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Informacje wstępne 

Drohiczyn jest dzisiaj niewielką miejscowością liczącą sobie niewiele ponad 2 tys. 

mieszkańców, mającą za sobą wielką historię trzeciego, obok Gniezna i Krakowa, miej

sca koronacji królewskich w Polsce. Ośrodek został prawdopodobnie założony w 1. poł. 

XI w., przez Jarosława Mądrego, stał się później jednym z ważniejszych centrów ruskie

go księstwa Olegowiczów, a później Dawidowiczów, a jednocześnie przedmiotem ry

walizacji ze strony książąt polskich, głównie z Mazowsza. Przejściowo stanowił sie

dzibę zakonu Braci Dobrzyńskich (Starnawska M . 1999, s. 107-112), by w 1253/5 

stać się miejscem koronacji Daniela Romanowicza, księcia halickiego, na króla Rusi, do

konanej przez papieskiego legata Opizona, w obecności Siemowita IKonradowica 

i polskich możnych (Bartnicki 2005, s. 174-175 - tam starsza literatura). \X!agę tego wy

darzenia, dziś nieco już zapomnianego nawet przez badaczy dziejów, przypomniał nie

dawno L. Kajzer (2006, s. 660-661). Bez wątpienia było ono świadectwem niezwykłego 

znaczenia ośrodka na przełomie wczesnego i późnego średniowiecza. Ten gwałtowny 

rozwój zahamowany został w 2. poł. XIII i XIV w., w okresie natężenia rywalizacji 

o Drohiczyn pomiędzy książętami litewskimi, mazowieckimi i ruskimi. W początkach 

XV w. miała miejsce pierwsza lokacja miasta z inicjatywy książąt mazowieckich 

(w 1409 r. spotykamy w źródłach wójta drohickiego - por. Alexandrowicz S. 1964, 

s. 144-145, Maroszek J. 1976, s. 96). Kolejnej, trwałej już, lokacji na prawie magdebur

skim dokonał po włączeniu Drohiczyna do Litwy w 1498 r. wielki książę litewski Alek

sander Jagiellończyk. W XVI w. Drohiczyn został stolicą województwa podlaskiego, od 

1569 r. związanego z Koroną. W następnym stuleciu, w efekcie wojen szwedzkich 

i przemarszów wojsk siedmiogrodzkich Rakoczego, został zniszczony (por. Filonik 

1965; Weremiej 1938, s. 73-83). Kolejny okres "małego prosperity" Drohiczyn przeżył 

w XVIII w., kiedy wzniesiono szereg imponujących budowli monumentalnych (Kała

majska-Saeed 1996; Maroszek, Postołowicz 1986). Upadek Rzeczypospolitej przyniósł 



154 Podlaskie Zeszyty Archeologiczne. Zeszyt 5/2009 

ze sobą także znaczący upadek miasta oraz jego administracyjny podział na dwie czę

ści: Drohiczyn Lacki - obecne miasto na lewym brzegu Bugu i Drohiczyn Ruski - wieś 

położoną na prawym brzegu rzeki, podzielone między Prusy i Rosję, później zaś mię

dzy Królestwo Kongresowe i Imperium. Doprowadziło to ostatecznie do niemal całko

witego zaniku osadnictwa w prawobrzeżnej części ośrodka. 

Drohiczyn był obiektem zainteresowań "archeologicznych", czy może raczej staro

żytniczych, już w wieku XIX (ryc. 1). Licznie znajdowane na jego obszarze ołowiane 

plombyI wzbudzały zainteresowanie ówczesnych badaczy przeszłości. Już u schyłku 

XIX w. przeprowadzono tutaj badania archeologiczne pod kierownictwem rosyjskie

go badacza N. P. Awenariusa (1890). W początkach XX w. powierzchniowe badania 

prowadzili tutaj Z. Gloger, R. Jakimowicz i Z. Szmit. Pierwsze w pełni profesjonalne 

badania podjęte zostały w latach 50. XX w. Badania powierzchniowe i wykopalisko

we przeprowadzono w latach 1952-1957 pod kierownictwem Krystyny Musianowicz 

z Par1stwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie2
• Koncentrowały się na te

renie tzw. osady wschodniej (nad Bugiem, na południe od kompleksu katedralnego 

i na południowy wschód od Góry Zamkowej) oraz na Górze Zamkowej. Stwierdzo

no wówczas ślady bardzo bogatego osadnictwa wczesnośredniowiecznego, głównie 

z XII i XIII w. Badania w późniejszym okresie miały charakter bardziej ograni

czony i wiązały się najczęściej z doraźnymi potrzebami konserwatorskimi. Szczegól

nie interesujące było odkrycie i zadokumentowanie w trakcie nadzoru archeologicz

nego w 1959 r. niemal całego wczesnośredniowiecznego budynku drewnianego, 

badania w rejonie cerkwi św. Mikołaja, czy odkrycie szkieletowego cmentarzyska 

wczesnośredniowiecznego (Pawlata L. 1991)3. Wyjątkowe , ze względu na pro

gramowy charakter badawczy i czas trwania, były działania Państwowego Muzeum 

Archeologicznego z Warszawy, prowadzone w latach 1984-1985 i 1987-1988 na tzw. 

osadzie zachodniej (Piotrowski A. 1991, 1993). Szereg akcji badawczych podjęli w Dro

hiczynie pracownicy Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Były to zarówno badania 

o charakterze ratowniczym, ale także planowe prace, jak choćby badania cmentarzy

ska szkieletowego na Ruskiej Stronie, przeprowadzone przez K. Bieńkowską (do

kumentacja w archiwum Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, nr D217). 

l O znaczeniu plomb - T. Lewicki, 1956. 

2 K. Musianowicz publikowała sprawozdania po każdym sezonie badań (Musianowicz K. 1955, 1956, 
1957). Pełne omówienie ich wyników, wraz z podaniem efektów starszych poszukiwań i opracowaniem 

licznych zabytków znalezionych na terenie Drohiczyna przez badaczy i kolekcjonerów starożytnoś ci : 

Musianowicz K. 1969. 

J Dokumentacja z tych badań znajduje się w Muzeum Podlaskim w Białymstoku . 
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Badania archeologiczne w Drohiczynie w 2006 r. podjęto na zlecenie Podlaskie

go Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przeprowadziła je Pracownia Doku

mentacji Archeologiczno-Konserwatorskiej w Łodzi. Prace związane były z budową 

kanalizacji sanitarnej w rejonie historycznego centrum miasta. Wykonawcą robót 

budowlanych był Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach, który też fi

nansował badania4
. Kierownikiem badal1 był J. Sikora, a udział w nich brali absolwenci 

Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego - M. Garas, R. Karkowski i M. Łuka

szewski. Rozpoznanie archeologiczne przeprowadzono w dwóch etapach. Pierwszy, 

trwający od 3.04.2006 do 27.04.2006 r., polegał na przeprowadzeniu nadzorów archeo

logicznych nad wykopami instalacyjnymi usytuowanymi wzdłuż ulic: Jana z Drohiczy

na i Farnej. Etap drugi, trwający od 19.04.2006 do 8.07.2006 r. to wyprzedzające bada

nia stacjonarne w obrębie ulic: Władysława Jagiełły, Kościelnej, Mazowieckiej i placu 

Kościuszki (ryc. 2). 

Nadzory archeologiczne 

'V</ trakcie nadzorów przeprowadzonych na wykopach położonych wzdłuż ulicy 

Jana z Drohiczyna obserwowano znaczną miąższość (ponad 2 m) nawarstwień nowo

żytnych i współczesnych, odnoszonych do okresu od XVIII po XX w. Były to głównie 

poziomy gliniastej, silnie nawodnionej próchnicy oraz warstwy rumoszu ceglanego, 

które wiązać można z akcjami budowlano-rozbiórkowymi wykonywanymi na wzgórzu 

katedralnym. W rejonie ulicy Farnej próchniczo-gliniaste poziomy stopniowo wypły

cały się w kierunku wschodnim (w stronę placu Kościuszki). W centralnej części ulicy, 

poza podsypką współczesnego bruku i warstwą przemieszanej próchnicy o nieznacz

nej miąższości, brakowało w ogóle nawarstwień kulturowych. Pojawiły się one dopiero 

w rejonie skrzyżowania z uliCą Władysława Jagiełły. Zarejestrowano tutaj niewielkie 

zagłębienie (o miąŻSzości do ok. 1,3 m) wypełnione błotnistą próchnicą oraz warstwa

mi skórzanych ścinków, zrzucanych tutaj w latach 60. i 70. XX w. przez lokalną fabrykę 

obuwia. Dopiero we wschodnim odcinku ulicy stratygrafia rejestrowana w wykopach 

okazała się bardziej złożona. Obserwowano tutaj złożone układy próchniczych pozio

mów, warstw polepy i spalenizny, będących świadectwem intensywnego wykorzysty

wania osadniczego terenu. Ważnym elementem tego układu była warstwa ciemno

szaro-brunatnej próchnicy, zawierająca wczesnośredniowieczny materiał ruchomy. 

W profilach zaobserwowano obecność kilku jam wcinających się w jasny, gliniasty calec. 

Łączna miąŻSZOŚć nowożytnych i wczesnośredniowiecznych nawarstwień we wschodniej 

1 \Xls tępne sprawozda ni e, ograniczone właściwie do opisu obszaru i zakres u badań, przedstaw ili 

A. Adrzejewski i J. Sikora (2006). 
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części wykopu poddanego obserwacji sięgała 1,4 m. Obserwowano tam również obec

ność słabo zachowanych drewnianych konstrukcji (pionowy słup o niejasnej chronolo

gii), zaś we wschodniej części wykopu instalacyjnego zarejestrowano interesującą war

stwę białawej gliny z wtrętami wapna, wklinowującą się pomiędzy próchnicze poziomy 

wczesnośredniowieczne. Jej struktura i charakter sugerują możliwość interpretacji jako 

tzw. klina budowlanego, związanego z domniemaną konstrukcją (murowaną lub raczej 

tylko pokrytą tynkiem), funkcjonującą dalej, na wschód, nieobjętą już obserwacją ar

cheologiczną· 

Badania wyprzedzające 

\X'ykopy archeologiczne wyprzedzające założenie kanalizacji prowadzono w miej

scu planowanej nitki instalacji. Ich niewielka szerokość (od 0,8 do 1,1 m) utrudniała 

obserwację stratygrafii, która w wielu przypadkach musiała być prowadzona tzw. war

stwami arbitralnymi (zawsze jednak materiał ruchomy lokalizowany był w ramach jed

nostek stratygraficznych)". 

Ulica Władysława Jagiełły 

Wykop wytyczono w ten sposób, że jego północna krawędź opiera się o studzienkę 

21. na skrzyżowaniu ulic Władysława Jagiełły z Farną. \X'ykop miał szerokość l m i dłu

gość 54 m. Krawędź wschodnia przebiegała równolegle do wschodniego krawężnika 

ulicy Władysława Jagiełły, w odległości l m od niego. Podzielono go roboczo na 5 od

cinków długości 10 m, oznaczonych kolejnymi literami od "a" do "e". Północna krawędź 

wykopu znajdowała się na poziomie niwelacyjnym 140,73 m n.p.m., zaś południowa na 

poziomie 142,20 m n.p.m. W odcinku "a" nie poddano eksploracji części o długości 

6 m, zawierającej się w ramach ulicy Farnej. Przed przystąpieniem do prac została ona 

nieświadomie zniszczona przez ekipę budowlaną realizującą inwestycję. 

W wykopie zarejestrowano nawarstwienia nowożytne i współczesne. Od odcinka 

"c" rejestrowano także poziomy związane z przebiegającym tutaj, mniej więcej wzdłuż 

wykopu (z lekkim odchyleniem w kierunku SE), rozległym rowem. W górnych pozio

mach wypełniska tego rowu stwierdzono materiał, który należy odnieść do XVII w. 

5 Wykopy archeologiczne uzyskiwały oznaczenie kodowe, w którym znajdowała się litera informująca 

o nazwie ulicy, wzdłuż której prowadzono wykop (K - Kościelna, J - Władysława Jagiełły, M - Mazowie

cka, PK - plac Kościuszki) oraz liczba informująca o numerze wykopu w ramach ulicy. Dla umożliwienia 

precyzyjnej lokalizacji zabytków wykopy dzielone były na odcinki o długości najczęściej 10 m . Odcinki opi

sywano kolejnymi literami alfabetu od "a" do "f". Odmiennie opisywano wykopy przygotowane pod przy

łącza instalacji kanalizacyjnej do konkretnych posesji. Pierwszy człon stanowił tu opis głównego wykopu 
(np. KI, PK2), drugi zaś człon, oddzielony ukośnikiem, wskazuje na numer przyłącza. 
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Badanie dolnych poziomów było utrudnione z powodu gwałtownego napływu wód 

gruntowych. Zastosowano metodę sond, o powierzchni mniejszej niż powierzchnia 

wykopu badawczego, by rozpoznać jego spągowe poziomy. W sondach, w odcinku 

"c" wykopu, udało się zarejestrować dolne warstwy kulturowe z materiałem wczesno

średniowiecznym z XII i XIII w. Prawdopodobnie mamy tutaj do czynienia z konstruk

cją rowu - fosy, osłaniającą obszar aglomeracji wczesnomiejskiej od zachodu (ryc. 3/1; 

ryc. 8/3). 

W południowej części wykopu, w odcinkach "e" i "f" zarejestrowano obecność kil

ku obiektów: reliktów dwóch nawarstwiających się na siebie budynków drewnianych 

(ryc. 8/1) oraz zalegającej pod nimi drewnianej studni zrębowej (ryc. 8/2 i 8/4) i położo

nego nieco dalej na południe kolejnego drewnianego budynku, zapewne szachulcowe

go i częściowo zagłębionego w podłoże (o czym świadczy charakter wypełniska jamy). 

Na podstawie związanych z nimi materiałów ruchomych czas funkcjonowania tych 

struktur należy odnieść do XVI i XVII w. Zalegały one na nawarstwieniach zasypiska 

średniowiecznego rowu. 

Ulica Kościelna 

Wzdłuż ulicy Kościelnej założono cztery wykopy (KI, K2, K3, K4) o łącznej długoś

ci 139,5 m i szerokości l m. Wykop KI przebiegał wzdłuż ulicy Kościelnej, miał wy

miary l x 40 m i był położony na wschód od wykopu JlIe (a więc na wschód od ulicy 

Władysława Jagiełły), na poziomie niwelacyjnym 142,17 - 142,48 m n.p.m. W zachod

niej części wykopu, na styku z wykopem J1, zarejestrowano wschodni skłon średnio

wiecznego rowu (fosy), rejestrowanego wcześniej w wykopie wzdłuż ulicy Władysława 

Jagiełły. Pod nowożytnymi poziomami o miąższości ok. 0,6 m w pozostałej części wy

kopu rejestrowano próchnicze poziomy wczesnośredniowieczne, przykryte wyrów

nawczą warstwą jasnej, spiaszczonej gliny, także zawierającą wczesnośredniowieczny 

materiał ruchomy. Na tle jasnego calca zarejestrowano kilka jam o różnej morfologii 

i zapewne także przeznaczeniu (w tym jedną o prawdopodobnym pierwotnie mieszkal

nym charakterze). Od omawianej jednostki badawczej poprowadzono prostopadle dwa 

wykopy pod przyłącza. W jednym z nich (wykop PKl/2) stwierdzono obecność kolejnej 

drewnianej, zrębowej studni nowożytnej. 

Na przedłużeniu wykopu KI, w kierunku wschodnim, założono wykop K2. Miał 

on wymiary 40 x l m. W wykopie rejestrowano obecność reliktów nowożytnych bu

dynków mieszkalnych. Zachowały się głównie ich partie zagłębione, które należy inter

pretować jako piwnice. Ich stan zachowania był zróżnicowany - nie zawsze było możli

we określenie typu konstrukcji budynku. W jednym z tych obiektów udało się jednak . 

rozpoznać dobrze zachowany, drewniany, sumikowo-łątkowy narożnik (ryc. 4/1, ryc. . 
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5/1 i 5/2). W drugim - jedynie bruk ze średniej wielkości kamieni eratycznych, wyzna

czający regularny czworoboczny zarys, ułożony na spągu znacznie mniej regularnego 

wkopu rozbiórkowego (ryc. 3/3). Opisane tu zagłębione partie budynków przecinały 

położone niżej nawarstwienia wczesnośredniowieczne. Charakterystycznym elemen

tem stratygrafii w tym wykopie, który później rejestrowany był właściwie na całym ba

danym obszarze, była warstwa jasnej, spiaszczonej gliny. Oddzielała ona położone po

niżej poziomy z materiałem wczesnośredniowiecznym od zalegających wyżej 

nawarstwień z materiałem późnośredniowiecznym i nowożytnym. W samej warstwie 

rejestrowano głównie materiał ceramiczny o cechach wczesnośredniowiecznych, choć 

pojawiały się w nim pojedyncze fragmenty naczyń redukcyjnych. Interpretacja tej war

stwy nie jest łatwa. Prawdopodobnie należy ją uznać za poziom wyrównawczy, którym 

przykryto starsze nawarstwienia, w momencie nadawania miastu nowej formy, zwią

zanej z lokacją. Zwrócić należy jednak uwagę, że jak na warstwę niwelacyjną, jest ona 

bardzo obficie nasycona zabytkami ruchomymi. 

Szczególnie interesującym zespołem wczesnośredniowiecznym był rozległy obiekt, 

rejestrowany na długości aż 13 m. Z jego wypełni ska pozyskano wyjątkowo liczny i bo

gaty materiał ruchomy, w tym rogowe zakorlczenie nahajki o formie głowy drapieżnego 

ptaka oraz fragmenty naczyń ceramicznych wykonane w zaawansowanej technologii 

na szybkoobrotowym kole garncarskim, ze śladami angoby. Fragmenty te należy inter

pretować jako pozostałości amfor, importowanych z kręgu rusko-bizantyjskiego 

(o czym więcej w dalszej części tekstu). 

Wykop K3 wytyczono wzdłuż ulicy Kościelnej, mniej więcej prostopadle na za

chód do wykopu]l (w kierunku kompleksu katedralnego). Miał on wymiary l x 23 m, 

położony był na wysokości niwelacyjnej 142,07 - 142,27 m n.p.m. W wykopie zareje

strowano zachodni skłon rowu, rejestrowanego wcześniej w wykopie ]l i KI. Łączna 

szerokość rowu zarejestrowana w tych trzech wykopach wynosiła ok. 16 m, głębokość 

zaś przekraczała 2 m. W górnych poziomach wypełniska zawierał on głównie nowo

żytny materiał ruchomy. W dolnych zalegał materiał wczesnośredniowieczny. Nie jest 

jasna relacja stratygraficzna tego rowu względem nawarstwień wczesnośredniowiecz

nych. Przynajmniej najstarsza z warstw wypełniska rowu i związany z nią styk obiekto

wy są równoczasowe z poziomami przedlokacyjnymi. W zachodniej części wykopu za

obserwowano nawarstwienia związane z wypełniskiem kolejnego rowu o szerokości 

przekraczającej 7,6 m (obserwacja pelnej szerokości nie była możliwa, gdyż wchodził on 

w profil W). 

Kolejną jednostkę badawczą, wykop K4, wytyczono wzdłuż ulicy Kościelnej, na 

przedłużeniu wykopu K2 w kierunku wschodnim. Miał on łączną długość 36,5 m i sze

rokość l m. Położony był na wysokości 142,35 - 142,52 m n.p.m. Sytuacja stratygraficzna 
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była analogiczna do rejestrowanej w wykopie K2, z tym że ogólna miąższość nawar

stwiei1 wzrastała w kierunku wschodnim. Ponownie rejestrowano dwa zasadnicze 

poziomy nawarstwiei1: górny - zawierający materiał późnośredniowieczny i nowożyt

ny oraz dolny z zabytkami wczesnośredniowiecznymi, oddzielony niwelacyjną warstwą 

jasnej gliny. Wśród obiektów nowożytnych nadal znajdowano relikty drewnianej zabu

dowy, w tym fragment budynku naziemnego wyposażonego w częściowo zachowaną 

drewnianą podłogę z dranic układanych na poprzecznych legarach (ryc. 3/2, ryc. 4/2) 

oraz w części zachodniej warstwy mierzwy akumulujące się w rejonie intensywnego 

zasiedlenia przestrzeni miasta lokacyjnego. 

W nawarstwieniach wczesnośredniowiecznych również wyróżniono kilka obiek

tów - głównie jam. W jednym z nich, w partii spągowej, zarejestrowano obecność do

brze zachowanej drewnianej skrzyni o wymiarach 0,1 x 0,92 x 0,6 m, złożonej bez uży

cia gwoździ (ryc. 7/3). W jej wnętrzu nie stwierdzono jednak materiału ruchomego. We 

wschodniej części wykopu zarejestrowano inny niezw ykle ciekawy obiekt - mur pod

walinowy drewnianej ściany budynku, o przebiegu S-N, ułożony z trzech nieregular

nych warstw kamieni eratyków spojonych gliną (tab!. 7 - l). Mur miał szerokość l - 1,2 m 

i zachowaną wysokość do 0,36 m. W gliniastym spoiwie łączącym kamienie zaobser

wowano ślady białawej wapiennej struktury zbliżonej do wapiennej zaprawy. Podobny 

obiekt zarejestrowano w przyłączu K411 poprowadzonym prostopadle do wykopu K4, 

w kierunku posesji apteki (ryc. 712). Przebiegał on na osi W-E i miał szerokość 0,57 m, 

i zachował się do wysokości tylko jednej warstwy otoczaków. Nie jest jasne, czy oba 

opisane relikty były ze sobą związane i czy stanowiły fragmenty jednego budynku, co 

wydaje się mało prawdopodobne, gdyż taki obiekt musiałby mieć bardzo duże wymia

ry. Ich pozycja stratygraficzna sugeruje brak takiej relacji, a jednocześnie wskazuje na 

bez wątpienia wczesnośredniowieczną genezę. 

Plac Kościuszki 

W rejonie placu Kościuszki badania prowadzono w ciągu biegów komunikacyjnych 

wzdłuż współczesnych pierzei. Założono tutaj sześć głównych jednostek badawczych 

PK1 - PK6 oraz towarzyszące im wykopy pod przyłącza. Wykop PK1 położony był na 

wysokości posesji przy placu Kościuszki 17 i przebiegał wzdłuż pierzei placu na osi zbli

żonej do północ-południe. Wykop miał szerokość l m i długość 40 m, położony był na 

głębokości niw. 143,10 - 143,26 m n.p.m. W tej jednostce badawczej udało się zareje

strować warstwy kulturowe o stosunkowo nieznacznej miąższości, od ok. 0,6 do ok. 

0,8 m (bez współczesnej podsypki pod nawierzchnię ulicy). Pozyskany materiał rucho

my wskazuje na ich nowożytną, a nawet późnonowożytną, niemal współczesną prowe

niencję. W rejonie tym zaobserwowano także kilka zagłębiei1 . Spośród nich szczególnie 
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istotne Se). dwa, będe).ce śladami rozległych rowów o przebiegu zbliżonym do W-E, prze

ciętych przez wykopy niemal pod ke).tem prostym. Zarejestrowane w środkowej części 

wykopu oraz w wykopie przyłe).cza PK1I2 zagłębienie miało szerokość 7 m i obserwowane). 

głębokość 2 m (nie udało się zidentyfikować spe).gu, z powodu znacznego napływu wód 

gruntowych). Drugie, nieco większe, miało szerokość przekraczaje).ce). 7,5 m (jego skłon 

południowy wchodził w profil S wykopu) i głębokość do 2,25 m. Zawierało średnio

wieczny materiał ruchomy oraz dobrze zachowane, lecz luźne elementy drewniane. 

Z wypełniska pozyskano też pewne). ilość ceramiki naczyniowej o cechach wczesno

średniowiecznych. Niestety, spe).gowe poziomy rowu, z powodu intensywnego napływu 

wód gruntowych badano przy pomocy sprzętu mechanicznego, co wpłynęło na ogra

niczenie precyzji poczynionych obserwacji. 

Wykop PK2 usytuowano wzdłuż zachodniej pierzei placu Kościuszki, prostopadle 

do wschodniej części wykopu K4. Miał wymiary 1 x 26 m i położony był na wysokości 

niwelacyjnej od 142,79 m n.p.m. w części północnej do 141,85 m n.p.m. w części połu

dniowej. Zwie).zany był z nim też wykop PK2/l, przygotowany pod przyłe).cze do posesji 

przy placu Kościuszki 13. W obu jednostkach badawczych pod współczesnymi pozio

mami zwie).zanymi z nawierzchnie). ulicy rejestrowano obecność nowożytnych nawar

stwień zwie).zanych z okresem funkcjonowania miasta lokacyjnego, o mie).ższości od 1,2 

do 1,8 m, zawie~aje).cych relikty zabudowy drewnianej. Poniżej obserwowano obecność 

jasnej, gliniastej warstwy wyrównawczej z materiałem wczesnośredniowiecznym oraz 

wczesnośredniowieczne poziomy kulturowe o mie).ższości od 0,5 do 0,8 m. Na styku 

próchniczych poziomów z jasnym calcem rejestrowano szereg zagłębionych w podłoże 

jam o niejasnym przeznaczeniu. W partii stropowej jednej z nich zalegał fragment ce

gły lub płytki posadzkowej. Inna jama o dość regularnym przekroju, z płaske)., poziome). 

częście). spe).gowe)., na której zalegały liczne kamienie otoczaki tworze).ce dość regularny 

bruk, może być uznana za relikt piwnicy. Podobne obiekty bywaje). zwykle interpreto

wane jako pozostałości łaźni, zbliżonych do rosyjskiej bani. Przytacza się przy tym cały 

szereg źródeł pisanych od Ibrahima ibn Jakuba, ibn Rosteha po Anonima zwanego Gal

lem i Nestora6
. Należałoby tutaj zadać sobie pytanie o możliwość funkcjonowania ta

kiej łaźni, w której kamienna podłoga podlegałaby znacznemu ogrzewaniu, tak by 

móc efektywnie wytwarzać parę. Prawdopodobnie uniemożliwiałaby poruszanie się 

zażywaje).cym ke).pieli. Etnograficzne analogie rosyjskie (i współczesnych fińskich saun) 

sugeruje). raczej, iż podłogi łaźni były drewniane (drewno jest izolatorem ciepła 

i umożliwia poruszanie się we wnętrzu boso), zaś kamienie służe).ce do wytwarzania 

(, Spory zestaw źróde ł i starszą literaturę przytacza Brzostowicz M. 2002, s. 116-119. 
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pary znajdowały się w specjalnych drewnianych pojemnikach i tworzyły konstrukcję 

pieca (tzw. kamienkiY 

Kolejny wykop PK3 wytyczono na przedłużeniu wykopu K4, w kierunku wschod

nim, wzdłuż południowej pierzei placu Kościuszki. Miał on wymiary l x 52,5 m i poło

żony był na wysokości 140,81 - 142,12 m n.p.m. (teren obniżał się więc wyraźnie w kie

runku wschodnim). W wykopie stwierdzono obecność poziomu współczesnego nasypu, 

którym w XX w. wyrównywano nawierzchnię placu. Jego miąższość sięgała we wschod

niej częś ci aż 1,5 m, co jest świadectwem znacznych deniwelacji placu podjętych 

w ostatnich dziesięcioleciach. Poniżej notowano warstwy związane z funkcjonowa

niem miasta lokacyjnego, które zawierały głównie nowożytny, a także późnośrednio

wieczny materiał zabytkowy. Szczególnie interesujące było tutaj odkrycie w poziomie 

mierzwy skórzanego pojemnika na amulety, z tłoczonym wizerunkiem mężczyzny 

i kobiety pod drzewem życia, ujętym w bordiurę z majuskułowym gotyckim napisem 

pochodzącym z potowy XIV w. oraz znalezisko brązowego pierścionka taśmowateg08 . 

Ponadto zaobserwowano obecność nowożytnych obiektów drewnianych oraz relik

tów szachulcowego budynku, zapewne o gospodarczym przeznaczeniu. Poniżej, od

dzielone warstwą jasnej, spiaszczonej gliny, zalegały poziomy wczesnośredniowiecz

ne. Związane były z nimi liczne obiekty, w tym zawierające dobrze zachowane 

konstrukcje drewniane. Jeden z takich obiektów miał formę płaszczyzny ułożonej 

z dranic i zalegającej na niej warstwy próchniczej, ze znacznym wtrętem wiórów 

i odpadów drewnianych (pozyskano z niej także kilka skorup orzecha laskowego). Nie

znaczna szerokość wykopu uniemożliwia rozstrzygnięcie, czy był to fragment podłogi 

domostwa, czy może raczej drewniana nawierzchnia ciągu komunikacyjnego. 

W wykopie stwierdzono zaleganie kilku poziomów kulturowych z materiałem 

wczesnośredniowiecznym i odpowiadających im poziomów drewnianych konstruk

cji . Poza materiałem masowym, jakim są fragmenty naczyń ceramicznych oraz 

7 Por. Opolovinkov A. V. 1983, s. 166-175. Warto zauważyć, że rosyjskie banie stawiane są zwykle nad 

brzegiem zbiorników wodnych lub na specjalnych pomostach nad wodą. 

H Opisywany pojemnik, czy może raczej pokrowiec na amulety lub relikwie, nie może być powiązany 
z konkretną jednostką stratygraficzną, a jedynie ogólnie z nawarstwieniami mierzw y. Nie został wydobyty 

przez archeologów, a przez ekipę instalującą w miejscu wykopu archeologicznego studzienkę kanalizacji 

sanitarnej. Podczas obsadzania studzienki poszerzono nieco wykop, bez udziału archeologa. Wydobyte 

w ten sposób przedmioty (fragmenty naczyń ceramicznych i przedmioty skórzane) wyrzucono na ze
wnątrz . W takim niewielkim stosie materiałów ruchomych zidentyfikowano ów interesujący przedmiot. 

Analogiczne skórzane pojemniki na amulety znane są z badań prowadzonych na terenie Dolnego Śląska, 
m.in . z Bytomia oraz z Sieradza. Zbliżone są także pokrowce, rejestrowane w badaniach na obszarze pań
stwa krzyżackiego, m.in . w Chojnicach i Gdańsku, zaw ierają one jednak odmienny program ikonograficz

ny (przedstawienia heraldyczne oraz związane z kulturą rycerską i kultem maryjnym). Do tej grupy zapew
ne nawiązuj ą egzemplarze znalezione w Krakowie (por. Kraków 2007, s. 561). 
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przedmiotami metalowymi (np. nożyki żelazne), znaleziono kolejne fragmenty amfor 

i zawieszkę z motywem krzyża patriarchalnego wpisanego w okrąg· 

We wschodniej części wykopu, w górne wczesnośredniowieczne poziomy wko

pane były pochówki szkieletowe. Złożone były w układzie anatomicznym, na wznak, 

z głowami skierowanymi w kierunku zachodnim. Orientacja wszystkich pochówków 

była identyczna, na osi W-E, lekko ukośnie w stosunku do przebiegu wykopów. 

Szkielety były pozbawione wyposażenia. Część z nich (obiekty 146, 147, 149) złożona 

była w drewnianych, dobrze zachowanych trumnach, złożonych z dranic bez użycia 

gwoździ, inne położono wyłącznie na dranicach - marach (ryc. 12/2 i 2/3)9. Datowa

nie pochówków nie jest jasne. Wkopano je w nawarstwienia wczesnośredniowieczne, 

wokół nich oraz w samych jamach grobowych nie znajdowano materiału innego niż 

wczesnośredniowieczny. Można je hipotetycznie łączyć z jedną z dwóch faz osadni

czych: młodszymi fazami okresu wczesnośredniowiecznego lub z okresem funkcjo

nowania miasta lokacyjnego i pobliskiej cerkwi św. MikołajalO. 

Wykop PK4 wytyczono wzdłuż wschodniej pierzei dawnego rynku (placu Koś

ciuszki), miał wymiary l x 50 m, położony był na wysokości 144,43 - 145,11 m n.p.m. 

(teren obniżał się w kierunku południowym). Pod współczesnymi warstwami, 

przemieszanymi, związanymi z nawierzchnią placu, zarejestrowano obecność próch

niczych poziomów kulturowych, obficie nasyconych fragmentami drewnai rozdzie

lanych warstwami faszyny, stanowiącej zapewne ślad po próbach utwardzenia na

wierzchni, funkcjonującego tutaj placu targowego - rynku. Miąższość tych nawar

stwierl rosła w kierunku południowym (ryc. 13/1). Zalegały one na warstwie luźnego 

"bruku" ułożonego z niewielkich i nieregularnie ułożonych kamieni eratycznych, nie

występującego zresztą na całym badanym obszarze. Zalegał on na warstwie szarej 

gliny o miąższości do 0,1 m. Poniżej rejestrowano piaszczysty i gliniasty calec (ryc. 

1312). Zagłębione w nim były nieliczne obiekty o niejasnym datowaniu, zawierające 

bardzo nieliczny materiał lub archeologicznie jałowy, które odnieść należy do okre

su przedlokacyjnego. Opisany tutaj bruk uznać należy za ślad po najstarszej na

wierzchni rynku Drohiczyna z XV w. lub ciągu komunikacyjnego. Szczególnie inte

resujące było znalezisko ostrogi z ułamanym, pierwotnie zapewne gwiaździstym 

9 Konstrukcje drewnianych trumien złożonych bez użycia gwoździ znajdują dość ścisłe analogie 
w znaleziskach z terenu Kijowszczyzny i okolic Czernichowa, zwłaszcza XI-wiecznego cmentarzyska w Ki

jowie (por. Sagajdak M. A. 1988). 
10 Współczesna cerkiew św. Mikołaja jest obiektem o stosunkowo późnej:osiemnastowiecznej chronolo
gii. Kontynuuje jednak tradycję XVII-wiecznej drewnianej cerkwi. W jej rejonie funkcjonował przed 1832 r. 
unicki klasztor Bazylianów (por. Sosna G. 2000, s. 301-302). Nie można wykluczyć starszej jeszcze genezy 
cerkwi . 
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bodźcem, zalegającej bezpośrednio na warstwie bruku. W młodszych nawarstwie

niach mierzwy znaleziono też metalowe (brązowe) okucie, pokryte plecionkowym 

ornamentem ze śladami nitów służących do mocowania na podłożu ze skóry lub ma

teriału tekstylnego. Być może jest to okucie pochodzące z paradnego pasa. Ponadto 

znaleziono tutaj liczny materiał ceramiczny i znaczne ilości dobrze zachowanych 

fragmentów skór (głównie obuwia)ll. 

Kolejny wykop PKS wytyczono na przedłużeniu wykopu PK4 w kierunku połu

dniowym. Miał wymiary l x 50 m. Teren obniżał się tutaj w kierunku południowym 

do wysokości niwelacyjnej 143,36 m n.p.m. W jego północnej części (częściowo już 

w wykopie PK4) rejestrowano elementy budowli murowanej w postaci reliktów spą

gowej partii murów ceglano-kamiennych, zachowanych do maksymalnie 3 warstw 

cegieł (częściowo rozebranych całkowicie) . Ograniczone pole obserwacji uniemożli

wia identyfikację planu odkrytej budowli - zapewne udało się zarejestrować jedynie 

wschodnią ścianę obwodową i narożnik południowo-wschodni. Obiekt zbudowany 

był z dużych cegieł o wymiarach ok. 70 x 155 x 330 mm, analogicznych do zachowa

nych w ścianach kościoła pojezuickiego - dzisiejszej katedry. Jego północna część na

warstwiała się na starszą drewnianą piwnicę o szkieletowej konstrukcji, z palisadową 

konstrukcją ścian z dranic (ryc. 6/1, 6/2 i 6/3). Centralna część murowanego obiektu 

położona była bezpośrednio na piaszczystym calcu. Południowy skraj budynku poło

żono na czarnym, próchniczym poziomie wkopu - zapewne kolejnego rowu przecię

tego przez wykop badawczy - mniej więcej pod kątem prostym (ryc. 9/1 i 9/2). Nie 

udało się zarejestrować głębokości tego wkopu (prace prowadzono do głębokości 

4,25 m od powierzchni). Opisywany obiekt był dwufazowy. Wypełnisko młodszej 

fazy zawierało stosunkowo nieliczny późnośredniowieczny materiał ruchomy. Star

sza, zapewne o podobnym przebiegu, zawierała materiał wczesnośredniowieczny 

(XII - XIII w.). Obserwowano wyraźny, południowy skłon owego starszego rowu. Na 

jego krawędzi zalegały nawarstwienia próchniczo-gliniaste, które hipotetycznie, 

roboczo można identyfikować jako słabo zachowane, sPągowe relikty umocnieI1 (na

sypu drewniano-ziemnego?). Znaleziony w nich materiał odnieść należy do okresu 

wczesnośredniowiecznego. Na południe od opisywanych poziomów kulturowych 

1\ Interesuj ące. że z tą znaczną ilością odpadów produkcji szewskiej korespondują informacje ze źróde ł 

pisanych. wskazujc~ce na.popularność tego rzemiosła w Drohiczynie. W 1580 r. było tutaj aż 33 szewców. 

którzy zasilali lokalny rynek podlaski oraz eksportowali swe wyroby do Prus. Zgodnie z tradycją francisz
kaI'lską podwaliny pod materialną egzystencję konwentu drohiczyI'lskiego stanowiła donacja bogatego 
szewca, por. j. Maroszek, Rzemiosło w miastach podlaskich, [w:] Studia nad produkcją rzemieślniczą w Pol
sce (XIV-XVIII w.), red. M. Kwapień. J. Maroszek. A. Wyrobisz. Wrocław 1976. s. 134; tenże. Rzemiosło 
i handel w Drohiczynie do kOłka XVIII wieku. "Białostocczyzna", 1999. t. 54, s. 12. 
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miąższość nowożytnych nawarstwień była zdecydowanie mniejsza, rejestrowano na

tomiast bogatsze poziomy wczesnośredniowieczne, w tym liczne zagłębione obiekty 

osadnicze (jamy) z tego okresu. \X/śród znajdowanego materiału ruchomego, obok 

licznych fragmentów naczyń ceramicznych, znaleziono fragment ostrogi typu II wg 

Hilczerówny (ryc. 1611) i złamany duży nóż, z nietypową, "mieczową" rękojeścią i gło

wicą na jej zakończeniu, wykonaną w formie płaskiej blaszki z trzema otworami na 

nity, za pomocą których przytwierdzona była niezachowana okładzina, wykonana 

najpewniej z materiału organicznego (ryc. 16/2). 

W południowej części wykopu odkryto kolejny obiekt murowany. Były to dwa 

równoległe do siebie mury ceglane o przebiegu W-E, o szerokości równej długości 

użytych cegieł. Do ich wzniesienia użyto dużych cegieł palcówek o wymiarach ok. 

70 x 160 x 330 mm, połączonych zaprawą wapienną. Wydzielały one przestrzeń sze

rokości 3,5 m - zapewne zagłębioną w podłoże piwniczkę. W tym rejonie zaobser

wowano ponadto relikty dużego, drewnianego lub szachulcowego obiektu, z którego 

zachowała się zagłębiona w podłoże piwnica, o podłodze wyłożonej brukiem, ze sta

rannie układanych kamieni eratycznych średnich i dużych rozmiarów (ryc. 13/3). 

Jamę będącą pozostałością tej piwnicy wypełniał nadkład składający się głównie 

z polepy, z nieznaczną domieszką próchniczą i piaszczystą. W poziomie tym, znale

ziono obok fragmentów naczyń ceramicznych znaczną ilość kaf1i z początku XVI w., 

wykonanych w manierze późnogotycko-wczesnorenesansowej, stanowiących zapew

ne rumowisko po piecu kaf1owym. W zbiorze tym dominowały kaf1e płytowe, lecz 

najbardziej charakterystycznym jego elementem były ceramiczne pękate naczynia 

flaszowate, z otworami w dnach, stanowiące element konstrukcji pieca (ryc. 17/3)12. 

Wykop PK6 wytyczono na przedłużeniu wykopu PKS w kierunku południowym, 

w ten sposób, że posiadał on narożnik S-W wspólny z wykopem PK3 (tutaj był to 

narożnik N-E). Wykop miał wymiary l x 49 m; teren obniżał się tutaj w kierunku 

południowym do wysokości niwelacyjnej 140,92 m n.p.m. W północnej części wyko

pu rejestrowano relikty związane z opisywaną już piwnicą o brukowanej podłodze. 

W wypełnisku zarejestrowano interesujący depozyt spalonych ziaren nieokreślonego 

zboża . Informuje on w pewnym stopniu o magazynowym charakterze piwnicy. 

W południowej części wykopu rejestrowano obecność pochówków szkieletowych, 

analogicznych do obserwowanych w wykopie PK3. Z uwagi na warunki glebowe, sła

biej zachowały się tutaj drewniane trumny. Większość szkieletów nie posiadała wy

posażenia. Wyjątkiem był fragmentarycznie rejestrowany w wykopie pochówek 2l., 

11 Podobne naczynia znajduj ą się w zbiorach Muzeum Regionalnego w Drohiczynie, por. Pawlata L. 2006, 
s. 208-209, tabl.IV, 1.2. 
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wchodzący w profil wschodni wykopu. Przy czaszce pochowanego osobnika zareje

strowano obecność wielozwojowych kabłączków skroniowych (ryc. 1l/1 i 1l/3)13, zaś 

w rejonie szyi kolię paciorków (ll szklanych paciorków o średnicy ok. 0,8 - 1,0 cm, 

zachowanych w całości lub częściowo; 45 szklanych paciorków o średnicy do 0,6 cm; 

13 segmentowych oraz 12 dużych ceramicznych, zapewne szkliwionych, 5 pacior

ków z muszli kauri (ryc. 13/2), 2 duże dęte srebrne paciory oraz zawieszkę z kła zwie

rzęcego). Obecność tego grobu z wyposażeniem wczesnośredniowiecznym sugeruje, 

iż przynajmniej część zlokalizowanych w tym miejscu pochówków można odnieść 

do okresu XII - XIII w. Wszystkie pochówki zalegały w poziomach kulturowych za

wierających liczny wczesnośredniowieczny materiał ruchomy. Poza ceramiką (w tym, 

rejestrowanymi już w innych jednostkach badawczych, fragmentami amfor) znale

ziono fragmenty bransolet ze szkła kobaltowego (ryc. 15/1), niebieski szklany pacio

rek, noże i gwoździe żelazne. 

Ulica Mazowiecka 

Wzdłuż ulicy Mazowieckiej założono dwa wykopy badawcze: MI o wymiarach 

1-1,1 x 47,1 m, położony na poziomie niwelacyjnym 137, 90 m n.p.m., w części zachod

niej na 140, 62 m n.p.m. oraz M2 o wymiarach 1,1 x 9 m, łączący wykop MI z wykopa

mi PK3 i PK6. Górne, rejestrowane tutaj poziomy kulturowe, o miąższości do l m, mia

ły charakter przemieszany i zawierały materiał późnonowożytny. W zachodniej części 

wykopu, poniżej, zalegały próchnicze nawarstwienia z materiałem wczesnośrednio

wiecznym. W wykopie zarejestrowano szereg obiektów, pozbawionych zabytków lub 

zawierających wczesnośredniowieczny materiał ruchomy oraz obiekty późnonowożyt

ne. Ponadto we wschodniej części wykopu (w odcinku "e") natrafiono na przemieszany, 

niekompletny, zapewne wtórnie zdeponowany pochówek ludzki. W tym rejonie reje

strowano też jamy grobowe zawierające szczątki 5 osobników, przy czym zaobserwo

wano wielowarstwowość pochówków oraz wtórne przemieszczanie fragmentów szkie

letów, spowodowane późniejszą działalnością sepulkralną (ryc. 12/1). Centralna część 

wykopu zniszczona była przez współczesne wkopy wodociągowe. 

13 Analogiczne kabl'ączki są uznawane za charakterystyczne dla strefy kulturowej Słowiańszczyzny 
Wschodniej. Spotyka się je na terenach dregowickich, woły ńskich, polat'lskich, drewlańskich i twerskich 

w inwentarzach z XI i XII w., gdzie stanowią typowy inwentarz pochówków kobiecych. Także paciory 

srebrne, analogiczne do znalezionych w grobie 2l., są często spotykane w pochówkach dregowickich (by
wają nawet określane jako typ dregowicki) - por. Sedoy V. V. 1982, s. 94 i n., tab!. XXV-XXXI. 
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Materiał ruchomy 

W ogólnym zbiorze 8078 fragmentów naczyń ceramicznych z okresu wczesnego 

średniowiecza, znakomitą część stanowią elementy naczyń określanych w literaturze 

jako typ drohiczyński. Charakteryzują się one zestandaryzowanymi formami (cylin

dryczne, niskie szyjki, wylewy ukształtowane w formie niemal prostopadłych do szyjki 

okapów, kubki wyposażone, w stosunkowo rzadko spotykane w naczyniach wczesno

średniowiecznych z terenu Polski, niewielkie ucha) oraz ubogą ornamentyką złożoną 

z licznych, ciasnych i głęboko rytych poziomych rowków, pokrywających niemal całą 

powierzchnię naczynia, poniżej wylewu. Ten typ naczyń jest spotykany powszechnie 

jedynie w Drohiczynie i jego bezpośrednim zapleczu osadniczym (Musianowicz K. 

1962; Miśkiewicz M. 1996). Uznać go należy za produkcję miejscową. Towarzyszą im 

formy typowe dla ceramiki naczyniowej Mazowsza, w tym dość liczny komponent na

czyń z cylindryczną szyjkąl4. Prawdopodobnie także one były wytwarzane na miej

scu l
!>. Najbardziej interesującym komponentem ceramicznym we wczesnośrednio

wiecznych nawarstwieniach w Drohiczynie jest niewielki zespół fragmentów amfor 

(ryc. 14/1 i 14/4) . Naczynia tego typu, służące do transportu oliwy lub wina trafiły 

tutaj zapewne jako opakowania na te produkty (Volkov 1996; por. Wołoszyn M. 

2004, s. 252-253). W starszej literaturze sugerowano ich rodzimą, ruską genezę (tzw. 

korczagi kijowskie, por. Rybakow B. A. 1948, s. 335, 367-372). W nowszych publika

cjach rosyjskich i ukraińskich badaczy są traktowane jako importy bizantyjskie16
• 

Materiały pozyskane w Drohiczynie należą do kilku typów, różniących się techno

logią produkcji i rodzajem użytej gliny (czerwonej - żelazistej i szarej). Wśród tych 

14 Ten typ uznawany był kiedyś za charakterystyczny dla Mazowsza (por. Musianowicz K. 195111952), 
obecnie wiemy, że spotyka się go w całej północnej strefie słowia11szczyzny Zachodniej (na Pomorzu Za
chodnim opisuje się go jako typ K, por. Cnotliwy E., Leciejewicz L., Łosiński W. 1983, s. 217-218). 
l, Należy podkreślić, że w przeciwieństwie do sugestii wysuwanych w literaturze (Auch M., Skrzyń ska
-Janowska K. 2004), w Drohiczynie nie zarejestrowano dotą.d typowych dla kultury rusko-bizantyjsk iej 
wczesnośredniowiecznych naczyń polewanych. Materiał ceramiczny z badań w 2006 r. wymaga jeszcze 
dalszych, dokładniejszych analiz, już teraz jednak można wskazać, iż jego charakterystyka w pełni odpo
wiada obrazowi produkcji ceramicznej zarysowanej po badaniach K. Musianowicz. 
16 Por. Bulgakov V. V. 2000; Volkov J. V. 1996. W ruską. genezę amfor pową.tpiewała też "pomimo napisów 
powstałych niewą.tpliwie na Rusi" E. Gą.ssowska (1979, s. 162), wskazujc}c jednoznacznie na ich bizantyjską. 
genezę. Nazwę korczag wywodziła od nazwy miejscowej Kercz - ośrodka handlowego, ską.d jak się zdaje 
pochodziła znaczna czę.Ść tych pojemników. Jako bizantyjskie traktuje je t eż M. Wołoszyn (2004, s. 252-
253). Amfory docierały na północ jako pojemniki na wino i oliwę, zapewne za pośrednictwem kupców ki
jowskich. Spotyka się je w całym basenie Morza Śródziemnego , na Bałkanach, Rusi, aż po Skandynawię 
(Roslund 1995). Na terenie dzisiejszej Polski, poza nielicznymi fragmentami znajdowanymi w ważnych 
ośrodkach, jak Kruszwica, Kraków czy Sandomierz, znaleziska fragmentów amfor ogran iczają. się do ze
społów charakterystycznych dla kultury ruskiej w Czermnie, Drohiczynie, Gródku i Przemy.ś lu (por. \Y./o
toszyn M. 2004, s. 253). 



Aleksander Andrzejewski, Jerzy Sikora. Drohiczyn średniowieczny i nowożytny .. . 167 

fragmentów trzy mają formę uchwytów amfor różnych typów, pozostałe zaś są frag

mentami czerepówl7
. Na jednym z fragmentów widoczna jest grecka litera D. wyryta 

na powierzchni, zapewne przed wypaleniem. Na amforach bizantyjskich z okresu 

średniowiecza dość często spotyka się różnego typu napisy oraz odciski pieczęci. 

Tego rodzaju znaleziska są też powszechne na terytorium Rusi!!!. 

Zbiór fragmentów naczyń późnośredniowiecznych i nowożytnych zarejestrowa

nych w Drohiczynie w 2006 L. stanowi 6611 fragmentów. Nie odbiega on zasadniczo 

swym charakterem od zespołów pozyskiwanych w trakcie badań na innych 

stanowiskach archeologicznych z obszaru Polski. W jego wstępnej klasyfikacji zare

jestrowano schemat zaproponowany przez L. Kajzera, dla zbioru ceramiki naczynio

wej z zamku w Raciążku, powszechnie stosowany w łódzkim ośrodku archeologicz

nym (Kajzer L. 1986; 1991). Wydzielono tutaj następujące grupy technologiczne: 

A do F. Ich charakterystyka była opisywana w licznych pracach, nie ma więc potrze

by jej powtarzać. Istotne jest spostrzeżenie dotyczące dyspersji fragmentów ceramiki 

naczyniowej przyporządkowanych do tzw. grupy A - wykonanej w technologii tra

dycyjnej, charakterystycznej dla warsztatów wczesnośredniowiecznych, utrzymują

cej się nadal w prowincjonalnych ośrodkach garncarskich w późnym średniowieczu, 

zapewne po okres nowożytny. W Drohiczynie, w praktyce niejednokrotnie nie było 

możliwe oddzielenie fragmentów naczyń tej grupy od zalegających na wtórnym zło

żu fragmentów ceramiki wczesnośredniowiecznej. Kolejna uwaga dotyczy proporcji 

naczyń poszczególnych grup. Zaobserwowano znaczący udział naczyrl grupy B i C 

(a więc wypalonych w piecach z ograniczonym dostępem powietrza). Dominacja na

czyń redukcyjnych, która rozpoczęła się w Drohiczynie we wczesnym średniowieczu, 

trwała aż po późną nowożytność (XIX i początek XX w.), co sprawia, iż na podstawie 

samych tylko proporcji udziału poszczególnych typów technologicznych w ogólnym 

zbiorze, nie sposób określić nawet przybliżonej chronologii poszczególnych konteks

tów stratygraficznych. 

Nieceramiczne źródła ruchome odnoszone do okresu wczesnego średniowiecza, 

pozyskane w trakcie badań w Drohiczynie, wskazują konotacje z ruskim kręgiem 

kulturowym. Wymienić tutaj należy kolistą zawieszkę z wpisanym krzyżem, szklane 

bransolety (także z niebieskiego szkła kobaltowego - ryc. 15/1), wielozwojowe kabłączki 

17 W literaturze przedmiotu funkcjonuje caly szereg propozycji klasyfikacji takiego materiału (por. Gi.i.n

senin 1989; Hayes 1992; Bulgakov V. V. 2000). Na obecnym etapie bada l'! fragmenty z Drohiczyna uznać na leży 

za zbyt mało charakterystyczne, by móc w sposób pewny zaklasyfikować je do określonych grup i typów. 
IK W polskiej literaturze nieco uwagi napisom na amforach poświęciła E. Gąssowska (1964, s. 323-324-
tam też szersza literatura). 
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(ryc. llll i 1l/3), przęśliki z tzw. łupku owruckiego19 oraz kościaną nasadę, ukształto

waną w formie stylizowanej głowy drapieżnego ptaka (ryc. 16/3)2°. Ostatni z wymie

nionych przedmiotów ma wysokość 61 mm, średnica wylotu tulejki wynosi 18 mm, zaś 

długość dzioba - 25 mm. Powierzchnia przedmiotu jest zdobiona rytymi rozetkami 

złożonymi ze splecionych, przenikających się rytych kół, ukośnymi nacięciami i na

kłuciami. Bezpośrednio nad tuleją znajduje się bordiura o szerokości 19 mm, zdobiona 

motywem plecionki z rytych kółek, ujętej potrójną dookolną linią poziomą. Analo

giczne przedmioty spotyka się szeroko na obszarach wpływów kultur koczowni

czych, głównie na Rusi, ale także w Skandynawii, na Węgrzech i w Polsce. Interpreto

wane są najczęściej jako zakończenie nahajek, służących do prowadzenia wierzchow

ca, według wschodniego koczowniczego sposobu dosiadania21
. Ich datowanie mieści 

się w ramach od IX aż po XIV w. Egzemplarz znaleziony w Drohiczynie należy 

wstępnie datować na XII - XIII w. (bliższe określenie chronologii będzie możliwe po 

przeprowadzeniu dokładnej analizy materiału). 

Ruski obraz kultury materialnej Drohiczyna w XI-XIII w. w pełni potwierdza do

tychczasowe obserwacje archeologiczne. Przypomnieć bowiem należy, że wśród 

przedmiotów pozyskanych we wcześniejszych akcjach badawczych, znalazły się m.in.: 

kościana rękojeść noża z napisem cyrylickim, miniaturowe toporki, szkliwione płytki 

posadzkowe, mają~e analogie w Chełmie, Stołpiu i na innych stanowiskach ruskich, 

czy też rylec - stilus, nawiązujący do egzemplarzy znanych z Rusi22• 

Wśród ruchomych materiałów źródłowych odnoszonych do późnego średnio

wiecza i nowożytności na szczególną uwagę zasługuje wymieniony już skórzany po

krowiec, interpretowany jako pojemnik na amulety. Wymienić ponadto warto znale

zisko żelaznego stilusa - rylca, służącego do pisania na woskowych tabliczkach. 

Z badań A. Piotrowskiego znany jest już analogiczny zabytek znaleziony w nawarstwie

niach wczesnośredniowiecznej "osady zachodniej" (Piotrowski A. 2004). Egzemplarz zna

I 'l. iony w 2006 r. łączyć jednak należy z nawarstwieniami późnośredniowiecznymi. 

19 Zarówno szklanymi bransoletami, jak i przęślikami zajmował się w ostatnim czasie M. \Xfołoszyn 

(2004, s. 252-253). Na podstawie dyspersji tych dwóch grup zabytków, skłonny był uznać bransolety za ma
terialny wyznacznik ruskiego etnosu. 
lO Interesujące jest, że w trakcie badal1 nie udało się pozyskać żadnego egzemplarza ołowianej plomby -
zabytku w Drohiczynie powszechnego, pomimo że w wykopach rejestrowano inne drobne przedmioty 
(paciorki, organiczne fragmenty sznurków czy łupiny orzechów laskowych). 
11 Wyczerpująco poglądy na interpretację oraz chronologię i systematykę tych zabytków przedstawili 
ostatnio E. i A. Kokowscy (2003). Z terenu Polski znamy zbliżone zabytki z Opola i Raciąża oraz dwa eg
zemplarze z Gródka nad Bugiem (Kokowscy E. i A. 2003, s. 355-356; por. też Świętosławski 2006, s. 105-lO7). 
22 Ostatnia publikacja na temat płytek z Drohiczyna: M. Auch, 1<. Skrzyńska-]ankowska (2004). Stilus 
opublikował A. Piotrowski (2004). Analogiczny stilus znaleziono także w trakcie badań w 2006 r., jednak 
zalegał on w nawarstwieniach późnośredniowiecznych. 
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Interesującymi znaleziskami były też: dobrze zachowane drewniane wrzeciono, dłu

gość 8 cm i szerokości l cm, zdobione toczonymi dookolnymi liniami rytymi oraz 

nakłuciami, tworzącymi charakterystyczny ornament przypominający pięciolinię, 

a także wzmiankowana już późnośredniowieczna ostroga (ryc. 17/1) oraz okucie 

identyfikowane hipotetycznie jako aplikacja paradnego pasa (ryc. 17/2). 

Rekonstrukcja układu urbanistycznego 

Dzięki zarejestrowaniu układu stratygraficznego na znacznym obszarze historycz

nego centrum miasta, badania z 2006 r. można uznać za niezwykle istotne dla rekon

strukcji zasięgu i kształtu wczesnośredniowiecznego osadnictwa w Drohiczynie. Ich 

wyniki, wraz z efektami wcześniejszych akcji badawczych, pozwalają na wysuniecie 

szeregu uwag dotyczących obrazu osadniczego miasta (ryc. 10/1). Jego centrum stano

wił słabo zachowany i tylko w podstawowym zakresie badany gród, do którego wy

kształcenia się doszło zapewne około połowy XI w., w wyniku akcji osadniczej książąt 

ruskich, na co dość jednoznacznie wskazuje charakter pozyskanych przez K. Musiano

wicz źródeł (por. Kajzer L. 2006, s. 660-661). Wokół grodu rozwijało się osadnictwo ot

warte: tzw. osada zachodnia, nad brzegiem Bugu, oraz osada wschodnia (na północny 

wschód od grodu), obie badane przez K. Musianowicz. Cała południowa część obecne

go placu Kościuszki w XI-XIII w. poddana była intensywnym procesom osadniczym. 

To tutaj znajdowała się jedna z głównych osad przedlokacyjnego kompleksu osadnicze

go, położona bezpośrednio na północ od grodu, oddzielona od niego głębokim paro

wem i zapewne łącząca się ze skupiskiem określanym przez K. Musianowicz jako osada 

wschodnia. Liczne źródła ruchome potwierdzają wysoki status żyjących tutaj ludzi23
. 

Używali oni kosztownych, srebrnych i szklanych ozdób w typie jednoznacznie ru

skim oraz importowali, za pośrednictwem terytoriów Rusi Kijowskiej, wino i oliwę 

z obszaru kultury bizantyjskiej, które docierały na miejsce w typowych dla strefy 

śródziemnomorskiej amforach. Bez wątpienia liczyć się tu należy z przebywaniem 

osób trudniących się wojaczką, o czym świadczą elementy uzbrojenia (bełt kuszy, 

fragment długiego noża). Ciekawostką są materialne świadectwa używania koni, 

zgodnie z zachodnim (ostroga) i koczowniczym (zwieńczenie nahajki) sposobem do

siadu. Zapewne dla ochrony tego członu osadniczego wykopano rozległe rowy - fosy, 

zarejestrowane w wykopach w północnej części placu Kościuszki, w biegu ulicy 

II \X!ymienić należy tutaj : szklane bransolety ze szkła koba ltowego, znane licznie ze stanowisk z terenu 

Białorusi, Ukrainy i Rosji, fragmenty naczyJl o zaawansowanej technice wykonania, w tym amfor. zapewne 

pochodzące z importów z kręgu kultury bizantyjski ej, elementy uzbrojenia (egzempla rz dużego noża, os
troga), czy platerowaną mosiądzem kłódkę. 
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Władysława Jagiełły oraz w zachodniej części ulicy Kościelnej. Zwracają uwagę 

znaczne rozmiary tych konstrukcji: rów rejestrowany we wschodniej części placu 

Kościuszki miał szerokość przeszło 11 m (młodsza faza), w zachodniej części ulicy Koś

cielnej aż 16 m . Rów odkryty na placu Kościuszki był dwufazowy - młodsza faza za

wierała materiał późnośredniowieczny, starsza wyłącznie XII-XIII-wieczny. Warto 

dodać, że ślady analogicznej fosy zarejestrował J. Maciejczuk w czasie badań ratowni

czych, prowadzonych w 1993 r. Obserwowany na długości 11 m, w rejonie zachod

niego skrzydła zespołu pojezuickiego rów, miał szerokość 3 m i głębokość do 1,5 m. 

Prawdopodobnie była to jedynie spągowa część obiektu zasypanego jeszcze we 

wczesnym średniowieczu (rejestrowano materiał z XII-XIII w.) i zniszczonego w mo

mencie budowy barokowego klasztoru. Dodać należy, że przynajmniej w jednym 

miejscu, w północnej części placu Kościuszki, do południowego skłonu fosy przyle

gały dodatkowe umocnienia w postaci drewniano-ziemnego wału. Obraz rozbudo

wanego i złożonego osadnictwa o policentrycznym charakterze uzupełniały osady na 

Ruskiej Stronie oraz w rejonie tzw. Góry Kramczewskiej24. Elementy pierwszej z nich, 

wraz z cmentarzyskiem szkieletowym, rozpoznano w latach 80. XX w. podczas badań 

1<. Bieńkowskiej. 

Na położonym w samym centrum zespołu osadniczego grodzie domyślać się mo

żemy, na podstawie źródeł pisanych, istnienia cerkwi Bogurodzicy i być może pałacu 

książęcego (Auch M., Skrzyńska-Jankowska K. 2004; por. uwagi Kajzera L. 2006, 

s. 660-661). Kolejna cerkiew znajdowała się zapewne w południowej części plac Koś

ciuszki, w rejonie odkrytego tam cmentarzyska szkieletowego i w miejscu współczesnej 

cerkwi św. Mikołaja. Tak wczesne funkcjonowanie tutaj cerkwi tłumaczyłoby dobrze 

istnienie szkieletowego cmentarza w samym centrum silnie zurbanizowanego obszaru 

przedlokacyjnego miasta. Problematyka ta wymaga dalszych badal1., głównie tereno

wych, skupionych na rozpoznaniu ewentualnych reliktów takiej świątyni. 

Nie jest jasne, gdzie wytyczono rynek miasta lokacyjnego, czy w ogóle zmieniono 

układ przestrzenny ośrodka w momencie lokacji. Pewnym świadectwem takiej akcji 

mogła być rejestrowana w wielu miejscach warstwa jasnej, spiaszczonej gliny, przykry

wającej nawarstwienia wczesnośredniowieczne i położonej bezpośrednio pod poziomami 

2-1 Por. K. Musianowicz 1969. s. 9-10. Początki monastyru spaskiego na tzw. Ruskiej Stronie nie są jasne. 
Wzmiankowany jest od XVI w .. ale jego początki mogą być znacznie wcześniejsze. może nawet XIII-wieczne 
( Kałamajska-Saeed M. 1996. VII. s. 8; Maroszek J .. Postołowicz 1986. s. 14; Siemieńczuk H. 1998; 1999; Sosna 
G. 2001, s. 300). W końcu XIV w. zapewne równolegle z powstaniem kościoła parafialnego św. Trójcy. książę
ta litewscy ufundowali cerkiew św. Trójcy. stanowiącą później główną świątynię tzw. monastyru nagornego 
na prawym brzegu rzeki . W 1494 r. została ona uposażona przez Aleksa ndra Jagiellończyka (Kałamajska-Sa
eed M. 1996. VII-XIX, s. 8; Maroszek J .. Postołowicz 1986. s. 13; Siemieńczuk H. 1999; Sosna G. 2001, s.296-
-297). Od XVI w. istniała tutaj cerkiew filialna św. Barbary. Obie budowle były drewniane. 
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z materiałem późnośredniowiecznym. Problem jest tym większy, że wiemy o dwóch 

akcjach lokacji Drohiczyna wspominanych wcześniej, które dzielił okres niemal 

stulecia. Być może przemiany kształtu urbanistycznego ośrodka przyniosła dopiero 

druga akcja, która objęła, w przeciwieństwie do pierwszej, całość ośrodka. Zgodnie 

z przywilejem lokacyjnym z 1498 r. na rynku miejskim miały pojawić się jatki, postrzy

galnia sukna, łaźnia, topnia wosku, waga i ratusz (Alexandrowicz S. 1964, Maroszek J. 
1999, s. 6-10; Weremiej F. K. 1930, s. 59-63)25. Wyniki badań z 2006 r. sugerują, że być może, 

na północ od linii fos, w rejonie, gdzie rejestrowano nawierzchnię z luźnego bruku 

i późniejsze charakterystyczne kolejne poziomy utwardzania przyrastającej mierzwy, 

powstał rynek o powierzchni mniejszej od dzisiejszego placu Kościuszki. W tym cza

sie południowa część dzisiejszego placu objęta była zabudową, której relikty, rejestro

wane w wykopach badawczych, opisano wcześniej. Możliwa jest też inna interpreta

cja, którą zdaje się wspierać analiza planu z 1789 r. 20 Sugeruje ona, że rynek znajdował 

się w południowej części placu. Plan pokazuje nawet dość luźny blok zabudowy pół

nocnej pierzei. Odkryta w 2006 r. nawierzchnia z luźnego bruku pomieszczona była

by w linii szerokiej ulicy, prowadzącej z rynku w kierunku klasztoru Franciszkanów, 

wokół którego rozciągał się jeden z cmentarzy Drohiczyna 27. Równolegle funkcjono

wały wówczas kolejne cmentarze wokół kościołów i cerkwi. W XVI w., przejściowo 

funkcjonował w Drohiczynie most, stale zaś przeprawa promowa i oczywiście port 

rzeczny, a także komora celna (Maroszek J. 1999, s. 8-9). Zapewne dopiero w XVII w., 

w związku z budową zespołu klasztornego (od 1709 r.) i kolegium jezuitów (1746-

-1751), dokonano kolejnej reorganizacji przestrzeni miejskiej . Rynkowi miasta nadano 

dzisiejszy, wydłużony, trapezowaty kształt. Wytyczono także obecny przebieg ulicy 

Kościelnej, stanowiącej późnobarokową oś kompozycyjną, łączącą nowy, większy ry

nek z zespołem jezuickim (ryc. 3/1). Pomimo opisanych inwestycji i budowy w zbliżonym 

15 Zdaniem S. Alexandrowicza (1967, s. 47) lokacja miast podlaskich nie pociągała za sobą zwykle prze

mian w strukturze przestrzennej. Należy rozważyć tutaj dwa scenariusze: l) być może najwcześniejsza lo

kacja polegała jedynie na objęciu prawem miejskim części ośrodka (por. Katamajska-Saeed M. 1996, s. 6-8). 

Dopiero prawa magdeburskie nadane przez Aleksandra Jagiellończyka dla całego miasta przyn iosły ze sobą 
reorganizację przest rzeni; 2) być może też starsza lokacja wiązała się z napływem osadników z Mazowsza 

i rozmierzeniem rynku. Specyfika tego nowego centrum mogła doprowadzić do wykształcenia się nazwy 
Drohiczyn Lacki, w odróżnieniu od zamieszkiwanego nadal przez Rusinów i niezmienionego w swym 

kształcie przestrzennym Drohiczyna Ruskiego na lewym brzegu Bugu. 
26 Plan odnaleziony przez H. Siemieńczuka w archiwum w Petersburgu jest XIX-wiecznym odrysem star

szego dokumentu (Siemieńczuk H. 1999, s. 179). 
27 Pochówki związane z tym cmentarzem zarejestrowano w czasie badaó ratowniczych w 1996 r. Wiemy, 

że w XVII-XVIII w. miasto ulegało częstym zniszczeniom wskutek wojen i pożarów. Być może więc prób 

reorganizowan ia przestrzeni miejskiej było w tym czasie więcej i jedna z nich utrwalona została przez plan 
z 1789 r. Sytuację mogłyby wyjaśnić dalsze badania a rcheologiczne, o szerszym niż dotąd zakresie. 
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czasie nowych, murowanych kościołów dla franciszkanów i benedyktynek oraz ldasz

toru Bazylianów w południowo-wschodniej części rynku, Drohiczyn nie odzyskał 

już nigdy wcześniejszego znaczenia. 

Właściwie od momentu lokacji, aż do czasów niemal współczesnych, Drohiczyn 

był miastem wyłącznie drewnianym 2H
• Murowana architektura ogranicza się zasad

niczo do zabudowy klasztornej wznoszonej od XVII w. oraz zapewne części zamku. 

Pojedyncze fragmenty nowożytnych (XVIII-wiecznych) murów odsłonięte we wschod

niej części placu Kościuszki, w rejonie ulicy Ratuszowej, są obecnie trudne w inter

pretacji. inaczej niż relikty murowanych piwnic w rejonie cerkwi św. Mikołaja, które 

wiązać należy zapewne z klasztorem Bazylianów (zob. Kałamajska-Saeed M. 1996, XII, 

s.28). 

Podsumowanie 

Badany przez archeologów od XIX w. Drohiczyn nadal kryje w sobie olbrzymi po

tencjał poznawczy. Wyjaśnienia wymagają choćby: określenie początków ośrodka 

przed lokacyjnego, przebieg fos średniowiecznych, czy funkcjonowanie osadnictwa na 

tzw. Ruskiej Stronie z monastyrem Św. Spasa. Badania ratownicze, przeprowadzone 

w Drohiczynie w 2006 r., pozwoliły na dość podstawowe rozpoznanie sytuacji straty

graficznej w historycznym centrum miasta, przynosząc istotne nowe dane, które mogą 

być wykorzystane do rekonstrukcji przemian topografii ośrodka oraz obrazujących 

kulturę materialną jego mieszkarków29
. Mimo że ich zakres był ściśle podporządkowa

ny wymogom inwestycji, a warunki eksploracji miały ekstremalny charakter (głębo

kość wykopów sięgała nawet 4,25 m, przy szerokości ok. 1 m i dość płytko pojawiają

cych się wodach gruntowych), osiągnięte rezultaty uznać należy za ciekawe i znaczące. 

Bez wątpienia wskazują na potencjał drzemiący w tego typu obserwacjach. 

Aleksander Andrzejewski, Jerzy Sikora 

Instytut Archeologii 

Uniwersytetu Łódzkiego 

lS J. Maroszek przytacza słowa wizytatora klasztoryu Franciszkanów z 1612 r. : "Miasto nad Bugiem, całe 
drewniane ( ... ) bez murów obronnych, prócz zamku" (Maroszek J. 1999, s. 12-13). W innej pracy ten sam 
autor określa, głównie na podstawie źródeł pisanych, liczbę wszystkich budowli murowanych wzniesio
nych w całym województwie podlaskim, do połowy XVII w., na za ledwie 32 obiekty (Maroszek J. 1976, 
s.159). 

19 Wstępną próbę takiej rekonstrukcji stanowi artykuł A. Adrzejewskiego i J. Sikory, Street, square and ce
metery in medieval and modern Drohiczyn, który ma zostać opublikowany w wydawnictwie "Wratislavia 
Antiqua". 
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ALeksander Andrzejewski, Jerzy Sikora 

DROHICZYN IN MIDDLE AND MODERN 
AGES FROM THE RESEARCH OF 2006 PERSPECTIVE 

Summary 

The archaeological research conducted in 2006 resulted in several interesting effects and 

determinations. Despite its limited spectrum, strictly submitted to conservatory goals, many 

particulars gained in prior research was confirmed. At the same time the executed work allowed 

for fairly basic recognition of the stratygraphy of the historie town centre. They delivered new 

data which can be used to reconstruct topographic changes ot' the place and material culture ot' 

its residents. The research area consisted ot' dense Middle Ages settlement as well as modern 

ones connected with functioning a location town. During the works a large amount of movable 

ancient material was collected. 19,156 items, among which the largest group were fragments of 

day utensils (14,689 items). The described research enriched our knowledge about early Middle 

Ages settlement as well as about urban structure of the late Middle Age and modern location 

Drohiczyn. 
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CpeAHeBeKOBbIM M COBpeMeHHbIM 
ApOfMl.JbIH B aCrreKTe MCCAeAOBaHMM 2006 f. 
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ApxeOi\O[JI!l'leCKlt1e It1CCi\eAOBaHIt151, npOBeAeHHble B 2006 r. nplt1HeCi\1t1 p51A V1HTepeCHbIX 3cp

cpeKTOB lt1 yCTaHOBi\eHIt1M. HeCMOTp51 Ha It1X orpaHlt1 l -leHHoro npeAei\a HenocpeACTBeHHO nOA

YIt1HeHHOro peCTaBpaUlt10HHblM L(ei\51M, 6bli\0 nOATBep>KAeHO MHOro It1HcpopMaL(1t11t1 np1t106-

p eTeHHbIX BO BpeM5I npeAblAYIl\It1X It1CCi\eAOBaTei\bCKIt1X pa60T. O AHOBpeMeHHo COBepweHHble 

pa60Tbl pa3peWIt1i\1t1 AOCTaTOYHO 06Ci\eAOBaTb CTpaTltlrpacpW-lecKy lO clt1Ty aL(lt1lO B It1CTOpIt1YeC

KOM L(eHTpe ropoAa. nOi\yl.leHHble Ba>KHble HOBble AaHHble MO>KHO It1CnOi\b30BaTb Ai\51 peKOHC

TpyKL(1t11t1 nepeMeH Tonorpacplt1lt1 L(eHTpa, a TaKJKe MaTeplt1ai\bHOM Kyi\bTypbl ero JKIt1Tei\eM. Vlc

Ci\eAyeMa51 Tepplt1TOplt151 6bli\a OXBayeHa, KaK AOBOi\bHO TeCHblM paHHecpeAHeBeKoBblM 

3aCei\eHlt1eM, KaK lt1 HOBbIM CB5I3aHHbIM c cpyHKL(1t10Hlt1pOBaHlt1eM i\OKaL(1t10HHoro ropOAa. Bo Bpe

M5I pa60T 6bli\0 c06paHo 3Hal.[It1Tei\bHOe KOi\It1YeCTBO nOABIt1>KHOro It1CTOpWlecKoro MaTeplt1ai\a, 

HaCl.lV1TbIBaBwero 19.156 3K3eMni\51pOB, cpeAIt1 KOTOpblX caMylO 60i\bWy lO rpy nny npeACTaBi\51-

i\1t1 06i\OMKIt1 ri\It1H5IH0I1 nocyAbI - 14.689. Onlt1CaHHble It1CCi\eAOBaHIt151 060raTIt1i\11\ HaWIt1 3Ha

HIt151, KaK o 3aCei\eH1t111\ 1t13 paHHero cpeAHeBeKOBb51, TaK lt1 O rpaAOCTpOIt1Tei\bHOM nOi\OJKeHIt1I1\ 

n03AHecpeAHeBeKoBoro 11\ COBpeMeHHoro i\OKaL(II\OHHOrO ApOfll\l.[II\Ha. 
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Ryc. 1. Drohiczyn, gm. loco, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie, plan miasta z zaznaczeniem obszarów prowadzenia badarl archeologicznych, 
rys. J. Sikora. 

Plac Kościuszki - historyczny rynek miejski, Wzgórze Zamkowe - grodzisko, kościół Świętej Trójcy - zespół klasztorny pojezuicki, kościół Naj
świętszej Marii Panny - zespół klasztorny pofranciszkarlski, cerkiew św. Mikołaja, kościół Wszystkich Świętych - klasztor Benedyktynek, Ruska 
Strona - zanikły prawosławny monastyr spaski, łąki nadbużarlskie - teren tzw. osady zachodniej, dawna baza archeologiczna Muzeum Podlaskie
go - teren tzw. osady wschodniej, Kramczewska Góra - zanikły prawosławny monastyr nagorny (cerkwie św. Trójcy i św. Barbary), Ruska Strona 
- badania K. Bierlkowskiej 1987-1988, Badania L. Pawlaty 1980-1981. 

a. obiekty architektury sakralnej, 
b. wykopy archeologiczne, 
c. miejsca prowadzenia badaIl archeologicznych (bez dokładnej lokalizacji), 
d. przebieg nadzorów i wykopów z 2006 r. 
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Ryc. 2. Drohiczyn, gm. loco, pow. 
Siemiatycze, woj. podlaskie, lokali
zacja wykopów i nadzorów archeo
logicznych z 2006 r., rys. J. Sikora. 
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Ryc. 3. Drohiczyn, gm. loco, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie, rys. J. Sikora. 

Ryc. 3/1. Ulice Kościelna i Władysława Jagiełły, plan wykopów z rekonstrukcją obiektów archeologicznych. 
Relikty budynków drewnianych i studni zrębowej (XVI - XVIII w.; por. ryc. 8/1, 8/2, 8/4). 
Zarys piwnicy budynku drewnianego w konstrukcji sumikowo-łątkowej (por. ryc. 4/1, ryc. 5/1 i 5/2). 
Zarys piwnicy budynku drewnianego z brukowaną podłogą (por. ryc. 3/3). 
Zarys piwnicy budynku drewnianego (por. ryc. 4/2). 
Zarys budynku drewnianego (por. ryc. 3/2). 
Krawędź rowu - fosy (XII - XIII w., por. ryc. 8/3). 
Ryc. 3/2. Wykop K4/c, plan części zachodniej z reliktem podłogi budynku drewnianego. 
Ryc. 3/3. Wykop K2/d, plan części wschodniej z reliktem bruku piwnicy budynku drewnianego. 
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Ryc. 4, Drohiczyn, gm, loco, pow, Siemiatycze, woj. podlaskie. 

Ryc. 4/1. Wykop K2/c, plan części zachodniej z reliktem piwnicy budynku drewnianego, rys. J. Sikora. 
Ryc. 4/2. Wykop K4/a, plan części zachodniej z reliktem piwnicy budynku drewnianego, rys. J. Sikora. 
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Ryc. 5. Drohiczyn, gm. loco, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie. 

Ryc. 5/1. Wykop K2/c, narożnik konstrukcji sumikowo-łątkowej piwnicy budynku drewnianego, 
widok od zachodu, fot. M. Łukaszewski. 
Ryc. 5/2. Wykop K2/c, narożnik konstrukcji sumikowo-łątkowej piwnicy budynku drewnianego, 
widok od wschodu, fot. M. Łukaszewski. 
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Ryc. 6. Drohiczyn, gm. loco, pow. Siemia
tycze, woj. podlaskie. 

Ryc. 6/1. Wykop PK4/e, fragment reliktu 
piwnicy budynku drewnianego, część pół
nocna, widok od południa, fot. J. Sikora. 
Ryc. 6/2. Wykop PK4/e, fragment reliktów 
piwnicy budynku drewnianego, część po
łudniowa, widok od południa, fot. J. Sikora. 
Ryc. 6/3. Wykop PK4/e, plan części połu
dniowej z reliktem piwnicy budynku 
drewnianego, rys. J. Sikora. 
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Ryc. 7. Drohiczyn, gm. loco, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie. 

Ryc. 7/1. Wykop K4/c, podwalina budynku drewnianego (XII - XIII w.), fot. J. Sikora. 
Ryc. 7/2. Wykop K4/1, plan części południowej wykopu na poziomie calca, widoczny relikt podwali
ny budynku drewnianego (XII - XIII w.), rys. J. Sikora. 
Ryc. 7/3. Wykop K4/a, skrzynia drewniana (XII - XIII w.), fot. J. Sikora. 
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Ryc. 8. Drohiczyn, gm. loco, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie. 

Ryc. 8/1. Wykop Jl/e, plan części północnej z reliktami budynku (XVII w.), rys. J. Sikora. 
Ryc. 8/2. Wykop Jl /e, lica zewnętrzne studni zrębowej (XVI - XVII w.), rys. J. Sikora. 
Ryc. 8/3. Wykop Jl/c, profil spągowych partii rowu - fosy (XII - XIII w.), fot. J. Sikora. 
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Ryc. 8/4. Wykop Jl/e, plan północnej części wykopu z reliktami studni zrębowej (XVI - XVII w.), 
rys. J. Sikora. 
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Ryc. 9. Drohiczyn, gm. loco, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie. 

Ryc. 9/ 1. Wykop PKS/b, profil W od południowego wschodu, widoczne relikty domniemanego wału 
i towarzyszącego mu rowu - fosy (XII - XIII w.), fot. J. Sikora. 
Ryc. 9/2. Wykop PKS/b, profil W od północnego wschodu, widoczne relikty domniemanego wału 
i towarzyszącego mu rowu - fosy (XII - XIII w.), fot. J. Sikora. 
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Ryc. 10. Drohiczyn, gm. loco, pow. Siemiaty
cze, woj. podlaskie. 

Ryc. 10/1. Rekonstrukcja układu przestrzen
nego zespołu osadniczego w XII - XIII w., 
rys. J. Sikora. 
gród z cerkwią Bogurodzicy 
osada w południowej części placu Kościuszki 
i wzdłuż ulicy Kościelnej, osada "zachodnia", 
osada "wschodnia", osada z rowem - fosą, na 
terenie zespołu pojezuickiego, rozproszone 
ślady osadnictwa w północnej części placu 
Kościuszki, ślady osadnictwa na tzw. Ruskiej 
Stronie, cmentarzysko w rejonie nowożytnej 
cerkwi św. Mikołaja, cmentarzysko na tere
nie dawnej bazy archeologicznej Muzeum 
Podlaskiego, rekonstrukcja przebiegu rowów 
- fos, cmentarzysko szkieletowe, śladyosad
nictwa na tzw. Górze Kramczewskiej, cmen
tarzysko szkieletowe na Ruskiej Stronie. 
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Ryc. 11. Drohiczyn, gm. loco, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie, rys. i fot. J. Sikora. 

Ryc. 11/1. Grób 21, kabłączki skroniowe. 
Ryc. 11/2. Grób 21, paciorki z muszli. 
Ryc. 11/3. Grób 21, kabłączki skroniowe. 
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Ryc. 12. Drohiczyn, gm. loco, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie. 

Ryc. 12/1. Wykop M2, plan "warstwy cmentarzyskowej". 
Ryc. 12/2. Wykop PK3/d, grób 39. z trumną. 
Ryc. 12/3. Wykop PK3/d, groby 36. i 37. z trumnami. 
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Ryc. 13. Drohiczyn, gm. loco, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie, fot. J. Sikora. 

Ryc. 13/1. Wykop PK4/a, profil E-l. Podsypka piaszczysta współczesnej nawierzchni ulicy; 2. Poziomy 
wyrównawcze - XX w.; 3. Poziom wyrównawczy - XX w.; 4. Warstwy mierzwy (XV - XVIII w.); 5. Po
ziom bruku i gliniastego podkładu (XV w.); 6. Calec. 
Ryc. 13/2. Wykop PK4/a, bruk z XV w. w trakcie oczyszczania. 
Ryc. 13/3. Wykop PK6/a, brukowana podłoga piwnicy drewnianego budynku z XVI w. 
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Ryc. 14. Drohiczyn, gm. loco, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie, fot. J. Sikora. 

Ryc. 14/1-4. Fragmenty amfor (XII - XIII w.). 



Aleksander Andrzejewski, Jerzy Sikora . Drohiczyn średniowieczny i nowożytny ... 

2cm o l 
2cm 

----.-------.-~I 

1. 

2. 

----,-------.-~ 

o l 2 cm .... ====--==:]I 

o 3em ---====--

Ryc. 15. Drohiczyn, gm. loco, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie, fot. J. Sikora. 

Ryc. 15/1. Fragmenty bransolet szklanych (XII - XIII w.). 
Ryc. 15/2. Kłódka (XII - XIII w.). 
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Ryc. 16. Drohiczyn, gm. loco, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie, fot. J. Sikora. 

Ryc. 16/1. Ostroga żelazna (XI - XIII w.). 
Ryc. 16/2. Nóż żelazny (XII - XIII w.). 
Ryc. 16/3. Rogowe zakończenie nahajki (XII - XIII w.). 
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Ryc. 17. Drohiczyn, gm. loco, pow. Siemiatycze, woj. podlaskie, fot. J. Sikora. 

Ryc. 17/1. Ostroga żelazna (XV w.). 
Ryc. 17/2. Okucie pasa (XV w.). 
Ryc. 17/3. Naczynie ceramiczne z konstrukcji pieca kaflowego (1. pał. XVI w.). 
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