе, што яно не магло задаволiць патрэбнасцi 
старажытных металургаў.  

У старажытнасцi жалеза здабывалi з бурых жалезнякоў, балотных, 
азярных, лугавых i iнш. руд. У прыродзе жалеза сустракаецца значна часцей 
медзі і волава. Аднак атрымаць жалеза з руды было вельмi цяжка, т.я. 
тэмпература плаўлення жалеза – звыш 1500˚С.  

Металургiя жалеза стала магчымай дзякуючы вытворчасцi, у якой ужо 
прымянiлiся спецыяльныя гораны з прымусовым паступленнем паветру – 
сырадутныя гораны. Працэс атрымання жалеза называецца сырадутным 
працэсам. Пры тэмпературы 900˚С з дапамогай вокісі вуглярода вокісь жалеза 
аднаўлялася, і параўнальна чыстае жалеза канцэнтравалася ў цвёрдым стане 
(т.зв. крыца). Дамешкі, якія знаходзіліся ў рудзе, пераўтвараліся ў шлакі. У 
гэтым заключаецца прынцыповае адрозненне паміж каляровай металургіяй 
(метал атрымоўвалі ў вадкім стане) і чорнай металургіяй (адразу атрымоўвалі 
цвёрды метал). 

Крыцу пракоўвалі малаткамі, надавая пэўную форму. Такія таварныя 
крыцы паступалі да кавалёй, якія іх апрацоўвалі (награвалі ў кавальскіх горных 
і кавалі малаткамі) 

Найбольш старажытны сырадутны горан для атрымання жалеза быў 
знойдзены на паселiшчы каля возера Урмiя ў Iранскiм Азербайджане i датуецца 
прыкладна 2800 г. да н.э. Лiчаць, што сырадутны працэс больш цi менш быў 
распаўсюджаны ў хетаў у XV ст. да н.э. У Еўропе вытворчасць жалеза з’явiлася 
не раней 1000 г. да н.э. спачатку ў Грэцыi i на Эгейскiх астравах. Ва ўсходняй 
Еўропе першыя жалезныя рэчы вядомыя з другой паловы II тыс. да н.э., аднак 
металургiя жалеза шырока распаўсюджвалася не раней рубяжу VIII-VII стст. да 
н.э. На тэрыторыі Беларусі жалезны век пачаўся ў канцы VII–VI ст. да н.э. і 
працягваўся да V ст. н.э. Жалеза тут выплаўлялі з балотнай руды ў невялікіх 
пячах-домніцах.  
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Распаўсюджанне жалеза выклікала тэхнiчны пераварот. Узмацняецца 
нераўнамернасць эканамiчнага i сацыяльнага развiцця асобных рэгiёнаў. 
Пачынаюць будавацца ўмацаваныя паселішчы – гарадзішчы. 

 
Жалезны век Цэнтральнай Еўропы 

Не ва ўсіх рэгіёнах Еўропы пераход ад эпохі бронзы да эпохі жалеза 
вызначаўся агульнымі рысамі. Аднак гэтую стадыю ў цэлым называюць 
гальштацкай эпохай і адносяць да яе шэраг лакальных культур. (назва – па 
могільніку каля г. Гальштат у Аўстрыі).  

Падставай да аднясення да гальштацкай культуры такіх лакальных 
культур з’яўляецца распаўсюджанне своеасаблівага стылю, для якога 
характэрны геаметрычны арнамент. У такім шырокім разуменні арэал 
гальштацкай культуры ахопліваў вялікую тэрыторыю ад Сярэдняга Падунаўя да 
Пірэнэйскага паўвострава і ад Адрыатычнага мора да басейнаОдэра і Эльбы. 
Культура існавала прыкладна ў 8–5 ст. да н.э. 

Пераход ад бронзавага да жалезнага веку адбываўся паступова. На 
ранніх этапах у гальштацкай культуры выкарыстоўваліся і бронзавыя, і 
жалезныя вырабы, пры гэтым колькасць апошніх пастаянна павялічвалася. 

Найбольш характэрныя знаходкі – бронзавыя і жалезныя мячы з 
драўлянымі рукаяткамі, похвы (рус. – ножны) скураныя і жалезныя, бронзавыя 
шлемы, панцыры. Часта сустракаюцца ўпрыгожанні, вырабленыя з каляровых 
металаў, шкла, бурштыну, слановай косткі: фібулы, шэйныя грыўны, 
бранзалеты, пацеркі і інш. Прылады працы вельмі рэдкія. 

Посуд часта вырабляўся з бронзы. Характэрнымі знаходкамі з’яўляюцца 
бронзавыя вёдры, упрыгожаныя выпуклымі арнаментамі і выявамі. Кераміка 
даволі аднастайная – ляпныя акруглыя пасудзіны, паверхня якіх мае чорны 
бляск і аздоблена рознакаляровым лінейным геаметрычным арнаментам. 

Паселішчы гальштацкай культуры мала даследаваныя. Асноўны тып 
паселішчаў – слабаўмацаваныя гарадзішчы з правільнай планіроўкай. 
Найбольш вывучаныя помнікі вытворчага характару – саляныя копі, руднікі, 
майстэрні і інш. 

Адрозненні, якія праяўляюцца ў некаторых аспектах матэрыяльнай 
культуры, найбольш верагодна, звязаны з розніцай у этнічнай прыналежнасці 
насельніцтва. У заходніх абласцях адбыўся пераход да латэнскай культуры – 
кельцкай культуры. Усходнегальштацкая вобласць належала да ілірыйскіх 
плямёнаў. 

У другой палове I тыс. да н.э. моцнае ўздзеянне на жыцце iншых 
народаў Заходняй, Цэнтральнай i часткова Усходняй Еўропы аказала 
латэнская культура. Латэнская культура склалася на рубяжы VI – V стст. да 
н.э. на тэрыторыi сучаснай Швейцарыi, Германіі i Францыi, адкуль яна 
распаўсюдзiлася практычна па ўсей Заходняй Еўропе. Яна ўзнiкла на падставе 
мясцовых плямен гальштацкага перыяду пад моцным уплывам антычнай 
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цывiлiзацыi. Сваю назву культура атрымала ад паселiшча Ла-Тэн у Швейцарыi. 
Храналагiчныя рамкi культуры – V ст. да н.э. – рубеж н.э. Тэрыторыя латэнскай 
культуры адпавядае зямлям гiстарычных кельтаў. 

Найбольш блiзкiя да тэрыторыi Беларусi помнiкi латэнскай культуры 
вядомы ў Закарпацкай вобласцi Украiны. Разам з помнiкамi Славакii 
старажытнасцi Закарпацця складаюць найбольш аддаленную групу 
сярэдняеўрапейскага латэна. 

Для латэнскай культуры характэрны кароткiя мячы без скрыжавання і 
доўгiя мячы (каля 80 см) з выгнутым скрыжаванням i багата арнаментаванымi 
ножнамi. Часта сустракаюцца фібулы. На ранніх этапах культуры яны маюць 
кароткую ножку з гладкай цi ўпрыгожанай антрапаморфнымi i зааморфнымi 
выявамi паверхняй. пазней з’яўляюцца фiбулы, у якiх ножка ўмацована скабой і 
фiбулы з ромбападобнай ножкай.  

Майстэрнi, гандаль i заваяваннi кельтаў садзейнiчалi распаўсюджанню 
тэхнiчных дасягненняў, агульнага мастацкага стылю, моды на розныя з’яўленнi 
матэрыяльнай культуры. Разам з тым латэнская культура, усе ж не прадстаўляе 
адзiнства ўсiх форм, бытавых рэчаў на ўсiм прасторы Еўропы.  

На тэрыторыі Сярэдняй i Паўдневай Польшчы ў мiжрэччы Вiслы i Одэра 
існавала пшэворская культура. Яе назва паходзiць ад магiльнiка каля г. 
Пшэворска. Культура ўзнiкла ў пачатку II ст. да н.э. пад уплывам кельтаў i 
iснавала да сярэдзiны V ст. н.э. 

Паселiшчы – неўмацаваныя, яны размяшчаюцца групамi каля рэк. 
Жылыя пабудовы былi наземнымi цi паглыбленымi ў мацерыковую глебу.. У 
адным з вуглоў размяшчаўся каменны цi глiнабiтны ачаг. Сцены мелi слупавую 
канструкцыю.  

Могiльнiкi пшэворскай культуры грунтовыя. Усе пахаваннi зроблены па 
абраду крэмацыi. Кальцываныя косцi змяшчаюцца ў урны. Пахавальны 
iнвентар – разнастайны: кермiка, упрыгожваннi, зброя, прадметы побыту. 

Керамiка прадстаўлена ляпнымі гаршкамi, мiскамi, кубкамi, стопкамi, 
скавародкамi. Вядомы і ганчарны посуд. Частка пасудзiн мае арнаментацыю ў 
выглядзе пальцавых зашчыпаў, нарэзных лiнiй, насечак i г.д.  

Прылады працы прадстаўлены сякерамi, цесламi, нажамi, шыламi. 
Вядомы таксама праселкi, гузiкi, льячкi i тыглi. i iнш. прадметамi. 
Упрыгожваннi характэрызуюцца фiбуламi, шпiлькамi, шклянымi пацеркамi, 
падвескамi, бранзалетамi, пярсценкамi. Паясны набор складаецца з розных 
спражак, аковак канца пояса.  

Зброя сустракаецца пераважна ў пахаваннях. Гэта – мячы, наканечнiкi 
дзiдаў i стрэл, умбоны i рукаяткi шчытоў, шпоры, кiнжалы. 

Гаспадарка. Яе аснову складала земляробства. На пшэворскiх 
паселiшчах ужо знойдзены сашнiкi. Вырошчвалi пшанiцу, жыта, ячмень, проса, 
авес, грэчку, гарох, канаплю. У склад статку ўваходзiлi каровы, конi, авечкi, 
свiннi. У пшэворскiх плямен iснавалi асобыя цэнтры па вырабу жалеза, 
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металiчных прадметаў i глiнянага посуду. Так, напрыклад, у аколiцах Кракава 
даследавана звыш 100 ганчарных горанаў. Паходжанне і гістарычны лёс 
культуры дакладна не вядомы. 

 
Жалезны век стэпу і лесастэпу 

У перыяд жалезнага веку на арэну сусветнай гiсторыi выходзяць 
невядомыя раней народы. Аднiмi з першых былi кiмерыйцы, якiя жылi на 
поўднi ўсходняй Еўропы, у паўночна-прычэрнаморскiм стэпу ў IX – пачатку 
VII ст. да н.э. Гэты ваяўнiчы народ, вядомы грэкам з часоў Гамера. 

На змену кiмерыйскаму перыяду ў VII ст.  да н.э. прыходзiць эпоха 
скiфаў. Першы ўспамiн аб  iх адносiцца да VII ст. да н.э. З Паўночнага 
Прычэрнамор’я скiфы пранiклi ў Малую Азiю, потым прайшлi праз 
Месапатамiю, Сiрыю, Палясцiну i дасяглi Егiпта. Пасля гэтых падзей асноўная 
частка скiфаў вярнулася ў Паўночнае Прычэрнамор’е. I з гэтага моманта 
пачынаецца станаўленне скiфскай культуры. 

Скiфiя распаўсюджвалася ад Нiжняга Дунаю i Карпат да Дону. На 
поўднi яна даходзiла да Чорнага i Азоўскага марэй, а на поўначы да лясной 
паласы. Гэтую тэрыторыю насялялi этнiчна неаднародныя плямены i народы, 
якiя адрознiвалiся гаспадаркай i складам жыцця. У Паўночным Прыазоў’і жылi 
скiфы-царскiя, якiя лiчылi ўсе астатнiя плямены сваiмi рабамi. Памiж Днястром 
i Дняпром жылi скiфы-араты.  

Аснову гаспадаркі скіфаў складала качавая жывелагадоўля. Гадавалi 
скiфы коней, буйную i дробную рагатую жывелу. Скiфы-качэўнiкi да канца V 
ст. да н.э. не мелi нi гарадоў, нi ўмацаваных паселiшчаў. Iх домам была кiбiтка. 
У канцы V ст. да н.э. на сярэднiм Дняпры з’яўляюцца ўмацаваныя паселiшчы. 
Найбольш вядомым з’яўляецца Каменскае гарадзiшча каля г. Нiкапаля, плошча 
якога складала 1200 га. Мяркуюць, што тут знаходзiлася сталiца скiфаў. 

Найбольш вядомыя пахаванні – курганы, так званыя “царскiя”. 
Нябожчыка клалi ў магiлу, побач змяшчалі задушаных наложнiцу, вiначэрпiя, 
повара, конюха, слугу, вестуна, коней, жывелу i залаты посуд. Пасля гэтага над 
пахаванням насыпалi вялiкi курган.  

Важнай рысай скiфскай матэрыяльнай культуры з’яўляецца зброя. 
Знатныя воiны былi ўзброеныя кароткiмi калючымi мячамi-акiнакамi, ааднак 
самай важнай зброяй скiфа быў лук i стрэлы. Наканечнiкi стрэл – бронзавыя, 
утулкавыя, трохгранныя цi трохлапастныя.  

Глiняны посуд разнастайны. Рабiлi яго ўручную i ўпрыгожвалi 
арнаментам з зашчыпаў, насечак, нарэзных лiнiй. Пераважаюць добра 
прафiляваныя гаршкi з плоскiм дном. 

Аднiм з яскравых прадстаўленняў скiфскага мастацтва з’яуўляецца так 
званы “звярыны” стыль, якi разам са зброяй i конскай збруей складаюць 
скiфскую трыяду. “Звярыны” стыль прадстаўляе выявы розных жывел у 
стылiзаванай манеры. Галоўнай тэмай мастацтва была выява бягучага аленя. У 
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яго ногi падагнуты, морда выцягнута ўперад, а галiнiстыя рогi закiнуты за 
спiну. Драпежнiкi паказаны раздзiраючымi здабычу цi скурчанымi ў кола. Iх 
кiпцюры, хвасты i лапаткi часта афармлялiся ў выглядзе галоў драпежнай 
птушкi. 

Паходжанне скіфаў дакладна не вызначана. У III ст. да н.э. на 
тэрыторыю скiфаў уварвалiся сарматы, якiя жылi ў прыволжскiм стэпу. Да II 
ст. да н.э. яны канчаткова выцяснiлi скiфаў у Крым. Прышлыя плямены 
бязлiтасна расправiлiся с мясцовым насельнiцтвам i занялi вялiзную 
тэрыторыю, якая распаўсюджвалася ад Табола на ўсходзе да Дуная на захадзе. 

Сарматы – саюз пляменаў, якія неаднаразова ўзгадваюцца ў антычных 
крынiцах (аланы, раксаланы i iнш.). Канец сармацкай магутнасцi наступае у IV 
ст. н.э., калi яны былi разгромлены гунамi. 

Найбольш вядомыя сармацкія помнікі – пахаванні. У сарматаў  былi 
распаўсюджаны курганы. Разам з пахаванымi клалi мячы, наканечнiкi стрэл, 
пацеркi, бронзавыя люстэркi, посуд, часкi туш каня i авечкi. У некаторых 
пахаваннях знаходзяць вырабы з золата i серабра: бранзалеты, флаконы для 
духмяных рэчыаў, дыядэмы і інш. Яскравай прыкметай мастацтва сарматаў 
з’яўляецца iнкрустацыя ўпрыгожванняў каляровымi камянямi. 

Посуд сарматаў – ляпны, прадстаўлены рознымi формамi. Гэта - 
разнастайныя гаршкi, збаны, мiскi, кружкi. Шырока сустракаецца бронзавы 
посуд, у прыватнасцi, катлы. Есць таксама знаходкi антычнай ганчарнай 
керамiкi.  

Адной з характэрных рысаў сармацкай культуры з’яўляецца зброя. 
Выкарыстоўваўся доўгi сякучы меч, жалезныя чаранковыя наканечнiкi стрэл. 

 
Жалезны век лясной паласы Усходяй Еўропы 

У лясной паласе Усходняй Еўропы ў эпоху жалезнага веку склалiся два 
буйных этнiчных масiва: тэрыторыю Прыбалтыкi (Лiтва, Латвiя), Беларусь i 
заходнiя вобласцi Расii засялялi балцкiя плямены, а тэрыторыю Эстонiі i 
ўсходнiх абласцей Цэнтральнай Расii – фiна-угры.  

У жалезным веку для ўсяго арэала фiна-уграў была характэрна так 
званая сеткавая керамiка. Сваю назву яна атрымала ад таго, што на яе паверхнi 
прасочваюцца адбiткi грубай тканiны тыпу рагожы. Сярод культур, у якiх была 
распаўсюджана сеткавая керамiка, найбольш буйной была дзякаўская 
культура. Сваю назву яна атрымала ад Дзякава гарадзiшча ў Расіі. Культура 
існавала ў VIII ст. да н.э. – IV ст. н.э. Арэал культуры ахоплiваў Волга–Окскае 
мiжрэчча, Верхняе Паволжжа i Валдайскае ўзвышша. 

Асноўны тып паселiшчаў – гарадзiшчы, якiя размяшчалiся на 
павышаных участках рачнога ўзбярэжжа. Аснову iх умацаванняў складалi 
частаколы цi доўгiя шматкамерныя пабудовы, якi размяшчалiся па перыметру 
пляцоўкi. Асноўны тып жытлаў – наземныя шматкамерныя пабудовы, якiя 
размяшчалiся па перыметру пляцоўкi. Пахаванні не вядомыя.  
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Кераміка. Выкарыстоўваліся слоiкавыя, усечана-канiчныя i 
моцнапрафiляваныя гаршкi, мiскi, патэльні,  каганцы.  

Прылады працы. Значная іх частка выраблялася з косткі. Гэта 
наканечнiкi стрэл, шматзубыя гарпуны, праколкi, шпiлькi, рукаяткi нажэй i г.д. 
Жалезныя прылады працы з’яўляюцца толькi к канцу I  тыс. да н.э., а 
пачынаюць пераважаць у пачатку I тыс. н.э. Сярод жалезных прадметаў вядомы 
нажы з гарбатай спiнкай, кельты, сярпы, iголкi, шылы, рыбалоўныя кручкi, 
наканечнiкi стрэл i г.д.  

Вядомы ўпрыгожваннi i дэталi вопраткi: шпiлькi, фiбулы, спражкi, 
падвескi, шкляныя i паставыя пацеркi.  

Характэрнай рысай культуры з’яўляюцца глiняныя грузiкi дзякава тыпу. 
Яны мелi, як правiла, грыбападобную форму з насечкамi па краю. Іх назначэнне 
дакладна не вядома. Аднi даследчыкi звязваюць iх з ткацтвам, iншыя – з 
культам.  

Гаспадарка. Важнае значэнне мелі жывелагадоўля, земляробства, 
паляванне i рыбная лоўля. Сеялi жыта, пшанiцу, канаплю. Насельніцтва 
займалася каляровай і чорнай металургіяй і металаапрацоўкай. 

Паходжанне дзякаўскай культуры не высвятлена. Хутчэй за ўсе, 
культура склалася на мясцовай аснове. Не высветлены і лёс культуры. 
Некаторыя даследчыкi дапускаюць, што дажыла яна да X ст., да прыходу 
летапiсных славян. 

 
Жалезны век на тэрыторыі Беларусі 

У эпоху жалезнага веку тэрыторыя Беларусі была заселена плямёнамі, 
якія даследчыкі адносяць да шэрага археалагічных культур.  

 
Мілаградская культура 

Мілаградская культура атрымала сваю назву ад. в. Мілаград Гомельскай 
вобл. Арэал культуры ахопліваў тэрыторыю ад сярэдняга цячэння р. Беразіны 
на поўначы да р. Рось на поўдні, ад вярхоўяў Заходняга Буга на захадзе да 
басейна р. Сож на усходзе. Час існавання  – VII – пачатак ІI ст. да н.э.  

Паселішчы прадстаўлены 2 тыпамі: гарадзішчамі і селішчамі. Для МК 
характэрныя такія тыпы жытлаў, як зямлянкі, полузямлянкі, наземныя хаты. 
Пабудовы мелі прамавугольную форму. Характэрнай прыкметай жытлаў быў 
выступ у адным з вуглоў. Пахавальныя помнікі прадстаўлены курганамі і 
грунтовымі могільнікамі. Пахавальны абрад – трупапакладанні ў ямах. 
Пахавальны інвентар вельмі багаты, прадстаўлены гаршкамі, наканечнікамі 
дзідаў, залатой завушніцай скіфскага тыпу і інш.  

Кераміка. Галоўная асаблівасць керамікі МК – кругладоннасць гаршкоў 
Арнамент бедны, найбольш тыповы матыў – т.зв. “перліны” (уцісканні, 
нанесеныя палачкай з унутранага боку, у выніку чаго звонку ўтвараліся 
выпукліны).  
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Прылады працы. Жалезныя вырабы з’явіліся ўжо на раннім этапе 
існавання культуры. Многія прылады звязаныя з земляробствам: сярпы з 
кручкамі на пятках, матыжкі, сякеры і інш. Вядомы таксама жалезныя нажы, 
шылы, іголкі, прабойнікі. Зброя. Для МК характэрныя жалезныя плоскія 
наканечнікі рамбічнай, трохвугольнай, лістападобнай формы. 
Выкарыстоўваліся таксама бронзавыя скіфскія трохгранныя ўтулкавыя 
наканечнкі стрэл.  

Упрыгожанні і дэталі вопраткі. Выкарыстоўваліся булаўкі, завушніцы, 
падвескі, пранізкі і г.д. Завушніцы з грыбападобным навершыям, паставыя і 
шкляныя бусіны з’яўляліся скіфскім імпартам. Браслеты вырабляліся з жалеза, 
бронзы, серабра. На гарадзішчы Гарошкаў Лоеўскага раёна быў знойдзены 
скарб бранзалетаў. Такія бранзалеты выкарыстоўваліся кельтамі, і да носьбітаў 
МК упрыгожанні трапілі праз скіфаў.  

Гаспадарка. Аб земляробчай дзейнасці насельніцтва сведчыць 
характэрны інвентар: сярпы, матыжкі, зерняцёркі і інш. Вырошчвалі проса, 
пшаніцу, ячмень, бабовыя. У складзе стада дамінавала буйная рагатая жывёла, 
былі вядомыя лошадзі, дробная рагатая жывёла, сабакі. Значная роля ў 
харчаванні насельніцтва належыла паляванню. Аб занятках ткацтвам сведчаць 
гліняныя грузікі (прасліцы). Вядомы таксама прасіцы, форма якіх нагадвае 
форму кругладонных мілаградскіх пасудзін. Шырокае распаўсюджанне 
атрымалі чорная металургія і металаапрацоўка, бронзаліцейная вытворчасць.  

Праблема паходжання МК канчаткова не высветленая. Большасць 
даследчыкаў мяркуе, што МК склалася на базе лебядоўскай культуры позняга 
бронзавага веку. Гістарычныя лёсы. У канцы III – пачатку II ст. да н.э. носьбіты 
МК былі асіміляваныя насельніцтвам зарубінецкай культуры.  

Праблема этнічнай прыналежнасці носьбітаў МК. У археалагічнай 
літаратуры носьбіты МК традыцыйна атаясамліваліся з неўрамі Герадота. 
Сёння гэта меркаванне разглядаецца як памылковае. Этнічная прыналежнасць 
насельніцтва МК не высветленая. На думку некаторых даследчыкаў МК – 
славянская культура. Іншыя спецыялісты лічаць культуру балцкай. 

 
Зарубінецкая культура 

Назва зарубінецкай культуры паходзіць ад в. Зарубінцы Кіеўскай вобл. 
Арэал культуры ахопліваў тэрыторыю Сярэдняга Падняпроўя, Палессе і 
Верхяне Падняпроўе да г. Быхава. Помнікі ЗК вядомыя таксама ў Падзесянні, 
Паўднёвым Пабужжы. Час існавання. Культура склалася на мяжы III – II ст. да 
н. э. і праіснавала ў розных рэгіёнах да сярэдзіны I – канца II ст. н. э. 

Паселішчы прадстаўлены гарадзішчамі і селішчамі. У Сярэднім 
Падняпроўі былі распаўсюджаныя полузямлянкавыя жытлы з пляцёна-
каркаснай канструкцыяй сцен. На Палессі дамінавалі паўзямлянкі зрубнай 
канструкцыі. На Верхнім Падяняпроўі будавалі наземныя жытлы слупавой 
канструкцыі. Ацяпляліся пабудовы адкрытымі вогнішчамі, якія былі 
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абкладзеныя камянямі. Пахавальныя помнікі выключна грунтавыя. Асноўны 
тып пахавальнага абраду – трупаспаленне. Вядомыя таксама кенатафы – 
пахаванні без парэшткаў чалавека, аднак з пахавальным інвентаром. Побач з 
памерлым змяшчалі гаршчок, міску, кубак, радзей – прылады працы і зброю.. 

Кераміка падзяляецца на кухонную і сталовую. Першы тып – 
грубалепны посуд, які сустракаецца на паселішчах, другі тып – глянцаваны 
посуд, які пераважае ў пахаваннях.Па функцыянальнаму прызначэнню кераміка 
падзяляецца на гаршкі, міскі і кубкі (невялікія пасудзіны з ручкай).  

Прылады працы. Для ЗК характэрны жалезныя сякеры-кельты, сярпы з 
кручком на пятцы, нажы; каменныя зерняцёркі. На гарадзішчы Уваравічы была 
знойдзена працоўная частка рала з жалезным наканечнікам. Зброя. 
прадстаўлена жалезнымі ўтулкавымі наканечнікамі дзідаў і двушыпнымі 
наканечнікамі дроцікаў. Упрыгожанні і дэталі вопраткі. Часта 
выкарыстоўваліся т.зв. фібулы зарубінецкага тыпу. фібулы. трохвугольныя са 
шчытком на ножцы, якія упрыгожваліся ўцісканнямі.   

Гаспадарка. Гаспадарчая дзейнасць носьбітаў ЗК была цесна звязаная з 
земляробствам і жывёлагадоўляй. Насельніцтва вырошчвало пшаніцу, проса, 
ячмень, гарох, лён і інш. У склад статка ўваходзіла буйная і дробная рагатая 
жывёла, свінні, коні. Нязначная роля належала паляванню і рыбалоўству. 
Паляванне вялося на кабана, лася, аленя, касулю, зайца. Аб’ектамі рыбнай лоўлі 
былі шчупак, сом, лешч.  

Праблема паходжання ЗК. Найбольш верагоднае тлумачэнне – на 
тэрыторыю Палесся, Верхняга і Сярэдняга Падняпроўя з тэрыторыі 
Цэнтральнай Еўропы прыйшлі плямёны культуры падклашовых пахаванняў. 
Мігранты змяшаліся з мясцовым насельніцтвам і ўспрынялі іх лакальныя 
традыцыі. Праблема этнічнай прыналежнасці застаецца канчаткова не 
высветленай. Гістарычныя лёсы не вядомы.  

 
Культуры штрыхаванай керамікі 

Назва культуры штрыхаванай керамікі (КШК) паходзіць ад 
своасаблівага прыему апрацоўкі посуду: знешнія паверхні гаршкоў 
загладжваліся саломай, у выніку чаго заставаліся штрыхі, вертыкальна ці 
дыяганальна накіраваныя.  

Арэал культуры ахоплівае тэрыторыю Усходняй Літвы, Паўднёва-
Заходняй Латвіі, Паўночна-Заходняй і Цэнтральнай Беларусі. Час існавання. 
КШК існавала цягам вельмі працяглага часу, і яе падзяляюць на 2 культуры: 
культура ранняй штрыхаванай керамікі (пачатак І тыс. да н.э. – мяжа эр), 
культура позняй штрыхаванай керамікі (мяжа эр – ІІІ ст. н.э). 

Паселішчы. Асноўны тып паселішчаў – гарадзішчы, селішчы 
нешматлікія, сустракаюцца толькі на познім этапе існавання культуры. Жытлы, 
як правіла, размяшчаліся па перыметру жылой пляцоўкі. Цэнтральная частка 
паселішча заставалася неўмацаванай. Найбольш распаўсюджаны тып жытлаў – 
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наземныя пабудовы слупавой канструкцыі. Жылыя памяшканні ацяпляліся 
вогнішчамі. Яны былі ўтвораныя акруглай лінзай пяску, абкладзенай камянямі і 
абмазанай глінай. Пахавальныя помнікі не вядомыя (дагэтуль не выяўлены). 

Кераміка. У І тыс. да н.э. выкарыстоўваліся гаршкі, цалкам пакрытыя 
штрыхоўкай. У канцы І тыс. да н.э. з’яўляюцца рабрыстыя гаршкі, верхняя 
частка якіх гладкая, а ніжняя – заштрыхаваная. Частка посуду арнаментавалася 
ямкавымі ўцісканнямі, зашчыпамі, пракрэсленымі лініямі.  

Прылады працы. У І тыс. да н.э. сыравінай для вырабу прыладаў 
з’яўляліся камень, рог, костка. У канцы І тыс. да н.э. пачынаюць 
распаўсюджвацца жалезныя вырабы. Шырока прадстаўлены нажы, сярпы, 
чаранковыя серпападобныя нажы. Зброя. Выкарыстоўваліся наканечнікі стрэл, 
кінжалы, якія вырабляліся з трубчастых костак. У канцы І тыс. да н.э. 
дамінуюць наканечнікі дзідаў, дроцікаў, вырабленыя з жалеза. Упрыгожанні і 
дэталі вопраткі. Найбольш распаўсюджаныя посахападобныя булаўкі і 
падвескі разнастайных форм (трапецыяпадобныя, ачкападобныя і інш.). Зрэдку 
сустракаюцца фібулы.  

Гаспадарка. Насельніцтва КШК займалася вытворчай гаспадаркай. 
Носьбіты КШК вырошчвалі пшаніцу, жыта, бабовыя, гарох. У склад статка 
ўваходзілі буйная і дробная рагатая жывёла, свінні, лошадзі. Палявалі на дзіка, 
тура, лася, бабра, зайца, куніцу і інш. Знаходкі каменных грузіл для сетак 
сведчаць аб занятках рабылоўствам. Сярод хатніх рамёстваў вядучая роля 
належала апрацоўцы косткі і рога, каменя. Значнае развццё атрымала 
бронзаліцейная справа. У канцы І тыс. да н.э. распаўсюджваецц чорная 
металургія і металаапрацоўка.  

Праблема паходжання. У сувязі з невывучанасцю эпохі бронзы ў рэгіёне 
пытанне не высветленае. Гістарычныя лёсы. У сярэдзіне V ст. н.э. КШК спыняе 
сваё існаванне. На тэыторыі Беларусі гэта насельніцтва было асіміляванае 
носьбітамі банцараўскай культуры. Праблема этнічнай прыналежнасці. 
Пераважная большасць даследчыкаў адносіць культуры да балцкіх 
старажытнасцяў.  

 
Днепра-дзвінская культура 

Назва паходзіць ад месца лакалізацыі культуры. 
Арэал культуры ўключаў Смаленскае Падняпроўе, паўночную частку 

Магілёўскай воблаці, Полацка-Віцебскае парэчча Заходняй Дзвіны.  
Час існавання культуры сінхронны часу існавання КШК. Помнікі ДДК 

узнікаюць у пачатку І тыс. да н.э., а знікаюць каля V ст. н.э.  
Паселішчы. Асноўны тып паселішчаў – гарадзішчы. Селішчы 

нешматлікія, сустракаюцца толькі на познім этапе існавання культуры. На 
ранніх гарадзішчах сустракаліся паўзямлянкі, аднак найбольш характэрнымі 
былі доўгія наземныя пабудовы слупавой канструкцыі, якія размяшчаліся па 
перыметру пляцоўкі. На мяжы эр пачалі распаўсюджвацца аднакамерныя 
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пабудовы слупавой канструкцыі. Жылыя памяшканні ацяпляліся вогнішчамі, 
якія былі ідэнтычныя вогнішчам КШК. Пахавальныя помнікі не вядомыя. 

Кераміка. Для ДДК характэрны гладкасценны посуд. Па форме кераміка 
падзяляецца на гаршкі баначныя і слабапрафіляваныя. Кераміа, як правіла, 
неарнаментаваная.  

Прылады працы. На ранніх этапах існавання культуры для вырабу 
прыладаў працы выкарыстоўвалі костку і камень. Шматлікую групу прыладаў 
складаюць каменныя свідраваныя сякеры, сякеры-кліны, зернацёркі. З косткі 
выраблялі вастрыі, праклкі, шылы і інш. Каля VI–IV ст. да н.э. у інвентары 
носьбітаў ДДК з’явіліся жалезныя прылады працы – сякеры, сярпы, нажы, 
серпападобныя нажы, іголкі, шылы. Зброя прадстаўлена наканечнікамі стрэл і 
дзідаў. На ранніх этапах існавання культуры яны вырабляліся з трубчастых 
костак, на позніх – з жалеза. Упрыгожанні і дэталі вопраткі. Частай знаходкай 
на гарадзішчах ДДК з’яўляюцца касцяныя і жалезныя булаўкі. Касцяныя 
булаўкі маюць посахападобную шляпку і вушка на ігле, прылады імітуюць 
бронзавыя вырабы, вядомыя ў паўднёвых рэгіёнах. Жалезныя булаўкі, як 
правіла,маюць посахападобную форму.  

Гаспадарка. Значнае месца ў гаспадарцы належала падсечнаму 
земляробству і жывёлагадоўлі. Насельніцтва ДДК вырошчвала пшаніцу, роса, 
лён. Аснову статка  складала буйная рагатая жывёла. Лошадзі і дробная рагатая 
жывёла мелі другаснае значэнне. Паляванне вялося на тура, лася, аленя, кабана, 
лісіцу, куніцу і інш. Аб’ектамі рыбнай лоўлі былі шчупак, сом, лешч.  

Сярод хатніх рамёстваў значная роля належала апрацоўцы каменя і 
косткі. Каля другой паловы І тыс. да н.э. распаўсюдзілася чорная металургія. На 
гарадзішчах часта знаходзяць крыцы, шлак, печы-домніцы. Аб ткацтве сведчаць 
прасліцы, аднак яны з’яўляюцца параўнальна рэдкай катэгорыяй знаходак. Па 
сваёй форме прасліцы ДДК нагадваюць вырабы КШК. 

Праблема паходжання. У сувязі з невывучанасцю эпохі бронзы ў рэгіёне 
пытанне не высветленае. Гістарычныя лёсы. У IІІ–V ст. н.э. у арэал ДДК 
пранікаюць носьбіты кіеўскай культуры. У выніку кантактаў насельніцтва 
фарміруюцца новыя культуры – банцараўская, тушамлінская. Праблема 
этнічнай прыналежнасці. Пераважная большасць даследчыкаў адносіць 
культуры да балцкіх старажытнасцяў.  

 
Кіеўская культура 

Арэал культуры ахопліваў Беларускае Падняпроўе, Усходняе Палессе, 
поўнач Сярэдняга Падняпроўя, Падзесенне. Час існавання культуры – канец II 
– сярэдзіна V ст. н.э. 

Паселішчы. Вядомы выключна селішчы. Паселішчы часта размяшчаліся 
“гнёздамі” па 3–5 у кожным.  

Тыпы жытлаў. На тэрыторыі Беларусі вядомы 2 тыпы жытлаў: 
паўзямлянкі і наземныя дамы. Жытлы мелі слупавую канструкцыю, у цэнтры 
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катлавана прасочваліся сляды ад апорнага слупа, які падтрымоўваў дах. 
Пабудовы ацяпляліся вогнішчамі ці пячамі-каменкамі. Побач з жытламі 
размяшчаліся гаспадарчыя ямы.   

Пахавальныя помнікі выключна грунтавыя. Спаленыя парэшткі 
памерлага разам з рэшткамі вогнішча ссыпаліся на дно ямы. Пахавальны 
інвентар вельмі бедны: звычайна ў пахаваннях знаходзіліся толькі фрагменты 
пасудзін, радзей – яшчэ і адзінкавыя ўпрыгожанні і дэталі вопраткі. 

Кераміка падзяляецца на сталовы і кухонны посуд. Вядучы тып 
кухоннага посуду – вялікія гаршкі, слабапрафіляваныя ці рабрыстыя. Пасудзіны 
зрэдку арнаментаваліся насечкамі, пальцавымі ўцісканнямі. Сталовая кераміка 
прадстаўлена міскамі і гаршкападобнымі пасудзінамі. Частка сталовага посуду 
глянцаваная. 

Прылады працы вырабляліся з жалеза. У інвентары адзначаюцца сярпы, 
нажы, шылы, свердзелы і інш. Вядомы асялкі, каменныя зерняцёркі. Упершыню 
на тэрыторыі Беларусі выяўлены каменныя жорны. Зброя прадстаўлена 
жалезнымі наканечнікамі стрэл, рыштункам конніка. Упрыгожанні і дэталі 
вопраткі. Носьбіты кіеўскай культуры карысталіся касцянымі грэбнямі, 
бронзавымі і жалезнымі спражкамі, фібуламі, пінцэтамі. Характэрнай 
прыкметай кіеўскай культуры з’яўляліся рэчы з эмалямі, у т.л. лунніцы-
падвескі, на канцах якіх меліся эмалевыя ўстаўкі. Гэтыя ўстаўкі выраблялі з 
імпартных пацерак: іх расплаўлялі, а атрыманую масу залівалі ў гнёзды на 
ўпрыгожаннях. Такім чынам, лунніцы мелі мясцовае паходжанне.  

Гаспадарка. Насельніцтва займалася земляробствам, жывёлагадоўляй, 
рыбалоўствам. Добра былі развітыя чорная і каляровая металургія, ткацтва.  

Праблема паходжання культуры канчаткова не вырашана. Большсць 
спецыялістаў лічыць, што кіеўская культура склалася на аснове позніх 
зарубінецкіх старажытнасцяў пры ўплыве заходніх (пшэворская) і паўночных 
культур. Гістарычныя лёсы. На працягу V ст. н.э. на аснове кіеўскай культуры 
складваюцца раннесярэдневяковыя помнікі калочынскай і чарняхоўскай 
культур. Насельніцтва кіеўскай культуры прымала ўдзел у фарміраванні 
пражсккай і банцараўскай культур. Праблема этнічнай прыналежнасці. 
Пераважная большасць даследчыкаў адносяць кіеўскую культуру да кола 
славянскіх культур.  

 
Вельбаркская культура 

Назва культуры паходзіць ад могільніка Вельбарк у вярхоўях Віслы. 
Арэал культуры. Культура сфарміравалася ў сярэдзіне І ст. н.э. на Польскім 
Памор’і і ў вярхоўях Віслы. У другой палове ІІ ст. н.э. носьбіты культуры 
мігравалі ў паўднёва-заходнім накірунку, займаючы Падляшша, Любліншчыну, 
Валынь, беларускае Пабужжа, Турава-Пінскае Палессе. Час існавання культуры 
ў асноўным арэале – І–V cт. н.э., на тэрыторыі Беларусі – ІІ–ІV ст. н.э.  
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Паселішчы. Вядомы выключна неўмацаваныя паселішчы – селішчы. 
Пахавальныя помнікі. Вядомы выключна грунтавыя пахаванні па абраду 
крэмацыі і інгумацыі (трупапакладання). Менавіта пахаванні – найбольш 
вывучаныя помнікі вельбарскай культуры. Найбольш вядомы вельбарскі помнік 
на тэрыторыі Беларусі – могільнік Брэст-Трышын. На ім было даследавана 75 
пахаванняў з трупаспаленнем. Рэшткі памерлых ссыпаліся ў ўрны альбо проста 
на дно пахавальнай ямы. У пахаваннях змяшчаўся багаты інвентар: кераміка, 
прасліцы, іголкі, фібулы, спражкі і інш. 

Кераміка. Посуд прадстаўлены гаршкамі, вазападобнымі пасудзінамі, 
кубкамі, міскамі, мініяцюрнымі пасудзінкамі. Гаршкі звычайна таўстасценныя, 
іх паверхня няроўная і шурпатая. Іншыя віды посуду зроблены больш якасна, іх 
паверхня добра загладжаная.  

Прылады працы на помніках вельбаркскай культуры сустракаюцца 
вельмі рэдка. Прылады прадстаўлены ігламі, праселкамі, асялкамі. 
Выкарыстоўваліся сярпы, косы, ручныя жорны. Упрыгожанні і дэталі 
вопраткі. Прадстаўлены бронзавымі фібуламі, спражкамі, наканечнікамі 
паясоў. Упрыгожанні рэдкія: гэта бранзалеты, падвескі ў выглядзе нажа, ключа 
і сякеркі, рамскія манеты з адтулінай для падвешвання, пацеркі са шкла, 
буртштына, срэбра. Выкарыстоўваліся касцяныя грэбні.  

Гаспадарка. Аснову гаспадаркі складалі ворнае земляробства і чорная 
металургія. Сярод зернявых перавага аддавалася аўсу, ячменю, просу, пшаніцы. 
Склад статкаў характарызуецца значным пагалоўем авечак і коз. Важная роля ў 
гаспадарчай дзейнасці належала гандлю. Насельніцтва вельбарскай культуры 
кантралявала ключавыя ўчасткі “бурштыновага” і балтыйска-чарнаморскага 
гандлёвых шляхоў, якія злучалі народы Прыбалтыйскага рэгіёну з Рымскай 
Імперыяй.  

Праблема этнічнай прыналежнасці. Насельніцтва культуры 
атаясамліваецца з германскімі плямёнамі – готамі. Гістарычныя лёсы. У другой 
палове ІV ст. н.э. протадзяржавы готаў у Паўночным Прычарнамор’і былі 
зруйнаваныя гунамі. Пасля гэтага помнікі вельбаркскай культуры на большай 
частцы арэалу, як і ў Беларусі, спынілі сваё існаванне.  

 
 

СЛАВЯНЕ УСХОДНЯЙ ЕЎРОПЫ  
Адно з цэнтральных i найбольш складаных пытанняў айчыннай 

археалогii – праблема этнагенезу i ранняй этнiчнай гiсторыi славянаў. 
Упершыню на гэтае пытанне паспрабаваў адказаць яшчэ ў XII ст. аўтар 
“Аповесцi часовых гадоў” Нестар. Ён лiчыў, што найбольш старажытнай 
тэрыторыяй славянаў былi землi па нiжняй плынi Дуная i ў Панонii, адкуль 
славяне пачынаюць рассяляцца ў паўночным, усходнiм i паўдневым напрамкам. 
З тае пары прайшлi стагоддзi, але спрэчкi аб паходжаннi славянаў i iх 
першапачатковай тэрыторыi не спыняюцца. Для вырашэння гэтага складанага 
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пытання неабходна комплекснае вывучэнне з прыцягненнем дадзеных 
мовазнаўства, антрапалогii, тапанiмiкi, этнаграфii i iнш. навук. На сённяшні 
дзень вызначана, што першай даставернай славянскай культурай была 
пражская культура.  

Арэал культуры ахопліваў тэрыторыю ад Эльбы да правабярэжжа 
Сярэдняга Падняпроўя і ад Пабужжа да адгор’яў Альп. На тэрыторыі Беларусі 
помнікі  пражскай культуры адзначаюцца на ўчастку ад Брэста ла Мозыра. Час 
існавання культуры – ІV–VІІ ст.  

Паселішчы. Асноўны тып паселішчаў – неўмацаваныя паселішчы 
(селішчы). Яны размяшчаліся “гнёздамі” – па 2 – 4 у групе. Зрэдку сустракаюца 
гарадзішчы, якія выкарыстоўваліся ў якасці сховішчаў. Найбольш вядомым 
з’яўляецца Хотамельскае гарадзішча, умацаванае валамі. Паселішчы звычайна 
вельмі бедныя: сустракаецца кераміка, і толькі ў адзінкавых выпадках – 
прасліцы, наканечнікі стрэл. Асноўны тып жытла – паўзямлянкі зрубнай 
канструкцыі плошчай каля 8–16 м². Пабудовы ацяпляліся пячамі з гліны і 
камянёў. На селішчы Востраў Пінскага раёна была знойдзена печ, выкладзеная 
жалезным шлакам. Пахавальныя помнікі прадстаўлены 2 відамі: курганныя і 
грунтовыя. Часцей сустракаюцца грунтовыя пахаванні па абраду крэмацыі. 
Рэшткі трупаспалення ссыпаліся ў ўрну альбо на дно пахавання. Інвент ар 
вельмі бедны, прадстаўлены выключна керамікай.  

Кераміка. Вядомы ляпны посуд, прадстаўлены пераважна гаршкамі. 
Радзей сустракаліся патэльні, міскі, мініяцюрныя пасудзіны. Посуд 
неарнаментаваны.  

Прылады працы нешматлікія. Выкарыстоўваліся нажы, сякеры, пілы, 
сярпы, шылы, рыдлёўкі. Зброя прадстаўлена нешматлікімі экзэмплярамі 
ўтулкавых і чарашковых наканечнікаў стрэл, наканечнікамі дроцікаў. 
Упрыгожанні і дэталі вопраткі былі мясцовай вытвочасці і імпартныя 
(візантыйскія). Яны прадстаўлены фібуламі, спражкамі, завушніцамі, 
пацеркамі.  

Гаспадарка. Аснову гаспадаркі складала земляробства і жывёлагадоўля. 
У сноўным арэале культуры знойдзены прылады, звязаныя з чорнай і каляровай 
металургіяй (разнастайныя ліцейныя формы, льячкі і г.д.). Аб занятках 
ткацтвам сведчаць знаходкі прасліц. 

Праблема паходжання культуры дакладна не вырашана. Большасць 
вучоных звязваюць яе генэзiс з папярэдняй культурай Польшчы. Некаторыя 
польскiя археолагi спрабуюць знайсцi вытокi пражскай культуры на ўсходзе, у 
асяроддзi носьбiтаў кiеўскай культуры. Гістарычныя лёсы. На аснове пражскай 
культуры склаліся многія славянскія культуры канца І тыс. н.э.  

Праблема этнічнай прыналежнасці. Пражская культура – першая 
даставерная культура славян (яна атаясамліваецца са склавенамі). 

 
Лука-Райкавецкая культура 
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На заключным этапе свайго існавання пражскiя старажытнасцi 
перарастаюць ў культуру тыпа Лукi-Райкавецкай, якая атрымала назву па 
ўрочышчу Лука ля в. Райкi ў Жытомiрскай вобл. Новая культура займала той 
жа арэал, што i яе папярэднiца. Новай культуры былi ўласцiвы ўсе асноўныя 
адзнакi, якiя сфармiравалiся ў пражскай культуры. Аснову глiнянага посуду 
складаў ляпны гаршок. Толькi ў самым канцы Лукi-Райкавецкай культуры 
з’яўляюцца пасудзiны, якiя былi зроблены на ручным ганчарным коле. Яны 
мелi лiнейна-хвалiсты арнамент.  

Полнае падабенства фiксуецца i ў домабудаўнiцтве. Па-ранейшаму 
шырока распаўсюджаны паўзямлянкi.  

У пахавальным абрадзе пануе крэмацыя. Нябожчыкаў спальвалi на баку, 
пасля чаго кальцынаваныя косткi змяшчалi ў урну цi ссыпалi на дно ямы. 
Пахавальны iнвентар, за выключэннем абломкаў посуду, адсутнiчае. Iснуюць i 
курганныя пахаваннi, аднак iх колькасць мала. 

Пачынаючы з VIII ст. вызначаецца iстотны прагрэс у сельскай 
гаспадарцы. З’яўляюцца жалезныя наральнiкi, што сведчыць аб паўсюдным 
пераходзе да ворнага земляробства.  

У VII–IX стст. славяне пранiкаюць на левабярэжжа Дняпра, якое 
знаходзiлася пад кантролем хазараў, дзе фармiруюцца дзве славянскiя 
культуры: раменская i боршаўская. 

 
Пянькоўская культура 

Другой буйной групоўкай славянаў V–VII стст. былi анты, якiх звычайна 
звязваюць з носьбiтамi пянькоўскай культуры. Яна займала памiжрэчча Дняпра 
i Днястра, нiжняе i Сярэдняе Падунаўе, частку Балгарыi i Венгрыi. 

Паселішчы – неўмацаваныя (селiшчы), якiя лакалiзуюцца на берагах 
малых рэк i ручаеў. Яны размяшчалiся групамi па 6–10 у кожнай. Адзiным 
тыпам жытла ў пянькоўскай культуры з’яўляецца паўзямлянка. Сцены маглi 
быць як слупавай, так i зрубнай канструкцыi. Пабудовы ацяплялiся печамi-
каменкамi. Пахавальныя помнiкi прадстаўлены грунтовымi магiльнiкамi з 
трупаспаленнем. Рэшткi крэмацыi змяшчалiся ў ямкi цi ўрны. Пахавальны 
iнвентар адсутнiчае. 

Кераміка. На большасцi паселiшчаў распаўсюджаны ляпны посуд. 
Пануюць гаршкi двух асноўных формаў: слабапрафiляваныя i рабрыстыя. 
Зрэдку сустракаюцца i ганчарная керамiка: гаршкi, збаны, мiскi. 

Адной з характэрных асаблiвасцей пянькоўскай культуры з’яўляецца 
вялiкая колькасць скарбаў ювелiрных вырабаў. Асаблiва выдатны скраб быў 
знойдзены каля в. Мартынаўка на р. Рось. У iм было каля сотнi сярэбраных 
вырабаў: завушнiцы, скроневыя кольцы, бранзалеты, пальчатая фiбула, 
шматлiкiя паясныя бляшкi, дзве сярэбраныя чашы з вiзантыйскiмi клеймамi, 9 
фiгурак людзей i стылiзаваных жывел.  

Паўночнымi суседзямi славянаў у другой палове I тыс. н.э. былi балты. 
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Найбольш яскравай культурай дняпроўскiх балтаў з’яўляецца тушэмлiнская 
культура, якая атрымала назву ад гарадзiшча ля в. Тушэмля. Час яе iснавання – 
V–VIII ст. Арэал гэтай культуры ахоплiваў Смаленскае Падняпроўе i Полацка-
Вiцебскае Падзвiнне. 

Паселішчы. Найбольш шматлiкiя з паселiшчаў селiшчы. Жылыя 
пабудовы – наземныя слупавыя дамы. Яны ацяплялiся ачагамi, якiя былi 
зроблены з камянеў цi абкадзены глiнай. Зрэдку ўзводзіліся гарадзішчы, яны 
служылі ў якасцi сховiшчаў. Найбольш поўна вывучана гарадзiшча Тушэмля, 
якое змяшчалася ў вярхоў’ях Сожа. Гэта было невялiкае мысавае гарадзiшча, 
абароненае двумя зямлянымi валамi з драўлянымi частаколамi. Яшчэ тры такiя 
лiнii абарончых збудаванняў прыкрывалi напольны бок. Па перыметру пляцоўкi 
была выяўлена шматкамерная пабудова слупавай канструкцыi. Цiкавай 
асаблiвасцю тушэмлянскага гарадзiшча з’яўляецца ўладкаванне ў яго мысавай 
часцы паганскага свяцiлiшча. Яно ўяўляла сабой з маляваннем паганскiх багоў. 
Яшчэ адзiн слуп быў выяўлены ў цэнтарльнай часцы пляцоўкi. Магчыма, ён 
ўвасабляў сабой галоўнае бажаство. 

Пахавальныя помнiкi культуры прадстаўлены грунтовымi магiльнiкамi з 
трупаспаленнем. Iнвентар у пахаваннях сустракаецца вельмi рэдка (аплаўленыя 
ўпрыгожваннi з бронзы, дэталi вопраткi i г.д.). 

Керамiка тушэмлянскай культуры прадстаўлена гаршкамi 
цюльпанападобнай, бiканiчнай i ўсечанаканiчнай формы, а таксама мiскамi.  
 

Усходнімі і паўночнымі суседзямі насельніцтва пражскай культуры былі 
плямёны калочынскай, банцараўскай, тушамлінскай культур. На Беларусі 
найбольш выразна прадстаўлены помнікі калочынскай і банцараўскай культур. 
Яны блізкія паміж сабой, аднак маюць і пэўныя адрозненні. Калочынскую, 
банцараўскую, тушамлінскую культуры звычайна адносяць да этнакультурнай 
супольнасці балтаў.  

Калочынская культура 
Назва паходзіць ад гарадзішча каля в. Калочын Рэчыцкага раёна.  
Арэал культуры – басейн рэк Дзяснна, Сейм, Гомельскае, Магілёўскае і 

Аршанскае Падняпроўе. Час існавання культуры – ІV–VІІ ст. 
Паселішчы. Асноўны тып пасяленняў – невялікія селішчы (плошчай да 

1,5 га), размешчаныя на рачных тэрасах і поймавых узвышшах. Многія селішчы 
існавалі непрацяглы перыяд часу. Нешматлікія гарадзішчы выконвалі функцыі 
абшчынна-племянных цэнтраў і сховішчаў. У Беларусім Падняпроўі адкрыты 
гарадзішчы-свяцілішчы, акруглыя ў плане, малой плошчы (дыяметр каля 40 м). 
Будаваліся заглыбленыя ў зямлю чатырохвугольныя ў плане пабудовы. 
Канструкцыя сцен – зрубавая і слупавая. Для абагрэву служылі ачагі, печы-
каменкі і печкі-каміны.  

Пахавальныя помнікі – грунтовыя і курганныя. Пахавані здяйсняліся па 
абраду крэмацыі. Крэмацыі адбываліся па-за межамі некропаля, у магілу 
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ссыпаліся толькі ачышчаныя ад попелу кальцынаваныя косткі. Пахавальны 
інвентар, як правіла, адсутнічае.  

Кераміка грубая ляпная, зрэдку сустракаецца глянцаваная. Асноўны тып 
посуду – гаршкі, вядомы таксама міскі, патэльні. Кераміка неарнаментаваная. 

Прылады працы прадстаўлены жалезнымі нажамі, сярпамі, сякерамі, 
косамі, долатамі, рыбалоўнымі кручкамі, каменнымі зерняцёркамі, асялкамі; 
глінянымі праселкамі. Зброя сустракаецца вельмі рэдка, яна прадстаўлена 
нешматлікімі экзэмплярамі ўтулкавых наканечнікаў стрэл, наканечнікаў 
дроцікаў. Упрыгожанні і дэталі вопраткі – паясныя наборы, фібулы, падвескі, 
шкляныя пацеркі і інш.  

Гаспадарка. Насельніцтва займалася падсечным земляробствам. На 
гарадзішчы Калочын было знойдзена спаленае зерне проса і чачавіцы. Значная 
роля таксама належала жывёлагадоўле, лясным, рачным і хатнім промыслам, 
апрацоўцы чорнага і каляровага металу.  

Паходжанне калочынскай культуры звязваецца з папярэдняй – кіеўскай 
культурай. Гістарычныя лёсы. Заняпад культуры быў выкліканы рассяленнем 
славянскага насельніцтва. Праблема этнічнай прыналежнасці. Большасць 
даследчыкаў адносіць культуру да балцкіх старажытнасцяў.  

 
Банцараўская культура 

Назва паходзіць ад гарадзішча Банцараўшчына пад Мінскам. 
Арэал культуры – Верняе Падняпроўе, Верхняе Панямонне, Верхняе і 

СярэдняеПадзвінне. Час існавання культуры – V–VІІІ ст. 
Паселішчы. Асноўны тып пасяленняў – селішчы, размешчаныя на 

рачных тэрасах і поплаўных узвышшах. Шмат селішчаў размяшчалася каля 
гарадзішчаў папярэдніх часоў, якія дадаткова ўмацоўваліся валамі і 
пераўтвараліся ў гарадзішчы-сховішчы. Жытлы будаваліся наземныя і 
паўзямляначныя. Паўзямлянкі мелі зрубную канструкцыю, наземныя пабудовы 
былі слупавой канструкцыі. Плошча жыілаў складала 9–20 м². Унутры жытлаў 
размяшчаліся печы-каменкі круглай альбо авальнай формы, каля дамоў 
знаходзіліся ямы-скляпы, верагодна, калктыўнага карыстання.  

Пахавальныя помнікі. Вядомы выключна грунтавыя могільнікі з 
трупаспаленнем. Крэмацыі адбываліся па-за межамі некропаля, у магілу 
ссыпаліся толькі ачышчаныя ад попелу кальцынаваныя косткі. Пахавальны 
інвентар, як правіла, адсутнічае. 

Кераміка. Вырабляліся пласкадонныя ляпныя гаршкі разнастайных 
форм – рабрыстыя, слоікападобныя і інш. Посуд неарнаментаваны. 

Прылады працы і зброя. Прылады працы прадстаўлены сякерамі, 
нажамі, косамі, шыламі і інш. Характэрным для банцараўскай культуры былі 
нажы с валютападобнымі навершамі. Зброя сустракалася рэдка, найбольш 
частай знаходкай былі утулкавыя наканечнікі дзідаў і стрэл. Упрыгожанні і 
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дэталі вопраткі, як правіла, выраблялі з бронзы. Вядомы падвескі, пранізкі, 
бранзалеты, пярсцёнкі.  

Гаспадарка. Аснову гаспадаркі складала падсечнае земляробства і 
жывёлагадоўля. Вырошчвалі пшаніцу, жыта, ячмень, авёс, бабовыя. Разводзілі 
буйную і дробную жывёлу, свіней. Палявалі на дзіка, мядзведзя, зайца, лісіцу і 
інш.  

Праблема паходжання. Найбольш верагодна, банцараўская культура 
сфарміравалася ў выніку пранінення ў паўночную Беларусь, у асяроддзе 
днепра-дзвінскай культуры, носьбітаў кіеўскай культуры. Гістарычныя лёсы. 
Заняпад культуры быў выкліканы рассяленнем славянскага насельніцтва. 
Праблема этнічнай прыналежнасці. Большасць даследчыкаў адносіць 
банцараўскую культуру да балцкіх старажытнасцяў.  
 
 

УСХОДНЕСЛАВЯНСКIЯ САЮЗЫ ПЛЯМЕНАЎ І ІХ СУСЕДЗІ 
 

Да другой паловы I тыс. н.э. адносiцца фармiраванне саюзаў пляменаў цi 
нават простанароднасцей ва Усходняй Еўропе, што знайшло адлюстраванне ў 
летапісах. Прыкладную лакалiзацыю гэтых усходнеславянскiх груп паклаў 
Нестар, аднак больш дакладныя межы iх рассялення стала магчымым 
вызначыць дзякуючы археалагiчным даследванням. Яшчэ ў канцы мiнулага 
стагоддзя вядомы рускi археолаг А.А. Спiцын паказаў, што для большасцi 
саюзаў пляменаў былi характэрны свае асобныя скроневыя ўпрыгожваннi. 

Аднiм з самых паўночных усходнеславянскiх пляменных аб’яднанняў 
былi славене ноўгарадскiя, этнавызначальнай адзнакай якiх з’яўляюцца 
ромбашчытковыя скроневыя кольцы. Асноўны арэал iх – Прыiльменне. 
Найбольш старажытным помнiкаў славенаў В.В. Сядоў лiчыць сопкi, побач з 
якiмi звычайна знаходзяцца селiшчы. Гэтыя неўмацаваныя паселкi 
размяшчаюцца па берагах рэк i азер, у местах, найбольш спрыяльных для 
заняткаў падсечаным земляробствам i жывелагадоўлей. Жытлы прадстаўлялi 
сабой зрубныя пабудовы з печамi-каменкамi. У VIII–IX стст. у славен 
з’яўляюцца гарадзiшчы. Найбольш раннiм з iх з’яўляецца Старая Ладага, сярод 
жыхароў якой былi як славене, так i прыбалтыйскiя фiны. Iншым буйным 
гарадзiшчам славен было Рурыкава гарадзiшча ў Ноўгарадзе, якое знаходзiцца ў 
самым цэнтры вобласцi рассялення славен i датуецца IX–X стст. Гэта было 
буйное гандлева-рамеснае i ваенна-адмiнiстратыўнае паселiшча. 

Паўдневымi суседзямi славен былi крывiчы. Гэта аб’яднанне 
ўсходнеславянскіх плямёнаў, якое жыло ў басейне Верхняга Дняпра, Заходняй 
Дзвіны, Волгі, на поўдні Чудскага возера.  

Дагэтуль дакладна не вызначана, ад чаго паходзіць назва: 1) ад слова 
“крэўныя”; 2) ад імя легендарнага родапачынальніка Крыва; 3) ад імя 
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легендарнага балцкага язычніцкага першаспвятара Крыва-Крывэйтэ; 4) ад 
узгоркавай (“крывой”) мясцовасці. 

Парацэс фарміравання крывічоў адбываўся ў другой палове І – пачатку ІІ 
тыс. н.э. у выніку асіміляцыі славянамі мясцовых балцкіх плямён. У канцы І 
тыс. племянное аб’яднанне крывічоў распалася на 3 групы: полацкую, 
смаленскую і пскоўскую. 

На тэрыторыі рассялення полацкіх крывічоў археолагамі вывучаліся 
гарадзішчы і селішчы, курганныя могільнікі.  

У ІХ ст. у крывічоў існавалі ўмацаваныя паселішчы – Полацк, Віцебск, 
Лукомль. 

У V–ІХ ст. крывічы будавалі доўгія курганы (насып даўжынёй да 30 м, 
звычайна 10–20 м). Курганы змяшчалі рэшткі крэмацыі, якія ссыпаліся ў ўрны 
альбо ў ямкі. У верхняй частцы насыпу змяшчалася перавернутая дагары 
пасудзіна. Як правіла, інвентар бедны (абломкі посуду) альбо ўвогуле 
адсутнічае. Толькі адзінкавыя пахаванні змяшчаюць шматлікія ўпрыгожанні. 

У ІХ ст. у крывічоў з’яўляюцца круглыя курганы. Першапачаткова 
пахаванні праводзіліся па абраду крэмацыі, пачынаючы з мяжы Х–ХІ ст. – па 
абраду трупапакладання. У гэты час пахавальны інвентар багаты. У 
мужчынскіх пахаваннях знаходзяць зброю, дэталі паясных набораў, у жаночых 
– разнастайныя бранзалеты, падвескі, пярсцёнкі, пацеркі і інш. У пахаванні 
часта змяшчалі посуд, драўляныя вёдры, язычніцкія амулеты з прасвідраваных 
іклаў.  

Спецыфічнай рыса крывічоў з’яўляюцца бранзалетападобныя скроневыя 
кольцы з завязанымі канцамі.  

Дрыгавічы. Гэта аб’яднанне ўсходнеславянскіх плямёнаў, якое жыло на 
тэрыторыі паміж Прыпяццю і Дзвіной. На правябярэжжы р. Прыпяць 
дрыгавічы генетычна звязваюцца з папярэднімі культурамі – лука-райкавецкай, 
пражскай.  

Назва, верагодна, паходзіць ад слова “дрыгва” (балота – найбольш 
характэрная прыкмета мясцовасці).  

На тэрыторыі рассялення дрыгавічоў захаваліся гарадзішчы, селішчы, 
курганныя могільнікі. Племянным цэнтрам плямёнаў з’яўляўся г. Тураў 
(упершыню ўзгадваецца ў летапісу ў 980 г.) 

Найбольш даследаванай катэгорыяй помнікаў дрыгавічоў з’яўляюцца 
курганныя могільнікі. Могільнікі складаюцца з 20 – 40 курганаў. Курганы 
маюць насыпы круглай формы, у падножжах якіх прасочваюцца кругавыя 
ровікі. Пахаванні здзяйсняліся па абраду і крэмацыі, і інгумацыі 
(трупапакладання). Зрэдку сустракаюцца ўнутрыкурганныя зрубавыя пабудовы, 
перакрытыя дахам. Пахавальны інвентар параўнальна бедны: гаршкі, спражкі, 
крэсівы, сякеры, нажы.  

Этнавызначальнай прыкметай дрыгавічоў з’яўляюцца буйназярнёныя 
бронзавыя ці срэбныя пацеркі, якія часта сустракаюцца ў жаночых пахаваннях.  
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Радзімічы. Гэта аб’яднанне ўсходнеславянскіх плямёнаў, якое жыло ў 
міжрэччы Дняпра і Дзясны па цячэнні Сажа і яго прытокаў.  

Паводле летапісу, назва паходзіць ад імя легендарнага ваяра Радзіма, які 
прывёў плямёны з заходніх (ляшскіх) зямель. Аднак меркаванне аб сувязі 
радзімічаў і палякаў сёння даследчыкамі не падтрымліваецца. Згодна з 
дамінуючымі ўяўлннямі, радзімічы прыйшлі ў Пасожжа з тэрыторыі Верхняга 
Паднястроўя.  

На тэрыторыі рассялення радзімічаў захаваліся гарадзішчы, селішчы, 
курганныя могільнікі. Першыя летапісныя звесткі аб гарадах радзімічаў 
(Крычаў, Прапойск (суч. Слаўгарад), Гомель, Рагачоў і інш.) адносяца да ХІІ ст. 
Найбольш верагодым племянным цэнтрам радзімічаў з’яўляўся Гомель. 

Найбольш даследаваныя археалагічныя помнікі – курганныя могільнікі 
Х–ХІІ ст. У VІІІ–Х ст. пахаванні здзяйсняліся па абраду трупаспалення, у 
канцы Х – ХІІ ст. – па абраду трупапакладання. Характэрная рыса радзіміцкіх 
пахаванняў – наяўнасць попельна-вугальнага пласта ў форме “вогненага круга”, 
у цэнтр якога клалі нябожчыка. Сярод пахавальнага інвентару шмат 
упрыгожанняў, прадметаў хатняга побыту. Для мужчынскіх пахаванняў 
характэрны дэталі паяснога набору, радзей зброя. У жаночых пахаваннях 
знаходзяць бранзалеты, скроневыя кольцы, спражкі, пацеркі і г.д.  

Характэрныя племянныя адзнакі радзімічаў – бронзавыя альбо срэбныя 
сяміпрамянёвыя і сямілапчастыя скроневыя кольцы.  

Насельніцтва Панямоння. Згодна з паведамленнямі “Аповесці мінулых 
гадоў”, Верхняе Панямонне ўваходзіла ў зону рассялення дрыгавічоў. Аднак, 
мяркуючы па больш позніх паведамленнях летапісаў і археалагічных даных, у 
рэгіёне жылі таксама ўсходнелітоўскія і яцвяжскія плямёны.  

Яцвяжскае (заходнебалцкае) насельніцтва пакінула каменныя курганы. 
Нізкія насыпы дыяметрам 6–20 м былі цалкам складзеныя з камянёў, а зверху 
прысыпаныя зямлёй. Найбольш ранні пахавальны абрад – трупапакладанне, у 
сярэдзіне І тыс. пануючым стаў абрад трупаспалення, у пачатку ІІ тыс. зноў 
распаўсюдзілася трупапакладанне. Пахавальны інвентар параўнальна багаты. 
Для мужчынскіх пахаванняў характэрны дэталі паяснога набору, радзей зброя. 
У жаночых пахаваннях знаходзяць разнастайныя ўпрыгожанні.  

Усходнелітоўскія балцкія плямёны ўзводзілі курганы круглай формы, 
абкладзеныя каменнымі вянкамі. Часам вакол насыпаў прасочваюцца кругавыя 
ровікі. Да V ст. пахаванне здзяйснялася па абраду трупапакладання, пазней 
распаўсюдзілася трупаспаленне. Пахаванні вельмі багатыя. У мужчынскіх 
знаходзяць шматлікую зброю, рыштунак конніка, у жаночых – бронзавыя і 
срэбныя ўпрыгожанні. Характэрная рысай усходнелітоўскіх курганаў 
з’яўляюцца пахаванні з конямі. Іх змяшчалі ў спецыяльна насыпаных курганах 
ці ў адным кургане з чалавекам. Інвентар конскіх пахаванняў бедны: спражкі, 
страмёны.  
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Яцвяжскае (заходнебалцкае) насельніцтва пакінула каменныя курганы. 
Нізкія насыпы дыяметрам 6–20 м былі цалкам складзеныя з камянёў, а зверху 
прысыпаныя зямлёй. Найбольш ранні пахавальны абрад – трупапакладанне, у 
сярэдзіне І тыс. пануючым стаў абрад трупаспалення, у пачатку ІІ тыс. зноў 
распаўсюдзілася трупапакладанне. Пахавальны інвентар параўнальна багаты. 
Для мужчынскіх пахаванняў характэрны дэталі паяснога набору, радзей зброя. 
У жаночых пахаваннях знаходзяць разнастайныя ўпрыгожанні.  

Усходнелітоўскія балцкія плямёны ўзводзілі курганы круглай формы, 
абкладзеныя каменнымі вянкамі. Часам вакол насыпаў прасочваюцца кругавыя 
ровікі. Да V ст. пахаванне здзяйснялася па абраду трупапакладання, пазней 
распаўсюдзілася трупаспаленне. Пахаванні вельмі багатыя. У мужчынскіх 
знаходзяць шматлікую зброю, рыштунак конніка, у жаночых – бронзавыя і 
срэбныя ўпрыгожанні. Характэрная рысай усходнелітоўскіх курганаў 
з’яўляюцца пахаванні з конямі. Іх змяшчалі ў спецыяльна насыпаных курганах 
ці ў адным кургане з чалавекам. Інвентар конскіх пахаванняў бедны: спражкі, 
страмёны.  

Вяцiчы. Аповесць часовых гадоў лакалiзуе вяцiчаў на Ацэ. Для гэтага 
племяннога саюза этнiчна вызначальнымi ўпрыгожваннямi з’яўляюцца 
сямiлапасныя скроневыя кольцы. На захадзе вяцiчы межавалi з северанамi, 
радзiмiчамi i крывiчамi.  

Паляне – адно з буйнейшых усходнеславянскiх аб’яднанняў. У летапiсу 
гаворыцца аб тым, што палянам прыналежала Кiеўскае Падняпроў’е. Апрача 
Кiева палянам прыналежылi Вышгарад, Васiллеў i Белгарад. 

У палянаў адстунiчалi спецыфiчныя ўпрыгожваннi, i гэтыя акалiчнасцi 
ўскладняе вызначэнне дакладных межаў iх рассялення. На думку В.В. Сядова, 
зямля палянаў уключала ў сябе тэрыторыю Сярэдняга Падняпроў’я. На 
поўначы яна распаўсюджвалася аж да Любеча i р. Мены, на поўднi да р. Рось. 

Фармiраванне палянаў адбывалася хутчэй за ўсе на мясцовай аснове. Iх 
старажытнасцi выяўляюць цесную сувязь з папярэднiмi помнiкамi Лукi-
Райкавецкай культуры. 

Найбольш раннiя курганы ў арэале палянаў датуюцца IX ст. У IX i X 
стст. у iх былi распаўсюджаны два абрады пахавання: крэмацыя i iнгумацыя. 
Курганы з трупаспаленнем звычайна пазбаўлены iнвентару. Выключэнне 
складаюць княскiя чарнiгаўскiя курганы Чорная Магiла i Бязыменны. У Кiеве i 
ў аколiцах Чарнiгава сустракаюцца шмат насыпаў з трупапалажэннем у 
драўляных зрубах. 

Паляне першымi са славянскiх пляменаў сталi называцца руссю. 
Паходжанне этнонiма рось-русь застаецца невысвятленным. В.В. Сядоў лiчыць, 
што ён не славянскi. Усе назвы ўсходнеславянскiх пляменаў маюць славянскiя 
фарманты - iчы, альбо -яне, -ане. Цюрскiм мовам не было ўласцiва пачатковае 
“р”, таму цюрскае паходжанне этнонiма русь-рось таксама неверагоднае. 
Застаецца дапусцiць iранскi пачатак гэтага аляменнага iменi. Вiдаць, у працэсе 
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славянiзацыi мясцовага iранамоўнага насельнiцтва ягоная этнiчная назва была 
ўспрынята славянамi. 

 
 

СТАРАЖЫТНАЯ РУСЬ (ІХ–ХІІІ ст.) 
 

Старажытнаруская вёска 
Старажытная Русь была аграрнай краiнай. Аснову яе эканомiкi складала 

сельская гаспадарка. Паселішча, жыхары якога займаюцца пераважна сельскай 
гаспадаркай, называецца вёскай. Першапачаткова, пры першабытнаабшчынных 
адносінах, практычна ўсе паселішчы аседлых земляробаў і жывёлаводаў 
адносіліся да вёсак. Пасля аддзялення рамяства ад сельскай гаспадаркі з 
агульнай масы паселішчаў пачалі вылучацца рамесна-гандлёвыя і 
адміністрацыйныя цэнтры, якія паступова пераўтвараліся ў гарады.  

Па археалагічных матэрыялах, гэтыя працэсы прасочваюцца ў VІІІ–ІХ 
ст. З гэтага часу вёскі становяцца спецыфічнымі паселішчамі, якія паводле 
свайго складу і функцый адрозніваюцца ад іншых населеных пунктах.  

Вылучаюцца некалькі тыпаў сельскіх паселішчаў: 
Весь – неўмацаванае паселішча вольных сялян. 
Сяло – неўмацаванае паселішча асабіста залежных сялян. 
Пагост – адміністрацыйны цэнтр.  
У канцы І тыс. вёскі размяшчаліся на поймавых узвышшах і берагавых 

схілах рэк і азёр – г.зн. у месцах, найбольш прыдатных для заняткаў 
земляробствам. Памеры і формы вёсак былі разнастайныя (ад 1 тыс. да 45 тыс. 
га), але пераважалі невялікія і сярэднія вёскі плошчай да 3 тыс. га. З цягам часу 
памеры паселішчаў памяншаліся. Дамінавала бессістэмная забудова забудова 
вёсак. 

У VІІІ–ІХ ст. з’явіліся асобныя сялянскія двары-сядзібы, што 
адлюстроўвала пераход ад родавай да суседскай абшчыны. Характар забудовы, 
планіроўка і памеры жытлаў (9–12 м²) сведчаць аб тым, што малыя сем’і жылі 
паасобку, але вялі сумесную гаспадарку ў межах адной вялікай сям’і – 
патраніміі.  

З канца Х ст. да другой паловы ХІІІ ст. колькасць вёсак павялічылася 
амаль у 2 разы. Рассяленне стала больш шчыльным, адбывалася адасабленне 
новых паселішчаў невялікіх сем’яў. Захоўвалася бессістэмная забудова, аднак 
паступова пачынала дамінаваць аднарадная забудова вёсак, калі хаты 
размяшчаліся ў адной лініі ўздоўж ракі. 

У канцы ХІІІ–ХІV ст. пачалося асваенне сялянамі раней не занятых 
міжрэчных узвышшаў і водападзелаў, на якіх яшчэ існавалі некранутыя лясы. У 
гэты час будаваліся толькі маладворныя вёскі.  

У розных рэгіёнах былі распаўсюджаны розныя тыпы жытлаў. На поўдні 
Беларусі ў VІІІ–ІХ ст. дамінавалі паўзямлянкі плошчай да 24 м². Паступова 
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сяляне пачалі будаваць выключна наземныя хаты, а паглыбленыя ў грунт 
пабудовы выкарыстоўваліся толькі ў гаспадарчых мэтах. Такое спалучэнне і 
паўзямлянак, і наземных жытлаў прасочвалася і на Панямонні. У паўночных і 
ўсходніх рэгіёнах дамінавалі наземныя жылыя пабудовы. 

Прылады працы. Найбольш старажытнай прыладай для апрацоўкі глебы 
ва ўмовах існавання падсечна-агнявога земляробства лічыцца барана-сукаватка 
(зрубленая елка з буйнымі сучкамі), якая выкарыстоўвалася для рыхлення 
зямлі. У VІІІ–ІХ ст. пашырылася ўжыванне сахі, ляднае (падсечнае) 
земляробства паступова замянялася папаравай сістэмай. Старажытная саха была 
шматзубая, яна паступова замянялася адна- і двухзубымі прыладамі. Такія 
прылады былі найбольш зручнымі для апрацоўкі камяністых лясістых глебаў. У 
перыяд з канца Х ст. да другой паловы ХІІІ ст. значна пашырылася папаравая 
сістэма земляробства і карыстанне плугам. У гэты час развівалася рамяство, 
асабліва апрацоўка металаў і ювелірная справа. Знаходкі шматлікіх 
упрыгожанняў на археалагічных помніках сведчаць аб даволі высокім узроўні 
жыцця насельніцтва. У канцы ХІІІ–ХІV ст. адбывалася масавае 
распаўсюджанне плуга, трохполля. Аднак гаспадарчы прагрэс стрымліваўся 
такім фактарам, як пагаршэнне прыродных умоў (павышэнне вільготнасці і 
частыя паводкі). Для апрацоўкі зямлі выкарыстоўваліся таксама матыгі і 
рыдлёўкі.  

Асноўнай прыладай для збору ўраджая быў серп. Па сваім памерам, 
канструкцыі, тэхналагічным асаблівасцям старажытныя вырабы блізкія 
этнаграфічным і сучасным вырабам. Частай знаходкай з’яўляліся косы-
гарбушы.  

Па археалагічны даных вызначана, што для апрацоўкі ўраджаю 
выкарыстоўваліся каменныя ручныя жорны ў выглядзе двух дыскаў з 
адтулінамі ў цэнтры; драўляных ручных ступ (у Мінску былі знойдзены 
нажныя ступы).  

Сельскагаспадарчыя культуры. Асноўнай збожжавай культурай, 
вядомай паўсюдна, з’яўлялася жыта. Другой па значэнню культурай была 
пшаніца. Збожжа было знойдзена пры раскопках як сельскіх, так і гарадскіх 
паселішчаў. У Полацку, Мінску, Гародні былі знойдзеныя зернейкі ячменя, 
проса, аўса. У Гародні было выяўлена зерне грачыхі. Бабовыя культуры 
прадстаўленыя гарохам, вiкай, бабамi. Сярод тэхнiчных культур вядомы лён i 
канапля. Па старажытнарускiх пiсьмовых крынiцах вядомы такiя агародныя i 
садовыя культуры як агуркi, гарбузы, капуста, буракi, морква, цыбуля, укроп, 
яблыкi. 

Жывёлагадоўля займала значнае месца ў гаспадарым жыцці вёскі. На 
помніках знаходзяць косткі свінні, дробнай і буйной рагатай жывёлы, лошадзі, 
сабакі. Гадавалi таксама птушку: курэй, утак, гусей. Косткі хатніх птушак былі 
знойдзены ў Ваўкавыску.  
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Прысвойваючая гаспадарка. Па археалагічных даных вызначана, што 
насельніцтва палявала на зуброў, туроў, ласей, дзікоў, мядзведзяў, баброў, 
зайцаў і інш. У Ваўкавыску былі знойдзены косткі дзікіх птушак. Значнае месца 
належала рыбнай лоўлі і бортніцтву (збору дзікага мёду). На помніках ў 
паўднёвай Беларусі былі выяўлены спецыяльныя нажы-медарэзкі. 

Сельскае рамяство. Вядучая роля належала ганчарству. У канцы Х ст. на 
поўдні, а ў ХІ ст. – ў паўночных раёнах Беларусі з’яўляецца ганчарнае кола. 
Вытворчасцю керамікі пачалі займацца мужчыны.  

Значнай галіной рамяства з’яўлялася чорная металургія і 
металаапрацоўка. Кавалі атрымоўвалі крычнае жалеза не толькі для ўласных 
патрэбаў, але і пастаўлялі крыцы ў гарады. Сельскія майстры выраблялі ўсе 
неабходныя ў гаспадарцы вырабы. 

Ювелірная справа прадстаўлена майстэрнямі па апрацоўцы бронзы, 
радзей срэбра. Сельскія ювеліры выраблялм разнастайныя падвескі, 
бранзалеты, пярсцёнкі, кольцы, упрыгожанні галавы і інш. Майстар 
забяспечваў сваёй прадукцыяй раён радыусам каля 10–15 км.  

Пахавальныя помнiкi вывучаны значна лепей, чым паселiшчы. На 
працягу IX–XIII стст. у сельскай мясцовасцi захоўваецца курганны абрад 
пахавання. У раннiх курганах, IX–X ст. сустракаецца трупаспаленне. 
Трупапакладанне з’яўляецца не раней канца X–пачатку XI ст. Яно было звязана 
з пранiкненнем хрысцiанства. Па гэтай жа прычыне ў XII–XIII ст. з’яўляюцца 
падкурганныя ямы, i ў познiх курганах знiкаюць рэчы. Звычайна пахаванне 
мужчыны ў сельскай мясцовасцi суправаджалася нажамi, спражкамi, 
ганчарнымi гаршкамi. Жаночыя пахаваннi адрознiваюцца большай 
разнастайнасцю iнвентару. Як правiла, у iх прысутнiчаюць розныя 
ўпрыгожваннi з серабра, бронзы i шкла. 

У цэлым жа пахавальны iнвентар праяўляе дзiўнае падабенства на ўсей 
усходнеславянскай тэрыторыi, і толькі спецыфічныя рысы скроневых калец, 
якiя былi характэрныя таму цi iншаму саюзу пляменаў, дазваляюць вызначыць 
прыналежнасць памерлых. 

 
Дружына па археалагічных даных 

Сярод вялiзнай масы старажытнарускiх курганоў вылучаюцца так 
званыя “дружыныя” курганы, якiя часцей за ўсе сустракаюцца ля гарадоў цi на 
гандлевых шляхах. Найбольш вядомым з могiльнiкаў, у якiх сустракаюцца 
дружынныя курганы, з’яўляецца Гнёздаўскi комплекс на Дняпры недалека ад 
Смаленска. Гэта самае буйное скапленне курганаў старажытнай Русi, якое 
ўключае каля 3 тыс. курганаў.  

Пераважная частка “дружыных” курганаў прыналежала мясцоваму 
насельнiцтву, i толькi ў некаторых курганах знойдзена зброя, якая сведчыць аб 
тым, што ў гэтых курганах былi пахаваны дружыннiкi, прадстаўнiкi 
феадалiзаванай знацi. Гэтыя курганныя магiльнiкi знаходзяцца каля буйных 
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гандлева-рамесных цэнтраў. Iх стварэнне было не выпадковым. Так, на Дняпры 
ў Гнездаве знаходзiўся вузел шляхоў, якiя разыходзiлiся ў розных напрамках на 
поўдзень па Дняпру, на поўнач – праз Ловаць у Волхаў да Ладагi i далей у 
Балтыйскае мора (летапiсны шлях з вараг у грэкi), а таксама на захад - па 
Заходняй Дзвiне i на ўсход, дзе пачынаўся волжскi шлях. Пачатак 
функцыянавання шляху з вараг у грэкi адносiцца да X ст. Для маладой 
старажытнарускай дзяржавы гэта быў асноўны шлях зносiн, якi звязваў 
паўночныя землi з Кiеўскiм Падняпроў’ем i, такiм чынам, аб’ядноўваў усе 
вобласцi ўсходнеславянскiх пляменаў.  

Такiя помнiкi, як Гнездава, выклікаюць значны інтарэс даследчыкаў. 
Некаторыя вучоныя лiчаць, што гэтыя паселiшчы прадстаўляюць сабой 
протагарадскiя фармiраваннi i з’яўлялiся першапачатковымi месцамi такiх 
гарадоў, як Смаленск, Яраслаўль, Чарнiгаў. Iншыя даследчыкi не згодныя з 
гэтым меркаваннем i лiчаць, што паселiшчы ў Гнездаве і ў iншых мясцiнах былi 
заставамi, якiя кантралявалi найбольш важныя шляхi. 

Яшчэ адна праблема, якая закранае дружынныя курганы, звязана з 
нарманскай тэорыяй паходжання дзяржавы на Русi. Частка даследчыкаў, 
спасылаючыся на летапiсы, у якiх гаворыцца аб заклiканнi варагау на Русь, 
мяркуе, што i сама дзяржава была створана нарманамi. Пры гэтым яны 
прыцягваюць i дружыныя курганы, у якiх сустракаюцца скандынаўскiя рэчы i 
рысы. Скандынаўскiм рытуалам лiчыцца пахаванне ў ладзi, змяшчэнне 
жалезнай грыўны з малаточнамi бога Тора на рэгкi пахавальнага вогнiшча цi 
урну, звычай утыкаць зброю ў рэшткi крэмацыi, а таксама жаночыя пахаваннi з 
двумя шкарлупападобнымi фiбуламi, якiя былi абавязковай прыналежнасцю 
скандынаўскага жаночага ўбора. Такiя пахаваннi сапраўды есць у Гнездаўскiм 
магiльнiку, аднак варагi маглi складаць не больш за 5% насельнiцтва Гнездава. 

Вельмi часта прыхiльнiкi нарманскай тэорыi для абгрунтавання сваей 
пазiцыi прыцягваюць зброю, у першую чаргу мячы. Аднак зброя i абарончы 
комплекс “дружынных курганаў” не можа сведчыць аб значнай ролi варагаў на 
Русi. У адным з гнездаўскiх курганоў была знойдзена пасудзiна тыпу амфары з 
напiсам “горушна” (гарчыца), якая датуецца першай чвэрцю X ст.  Гэта 
найбольш старажытны ўсходнеславянскi надпiс. У Скандынавii ў гэты час 
iснавала рунiчнае пiсьмо, якое рэзка адрознiваецца ад iншых алфавiтаў. На 
ўсходнеславянскай тэрыторыi няма нi воднага паселiшча, якое было б заснавана 
скандынавамi. Нейкая частка варагаў сапраўды асела на ўжо iснуючых 
паселiшчах, аднак яна хутка растварылася ў асяроддзi мясцовага насельнiцтва.  

 
 

Старажытнарускi  горад 
Горад – населены пункт, жыхары якога занятыя пераважна ў 

прамысловасці, гандлі, кіраванні, культуры. Гарады ўзніклі ў працэсе 
паглыблення грамадскага падзелу працы – аддзялення рамяства ад 
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земляробства. Галоўная рыса феадальнага горада – канцэнтрацыя рамёстваў і 
абмену.  

Аднак першапачаткова словам “горад” абазначалi любое ўмацаванае 
паселiшча, якое не заўседы трансфармiравалася ва ўласнагарадское паселiшча: 
гэта магло быць феадальная сядзiба i крэпасць i г.д. Найбольш старажытнымi 
гарадамі Старажытнай Русi з’яўлялiся Кiеў, Ноўгарад, Смаленск, Белавозера, 
Iзборск, Полацк, Растоў Вялiкi, Мурам i Ладага, якiя ўспамiнаюцца ў аповесцi 
часовых гадоў пад 862 г. 

Вызначальнымі рысамі гарадскога паселiшча з’яўляюцца наступныя: 
1) наяўнасць у горадзе рамяства i гандлю. 
2) наяўнасць у горадзе адмiнiстратыўнага аппарату. Тут чынiўся суд, 

сюды паступалi падаткi, тут выдавалiся законы. 
3) горад - гэта i цэнтр абароны, тут мелiся ўзброеныя сiлы, якiя 

забяспечвалi нармальную жыццядзейнасць адмiнiстратыўнага апарату i задачы 
абароны. 

4) наяўнасць у горадзе царквы. 
5) гарады былi цэнтрамi пiсьменнасцi i культуры. 
На тэрыторыі Беларусі першыя гарады ўзніклі ў ІХ–ХІІІ ст. і ўяўлялі 

сабой агароджанае ўмацаванае паселішча. Нярэдка яы ўтвараліся на месцах 
былых гарадзішчаў жалезнага веку. Многія гарады развіваліся з умацаваных 
паселішчаў, феадальных замкаў, парубежных крэпасцей. 

Ядром горад быў дзяцінец – цэнтральная частка паселішча, размешчаная 
на ўзвышэнні і умацаваная драўляным тынам, равамі і валамі. Побач узнікалі 
вакольны горад, вакол якога ўтваралася другая лінія ўмацаванняў, і пасады – 
гандлёва-рамесніцкія часткі горада. Непадалёку ад горада знаходзіўся курганны 
могільнік (некропаль). 

Росту гарадоў спрыяла іх геаграфічнае размяшчэнне – скрыжаванне 
гандлёвых шляхоў, блізкасць рэк і азёр, якія выкарыстоўваліся як транспартныя 
магістралі.  

Самым буйным горадам Усходняй Еўропы ў XI–XIII ст. з’яўляўся Кіеў. 
Ён узнік з былога племяннога цэнтру. Дзяцiнец старажытнага Кiева разма з 
княскiмi пабудовамi знаходзiўся на Старакiеўскай гары, а пасад размяшчаўся на 
навакольных гарах. Кiеўскi некрапаль IX–X ст. разам з радавымi пахаваннямi 
ўключаў у сябе i вельмi багатыя.  

Найбольш бурны рост Кiева прыходзiцца на канец X–сярэдзiну XIII стст. 
Пры Уладзiмiры Святаславiчы будуюцца новыя моцныя ўмацаваннi (новы 
дзяцiнец “горада Уладзiмiра”). У першай палове XI ст. пры Яраславле Мудрым 
закладваецца новая крэпасць. У гэты час горад меў тры ўяздныя брамы, самай 
вядомай з якiх з’яўляецца “Залатая” брама. Вялiкi гандлева-рамесны пасад 
знаходзiўся на Падоле. Тут змяшчалiся гандлевая i вечавая плошча, стаялi 
каменныя цэрквы. 
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У XI–XIII ст. у Кіеве магло пражываць не менш за 50 тыс. чалавек. За 
час археалагiчных раскопак у Кiеве адкрыта звыш 200 жылых i гаспадарчых 
пабудоў. Жытлы падзялялiся на два тыпа: наземныя зрубныя i паўзямлянкi 
слупавай кантструкцыi. Разам са шматлiкiмi царквамi археолагi адкрылi 
некалькi княскiх палацаў, якiя былi пабудаваны з камня i тонкай плiнфы. У 
горадзе знойдзены шматлiкiя майстэрнi. Асабiста высокага ўзроўню развiцця 
дасягнула ювелiрная справа.  

Росквіт Кiева быў гвалтоўна прыпынен у 1240 г. нашэсцем полчышчаў 
Батыя. Раскопкамi знойдзена некалькi брацкiх магiл, якiя былi запоўнены 
шкiлетамi загiнуўшых. У вынiку нашэсця манголаў Кiеў быў спалены, 
разбураны i разграбаваны. Аднак горад не быў цалкам знiшчаны. 
Археалагiчныя раскопкi паказалi, што жыцце працягвалася ва ўсiх гiстарычных 
частках Кiева, хаця колькасць насельнiцтва значна паменшылася. 

Другiм буйнейшым горадам на Русi быў Ноўгарад. Першы ўспамiн аб 
Ноўгарадзе ў летапiсу адносiцца да 859 г. Ноўгарад  размяшчаўся на берагах 
Волхава. Ен падзяляўся на 5 канцоў: Людзiн, Нераўскi, Славенскi, Загародскi i 
Плотнiцкi. На думку некаторых даследчыкаў, Ноўгарад узнiк як сталiца 
федэрацыi, якая складалася са славен (Славенскi канец), фiнна-угорскага 
племенi мера (нерава) – Нераўскi канец i крывiчоў (Людзiн канец). 

Дзякуючы павышанай вiльготнасцi культурнага пласту, у Ноўгарадзе 
добра захавалiся вырабы з арганiкi. Гэта – рэшткi драўляных жытлаў, вулiчныя 
маставыя, шматлiкiя рэчы, найбольш каштўнымі для навукі з якіх з’яўляюцца 
берасцяныя граматы.  

Планiроўку i забудову горада найбольш поўна прасочвала ў самым 
вялiкiм Нераўскiм раскопе. Тут выяўлены тры гiстарычныя вулiцы: Вялiкая, 
Халоп’я, Казмадзем’янская. Гэтыя вулiцы iснавалi на працягу многiх стагоддзяў 
i праз кожныя 15–20 гадоў нанава масцiлася драўлянымi плахамi. У слаях X–
XV ст. археолагi знайшлi 28 ярусаў маставых. Асноўным цэнтрам гандлева-
эканамiчнага жыцця Ноўгарада быў рынак. Побач з рынкам знаходзiўся 
Нямецкi i Готскi гандлевыя рады. Розныя знаходкi адлюстроўваюць гандлевыя 
сувязi Ноўгарада з вельмi далекiмi краiнамi: Францыяй, Iталiяй, краiнамі 
Усходу i інш.  

У Ноўгарадзе было знойдзена звыш 800 берасцяных грамат, самыя 
старажытныя з якіх адносiцца да першай паловы XI ст., самыя познія – да 
сярэдзiны XV ст. Гэтыя знаходкі сведчаць аб высокім узроўні 
старажытнарускай гарадской культуры. 

Полацк. Адзін з самых старажытных гарадоў летапісных славян. 
Упершыню ўзгадваецца ў летапісах у 862 г. Быў заснаваны крывічамі. Горад 
займаў выгаднае геаграфічнае становішча – у месцы ўпадзення р. Палаты ў 
Заходнюю Дзвіну.  

Найбольш старажытная частка Полацка – дзяцінец (Полацкае гарадзішча). 
Першапачаткова ён размяшчаўся ў месцы зліцця двух рэк, пазней, у канцы Х ст. 
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– пачатку ХІ ст., быў перанесены на бераг Заходняй Дзвіны. Новы дзяцінец 
атрымаў назву “Верхні горад”. Ён становіцца адміністрацыйным цэнтрам 
горада, тут будуецца Полацкі Сафійскі сабор. Да дзяцінцу прымыкаў Ніжні 
горад, які быў абнесены магутнымі валамі. Яны часткова захаваліся да 
сённяшняга дня. На супрацьлеглым беразе Заходняй Дзвіны размяшчаўся 
неўмацаваны гандлёва-рамесніцкі пасад – Запалоцце.  

Магутнасць культурнага пласта дасягала 5,5 м. У раскопах былі 
зафіксаваныя 14 будаўнічых гарызонтаў, кожны з якіх складаўся з вулічнай 
маставой і прылеглых жылых пабудоў.  

Горад меў сядзібную забудову, калі жылыя хаты разам з гаспадарчымі 
пабудовамі ўтваралі адзіны комплекс. Хаты былі наземныя драўляныя зрубнай 
канструкцыі, плошчай 12–25 м². У хатах мелася драўляная падлога, яны 
ацяпляліся глінабітнымі пячамі. 

У матэрыялах раскопак знайшлі адлюстраванне розныя бакі гаспадарчай 
дзейнасці насельніцтва горада. Знойдзены шматлікія прадметы хатняга ўжытку, 
вырабы з чорнага металу, рамесніцкія дрэваапрацоўчыя прылады, рэшті 
сродкаў руху (дэталі сяней, калёсаў, вёслаў і г.д.). Выяўлены зброя і рыштунак 
коннікаў, прылады сельскагаспадарчай вытворчасці. Вызначана, што ў Полацку 
вырабляліся як высокамастацкія вырабы з каляровых металаў, так і таныя 
ўпрыгожаніі. Горад з’яўляўся цэнтрам па вытворчасці шкляных браслетаў.  

У ІХ–ХІІІ ст. у Полацку быў узведзены шэраг манументальных 
збудаванняў, найбольш вядомым з якіх з’яўляецца Полацкі Сафійскі сабор. Ён 
быў пабудаваны паміж 1044 і 1066 гг, у часы княжання Усяслава Чарадзея. 
Даследчыкі мяркуюць, што Полацкую Сафію ўзводзіла тая ж брыгада майстроў, 
што будавала Сафійскі сабор у Ноўгарадзе. У ХІІ ст. у Полацку складваецца 
мясцовая архітэктурная школа, выразным прадстаўніком якой з’яўлялася 
царква Полацкага Спаса-Ефрасіннеўскага манастыра, узведзеная зодчым 
Іаанам. Характэрныя рысы полацкай школы: 1) узнятая цэнтральная частка 
храма; 2) храм завяршаеца башнепадобным барабанам і купалам; 3) кладка з 
цэглы-плінфы.  

Аб высокім узроўні развіцця дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва 
сведчыць знакаміты крыж Ефрасінні Полацкай, які быў зроблены ў 1161 г. 
майстрам Лазарам Богшам.  

Полацк быў цэнтрам пісьменнасці. На тэрыторыі Полацкай зямлі былі 
выяўлены брасцяныя граматы. Дзве граматы знойдзены ў Полацку, па адной – у 
Віцебску і Мсціслаўлі. 

Мінск. Горад упершыню ўзгадваецца ў крыніцах у 1067 г.  
Пытанне аб месцы ўзнікнення горада выклікае дыскусіі. На думку 

большасці даследчыкаў, горад першапачаткова размяшчаўся за яго сучаснымі 
межамі – праз 16 км на захад ад гістарычнага цэнтра, дзе захаваўся комплекс 
археалагічных помнікаў (гарадзішча і селішча на р. Менка). У канцы ХІ ст. 
паселішчы прыйшлі ў заняпад, і горад быў перанесены да сутокаў Свіслачы і 
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Нямігі. Галоўнай прычынай “пераноса” горада былі працэсы, звязаныя з 
фарміраванем удзельнага Менскага княства. На думку Э.М. Загарульскага, 
археалагічныя помнікі на Менцы адносяцца да познесярэдневяковага часу, а 
горад Мінск адразу ўзнік на р. Свіслач, пры ўпадзенні ў яе . Няміга.  

Мінск меў тыповую для свайго часу забудову. Цэнтрам горада з’яўляўся 
ўмацаваны дзяцінец (“Замчышча”, “Замкавая гара”, “Стары горад”) плошчай 
каля 3 га. Ён быў абнесены валам, які меў складаную канструкцыю: унутры 
знаходзіліся дубовыя клеці, запоўненыя пяском, а на грэбені насыпу былі 
ўзведзены драўляныя сцены.  

Горад з самага пачатку свайго існавання меў вулічную планіроўку. У 
паўднёва-ўсходняй частцы замчышча меўся ўезд – Мінская брама, ад якога вялі 
2 вуліцы – Замкавая і Вялікая. У раскопах былі зафіксаваныя 13 будаўнічых 
гарызонтаў, кожны з якіх складаўся з вулічнай маставой і прылеглых жылых 
пабудоў. У ХІІ–ХІІІ ст. у наваколлі дзяцінца ўзнік рамесны пасад з гандлёвай 
плошчай – Нямігскі рынак.  

Горад меў сядзібную забудову. Хаты былі наземныя драўляныя зрубнай 
канструкцыі, плошчай 16–25 м². У хатах мелася драўляная падлога, яны 
ацяпляліся глінабітнымі пячамі. Гаспадарчыя пабудовы мелі слупавую 
канструкцыю.  

Да пачатку ХІІ ст. у паўднёва-ўсходняй частцы замчышча будавалася 
мураваная Мінская Замкавая царква. Дагэтуль не вядома, ці было яе 
будаўніцтва завершана. У пачатку ХІІІ ст. на месцы храма ўзніклі хрысціянскія 
могілкі.  

Архалагічныя даныя сведчаць аб высокім узроўні развіцця рамёстваў 
(чорнай металургіі і металаапрацоўкі, апрацоўкі дрэва і скуры і г.д.). Слядоў 
мясцовай шкларобчай вытворчасці не выяўлена. У культурным пласце 
знойдзены шматлікія рэшткі зброі (наканечнікі стрэл, дзідаў, мячы і інш.), 
рыштунка конніка. Горад узнік як парубежная крэпасць. 

 
Раннефеадальныя замкі (ХІІ – ХІІІ ст.) 

Замак – сядзіба феадала, умацаваная сеньёральная рэзідэнцыя.  
На тэрыторыі Беларусі замкі пачынаюць будавацца з ХІІ ст. У ХІІ – ХІІІ 

ст. яны былі пераважна драўляныя. У наступную эпоху, у познім сярэднявеччы, 
па-ранейшаму ўзводзіліся драўляныя замкі, аднак у ХІV ст. з’явіліся і 
мураваныя замкі. 

Археалагічныя прыкметы замкаў: 
1. невялікая плошча пры моцных умацаваннях (рвы, валы, агароджы 

(частакол, тын) і інш.). 
2. наяўнасць у культурным слоі вялікай колькасці прадметаў узбраення, 

конскага рыштунку. 
3. пераважанне костак дзікіх жывёл над хатнімі. 
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4. наяўнасць у культурным слоі дарагіх упрыгожанняў і імпартных 
вырабаў. 

На тэрыторыі Беларусі замкі даследаваліся на Падняпроўі (Вішчынскі 
замак, Збораўскі замак), на Панямонні (замкі валя в. Індура, Мсцібава і інш.). 

Найбольш вывучаным з’яўляецца Вішчынскі замак (Рагачоўскі раён). Ён 
размяшчаўся на высокай надпоплаўнай тэрасе правага берага Дняпра. 
Паўкруглая пляцоўка абаронена трыма паралельнымі лініямі глыбокіх рвоў і 
магутных валоў. На грэбені ўнутранага вала была абарончая сцяна з бярвёнаў . 

На пляцоўцы выяўлены рэшткі 6 наземных аднакамерных драўляных 
пабудоў – жытлы, гаспадарчае збудаванне, майстэрня ювеліра.  

Рэчавы комплекс Вішчынскага замка багаты і разнастайны: 
сельскагаспадарчыя і прамысловыя прылады, інструментарый рамеснікаў і 
адыходы вытворчасці, побытавыя рэчы і ўпрыгожанні, прадметы ўзбраення 
воіна і рыштунак баявога каня.  

На гарадзішчы знойдзены выдатны па сваёй мастацкай каштоўнасці скарб 
вельмі дарагіх ювелірных упрыгожанняў і плацежных сліткаў. У склад скарбу 
ўваходзілі бранзалеты, прывескі, ланцужкі пацеркі і інш. Усе рэчы выраблены з 
высокапробнага серабра, некаторыя ўпрыгожанні былі пазалочаныя.  

Віішчынскі замак існаваў у сярэдзіне ХІІ – сярэдзіне ХІІІ ст. Верагодна, 
яго можна атаясамліваць з летапіснай Воішчынай, якая была захоплена і 
знішчана ў 1258 г. аб’яднанымі воскамі літоўцаў і палачан. 

Гарадзішча каля в. Збораў Рагачоўскага раёна. Паўкруглая невялікая 
пляцоўка ўмацаваная высокім валам (вышынёй каля 4 м) і глыбокім рвом 
(глыбінёй да 3 м). На помніку было знойдзена шмат прадметаў мясцовай 
вытворчасці, а таксама прывазныя вырабы (шкляныя бранзалеты чырвонага 
колеру, абломак бронзавай чашы і інш.). Рэчавы комплекс датуецца ХІІ- ХІІІ ст. 
Не выключаецца, што Збораўскі замак быў рэзідэнцыяй мясцовых рагачоўскіх 
князёў.  

 
 
 
 


