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Адным з найбольш эфектыўных спосабаў уключэння археалагічнай спадчыны ў экскурсійна-турыстычную 
дзейнасць з’яўляецца яе музеефікацыя. Пад музеефікацыяй разумеецца працэс пераўтварэння гісторыка-
культурных і прыродных помнікаў у музейныя, які складаецца з наступных этапаў: выяўленне, даследванне, 
кансервацыя, рэстаўрацыя, экспазіцыйная інтэрпрэтацыя і наступнае выкарыстанне ў якасці аб’ектаў музейнага 
паказу.

Выкарыстанне помнікаў археалогіі ў турызме можа адбывацца шляхам стварэння археалагічных музеяў ці 
экспазіцый непасрэдна на помніку (Берасце, Тураў) ці ўключэнне археалагічных аб’ектаў ў склад комплексных 
нацыянальных паркаў, запаведнікаў, музеяў-запаведнікаў (Нацыянальны парк «Белавежская Пушча», Бярэзінскі 
біясферны запаведнік, Полацк, Заслаўе).

Досвед суседзяў (Літоўская Рэспубліка) дэмантруе, што папулярызацыі археалагічнай спадчыны можа 
спрыяць не толькі ўтварэнне паўнамаштабнай музейнай экспазіцыі на помніку, але простае яго добраўпарадкаванне. 
Помнік, ачышчаны ад расліннасці, з мінімальнай інфрастуртурай, зручным пад’ездам і інфармацыйнымі 
шыльдамі, можа стаць паўнавартаснай кропкай турыстычнага маршруту як для арганізаваных груп на чале 
з экскурсаводам, так і для самастойных вандроўнікаў.

Вопыт па ўсключэнні археалагічных аб’ектаў у турыстычную дзейнасць можна ахарактарызаваць, як 
адзінкавы. Археалагічная спадчына, за рэдкім выключэннем, не з’яўляецца асновай для фарміравання і рэалізацыі 
пэўных экскурсійных маршрутаў. Мерапрыемствы па яе інтэграцыі ў турыстычную індустрыю рэалізаваны 
на некалькіх аб’ектах толькі аднаго тыпу (умацаванае паселішча). У значнай ступені гэта вызначаецца 
рэпрэзентатыўнымі ўласцівасцямі саміх аб’ектаў, іх знешняй прывабнасцю і інфарматыўнасцю. Сярод прычын, 
якія перашкаджаюць неадкладна ўключаць выяўленыя археалагічныя помнікі ў турыстычныя маршруты, можна 
назваць наступныя: незавершанасць паўнамаштабных даследаванняў, адсутнасць інфрастурктуры (у тым ліку 
часта адсутнасць пад’езда), адсутнасць інфармацыйнага суправаджэння, вялікія адлегласці паміж асобнымі 
значнымі аб’ектамі, пераезд паміж якімі не суправаджаецца багатым візуальным шэрагам, незацікаўленасць 
мясцовых улад у презентацыі археалагічнай спадчыны як турыстычнай атракцыі рэгіёна. Усё вышэйсказанае 
дазвалае канстатавать неабходнасць сістэматычнай працы па папулярызацыі і інтэграцыі ў турыстычную дзенасць 
археалагічнай спадчыны, якая мае вялікі патэнцыял, каб стаць адным з турыстычных брэндаў Беларусі.
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Гістарыяграфічныя агляды, прысвечаныя даследаванням курганных могільнікаў Віцебска-Полацкага 
Падзвіння, толькі часткова ўключаюць звесткі аб вывучэнні гэтых старажытнасцей у другой палове ХІХ ст. 
са спасылкай на «ненавуковы» характар такіх даследаванняў. Асэнсаванне працы даследчыкаў ХІХ ст. па-
трабуе іншага падыходу, згодна з якім нельга пераносіць сучасныя навуковыя патрабаванні на працы таго 
часу, што было зроблена ў дачыненні да прац К. А. Гаворскага і М. Ф. Кусцінскага. Зыходзячы з гэтага па-
дыходу, можна атрымаць пэўная каштоўныя звесткі з такіх «ненавуковых» прац, што дазваляе «па-новаму» 
ўспрыняць дзейнасць даследчыкаў другой паловы ХІХ ст.

Historiographical reviews on the research of burial mounds of the Vitebsk-Polotsk Dzvina Region only partially 
include information on the study of these antiquities in the second half of the 19th century with reference to the 
«unscientific» nature of such studies. Understanding of the work of 19th century researchers requires a different 
approach, according to which one can’t transfer modern scientific requirements to the work of that time, which was 
done with respect to the works of K. A. Govorsky and M. F. Kuscinsky. Proceeding from this approach, it is possible 
to obtain some valuable information from such «unscientific» works, which allows us to «re-perceive» the activity 
of researchers of the second half of the 19th century.
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Цікавасць да курганных могільнікаў на тэрыторыі Віцебска-Полацкага Падзвіння праявілася ў першых 
аматарскіх даследаваннях, фрагментарныя звесткі аб якіх можна знайсці ў розных крыніцах [1–3]. Першыя 
даследчыкі – заможны пласт насельніцтва, дзейнасць якога насіла «ненавуковы» характар. Уладальнікі маёнткаў 
цікавіліся старажытнымі помнікамі ў межах іх уладанняў і з дапамогай мясцовага насельніцтва «даследавалі» 
насыпы. Вынікі такой працы амаль ва ўсіх выпадках засталіся не апублікаванымі, некаторыя звесткі можна атры-
маць з прац іншых даследчыкаў. Такія дадзеныя амаль немагчыма выкарыстаць як навуковую крыніцу. Ніякай 
пэўнай методыкі працы не было, а пасля такіх раскопак значная частка курганоў можа лічыцца калі не страчанымі 
для навукі, то значна пашкоджанымі. Аднак такія «даследчыкі» ахвотна супрацоўнічалі з іншымі навукоўцамі 
і краязнаўцамі, «сцісла» агучвалі вынікі сваіх «даследаванняў». Таму і вядомыя некаторыя прозвішчы: 
Абрэмпальскі (два курганы каля Бяздзедавіч Полацкага ці Лепельскага (?) раёна), В. А. Дзедзель (некалькі 
насыпаў каля в. Вусце Полацкага ці Лепельскага (?) раёна).

Пачатак «калянавуковых» даследаванняў курганных старажытнасцей Віцебска-Полацкага Падзвіння 
звязаны ў цэлым з актывізацыяй даследавання «Заходняга краю» ў другой палове ХІХ ст. Варта вылучыць наступ-
ных даследчыкаў: Міхаіл Францавіч Кусцінскі і Ксенафонт Антонавіч Гаворскі. Дзейнасці гэтых даследчыкаў 
прысвечаны не адзін артыкул, таму падрабязна на выніках іх дзейнасці спыняцца не варта, аднак трэба адзна-
чыць некаторую спецыфіку іх працы. У цэлым, гэтыя аўтары, таксама заможныя людзі, якія пачалі цікавіцца 
археалагічнымі помнікамі, аднак у далейшым іх дзейнасць набыла іншы характар: ад папярэдніх «аматараў» 
іх адрознівае тое, што яны падтрымлівалі сувязь з іншымі археолагамі з Масквы і Санкт-Пецярбурга, а таксама 
археалагічнымі таварыствамі, якія існавалі ў той час. М. Ф. Кусцінскі быў удзельнікам першага археалагічнага 
з’езда ў Маскве (1869 г.), на якім выступіў з дакладам аб некаторых выніках сваёй дзейнасці на тэрыторыі Ле-
пельскага. Ён быў ініцыятарам стварэння «фотатэкі» археалагічных (і не толькі) помнікаў і артэфактаў, што было 
наватарскай прапановай на той час [4]. К. А. Гаворскі капаў курганы каля Полацка і на Ушаччыне. Даследчыкі 
адпраўлялі свае знаходкі ў археалагічныя таварыствы, апісвалі асаблівасці некаторых насыпаў. Аднак, нягледзячы 
на публікацыю вынікаў працы, звесткі іх вельмі неадназначныня. Так, у некаторых выпадках амаль немагчыма 
вызначыць дакладную лакалізацыю помнікаў, якія былі даследаваны [1].

Неабходна адзначыць дзейнасць А. М. Семянтоўскага. Ён абследаваў і магчыма сам арганізаваў раскопкі 
некаторых могільнікаў у Віцебска-Полацкім Падзвінні (Рудня Полацкага р-на, Бяздзедавічы, Вусце Полацкага 
ці Лепельскага (?) р-на і інш). У яго працах змешчаны звесткі рознага кшталту, у тым ліку і апісанні некаторых 
прадметаў, знойдзеных мясцовымі жыхарамі і ім самім у курганным могільніку Рудня Полацкага р-на. Ім прывод-
зяцца таксама некаторы ілюстрацыйны матэрыял.

У гэты час археалагічная навука ўжо ў нейкай ступені мела свае мясцовыя публіцыстычныя сродкі 
ў Віцебску і Полацку – выданні, дзе даследчыкі маглі ўводзіць ў навуковы ўжытак вынікі сваёй працы. Шмат 
артыкулаў друкавалася ў неафіцыйнай частцы газеты «Віцебскія губернскія ведамасці» (1838–1917 гг.), а таксама 
ў часопісе «Полацкія епархіяльныя ведамасці» (1874–1917 гг.). А. М. Семянтоўскі, К. А. Гаворскі і М. Ф. Кусцінскі 
друкаваліся ў гэтых перыядычных выданнях.

Такім чынам, пачатковы перыяд даследаванняў курганных могільнікаў на тэрыторыі Віцебска-Полацкага 
Падзвіння ўмоўна можна падзяліць на два этапы: «аматарскі» і «калянавуковы» перыяды, якія адрозніваюцца 
між сабой, па-першае, мэтамі даследчыкаў, па другое, методыкай даследаванняў, па-трэцяе, увядзеннем у наву-
ковы ўжытак вынікаў даследаванняў. Гістарыяграфічныя агляды любой з навуковых прац сучасных даследчыкаў 
Віцебска-Полацкага Падзвіння ўключаюць хоць адно з вышэйназваных прозвішчаў са спасылкай на «нена-
вуковы характар» працы і абясцэньванне вынікаў раскопак для сучаснай археалагічнай навукі. Нягледзячы на 
шэраг недахопаў – адсутнасць поўнага апісання даследаванняў, фіксацыі раскопак, адзінай методыкі, спасылак 
на дакладную лакалізацыі помнікаў, паўнавартаснай публікацыі вынікаў – сучасная археалагічная навука можа 
і павінна браць інфармацыю аб даследаваннях, якія былі здзейснены ў другой палове ХІХ ст. Цікавыя звесткі пра 
першапачатковую колькасць насыпаў у могільніках, некаторыя апісанні рэчаў, іх памераў – гэта дазваляе казаць 
аб тым, якая рэч была знойдзена. У цэлым сучасная методыка раскопак і патрабаванні для публікацыі вынікаў 
працы не павінны пераносіцца на працу даследчыкаў мінулага, бо праз некаторы час, магчыма, праца сучасных 
беларускіх археолагаў у кантэксце будучых метадычных падыходаў і развіцця беларускай навукі будзе лічыцца 
недакладнай і малаінфарматыўнай. Паўстае пытанне: капаць зараз ці пакінуць даследчыкам будучыні?
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