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АРХЕАЛАГIЧНЫЯ РАЗВЕДК1 НА ТЭРЫТОРЫl ГРОДЗЕНСКЛГА 1 ПIНСКАГА РАЕНА'У 

У nалявым сезоне2007 г. на nадставе Дазволу N!! 1818 
na форме N23, выдадзенага lГ НАНБ, былi nраведзены 

археалагiчныя разведкi на тэрыторыi Гродзенскага i 
Пiнскага раёнау. Задачамi даследаванняу з 'яулялiся 
вызна•tэнне дакладнай лакалiзацыi i сучаснаrа стану 
захаванасцi ужо вядомых археалаriчных помнiкау, а 

таксама пошук новых помнiкау камевнага i бронзавага 
вякоу. 

\. У лineнi 2007 r. былi праведзены археалаriчныя 

разведкi у nравабярэжжы р. Свiслач (11рыток р. Нёман) 
у ваколiцах в. Сцяцкi (Гродзенскi раён). У nа•tатку ХХ 
ст. каля rэтай вёскi было знойдзена некалькi крамянёвых 

вырабау фiнальнага naлeaлiry, якiя зараз захоуваюцца у 

Варшаускiм археалагiчным музеi [ 1, s. 53, rys. 93: 3]. У 
вынiку праведзеных н амi работ былi выяулены 
матэрыялы больш nозняга часу - перыяду камеинага
бронзавага вякоу. 

Месца збору артэфактау-Сцяцкi-1 - размяшчаецца 
у 600 м на пауночны усход ад в. Сцяцк i (Свiспанкi с/с). 
на правым беразе р. С вiслач . на краю другой 
надnоймавай тэрасы, на ад.леrласцi каля 300 м ад краю 
першай надпоймавай тэрасы i у 50 м на nауно•tны захад 
адасфальтаванай шашы (мал. 1). Край тэрасы выбраны 
кар' ерам даужынёй каля 170 м i шырынёй да 80 м, мае 

нерэrулярныя хвалiстыя абрысы. Навакольная 

тэрыторыя моц11а nашкоджана ямамi i nератворана у 
сметнiк. 

Лад час разведкi был i nраведзены nаверхневыя 
абследаваннi схiлау, падножжа кар ' ера i краю тэрасы . 
Пры за•tыстцы агаленняу на схiле кар'ера npacO'taнa 
настуnная стратыграфiя: адразу nад дзiрваном 

nачынаецца nласт светла-жоутага пяску тауш'IЬtнёй да 

0,2 м , якi утварыуся nад уздзеяннем натуральных 
nрац:>сау (размывы з верхняй тэрасы); нiжэй залягае 
nласт цёмна-шэрага шчыльнага nяс~о.-у таушчынёй да 0,3 
м, якi пераходзiць у мацярык. 

На nомнiку былознойдзена4 расшчэnлевыя крэменi 

i 3 дробныя фрагменты керам iкi. Усе зна.ходк i nаходзяць 
выключ~1а са схiлау кар 'ера. 

Крамянёвыя артэфакты, вырабленыя 3 мясцовай 
сыравiны цём на цi светла-шэрага колеру, nрадстаулены 

насrуnнымi адзiнкамi: 

- Укладыш рэrушаваны, выраблены з наrуральнага 
крамянёвага скола (мал. 3: 4). 

- Падскарынiстая nласцiна з рэrушаванай асновай i 
скошаным каtщом (мал . 3: 1). 

Мiкраnnасцiнка з аn.нашнщовачнаrа 
~1онафрантальнага нуклеуса (мал. 3: 5). 

- Дыстальная частка nласцiны з двухnляцовачнага 
нуклеуса з сустрэчным сколваннем (мал. 3: 8). 

ная)iнасць у цесце nяску i нешматлiкiх зярнят жарствы 
дробных альбо сярэднiх nам ера9; шурпатасць на 

вобмацак знешнiх i унутраных 11аверхняу. 
2 фрагменты керамiкi належаць донцам (мал. 3: 3), 

1 фрагмент nаходзiць ад rулава танкасценнай nасудзiны 
(таучышня профiлю - 5 мм), арнаментаванага 
вертыкальнымi адбiткамi лiнсйнага штамrtа (мал. 3: 2). 
Гэтае арнаментальнае аздабленне з'явiлася ва Усходняй 

Eypone цягам пранiкнення сюды традыцый кул ьrуры 
лейкападобных кубка у цi кульrуры шараnадобных амфар 

[2, р. 120-121 ; lig. 33: 1 ]. Распаусюджванне яго на 
тэрыторыi Беларусi звязваеuца з пашырэннем уплывау 

аnошняй са згаданых культур (2, р . 135- 141 ]. На 

тэрыторыi Панямоння такiя арнаменты сустракаюцца i 
у кантэксце мясцовых комnлекса)' кола куJtьrуры 

шнуравой керамiкi р, с. 102, 104, мал. 38- 391. 
У uэлым, мяркуючы na аrульвых тэхналагiчных 

nрыкметах i арнаментальнаму аздабленню, керамiка 

шrтуецца познiм неалiтам (друrая r1алова 111 ты с. да н.э. 
tla•taтaк 11 тыс. да н .э.). Яе культурtiую nрына.нежнасць 

дакпа.uна вызна•1ыць немаrчыма. 

Такiм чынам, na- nepwae, nомнiк Сцяцкi-1 можна 
nаnярэдне датаваць перыядам неалirу бронзавага веку, 

i, адnаведна, пакуль няма падстау для атаясамлення я го з 
раней выяуленым месцазнаходжаннем аnраuаванага 

крэменю. Па-другое, по:-.1нiк знiшчаны кар'ерам, у сувязi 

з чым яrо далейшае вывучэtте робiцца немэтазгодным. 

Аднак nрацяг археалагiчных даследававняу узбярэжжау 

р. Свiслач як у ваколiцах в. Сцяцкi, так i на больш 
шырокай тэрыторыi з ' яуляенца н есумненна 

nерспекrыуным. 

11 . Увосень 2007 r. ажыццяулялася археалагiчнае 

даследаванне басейна р. Пiна на участку ад в. Дубаеда в. 

Стахавiчы (Пiнскi раён). 

У вынiку праведзеных даСJtедаванвяу былi выяулены 

новыя археалагi•tныя помнiкi з матэрыяламi каменнага, 

бронзаваt-а i жалезнага вякоу. 

11.1. Месцазнаходжанне апрацаванага крэменю i 
к ерам iкi Дубае- 1. 

Помнiк размешчаны у 800-900 м на паунО'tны захад 
аджывёлаГ'dдоучай фермы в. Дубае(цэнтр с/с), у 1 км на 
nоунач ад ракi, у 200 м на усход i 100 м на nоунач ад 
мелiяраuыйных каналау (мал. 2). Тут, на разараным noлi, 

на ruюшчы каля 250Ч 100 м, былi знойдзены аnраuаваныя 

крэмен i i керамiка (усяrо 9 адз.). 
Крамянёвыя артэфакты (7 адз.) пакрытыя nацiнай 

цёмнаrа жо~та-"уn.аrа алъбо светnаrа баакiтнаrа аn.цення. 

Сярод знаходак nераважаюць прадукты расшчаnлення 

t(рэменю: 

- Нуклеус адваnляцовачны 1\tОнафрантальны ад 

пласцiн (мал. 3: 6). Крамянёвы iнвентар на падставе тэх наJtаriчна

марфалагiчtiага ана.r1iзу аднесены да перыяду неалirу
бронзавага веку. 

Знойдзеныя на nомнiку 3 фрагменты керамiкi 

- Нуклеус аднаnляцовачны r.10нафрантальны ад 

адшчэnау (мал. 3: 7). На nадставе i на бакавой гранi 
вырабу зауважаюцца сляды з~бiтасцi. Верагодна, 

паходзяць ад розных nасудзiн, аднак маюць шэраг спрацаваны нуклеус выкарыстоувауся у якасцi 

аrульных тэхналагiчных nрыкмет: жо)'та-руды колер; nасрэднiка. 
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- 3 адшчэпы, 1 rшасцiнчаты скол. 

Катэгорыя nрыладау r1рацы лрадстаулена 

рэтушаваным на-rуральным крамянёвым абломкам. 

Нсшматлiкасuь i моцная сnрацаванасuь вырабау, 
адсуrнасць культуравызначальных nрыкмет не сnрыяюць 

дакладнаму датаванню i культурнай iдэнтыфiкацыi 
знаходак. 

Керамiка (1 фрагмент сценкi i 1 фрагмент донца) 
rладкасценная, з nясчана-жарсцвяным дамешкам, 

датуецца жалезным векам. Малалiкасць, дробныя 

ламеры i моцная замытасць фраrментау робяць 
немагчымым вызначэнне ix культурнай nрыналежнасцi . 

11 .2. Паселiшча каменнага-жалезнага вякоу 

Сасновiчы- 1 . 

Помнiк знаходзiцца на адлегласцi каля 800 м на 
пауно•tны захад ад в. Сасновi%1 (Дубайскi с/с), у 1,3 км 
на nоунач ад ракi, у 500 м на nоунач i у 350 м на захад ад 
мелiяраuыйных каналау (мал. 2). У 50 м на поунач ад 
у•1астка, на якiм сустракаюцца знаходкi, праходзiць 
асфальтавая ша ша, а у 1 О м на усход - стаiuь пакiнутая 

гасладарчая лабудова. 

Стаянка nлошчай каля 170460 м займае моцна 
аnлыушую дзюну. Уся тэрыторыя ломнiка задзiрваваная. 

Пауночная •1астка разарана пад лесаласадкi, nауднёва

усходняя - лашкоджана ярам . 

Пад час абследавання ломнiка былi nраведзены збор 
лад'ёмнага матэрыялу i зачыстка агаленняу, якiя 

прасоч ваJJiся на зю·однiм схiле яра. Магут насць 

культурнага nласта (цёмна-руды, з н ерэrуляр1 1 ЫМ i 

npaiUJacткaмi светла-шэрага пяску) дасягае 0,2 м . 

Калекцыя артэфактау, атрыманая на помнiку, 

складаеuuа з 33 адз. Крамянёвы iнвентар (25 адз.), 
выраблены з мясцоnай сь1равiны немнароднага шэрага 

колеру, r1радстаулены настуnнымi катэrорыямi : 

- Прадукты расшчаnлення крэменю i адыходы 
вытворчасцi: нуклеусы (3 адз.), у т.л. нуклеус 

двухnляцовачны бiфрантальны з сустрэ•1ным сколваннем 

ад nлacuiн; нуклеус адналляuова•tны монафрантальны ад 

пласцi н; нуклеус аднаiUJяцовачны з круrавым сколваннем 

ад nласцiн (мал. 4: 9); адшчэпы (8 адз.) 
- Пласцiны ix фрагменты - 4 адз. (мал. 4: 5 7). 
- Прылады nрацы: 

Праколка сярэдзiнная на натуральным крамянёвым 

сколе (мал. 4: 3). Джальuа аnраuаванае дробнай 
nаустромкай рэтушшу, ллечыкi не вьшзеленыя. 

Скрабок канцавы на На"rура.пьным кра.,1янёвым сколе 

(мал. 4: 4). Рабочая лаверхня дуrаладобная, алрацавана 
nаустромкай i струменiстай рэтушшу. 
Медыяльная частка лласцiны рэ·1ушаваная (мал. 4: 

lS ). 

Аблом кi крамянёвыя натуральныя, рэтушаваныя - 7 
адз (м ан. 4: 2, 1 0). 

Сабраныя матэрыялы не маюць выразных 
культуравызначальных л рыкмет i адносяцца да перыяду 
камеинага-бронзавага вякоу. 

Керамiка (8 адз., у т.л. 1 фрагм-ент венчыка (ма.п. 4: 
1 ), 2 фрагмента донцау i 5 фрагментау сценак) 

неарнамснтаваная, са шматлiкiм i дамешкамi буйной 

жарствы , датуецuа жалезным векам. Культурная 

nрыналсжнасuь знаходак не вызначана. 

Такiм чынам, месца стаянкi Сасновi•Jы-1 было 

заселена у nерыяд каменнага-бронзавага i жалезнага 
вякоу. Для удакладнення культурнай nрыналежнасцi 

помнiка патрабуецца nравядзенне стацыянарных 

раскопак. 

11 .3. Месцазнаходжанне аnрацаванага крэм еню 

Стахавiчы-1. 

У 250 м на nоунач ад вёскi Стахавiчы (Дубайскi с/с), 
уздо'jж rрунтовай дapori, якая вядзе у вёс11.}', на aдлemacui 

каля 100 м на поудзень ад асфа.пьтаванай дapori i у 150 
м на nоудзень ад аутобуснаrа прыnынку (мал. 2), на 
разараным полi былi знойдзены 3 крамянёвыя 
артэфакты. вырабленыя з мясцовай сыравiны : 

- Фра1·мент адналляuова•Jнага монафрантальнага 

нуклеуса; 

- Абломак крамянёвы натуральны рэтушаваны; 

- Фрагмент наканечнiка стралы вьщягнута-

лоза.пiстай формы (м ан. 3: 9). Я го памеры : даужыня - 58 
мм, шырыня (макс.)- 21 мм, таушчыня (макс.) - 7 мм. 
Абедзве лавсрхнi вырабу апрацаваны буйной шырокай 

струменiстай рэтушшу. 

Падобныя лоза.пiстыя слрэсрэтушаваныя наканечнiкi 
стрэл з 'яуляюuuа раслаусюджанымi знаходкам i на 
nомнiках энеалiту i бронзавага веку лясной зоны 
Цэнтра.пьнай i Усходняй Еуролы [4, ма.п. 13: 6]. Час 
маrtJЬJмага выкарыстання астатнiх крамянёвых вырабау 

- каменны бронзавы вякi. 

11.4 . Месцазнаходжанне алрацаванага крэменю 

Стахавiчы-урочыш'lа Тур. 

Помнiк быу выяулены 1.1. Раманчуком (дакладныя 
звесткi npa я го адсутнiчаюць) у 1991 г. [5, с. 52]. 

УрО'IЬJшча Тур знаходзiuuа у лравабярэжнай пойме 

р. Пiна, на адлегласui ка.пя 150 м на поудзень ад парома 
nраз раку (ма.п. 2). Месца тут даволi нiзкае: тэрыторыя 
на лоудзень i усход ад я го заба.почаная, з заходияга бОh.)', 

лраз 950 м, праходзiць мелiярацыйны кана.п. 

Сёння урочышча nоунасцю забудавана дачамi 

садовага таварыства "Мелiяратар". Былi праведзены 

аrляд аrародау i абеледаванис ваколiц садовага участка, 
аднак археа.пагiчны ма-rэрыял не зноИдзены. Хутчэй за 

усё, у вынiку стварэння садовага участка ломнiк быу 

знiш••аны. 

Такiм чынам, у вынiку археа.пагiчных даследаванняу 

2007 г. на тэрыторыi Гродзенскага i Пiнскага раёнау бьuю 
абследавана 5 ломнiкау apxeaJJOJ'ii, 4 з як iх выу;1ены 

упершыню (Сцяцкi-1, Дубае- 1 , Сасновiчы-1 , Стахавiчы-

1 ). Помнiкi Сuяцкi-1 i Стахавi•JЫ-1 nаnярэдне датуюцца 
каменным-бронзавым вякамi, Дубае-1 i Сасновiчы- 1 -
ка.-.1енным-жалезным вякамi. артэфакты ва урочыш•1ы 

Тур не былi зноИдзены. Помнiкi Сцяцкi-1 i, верагодна, 

Стахавiчы-урочыша Тур знiшчаныя. Найбольш 

персnектыуным, з пункту !"JJеджання далейшага 

археалагi чнага вывучэння, з'яуляецuа ласелiшча 

Сасновiчы-1. 
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Матэрыялы nаверхневых зборау з nомнiка Сасновiчы-

1: 1 - фрагмент ляnной керамiк i ; 2, 10 - аnрацаваныя 

~1атуральныя крамянёвы я абломкi; 3 - сярэдзiная 

nраколка; 4- канцавы скрабок; 5- nласцiна з адламанай 

дысталь най •1асткай; 6 - лласцiна з адлама liа й 

nраксiмальнай часткай; 7- мед.ьнтьная •1астка nласuiны; 

8 -медыяльная частка nласцiны рэтушаваная; 9- нуклеус 

---- ...,.,.... . 
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3 'h:)J 

1 1 Мал. 1. Сцяuкi-1. Размяшчэ1ше помнiка. 

6 

Мал. 2. Археалагi•Jныя nомнiкi у басейне р. Пiна на участку ад в. Дубаеда в. Стахавiчы. Л iчбамi nазначаны: 1-
Дубае-1 , 2 - Сасновiчы-1 , Стахавiчы-1, 4 - урочышча Тур. 
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АРХЕАЛАПЧНЬIЯ АдКРЫUШ 2007 ГОдА 

1 

3 см 4 

1-~-~ 
8 

Мал. 3. Матэрыялы nаверхневых зборау з ломнiкау Сцяuкi-1 (1- 5, 8), Дубае-1 (6, 7), Стахавiчы- 1 (9): 1 -
nадскарь1нiстая пласцiназ рЗl)'шаванай асновай i скошаным N!нцом; 2- фраrментсценкi, арнаментаванай лiнейным 

штамnам; 3- фрагмент донца; 4- рэrушаваны укладыш; 5- м iкрапласцiнка 3 аднапшщова'lнаrа монафрантальнаrа 
нуклеуса; 6- нуклеус аднапляцовачны 1\Юнафрантальны ад пласцiн, 7- нуклеус аднаrшяцова•1ны r.юнафрантальны 

ададш'IЭnау утылi3аваны ; 8- дыстальная частка nласцiны 3 двухru1яцоuачнаrа нуклеуса з с~стрэчным сколваннем; 
9 - фрагмент наканечнiка стралы. 
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МАТЭРЫЯЛЫ IIA АРХЕАЛОП I БЕЛАРУСI. ВЬIП. 17. МIНСК. 2009 

1 2 

~ 
1 l ___ 

4 
3 см 

6 

C-'J-~ 
8 

10 

Мал. 4. Матэрыялы лаверхневых зборау з ломнiка Сасновi'!ЬJ- 1 : 1 - фрагмент ляnной керамiкi ; 2, 10 -
апрацаваныя натуральныя крамянёвыя абло~tкi; 3 - сярэдзiная лраколка ; 4 канцавы скрабок; 5 - nлacuiнa з 

адламанай дыстальнай часткай; 6 - nласцiна з адламанай nраксiмалънай часткай; 7 - медыялъная частка 

nласuiны; 8 - медыялъная частка пласцiны рэтушаваная; 9 - нуклеус аднапляuовачны з кругавым 

сколваннем. 
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