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АРхЕАЛОГІЯ СТАРАжыТНАГА КАМЯНЦА

Територія  західного  беларуського  Полісся 
здавна  привертала  до  себе    увагу  етнографів, 
фольклористів,  лінгвістів.  Так,  наприклад,  ста-
родавня  історія  кам’янця  залишалася  до  остан-
нього часу білою плямою. Дослідженнями Іова а.в. 
та Башкова а.а. було отримано багаточисельний 
археологічний  матеріал  під    час  археологічних 
розкопок середньовічного міста. Завдячуючи вияв-
леним артефактам було уточнено уявлення щодо 
локалізації  стародавнього  замку  та  культурно-
хронологічних характеристик.
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Заходняе беларускае Палессе багата сваёй 
самабытнай гісторыяй і сваім непаўторным ку-
льтурным каларытам. Яно здаўна дае шыро-
кі фронт для працы этнолагам, фальклары-
стам, лінгвістам, антраполагам, гісторыкам. 
Археалагічнае вывучэнне гарадоў заходняй 
Беларусі, так сама, мае глыбокую гісторыю і 
значны фонд накопленага тэарэтычна-прак-
тычнага матэрыялу. Пачаўшыся з другой 
паловы ХІХ ст., яно прайшло шэраг этапаў 
і метадалагічных падыходаў. Маюцца грун-
тоўныя працы па вывучэнню старажытных 
гарадоў Заходняй Беларусі ў савецкі час: 
Берасця [Лысенко, 1985], Пінска [Лысенко, 
1997], Ваўкавыска [Зверуго, 1975], Гарод-
ні [Воронин, 1954], Наваградка [Гуревич, 
1981]. На жаль, прыходзіцца канстатава-
ць адсутнасць, да нядаўняга часу, увагі да-
следчыкаў да ўнікальнага летапіснага го-
рада Камянца, вядомага нам па летапісных 
крыніцах з 1276 г. Толькі знакамітая Белая 
вежа прыцягвала да сябе ў розныя часы ўва-
гу гісторыкаў, этнографаў, архітэктараў, ма-

стакоў. Напалеон Орда зафіксаваў магутныя 
абрысы вежы на малюнках. Леў Сямёнавіч 
Паеўскі паспрабаваў паказаць гісторыю гэта-
га велічнага збудавання ў кантэксце этна-
графічна–краязнаўчага вывучэння рэгіёна. 
Мікалай Пятровіч Авенарыус звярнуўся да 
гісторыка–архітэктурных асаблівасцяў дад-
зенага абарончага збудавання. Як састаўная 
частка сістэмы абарончых збудаванняў ва-
лынскіх і беларускіх зямель, разглядалася 
вежа вядомымі савецкімі даследчыкамі Рап-
папортам П.А. [Раппопорт, 1952; 1967] і Тка-
човым М.А. [Ткачеў, 1977].

Першым з сучасных даследчыкаў, каго за-
цікавіла праблема археалагічнага вывучэн-
ня старажытнага Камянца, стаў старшы на-
вуковы супрацоўнік аддзела сярэднявечнай 
археалогіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
кандыдат гістарычных навук Іоў Алег Віль-
гельмавіч. У рамках правадзімых разведак у 
Камянецкім р-не Брэсцкай вобласці ў 1997 г., 
ім быў закладзены шурф каля вежы для выс-
вятлення наяўнасці культурнага пласта. На 
жаль, намаганні былі дарэмнымі. Гэта паста-
віла шэраг пытанняў аб праўдзівасці меўшай 
месца рэканструкцыі Я. Куліка апублікава-
най М.А. Ткачовым і змешчанай у энцыкла-
педыйным выданні [Энцыклапедыя, 1993] 
(мал. 1).

Для далейшага даследавання старажытна-
га горада і яго ваколіц была сфармавана За-
ходне Палеская археалагічная група ў скла-
дзе супрацоўікаў Інстытута гісторыі НАНБ 
Іова А.В. і Башкова А.А. Даследчыкі паста-
вілі перад сабой мэту – на падставе вывучэн-
ня археалагічных крыніц, рэканструяваць 
аблічча старога горада і прасачыць асабліва-
сці гістарычнага развіцця гэтага населенага © А.А. БАШКОў, А.В. ІОў, 2013
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пункта і яго ваколіц. Адразу вымалёўваліся 
задачы да вырашэння:

1. лакалізаваць старажытны замак;
2. вызначыць магчымую гісторыка–тапа-

графічную пераемнасць горада з папярэднімі 
паселішчамі больш ранняга часу;

3. прасачыць эвалюцыю планіграфіі гора-
да з канца ХІІІ ст.;

4. знайсці і вывучыць культурныя пласты;
5. рэканструяваць выгляд першапачатко-

вага паселішча і яго абарончых збудаванняў;
6. даследаваць матэрыяльную культуру го-

рада розных эпох, пачынаючы з канца ХІІІ ст.;
7. абследаваць ваколіцы горада на наяўна-

сць археалагічных помнікаў і пры абнаружэн-
ні – даследаваць іх.

Грунтоўнае археалагічнае вывучэнне горада і 
ваколіц распачалося ў 1998 г. Да палявых прац 
былі далучаны студэнты гістарычнага факу-
льтэта Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Ар-
хеалагічныя раскопкі вяліся да 2004 г. [Башкоў, 
2006].

Першая праблема, з якой сутыкнуліся архе-
олагі – гэта шчыльная забудова і камунікацыі 
на прылеглай да вежы тэрыторыі, а таксама па-
рушэнне культурных пластоў рэстаўрацыйнымі 
працамі пачатку ХХ ст. па праекту У. Суслава. У 
сувязі з гэтым, была абрана тактыка малых рас-
копаў. Плошча раскопаў вагалася ад 4 м² да 32 

м². Усяго было ўскрыта 174 м². Магутнасць ку-
льтурных напластаванняў дасягала 4 -х метраў. 

У выніку археалагічнага вывучэння ста-
ражытнага Камянца, удалося знайсці і вывучыць 
культурныя пласты канца ХІІІ–XVIII ст. Быў 
лакалізаваны старажытны замак авальнай фор-
мы прыкладна 40×40 метраў, які знаходзіўся на 
захад ад вежы (сённяшняя тэрыторыя гімназіі). 
Іовым А.В. і Башковым А.А. была зроблена 
спроба рэканструкцыі сістэмы абарончых збуда-
ванняў, якая ўяўляла сабой дзве адасобленыя 
выспы, абнесеныя і рвом і валам. На заходняй 
выспе размяшчаўся першапачатковы замак, на 
ўсходняй – вежа [Археологія Беларусі, 2009]. 
Гэта былі дзве адасобленыя абарончыя адзінкі, 
якія хучэй за ўсё, звязваліся драўляным мастком 
(фота 1). Яны маглі выступаць як адзінае цэлае, 
але пры неабходнасці маглі весці ізаляваную 
барацьбу. Для прыкладу можна ўзгадаць падзеі 
канца XIV ст., калі замак быў спалены, а вежа 
так і не скарылася крыжакам.

Зробленую археолагамі рэканструкцыю 
падцвердзіў план старажытнага Камянецкага 
замка, датуемы канцом XVIII ст. (фота 2). Ён быў 
знойдзены супрацоўнікам Інстытута гісторыі 
НАНБ Мяцельскім А.А. у 2008 г. у Аддзеле ру-
капісаў бібліятэкі РАН у Санкт–Пецярбургу 
(Збор рукапісных мап. Дадатковы вопіс. № 240, 
арк. 14).

Важным з’яўляецца тое, што зробленая архе-
олагамі ў 2004 г. рэканструкцыя практычна да-
кладна супадае з пазначанымі на плане элемен-
тамі: памеры і форма абарончых збудаванняў, 
размяшчэнне ўяздной брамы, жылых і гаспа-
дарчых комплексаў. Адзіным гіпатэтычным да-
пушчэннем, з’яўляюцца самі драўляныя канс-
трукцыі замка. Нажаль матэрыялы раскопак не 
далі прыкладу захаваных драўляных канструк-
цый старажытнага Камянца, таму археолагі 
прапанавалі іх згодна аналогіям, якія вядомыя з 
раскопак старажытна–беларускіх гарадоў, у тым 
ліку, горада Бярэсця. 

Такім чынам, была даказана непраўдзівасць 
рэканструкцыі Я. Куліка, змешчаная ў шэрагу 

Мал. 1. Рэканструкцыя Камянца Я. Куліка

Фота 1. 
Рэканструкцыя 

Камянца
Іова.А.В., 

Башкова.А.А
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спецыяльнай літаратуры, у тым ліку, энцыкла-
педычных выданнях.

Акрамя таго, у выніку даследванняў было пра-
сочана пашырэнне горада ў пазднейшыя часы ўз-
доўж вуліц Піўненка, Гогаля, Леніна. На вуліцы 
Піўненка, каля будынку былога Дома піянераў 
быў лакалізаваны могільнік XVII–XVIII ст. і пра-
сочаны падмуркі каплічкі гэтага перыяду. На 
жаль, лакалізаваць месцазнаходжанне царквы 
«Звеставання», збудаваную Уладзімірам Васі-
лькавічам, не ўдалося. 

Падчас вывучэння культурных напластаван-
няў зроблены цікавыя знаходкі: прылады пра-
цы, зброя, значная калекцыя манет XVI–XХ ст., 
рэчы паўсядзённага побыту і упрыгожванні. 
Унікальнай знаходкай з’яўляецца кафля XVI ст. 
з партрэтнай выявай маладога чалавека ў сярэд-
нявечнай вопратцы, аналогіі якой вядомы ў 
нязначнай колькасці на тэрыторыі Беларусі. 
Матэрыялы перадмацерыковага пласта (кера-
мічны матэрыял) далі сведчанні пра існаванне 
на месцы старажатнага замка паселішча Х ст.

Археалагічныя разведкі, якія праводзіліся Ба-
шковым А.А. ў 1998 годзе ў басейне р. Лясная, 
недалёк г. Камянца Брэсцкай вобласці, далі не-
чаканыя вынікі. На правым беразе рэчкі, за ме-
жамі горада, паўночна–заходней ад Камянецкай 
вежы, на ўзвышшы, якая мае мясцовую назву 
«манастыр», былі знойдзены рэшткі грунтовых 
пахаванняў. Цікаўнасць выклікала мясцовая 
лягенда пра існаванне ў старажытнасці мана-
стыра, які падчас маскоўскай навалы пайшоў 
пад ваду. Верагодней за ўсё, трэба атаясамляць 
гэтую лягенду з падзеямі другой паловы XVII ст, 
калі войскі ваяводы Івана Хаванскага зруйнава-
лі мястэчка і спалілі Уваскрасенскі манастыр. 
Дадзеная інфармацыя паспрыяла пачатку зем-
ляных прац на вышэй азначаным месцы [Баш-
коў, 2003, 2005].

Праца на помніку праводзілась таксама сіла-
мі студэнтаў гістарычнага факультэта БрДУ ў 

рамках археалагічнай практыкі, прадугледжа-
най вучэбнымі планамі ВНУ. Штогадовыя ар-
хеалагічныя даследаванні дадзенай мясцова-
сці далі наступныя вынікі. Усяго закладзена 5 
шурфоў агульнай плошчай 72 м²: у 1998 г.–4 м²; 
1999 г.–12 м²; 2000 г.–8 м²; 2001 г.–24 м²; 2002 г.–
24 м². Глыбіня культурнага пласта вагалась ад 
22 см да 70 см (без уліку ям). Першы цёмна–
шэры пласт заглыбляўся да 25 см. Другі – шэры 
пласт, заглыбляўся да 50 см. Паміж першым і 
другім пластамі, дзе–нідзе, прасочвалася прас-
лойка спрэсаванага дзірнава таўшчынёю да 
3–х см. Таўшчыня трэцяга перадмацерыковага 
светла–шэрага пласта вагалася да 10 см. Пасля 
зняцця дзірнава раскопкі праводзіліся пластамі 
па 20 см.

Статыстыка масавага матэрыялу на ўсёй ус-
крытай плошчы, у прыватнасці агульнай ко-
лькасці керамікі, выглядала так: першы пласт – 
154 фрагмента ганчарнай і 16 фрагментаў 
ляпной керамікі; другі пласт – 230 фрагментаў 
ганчарнай і 78 фрагментаў ляпной; трэці пласт – 
90 фрагментаў ганчарнай і 29 фрагментаў ляп-
ной. На мацерыку зафіксавана 12 ям глыбінёй 
ад 7 см да 50 см (без уліку двух магільных). Адна 
з іх на месцы вогнішча, другая – слупавая, пра-
вільнай цэліндрычнай формы (дыяметр 43 см, 
заглыблена ў мацерык на 49 см). Прызначэнне 
астатніх ям не вызначальна. Запаўненне ям ад-
народнае. Толькі тры ямы ў запаўненні маюць 
артэфакты: шурф 2, яма 1 – крэмянёвы нака-
нечнік стралы эпохі бронзы, яма 2 – крэмянёвая 
пласціна з рэтушшу; шурф 4, яма 2 – фрагмент 
ганчарнай керамікі. Асобна выдзяляецца вог-
нішча з развалам камянёў і вуголлем ускрытае 
на глыбіні 40 см у 2002 г.

На ускрытай плошчы зафіксавана: 5 цэлых 
пахаванняў (у чатырох пашкоджаныя чэрапы); 
11 пашкоджаных пахаванняў, якія захаваліся 
ў выглядзе згрупавання костак і чэрапоў. Пяць 
пахаванняў ідэнтыфікавана як дзіцячыя. Адно 
з дзіцячых пахаванняў пашкоджана, неглед-
зячы на заглыбленне ў мацерык. Акрамя таго, 
зафіксаваныя дзве тленныя плямы ад дзіцячых 
пахаванняў. Па ўсёй плошчы раскопу, на рознай 
глыбіні траплялі адзінкавыя чалавечыя косткі з 
пашкоджаных пахаванняў.

Пахаванні знаходзіліся на рознай глыбіні, ад 
20 см да 75 см. Толькі два дзіцячых пахаванні 
заглыбляліся ў мацерык на 16 см і 24 см адпа-
ведна. Арыентацыя касцякоў пераважна заход-
няя, у некаторых выпадках з невялікім адхілен-
нем на паўднёвы–захад. Толькі адно пахаванне 
зарыентавана на паўночны–захад. У сямі вы-
падках зафіксавана палажэнне рук. У адным 
пахаванні правая на грудзях – левая ўздоўж, 
адпаведна ў астатніх: на жываце – на жываце, 
на жываце – на поясе, (страчана) – на поясе, на 
грудзях – (страчана), на грудзях – на жываце, на 
грудзях – на жываце.

Толькі ў двух пахаваннях знойдзены супра-
ваджальны інвентар – адзінаццаць фрагментаў 

Фота 2. План Каменца канца XVIII ст.
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бронзавых дэкаратыўных дэталяў на пас, якія 
знаходзіліся ў раёне жывата на касцяку кабеты, 
і два касцяных гузікі ў раёне грудзей на касцяку 
падлетка (верагодна дзяўчынкі). 

Цікаўнасць выклікаюць фрагменты брон-
завых дэталяў паса, знойдзеныя ў 2001 годзе. 
Сярод іх вызначаюцца дзве літыя спражкі і 
частка крука для зашпільвання. Накладкі так-
сама літыя, але двусастаўныя. Дэкаратыўная 
частка, якая спалучалась з тыльнай пласцінай 
заклёпкамі, мацавалась, верагодна, на ску-
раны пас. Аналаг дадзенай знаходке вядомы 
з пластоў XIV ст. у старажытным Ноўгарадзе 
[Седова,1981].

Другая цікавая знаходка – керамічны гарш-
чок знойдзены на глыбіні 30 см у 2001 годзе ся-
род згрупавання камянёў. Гаршчок захаваўся 
амаль поўнасцю. Страчаны толькі невялічкі 
кавалак венчыку і бакавіны. Папярэдне яго 
можна аднесці да ўзораў керамікі перыяду 
XIV–XV ст.

Практычная адсутнасць пахавальнага ін-
вентару, арыентацыя, палажэнне і ўзроўні за-
лягання касцякоў, сведчаць пра неадначасова-
сць пахаванняў і іх хрысціанскі абрад.

Апроч гэтага, ў культурным пласце помніка 
знойдзены: 12 цвікоў розных памераў, 2 фраг-
мента сярэднявечных нажоў, керамічнае пра-
селка, асялок, свінцовая куля ад гладкастволь-
най стрэльбы, манета («барацінка»). 

Дарэзаная і ўскрытая плошча раскопаў у 
2003 г. і 2004 г. дала нам істотныя ўдакладнен-
ні ў вызначэнні асаблівасцяў размяшчэння па-
хаванняў.

Параўноўваючы матэрыялы папярэдніх 
гадоў мы можам сёння сцвярджаць аб пэў-
най сістэмнасці ў пахаваннях. Калі ўсходняя 
частка камбінаванага раскопу мела сур’ёзныя 
пашкожданні праз меўшую месца распашку, 

то заходняя частка (ускрытая ў 2002, 2003, 
2004 гг.) дае карціну шэраговага размяшчэння 
пахаванняў, прыкладна на адной адлегласці. 
Так, на сённяшні дзень можна рэканструяваць 
4 шэрагі пахаванняў. Прычым зазначым, што 
заглыбленне ішло ў бок павелічэння з усходу 
на захад. І калі пахаванні на ўсходзе прасо-
чаны ўжо на глыбіні 20 см (гэта паўплывала 
на моцную іх пашкоджаннасць распашкай), то 
на захадзе пахаванні зафіксаваны ўжо ў ма-
церынавых ямах на глыбіні да 70 см ад дзён-
най паверхні.

Упершыню ўдалося прасачыць два паха-
ванні ў трунах. Гэта пахаванні двух дарослых 
людзей, мужчыны і жанчыны з лёгкім адхілен-
нем у арыентацыі на пауднёвы–захад. Рукі ў 
абодвух знаходзіліся ў аднолькавым палажэн-
ні – правая на грудзях, левая на жываце. Ме-
навіта ў галавах гэтых пахаванняў на глыбіні 
ад 15 см прасочаны развалы двух ганчарных 
гаршкоў пастаўленых уверх донцам (мал. 2).

Чаргавасць дзіцячых і падлеткавых паха-
ванняў разам з дарослымі ў кожным з шэрагаў 
могільніка штурхае на думку аб пэўнай сва-
яцкай прыналежнасці, альбо нават сямейна-
сці, пахаваных. Аднак правядзенне антрапа-
лагічнага аналізу костных рэшткаў дасць нам 
значна большую інфармацыю, што, безумоўна, 
з’яўляецца прыярытэтным накірункам у далей-
шым вывучэнні могільніка каля г. Камянец.

Яшчэ адным важным момантам у вывучэн-
ні дадзенага помніку ёсць комплексны аналіз 
матэрыялаў, не звязаных з эпохай сярэдня-
вечча. Гэта матэрыялы поздняй бронзы, зной-
дзеныя на тэрыторыі вывучаемага могільніка 
XIV ст. Яны прадстаўлены крэмянёвым трох-
кутным наканечнікам стралы, некалькімі крэ-
мянёвымі пласцінамі з рэтушшу і без яе. Так-
сама цікавым з’яўляецца комплекс з каменнай 

Мал. 2. Гарадскі могільнік XIV ст. Агульны план
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выкладкай, са слядамі спаленага дрэва і раз-
валамі ляпнога гаршчка.

Ідэнтыфікацыя гэтага комплекса, абцяжа-
на яго адзіноцкасцю на ўскрытай прасторы. 
У сувязі з гэтым аналіз дадзенага матэрыялу 
адкладзены на перспектыву.

Такім чынам, апошнія даследаванні гарад-
скога могільніка ва ўрочышчы “манастыр” 
каля Камянца далі нам магчымасць пра-
сачыць пэўную сістэматызацыю ў пахаваннях, 
больш поўную карціну самога пахавальнага 
абраду з выразнымі слядамі трызны. Акрамя 
таго, зроблены новыя адкрыцці, не звязаныя з 
эпохай сярэднявечча, што ставіць перад намі 
новыя прыярытэтныя задачы.

Поўныя справаздачы аб выніках археала-
гічнага вывучэння г. Камянца і яго вако-
ліцы знаходзяцца ў архіве Інстытута гісторыі 
НАН Беларусі. Увесь здабыты археалагічны 
матэрыял перададзены ў фонды Брэсцкага 
абласнога краязнаўчага музея і стаў асновай 
для экспазіцыі, якая адкрылася ў 2004 годзе ў 
адрэстаўраванай Камянецкай вежы.

Такім чынам, праведзеныя археалагічныя 
даследаванні дазволілі змяніць уяўленні пра 
выгляд летапіснага горада Камянца, вывучыць 
яго матэрыяльную культуру і пахавальны 
абрад першых жыхароў, а так сама адкрыць 
новыя старонкі з яго насычанай гісторыі.
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АРхЕАЛОГИЯ ДРЕВНЕГО КАМЕНЦА 
Территория западного беларусского Полесья 

давно привлекала к себе внимание єтнографов, 
фольклористов, лингвистов, историков. Однако в 
археологическом плане она долгое время остава-
лась малоисследованной. Так, например, древняя 
история Камянца оставалась до недавнего време-
ни белым пятном. Исследованиями Иова А.В. и 
Башкова А.А. было получено многочисленный ар-
хеологический материал во время раскопок сред-
невекового города. Благодаря полученным арте-
фактам удалось уточнить наши представления о 
лакализации древнего замка и его культурно-хро-
нологические характеристики.

A. Bashkov, A. Іov

The ArchAeOlOgy Of  
AncienT KAmeneTs

The territory of the Western Belarusian Polesie long at-
tracted the attention of folklorists, linguists and historians. 
Still, it remained little studied for a long time. For instance, 
a white spot untill nowadays is ancient history of  Kamy-
anets. The excavation of a medieval city conducted by A. Jov 
and A. Bashkov received numerous archaeological material. 
The understanding of the ancient castle localization and its 
cultural and chronological characteristics had been refined.


