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Новыя матэрыялы каменнага веку з вярхоўяў Нёмана
Вясной 2012 г. аўтары артыкула абследавалі 

два раней вядомыя помнікі каменнага веку — 
Мікалаеўшчына-1 іРусаковічы-4 (Мікалаеўшчынскі 
сельсавет Стаўбцоўскага раёна Мінскай вобласці)1.

Мікалаеўшчына-1. Стаянка памерамі 150 * 40 м 
размешчана на краі правабярэжнай тэрасы р. Нё- 
ман, на паўднёвай ускраіне аднайменнай вёскі, 
праз 0,65 км на паўднёвы ўсход ад моста ў бок вёскі 
Шахноўшчына. Паўночная частка помніка моц- 
на пашкоджана сучаснай земляной канструкцыяй 
(верагодна, стрэльбішчам), цэнтральная частка — 
знішчана трасай газаправода, пракладзенага восен- 
ню 2011 г.

Стаянка была выяўлена ў 1975 г. М. М. Чарняў- 
скім. У тым жа годзе даследчык заклаў на помніку 
шурф, а ў 1986 г. -  паўторна абследаваў тэрыто- 
рыю паселішча і сабраў пад’ёмны матэрыял [4, 
с. 15-16; 5, с. 37]. У выніку згаданых прац была 
атрымана параўнальна шматлікая калекцыя кра- 
мянёвых вырабаў і фрагментаў посуду, у якой 
М. М. Чарняўскі, а пазней і В. Л. Лакіза вылучылі ар- 
тэфакты прыпяцка-нёманскай і нёманскай культур, 
кола культуры шнуравой керамікі [2, с. 218; 3, с. 73; 6].

У 2012 г. аўтары правялі збор пад’ёмнага матэ- 
рыялу і шурфоўку помніка. Знаходкі сустракаліся 
на незадзірванелых участках па ўсёй плошчы стаян- 
кі. Шурф памерамі 1 х 2 м быў закладзены ў сярэд- 
няй частцы паселішча, на схіле тэрасы. Магутнасць 
культурнага слою дасягала 0,6 м.

У выніку праведзеных прац была атрымана 
прадстаўнічая калекцыя крамянёвых артэфактаў 
(274 адзінкі) і керамікі (111 фрагментаў).

Асноўную частку крамянёвага інвентару (гл. таб- 
ліцу) складаюць прадукты дэбітажу: пласціны і іх 
фрагменты -  14,2%, адшчэпы і іх фрагменты (раз- 
ам з лускавінкамі) -  62,8, абломкі і фрагменты неа- 
значальных сколаў — 15,3%. Марфалагічныя прыла- 
ды і іх фрагменты нешматлікія -  7,7% ад агульнай 
колькасці крамянёвых артэфактаў.

Крамянёвы інвентар, атрыманы на помніку, зме- 
шаны. На падставе тэхніка-марфалагічнага аналізу 
матэрыялаў былі вылучаны два комплексы:

1У даследаваннях прымалі ўдзел студэнты 3-га і 4-га 
курсаў спецыялізацыі «Археалогія» гістарычнага фа- 
культэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

познамезалітычны (звязаны, верагодна, з янісла- 
віцкай культурай), да якога аднесены асіметрычная 
трапецыя з рэгулярнай пласціны (мал. 1:17), мікраліт 
са скошаным рэтушшу канцом (мал. 1:15), фрагмент 
вастрыя са скошаным рэтушшу канцом (мал. 1: 16), 
рэтушны адзінарны разец на шырокай падскарыні- 
стай рэгулярнай пласціне (мал. 1:14), скрабок з дуга- 
падобнай скрабніцай і адным рэтушаваным краем 
на дробным падскарыністым адшчэпе (мал. 1: 12), 
двухбаковы скрабач на адшчэпе (мал. 1: 11), а так- 
сама серыя рэгулярных пласцін, рэтушаваных і без 
апрацоўкі;

познанеалітычны, прадстаўлены двума фраг- 
ментамі наканечнікаў стрэл з біфацыяльнай апра- 
цоўкай (мал. 1:13).

Керамічны комплекс, атрыманы на помніку 
ў 2012 г., складаецца з 93 фрагментаў ляпнога посу- 
ду, 17 фрагментаў кругавога посуду і фрагмента не- 
азначальнага глінянага вырабу.

Уся ляпная кераміка датавана эпохай неаліту і 
можа быць падзелена на наступныя групы.

Кераміка прыпяцка-нёманскай ранненеалітыч- 
най культуры (58 фрагментаў, з іх 17 — арнамента- 
ваныя).

Кераміка мае руды і шэра-руды колер. Пераваж- 
ная болыдасць фрагментаў паходзіць ад гладка- 
сценага посуду, у пяці выпадках унутраныя паверх- 
ні апрацаваны рознанакіраванымі расчосамі грэбе- 
ня. Таўшчыня сценак складае 6-12 мм.

У залежнасці ад выкарыстаных адтлушчаль- 
нікаў кераміка падзелена на дзве групы: 1) кераміка 
з параўнальна вялікай колькасцю раслінных даме- 
шак, дробнай жарствай, пяском; 2) кераміка з вялі- 
кай колькасцю раслінных дамешак, невялікай коль- 
касцю шамоту, нешматлікімі ўключэннямі дробнай 
жарствы.

Частка керамікі аздоблена. Найбольш распаў- 
сюджаныя арнаментальныя матывы — гарызанталь- 
ныя пасы нахіленых адбіткаў грэбеня (мал. 1: 8), 
авальнага штампа. Выяўлены таксама фрагменты 
посуду, арнаментаванага акруглымі ўвагнутасцямі 
(мал. 1: 2); «елачкай», утворанай грабеньчатымі ад- 
біткамі (мал. 1: 4); «капыткамі» (мал. 1: 3). У адным 
выпадку гарызантальныя пасы нахіленых адбіткаў 
грэбеня спалучаліся з пасам ямкавых уцісканняў 
(мал. 1: 1).
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Агульная структура крамянёвага інвентару помнікаў Русаковічы-4 
і Мікалаеўшчына-1. Даследаванні 2012 г.

Марфала- 
гічная група*

Катэгорыя
Русаковічы-4 Мікалаеўшчына-1

Паверхневыя
зборы

Усяго 
ў групе Шурф Паверхневыя

зборы
Усяго 

ў групе

I

Абломкі канкрэцый з адзінкавымі сколамі і нуклеа- 
падобныя абломкі 7 7 - - -

Нуклеусы ад пласцін і іх фрагменты, аднапляцо- 
вачныя 6 14 - - -
Нуклеусы ад пласцін, двухпляцовачныя 8 - -
Нуклеус ад адшчэпаў і пласцінак, двухпляцовачны 1 1 - - -
Нуклеусы ад адшчэпаў, аднапляцовачныя 3

11

- -

-Нуклеусы ад адшчэпаў, двухпляцовачныя 2 - -
Нуклеусы ад адшчэпаў, са шматразовай зменай 
арыентацыі 6 - -

Неазначальныя нуклеусы (фрагменты) 7 7 - - -
Лушчні і іх фрагменты 3 3 - - -
Пласціны з захлыстам і іх фрагменты 4 16 - - -
Рабрыстыя пласціны і іх фрагменты 12 - -

II

Пласціны скарыністыя і іх фрагменты 6
82

1 3
39Пласціны падскарыністыя і іх фрагменты 30 4 9

Пласціны без скарынкі і іх фрагменты 46 7 15
Адшчэпы скарыністыя 27

347

4 8

149

Адшчэпы падскарыністыя 78 7 17
Адшчэпы са скарынкай (фрагменты) 28 5 8
Адшчэпы без скарынкі 167 14 45
Адшчэпы без скарынкі (фрагменты) 46 15 26
Адшчэп з лушчня 1 - -
Разцовы скол 1

56

- -

65Лускавінкі (< 1,5 см) 21 9 14
Дробныя фрагменты неазначальных сколаў 9 4 8
Абломкі неазначальныя 25 13 17

III

Наканечнік стралы на пласціне 1

32

- -

11

Трапецыі 1 - 1
Вастрыі са скошаным канцом і іх фрагменты - - 2
Укладыш 1 - -
Наканечнікі з біфацыяльнай апрацоўкай і іх фраг- 
менты 1 - 2

Разцы 3 1 -
Скрабкі 11 1 1
Скрабачы 4 2 -
Скрэблы 2 - -
Раклет 1 - -
Камбінаваныя прылады (разец + скрабок) 2 - -
Праколка 1 - -
Нож на адшчэпе 1 - -
Прылада са скоблепадобнай выемкай 1 - -
Цёслы 2 - -
Макралітычны выраб з біфацыяльнай апрацоўкай - 1 -
Скол аднаўлення пляцоўкі нуклеуса з рэтушшу 1

52

- -

10
Рабрыстая пласціна з рэтушшу - - 1
Рэтушаваныя пласціны і іх фрагменты 10 2 5
Рэтушаваныя адшчэпы і іх фрагменты 40 - 2

Неазначальная прылада (фрагмент) 1 - -
Усяго 628 90 184 274

* I -  нуклеусы і тэхнічныя формы, звязаныя з іх падрыхтоўкай і эксплуатацыяй; II -  прадукты дэбітажу; III -  
марфалагічныя прылады.

173



МАТЭРЫЯЛЫ ПА АРХЕАЛОГІІБЕЛАРУСІ. ВЫП. 25

Мал. 1. Кераміка (1-10) і крамянёвыя вырабы (11—17). Мікалаеўшчына-1.2012 г. Малюнак А. У. Зуевай

Кераміка лысагорскага этапу нёманскай куль- 
туры (28 фрагментаў, з іх 13 — арнаментаваныя).

Кераміка мае руды і шэра-руды колер. Усе аб- 
ломкі паходзяць ад гладкасценнага посуду, 16 фраг- 
ментаў вылучаюцца надзвычай добра загладжаны- 
мі, нібы ангабаванымі, знешнімі паверхнямі. Таў- 
шчыня сценак дасягае 5—11 мм.

У залежнасці ад выкарыстаных адтлушчаль- 
нікаў кераміка падзелена на дзве групы: 1) кераміка 
з невялікай колькасцю раслінных дамешак, параў- 
нальна вялікай колькасцю розназярністай жарствы 
і пяска; 2) кераміка з невялікай колькасцю раслін- 
ных дамешак, параўнальна вялікай колькасцю дроб- 
назярністай жарствы і невялікай колькасцю шамоту.

Каля паловы фрагментаў паходзіць ад арна- 
ментаванага посуду. Вылучаны такія арнаменталь- 
ныя матывы, як гарызантальныя пасы нахіленых 
адбіткаў грэбеня (мал. 1: 7) альбо авальнага штам- 
па (мал. 1: б), гарызантальныя пасы ямкавых 
уцісканняў (мал. 1: 5). У адным выпадку пасы, утво- 
раныя рознымі элементамі, спалучаліся, утвараючы 
адмысловую кампазіцыю (мал. 1: 9).

Неазначальная кераміка «ляснога» неаліту. У гэ- 
ту групу ўключаны шэсць дробных фрагментаў не-

арнаментаванага посуду з дамешкамі расліннасці 
і розназярністай жарствы.

Кераміка позняга неаліту (дабраборскі этап нё- 
манскай культуры / кола культуры шнуравой кера- 
мікі) прадстаўлена фрагментам сценкі таўшчынёй 
6 мм. У цеста дададзена вялікая колькасць буйна- 
зярністай жарствы, знешняя паверхня захоўвае сля- 
ды прыцірання. Пасудзіна была арнаментавана 
зігзагам, утвораным нерэгулярнымі адбіткамі ліней- 
нага штампа (мал. 1:10).

Кругавы посуд (17 фрагментаў неарнаментава- 
най керамікі, у тым ліку два фрагменты паліванага 
посуду) датаваны эпохай позняга сярэдневякоўя-Но- 
вага часу.

Такім чынам, абследаванне помніка Мікалаеў- 
шчына-1, праведзенае ў 2012 г., паказала наступнае: 
1) тэрыторыя помніка была заселена не толькі ў неа- 
літычны час [6; 2, с. 218; 3, с. 73], але і ў эпоху позня- 
га мезаліту; 2) стаянка амаль цалкам знішчана; 
культурны слой захаваўся выключна ў паўднёвай 
частцы паселішча.

Русаковічы-4. Стаянка знаходзіцца праз 0,2 км 
на поўнач ад вёскі, адразу за кар’ерам, уздоўж краю 
высокай правабярэжнай тэрасы р. Нёман, у месцы
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яе плаўнага паніжэння і пераходу ў поплаў. Артэ- 
факты сустракаюцца на ўчастку памерамі каля 0,5 * 
0,1 км. Тэрыторыя помніка разворваецца, паўднёвая 
частка стаянкі забудоўваецца дачамі.

Паселішча выявіў у 1975 г. М. М. Чарняўскі [4, 
с. 17]. У 2011 г. ён паўторна абследаваў помнік [9, 
с. 15, мал. 39]. Сабраныя артэфакты дазволілі да- 
следчыку датаваць стаянку эпохай мезаліту [7, 8].

У 2012 г. аўтары артыкула правялі на помніку 
збор пад’ёмнага матэрыялу. Была атрымана калек- 
цыя, якая складаецца з 628 крамянёў, двух камен- 
ных вырабаў, двух фрагментаў ляпной керамікі, 
76 фрагментаў кругавой керамікі і аднаго фрагмен- 
та кафлі.

Крамянёвы інвентар помніка змешаны (гл. таб- 
ліцу). На падставе тэхніка-марфалагічнага аналізу

артэфактаў былі вылучаныя тры этапы засялення 
тэрыторыі помніка.

Фінальнапалеалітычны этап існавання паселі- 
шча звязаны з тэхнакомплексам з чаранковымі нака- 
нечнікамі стрэл. У калекцыі прадстаўлены двухпля- 
цовачны нуклеус ад нерэгулярных пласцін з часткова 
супадаючымі паверхнямі сколвання і без дадатковай 
апрацоўкі бакоў і контрфронту (мал. 2 :1), які мае ры- 
сы, характэрныя для традыцый крэмнеапрацоўкі вал- 
кушанскай культуры [1, с. 51-52].

Некаторыя артэфакты адпавядаюць прыкметам 
свідэрскай культуры. Да гэтага комплексу аднесены 
лазалісты наканечнік стралы на пласціне з насадам, 
сфармаваным паўстромкай краявой рэтушшу з боку 
брушка (мал. 2: 2), і два монафрантальныя двухпля- 
цовачныя нуклеусы ад пласцін (мал. 2: 4, 6). У ад-

Мал. 2. Крамянёвыя вырабы (1—7). Русаковічы-4. 2012 г. Малюнак А. У. Зуевай
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1 2

Мал. 3. Крамянёвыя вырабы (1—12). Русаковічы-4. 2012 г. Малюнак А. У. Зуевай

наго нуклеуса бакі і контрфронт цалкам апрацава- 
ныя, у другога -  на контрфронце захаваліся ўчасткі 
скарынкі.

Асобныя знаходкі -  разцы, прадстаўленыя рэ- 
тушным сярэдзінным на шырокай пласціне (мал. 2: 
7), адзіночным падоўжным на пласціне (мал. 2: 3) 
і двухгранным бакавым здвоеным на супрацьлег- 
лых канцах; дзве камбінаваныя прылады (разец + 
скрабок) (мал. 2: 5), болыпасць знойдзеных канца- 
вых скрабкоў на пласцінах і адшчэпах (мал. 3: 1—4), 
моцна спрацаваныя двухпляцовачныя нуклеусы 
ад пласцін — маюць несумненна фінальнапалеалі- 
тычны характар, аднак іх дакладная культурна- 
храналагічная ідэнтыфікацыя выклікае цяжкасці.

Мезалітычны этап засялення стаянкі прад- 
стаўлены матэрыяламі яніславіцкай культуры. 3 гэ- 
тай таксанамічнай адзінкай звязаны наступныя ар- 
тэфакты: высокая трапецыя (мал. 3: 8), укладыш 
з сячэння рэгулярнай пласціны (мал. 3: 9), праколка 
на рэгулярнай пласціне (мал. 3: 12), мікралітычны

скрабок на зламанай рэгулярнай пласціне (мал. 3: 7), 
чатыры скрабачы (мал. 3: б) і раклет (мал. 3: 5), дзве 
цёслы, выкананыя з фрагментаў крамянёвых кан- 
крэцый (мал. 3: 11), тры фрагменты аднапляцовач- 
ных нуклеусаў ад вельмі рэгулярных пласцін (мал. 
3 :10), серыя рэгулярных пласцін, знятых з аднапля- 
цовачных нуклеусаў.

Да эпохі неаліту (нёманская культура) аднесены 
трохвугольны наканечнік стралы, апрацаваны края- 
вой біфацыяльнай зубчатай рэтушшу (мал. 4: 2).

Каменныя вырабы прадстаўпены адным ка- 
менным адшчэпам і адной каменнай цяслой (4: 1). 
Апошні артэфакт датаваны ў межах шырокага хра- 
налагічнага дыяпазону — ад эпохі неаліту да рання- 
га жалезнага веку.

Ляпная кераміка, знойдзеная ў 2012 г., датава- 
на неалітычным часам. Адзін фрагмент — абломак 
неарнаментаванай сценкі з дамешкамі жарствы і рас- 
ліннасці ў цесце — належыць да нёманскай культу- 
ры. Другі фрагмент адносіцца да кола культуры
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шнуравой керамікі. Пасудзіна мела высокае адхі- 
ленае вонкі венца са скругленым зрэзам. У якасці 
адтлушчальніка была выкарыстана розназярністая 
жарства з перавагай часцінак дробных і сярэдніх па- 
мераў. Кераміка гладкасценная, таўшчыня сценкі — 
8 мм. Фрагмент аздоблены трыма гарызантальнымі 
пасамі адбіткаў шнура (мал. 4: 5).

Кругавы посуд (72 фрагменты неарнамента- 
ванай керамікі, 4 фрагменты пасудзін з палівай), 
а таксама фрагмент шчытка пячной кафлі датаваны 
эпохай позняга сярэдневякоўя—Новага часу.

Такім чынам, у выніку прац, праведзеных на 
помніку Русаковічы-4 у 2012 г., устаноўлена на- 
ступнае: 1) стаянка функцыянавала не толькі ў эпо- 
ху мезаліту, як меркаваў раней М. М. Чарняўскі 
[7, 8], але і ў болып ранні (фінальны палеаліт) 
і болып позні (неаліт) час; 2) тэрыторыя стаянкі была 
асвоена таксама ў перыяд позняга сярэдневякоўя— 
Новага часу; 3) асноўнай частцы помніка ў самай 
блізкай будучыні пагражае знішчэнне ў сувязі з ін- 
тэнсіўным будаўніцтвам на дачных ўчастках.
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Резюме 

В. В. Ашейчык, А. В. Зуева, [М М. ЧернявскыЦ 

Новые матерналы каменного века нз верховьев Немана

Представлены матерналы, полученные в ходе разведочных работ 2012 г. в окрестностях деревень Мнколаевіцнна 
н Русаковнчн Столбцовского района Мннской областн. В результате шурфовкн (2 м2) н сборов с поверхностн на сто- 
янке Мнколаевшнна-1 получены 274 кремневые находкн н 93 фрагмента лепных сосудов. В кремневом ннвентаре вы- 
деляются матерналы мезолнтнческого облнка, вероятно, связанные с нндустрней яннславнцкой культуры, н находкн 
неолнтнческого возраста. Лепная керамнка соотноснтся с прнпятско-неманской культурой раннего неолнта, лысогор- 
скнм этапом неманской культуры (средннй неолнт) н поздннм неолнтом (доброборскнй этап неманской культуры / 
круг культур шнуровой керамнкн). Основную часть коллекцнн подьемного матернала, собранного на стоянке Руса- 
ковнчн-4, составляют кремневые нзделня (628 ед.). Техннко-морфологнческнй аналнз разновременного ннвентаря по- 
зволяет выделнть несколько этапов заселення памятннка в фннальном палеолнте (волкушанская н свндерская культу- 
ры), мезолнте (яннславнцкая культура ?) н неолнте. Два фрагмента лепной керамнкн прннадлежат горшкам неманской 
культуры н культуры круга шнуровой керамнкн. Также на обонх памятннках собрана круговая керамнка, датнрован- 
ная поздннм средневековьем-Новым временем.

8цтшагу 

V V. Азкеіскук, А. Н 2ііуе\а, IМ. М. СкагпіашЫ  

Маіегіаіз оГ й е  8іопе А§е Ггот Ше Ва$іп оі“ ІІррег №отап

ТЬе агіісіе ёізсцззез іЬе шаіегіаіз оЫаіпеё сіцгіп§ агсЬаео1о§іса1 ргозресііоп пеаг МікаІауецзЬсЬупа апё КцзакоуісЬу 
уі11а§ез (8іацЬсу ёізігісі, Міпзк ге§іоп) іп 2012.274 йіпХ агіі&сіз апсі 93 Ьапсі-шаёе ро«егу зЬагсІз соте й-от Іезі ріі (2 зя. т )  
апсі вшіасе соііесііоп оп МікаІауецзЬсЬупа-І зііе. Рііпі іпуепіогу сопіаіпз таіегіаіз оГ Ше МезоІііЬіс (Іапізіадуісе ШІШге ?) 
апё НеоІііЬіс регіосіз. РоПегу із геіаіеё іо Ргуріаі-Ыіотап СыІШге о і іЬе еагіу НеоІйЬіс, іо Ьузауа Нага рЬазе оШ іотап Сыі- 
Шге (іЬе тіёсііе ЫеоШЬіс) апсі іо іЬе іаіе ЫеоІШііс (ЭоЬгу Вог рЬазе оі'Міотап Сцкше / Согёеё Ш ге СцІШге). Маіпіу й іт  
йпсіз (628 ріесез) \уеге оЫаіпесі іп іЬе соцгзе оГ йеШ^аІк оп КпзакоуісЬу-4 зііе. ТЬеге аге агіііасіз оГ іЬе Ріпаі РаІаеоІііЬіс 
(\^о1кцз2 апсі 8\уісІгу СііІШгез), іЬе МезоІііЬіс (1апіз1а\уісе СцІШге ?) апсі іЬе КеоІііЬіс регіосіз атоп§ іЬет. Ту/о зЬагёз оГ 
сегатісз Ье1оп§ Іо Ьапё-тасіе роіз о:Г№отап СцІШге апсі Согёеё \\^аге СііІШге.
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