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Раскопга гарадоу Беларуси дал! багата рэчывага матэр’яла. Археалапчныя даследаванш дапама- 
гаюць icTOTHa вывучыць час™ старажытных гарадоу. Кал! леташсы паведамляюць тольга аб пер- 
шых згадках горада, планы гарадоу з’яуляюцца пераважна тольк! у XVIII ст., то археалапчныя 
даследаванш, як!я праводзяцца с!стэматычна, дазваляюць рэканструяваць горад перыяду сярэдня- 
вечча.

Гомель упершыню згадваецца у леташсе над 1142 г. Але да гэтага горад ужо !снавау.
Першыя даследаванш старажытнага Гомеля был! праведзены у 1926 г. I. X. Юшчанкам i М. А. 

Ткачовым у 1975 г., але выяуленыя матэр’ялы i вышга даследаванняу не дал! поунай карцшы 
узшкнення, развщця i росту старажытнага горада. 3 1986 г. Гомель даследуе к. г. н., дацэнт, архео- 
лаг А. А. Макушшкау. 1м был! вызначаны: дзядзшец старажытнага горада, як! узшк на месцы 
гарадз!шча жалезнага веку. На поунач i захад ад дзядзшца пам!ж ярам! Гамяюк i Kieycra спуск у X 
- XIII стст. знаходз!уся вакольны горад. У XI - XII стст. да вакольнага горада прымыкал! пасады. 
Адзш з ix узшк ва ур.Спасавая Слабада не пазней XI ст. i разв!вауся на поудзень ад вакольнага го
рада уздоуж правых берагоу Сажа i ручая Гамяюк. Друг! пасад размяшчауся на поунач ад ваколь
нага горада за Юеусгам спускам. Узшк у XII ст. Сляды трэцяга пасада ёсць на шзкай надпоймавай 
тэрасе Сажа каля падножжа дзядзшца, вакольнага горада, першага i другога пасадау [1, с. 65 - 77].

На падставе гэтага з’явшася магчымасць рэканструяваць план горада перыяду Старажытнай 
Pyci i ВКЛ. Так у 2000 г. А. А. Макушшкавым была зроблена граф!чная рэканструкцыя цэнтраль- 
най частк! Гомеля, а ганаровым сябрам ТАмГА (Таварыства аматарау псторьп i археалогп), якое 
дзейшчае на пстарычным факультэце ГДУ !мя Ф. Скарыны Ю. М. Лушненкам, быу зроблены ма- 
люнак [2, с. 251].

Археалапчныя раскопк! праводзяцца штогод, што дазваляе значка дапауняць псторыю горада: 
новыя знаходк! дазваляюць казаць аб тым, што горад быу значна болыпы i меу важнае 
адмшгстрацыйна-палпычнае значэнне.

Псторыя горада Гомеля нал!чвае болып за тысячу гадоу. Тэта пламенны цэнтр радз!м!чау, тэта 
горад X - XIII стст. у ягам жыл! i працавал! таленавпыя рамесшга, мужныя ваяры, прыгожыя жан- 
чыны...

Тэрыторыя парка !мя Луначарскага у Гомел! адначасова уключае у сябе некальга помшкау: 
комплекс помнжау археалогп, помшк прыроды, помшк архггэктуры канца XVIII — XIX стст. — па
лац Румянцавых-Паскев!чау. Усе гэтыя помшк! з’яулялюя да нядауняга часу аб’ектам! аднаго ту- 
рыстычнага маршрута. Але у 2009 г. намаганням! навуковага гараушка ТАмГА - А. А. 
Макушшкава пры падтрымцы Гомельскага абласнога аддзялення грамадскага аб’яднання “Бела- 
рускае добраахвотнае таварыства аховы помшкау псторьп i культуры (намесшк старшыш В. I. 
Сычоу) i пры садзейшчанн! Дзяржаунай псторыка-культурнай установы “Гомельсга палацава- 
паркавы ансамбль” быу адкрыты турыстычны археалапчны маршрут. Тэта асобная экскурс!я, якая 
знаёмщь жыхароу i гасцей горада з пстарычным! часткам! старажытнага Гомеля. 1дэя заключаецца 
у наступным: у розных месцах парка (дзе раней был!: рачушка Гамяюк, ад якой пайшла назва го
рада, дзяцшец, пасад, вакольны горад X - XIII ст., гандлёвая плошча XIV - XVIII ст. ляжаць валу
ны з замацаваным! шыльдам!. Вось прыклад некоторых надшсау. “Гэтае месца - пстарычны цэнтр 
Гомеля. Тут знаходз!уся умацаваны дзядзшец (X - XIII стст.), замак (XIV - XVIII стст.)”. “У X - 
XIII ст. у гэтай частцы парка знаходз!уся “вакольны град” старажытнага Гом!я, яга цягнууся ад яра 
Гамяюк да яра Kieycra спуск. Уяуляу сабой абароненую частку горада, якая межавала непасрэдна з 
дзядзшцам - замкам. У XIV - XVIII стст. - тэта тэрыторыя горада “месца” - гандлёвая плошча, 
вакол якой стаял! Спаская, Траецкая i Прачысцшская цэрквы, каталщга касцёл”.

Асобным пунктам трэба адзначыць зброевую майстэрню - археалапчны помшк першай паловы 
XIII ст., яга па праву можна назваць ушкальным - тэта першая зброевая майстэрня знойдзенная на 
тэрыторы! Pyci [3, с. 121 - 130]. У асноуным археалапчныя знаходга захоуваюцца у сховппчах. 
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Толью невялжая ix колькасць выстауляецца у музейных экспазщыях. Тэта не дае магчымасщ 
наведавалыпкам дакрануцца да “жывой псторьп”, бо тэта музейныя экспанаты. У Гомел! icnye 
некалью клубау, яюя займаюцца пстарычнай рэканструкцыяй перыяду Юеускай Pyci. Яны робяць 
дакладную рэканструкцыю 36poi, побытавых прадметау, адзення i г. д. На тэта неабходна звярнуць 
асабл!вую увагу не толью зацжауленных людзей, але i мясцовай улады. Можна б было наладзшь 
выраб i продаж кубкау, прадметау узбраеня i г.д. У сваю чаргу тэта дазволщь стварыць новыя ра- 
бочыя месцы для моладз!, прынесщ прыбытак, а тым болып папулярызаваць псторыю роднага 
горада i псторыю сваей крашы, якая, у сваю чаргу, павшна стаць падмуркам для развщця нацыя- 
нальнай самасвядомасщ.

Адкрыццё археалапчнага маршрута у Гомел! дазволыа прыцягнуць увагу мнопх людзей. У ix 
з’явшася магчымасць даведацца дзе размяшчалася “сэрца” горада, дзе знаходзшася зброевая май- 
стэрня, прыстань, цэрквы i саборы. Усё тэта дало магчымасць адкрыць не толью новы турыстычны 
маршрут, яю з вялжай цжавасцю наведвае шмат замежных турыстау, а таксама значка узбагацщь 
веды гамяльчан аб псторьп роднага горада.

Cnic выкарыстаных крынщ

1. Макушников О. А. Гомельское Поднепровье в V - середине XIII вв.: Социально-экономическое и этнокультурное 
развитие / М-во образования РБ, ГГУ им. Ф. Скорины. - Гомель: 11 У им. Ф. Скорины, 2009. - 218 с.

2. Археалойя Бел ару ci: энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1. А - К / рэдкал.: Т. У. Бялова (гал. рэд.) [i шш.]. - Мшск: Беларус. 
Энцыкл. 1мя П. Броую, 2009. - 496 с.: in.

3. Макушников О. А. Древнерусская оружейная мастерская из Гомия // Старожитносп ГИвденно! Pyci. - Чершпв, 
1993.-С. 121-130.




