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ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ
АРХЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ

Т.А. Бобровський

НАРИС З ІСТОРІЇ ПІДЗЕМНОГО БУДІВНИЦТВА
НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ1
1. Найдавніші підземні споруди
(від неоліту до раннього залізного віку).
1.1. Роль природних печер у первісному суспільстві
та передумови виникнення підземних споруд.
Традиція підземного будівництва на території України від самого початку розвивалася в контексті загальної традиції опанування підземного простору на Євроазіатському континенті. Початки її маємо шукати
в культурі первісного населення, яке досить активно використовувало
природні підземні порожнини для задоволення побутових, а згодом і духовних потреб. Ймовірно, що з часів опанування людиною вогню печери
розглядалися як місця надійного зберігання вогнищ, а, відповідно, й широко використовувалися як комфортні та безпечні помешкання.
Безумовно, поширення практики троглодитизму (печерництва – у
сенсі «мешкання в печерах») було характерним лише для регіонів, де
концентрувалася значна кількість природних печер, придатних для тривалого перебування в них людей. На території України такими можна
вважати скельні масиви Прикарпаття, басейну Верхнього та Середнього Дністра, а також Гірського Криму. Печерні та гротові стоянки, зафіксовані у цих місцевостях, стосуються переважно середнього та пізнього палеоліту, мезолітичної і неолітичної доби [18]. Тривале використання печер в якості помешкань досить рано призвело й до певної сакралізації
підземного простору, що проявилося спочатку в культових печерних похованнях (грот Киїк-Коба в Криму), а згодом й у влаштуванні своєрідних
святилищ з наскельними зображеннями (печера Баламутівка на Буковині та гроти Кам’яної Могили у Приазов’ї) [21; 22; 15].
Традиція поєднання житлового та культового простору в природних
печерах України досі простежена лише фрагментарно, втім, можна сподіватися, що найцікавіші знахідки у вітчизняних археологів ще попереду.
Принаймні ця традиція відчутна навіть в енеолітичну добу, коли сформувався один з найдивовижніших комплексів трипільської культури – загадкове місцезнаходження в печері Вертебі на Поділлі [12, т. І, с. 648].
Стаття є продовженням авторської праці «Спелео-археологія в Україні (нарис з методики досліджень
підземних споруд)», перша частина якої під назвою «Спелео-археологія як галузь археологічної науки»
була опублікована у попередньому випуску Праць НДІ пам’яткоохоронних досліджень [7].
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1.2. Перші підземні споруди (неоліт та енеоліт).
Слід зазначити, що й у наступні епохи (практично до нашого часу) природні печери залишалися в полі зору людини, втім обсяги їх використання
дещо звузилися, обмежуючись надалі функціями тимчасового житла (сховища), господарського приміщення (скотарські загони) або вузькоконфесійним культовим призначенням (святилища, храми, могильники). Натомість починаючи з пізнього неоліту виникають штучні підземелля, які поступово витісняють природні печери з побуту населення відповідних регіонів. Але перші штучні печери були створені не на противагу природним порожнинам, а в доповнення їм, оскільки мали власну специфічну функцію.
Це були технологічні підземні споруди, що призначалися для видобутку корисних копалин, в першу чергу креміння [14]. Зокрема, досліджені в
Дністровському басейні неолітичні кремнедобувні штольні VІ–V тис. до
н.е. (Біла гора на Хмельниччині та Буківна на Івано-Франківщині) мають
вигляд горизонтально закладених галерейних печерних споруд довжиною не більше 10–15 м, довільної конфігурації, зосереджених групами в
підніжжях берегових скель в місцях оголення відповідних геологічних
пластів [2]. Ці штольні, вірогідно, розроблялися там, де кремнеутримуючі шари перекриваються потужними гірськими породами, що ускладнювало їх кар’єрну розробку з поверхні.
Підземна розробка креміння активно здійснювалася впродовж багатьох тисячоліть і відома навіть для епохи енеоліту та ранньої бронзи.
Пізніше цю традицію продовжили видобувачі самородної міді, створюючи досить значні за обсягом комплекси мідяних шахт в степовій зоні
України (Кіровоградщина, Луганщина) [9]. Ці підземні споруди, що датуються ІІІ–ІІ тис. до н.е., мають вигляд доволі великих камерних та галерейних приміщень довільної конфігурації, розташованих на глибині 3–7
м від сучасної поверхні з шахтоподібними (прямовисними або нахиленими) вхідними отворами. Як правило, групи таких шахт супроводжують
комплекси наземних майстерень, у яких відбувалася первинна обробка
сировини і навіть виготовлялися мідні та бронзові знаряддя.
Нещодавні знахідки в Києві дозволяють припускати, що самою лише
технологічною функцією підземне будівництво в епоху ранніх металів не
обмежувалося. Повторне відкриття Смородинської печери, у якій наприкінці ХІХ ст. зафіксовано знахідки енеолітичної доби, виявило контекстний зв’язок штучного підземелля із залишками наземних конструкцій та культурних нашарувань V–ІІІ тис. до н.е. [6, с. 71–73]. Оскільки печеру виконано у шарі лесового суглинку, який не придатний для технологічного використання, можна припустити, що дана підземна споруда
була створена з іншою метою. Археологічний контекст зовнішнього ото201
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чення Смородинської печери (масштабне терасування схилів та потужний культурний шар, не пов’язаний з житловими або господарськими будівлями) дозволяє визначати загальний сакральний статус пам’ятки, а
отже, і її підземних складових2.
В цілому, знахідка цієї пам’ятки дозволяє поставити питання щодо
взаємозв’язку традиції печерного будівництва з традиціями зведення
мегалітів та грандіозних терратектурних перетворень, характерних для
діяльності євразійської спільноти в епоху ранніх металів 3.
1.3. Підземні споруди за доби бронзи
та у ранньому залізному віці.
Епоха бронзи на території України відзначається появою ще однієї категорії підземних споруд, яка надалі (аж до самого Середньовіччя)
стає домінуючою. Мова йде про катакомбні поховання – камерні печерні приміщення, переважно прямокутні в плані, площею від 1 до 10 кв.
м, з невисоким склепінням, з’єднані з поверхнею прямовисною шахтою
або нахиленим проходом-дромосом. До катакомбних споруд маємо віднести і так звані підбійні могили – з шахтними входами та нішеподібними
камерами-заглибинами в придонній їх частині. Катакомби з’являються в
степовій зоні Євразії наприкінці ІІІ тис. до н.е. і стають характерною ознакою кількох археологічних культур. У межах України вони представлені
переважно поховальними пам’ятками катакомбної культурно-історичної
спільноти, які поширюються практично на всю територію Північного
Причорномор’я (Донеччина, Херсонщина, Миколаївщина) [22]. Варто зазначити, що поховальні підземні споруди доби бронзи не обмежуються
лише катакомбами, поряд з ними трапляються й звичайні підкурганні
поховання – в могильних ямах та без них.
У ранньому залізному віці традиція зведення катакомбних підземель
стає характерною для переважної більшості кочових народів євразійського степу. Зокрема, істотне ускладнення архітектурно-планувальної структури катакомб, які стають багатокамерними та значними за розмірами, сягаючи площі 20 кв. м, спостерігається у так званих «царських курганах» степових скіфів V–III ст. до н.е. При цьому щоразу складність поховальної споруди,
без сумніву, відображає високий суспільний статус похованої у ній людини.
За даними попередніх розвідок, крім дослідженої печери, в цій місцевості знаходилась група з близько 20 штучних підземель.
3
Термін «терратектура» був запропонований російським архітектором Віктором Слукіним для визначення архітектури, виконаної не з будівельних матеріалів, а у геологічних породах [19]. Власне, цей термін практично тотожний терміну «скельна архітектура», втім, він може бути поширений і на об’єкти,
що виконані у нескельних породах, а зрештою мова йде не лише про підземні пам’ятки, а й поверхневі
антропогенно-геологічні утвори, які мають великі розміри й помітні з висоти пташиного польоту та віддалених куточків оточуючої місцевості (степові кургани, кромлехи тощо).
2
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Стіни та склепіння катакомб цього часу нерідко мають залишки додаткового укріплення дерев’яною обшивкою або навіть кам’яні мурування, а величності підземних споруд відповідає масивність зовнішніх курганних насипів.
Цікавими варіантами таких споруд є склепові кам’яні будівлі у Північному Причорномор’ї (зокрема, «Скіфська могила» поблизу античної
Тіри, «Зевсів курган» в Ольвії, «Склеп Деметри» на Боспорі), які виникли внаслідок синкретизму еліністичних та скіфських поховальних традицій та являють собою напівпечерні підземні споруди, зведені на денній поверхні і перекриті ззовні курганними насипами. У той же час поширені на пізньоеліністичних некрополях античних поселень Північного Причорномор’я печерні катакомбні поховання репрезентують впливи малоазійських поховальних традицій внаслідок переселення в колонії
певного контингенту зі східного середземноморського узбережжя.
У лісостеповій зоні України поховальні звичаї скіфського часу характеризуються камерними підкурганними напівпечерними спорудами, виконаними переважно з деревини на рівні стародавньої денної поверхні
або в глибоких ґрунтових ямах. Крім власне поховальних приміщень, тут,
зрештою як і в степовій зоні або на античних пам’ятках, фіксуються численні галерейні печери технологічного характеру – лази скарбошукачів,
що відвідували катакомби невдовзі після здійснення в них поховань з метою їх пограбування4.
Завершуючи огляд поховальних підземель ранньозалізного віку на території України, зазначимо, що у римський час на півдні України поховальні катакомби залишаються найпоширенішою категорією підземних споруд, причому їх використання пов’язане з поховальними традиціями сарматів та аланів (в степовій зоні та передгір’ях Криму) або ж малоазійських
мігрантів (в римських та ранньовізантійських колоніях на узбережжі Чорного моря). Для перших характерними є катакомби у вигляді округлих або
підпрямокутних у плані печерних приміщень невеличкої площі, для других – прямокутні або трапецієвидні печерні камери з нішами-полицями чи
аркосоліями в стінах, іноді розписані фресками [16].
Втім, якщо для більшої частини території України ми не маємо даних
щодо інших (крім поховальних) різновидів підземних споруд раннього
залізного віку5, в гірських масивах Криму останнім часом зафіксовано деСкарбошукацькі лази без застережень можна визнавати окремим різновидом підземних споруд, до того
ж традиція їх влаштування збереглася до теперішнього часу (у практиці сучасних «чорних археологів»).
Такі лази мають досить незначний просвіт ходу (діаметр близько 0,7 м), але іноді простягаються на відстані до 10-15 м. В окремих випадках в грабіжницьких галереях зустрічаються сліди дерев’яного або навіть кам’яного кріплення стін та склепіння.
5
За даними краєзнавців у смт Солотвине на Закарпатті існує значна за обсягами солекопальня «Горці»,
початок якої нібито було покладено в перші століття н.е. Нині ця пам’ятка потребує додаткового дослідження та принаймні якісної фіксації.
4
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кілька надзвичайно цікавих підземних об’єктів житлового та сакрального призначення. За даними попередніх досліджень їх можна співвіднести
з культурою таврів та визначити як спелео-археологічні пам’ятки змішаного природно-антропогенного типу.
Зокрема, грандіозний скельний комплекс з культурним шаром VI–III
ст. до н.е. розвідано на мисі Караул-Оба у Південно-Східному Криму [1].
Пам’ятка являє собою частину скельного масиву, розколотого внаслідок
давнього землетрусу на численні останці, які відокремлюються вузькими (від 0,5 до 2 м) щілинами. Щілини утворюють складний лабіринт і в
деяких місцях доповнені штучно видовбаними печерами-гротами. На
жаль, і досі не існує цілісного плану цього величного комплексу, а його
підземні споруди залишаються не розчищеними. На думку дослідників,
ця пам’ятка свого часу функціонувала як грандіозне таврське святилище та сховище.
Зрештою, бронзова доба та ранній залізний вік залишили по собі на
території України відносно незначні сліди підземного будівництва. Численними для тих часів були лише печерні та напівпечерні поховальні
об’єкти, інші ж різновиди представлені одиничними, практично унікальними пам’ятками. Не виключено, що подальші спелео-археологічні дослідження дозволять розширити коло цих старожитностей, втім, на нашу
думку, варто враховувати, що істотними для цієї епохи залишаються сліди перебування людей в природних печерах, а матеріальна та духовна
культура більшості стародавнього населення України цього часу не зумовлювали цілеспрямованого створення підземних об’єктів, – процес,
який активно розпочався лише в Середньовіччі.

2. Розвиток підземного будівництва
у середні віки та за нового часу.
2.1. Культові підземні споруди та комплекси.
Середньовічна доба і новий час характеризуються надзвичайним поширенням різноманітних підземних споруд в різних регіонах України. При
цьому частка поховальних печер з часом кардинально зменшується, що
пов’язано з християнізацією населення та відповідною уніфікацією поховальних звичаїв6. Натомість значного поширення набувають культові підземелля дещо іншого характеру – комплекси печерних храмів та монастирів.
Вважається, що найдавніші з них виникли у Південно-Західному Криму вже в VI ст. н.е. (на мисі Виноградному та Тепе-Кермені). Певна час6
Катакомбні та склепові споруди є характерними для ранньосередньовічних могильників Гірського
Криму і вживаються до ІХ ст., поступаючись надалі звичайним ґрунтовим та плитовим похованням.
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тина кримських печерних монастирів утворилася в VIII–IX ст. у зв’язку з
масовою чернецькою міграцією внаслідок іконоборської політики візантійських імператорів. Цей процес продовжувався й пізніше, пов’язаний з
ктиторською діяльністю правителів Візантійської імперії (Х–ХІІІ ст.) та
кримського князівства Феодоро (XIІІ–XV ст.)7.
Зрештою, внаслідок майже тисячолітньої історії в межах Кримського
півострова утворилося декілька десятків комплексів печерних монастирів, що мають вигляд локальних скупчень печерних споруд, штучно видовбаних у скельних урвищах. Монастирські комплекси складаються переважно з кількох або кількох десятків камерних підземних приміщень,
виконаних в один і більше ярусів (зокрема, монастирський комплекс Загайтанської скелі в Інкермані нараховує понад 250 печерних споруд, розташованих у 10–12 ярусів). Підземні споруди цих комплексів мають різне
функціональне призначення, найпоширенішими серед них є житлові (келії та ісіхастерії), господарські (трапезні, комори та майстерні) та культові об’єкти (прикрашені фресками церкви, каплиці, поховальні крипти
тощо). Окремі приміщення з’єднані між собою комунікаційними печерними і напівпечерними галереями, скельними сходами та терасами. Переважна кількість монастирських комплексів, крім підземних споруд,
мала й певну наземну забудову – дерев’яні конструкції риштувань, зовнішніх галерей, привхідних тамбурів тощо. Практично всі печерні монастирі Криму припинили своє існування наприкінці XV ст. після завоювання півострова Османською імперією.
Від ХІ ст. внаслідок християнізації Русі печерні монастирі з’являються
й в басейнах Дніпра та Дністра. Давньоруські монастирські комплекси
Придністров’я досі вивчені досить побіжно [17, с. 144–180]. За своєю будовою вони подібні до кримських і являють собою скупчення печерних
приміщень, виконаних у декілька ярусів в скельних фасадах. Серед дністровських монастирів найдослідженішим є Бакотський, рештки якого
являють собою кількаярусний комплекс з келій, поховальних приміщень
та зруйнованої церкви, прикрашеної фресками. Монастир у Бакоті датується ХІІ–ХІІІ ст. за численними археологічними знахідками та написами
на стінах печер. Вважається, що певна кількість наддністрянських монастирів виникла в місці розташування стародавніх (ІХ–Х ст.) печерних язичницьких святилищ, втім ця теза, продукована місцевим фольклором, досі
залишається археологічно не обґрунтованою.
Зрештою, нині можна стверджувати давньоруське походження лише
для окремих скельних монастирів, відомих у середній та верхній течії
7
Хронологія печерних монастирів Криму є однією з найдискусійніших у вітчизняній спелеоархеологічній історіографії. Різні точки зору з цієї проблеми див. у [16; 4; 8].
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Дністра. Більшість монастирських комплексів цього регіону мають пізньосередньовічне походження і пов’язані, ймовірно, з поширенням у
XIV–XV ст. аскетичного вчення ісіхазму [3]. Десятки скельних монастирів, які виникли в басейні Дністра впродовж XIV–XVII ст., у загальному
архітектурно-планувальному відношенні мало відрізняються від комплексів попереднього періоду (відмінності спостерігаються лише за окремими деталями інтер’єра). Це є яскравим свідченням існування усталеної традиції християнського печерного чернецтва та певної єдності монастирської печерної архітектури не тільки в різних регіонах, але й у різні хронологічні періоди.
Певною мірою від традиційної архітектури печерних монастирів відрізняються комплекси Середнього Придніпров’я [6, с. 48–69]. Особливість цих пам’яток зумовлена специфічними геологічними умовами, що
майже не відомі за межами Східної Європи. Наддніпрянські печерні монастирі виконані не у скельних породах, а в шарах метаморфованих полтавських пісковиків та лесових суглинків. І хоча первинно ці монастирські комплекси формувалися за загальним принципом (з окремих печерних приміщень, розташованих вздовж схилів), усі вони згодом отримали розвиток вглиб материкових порід, утворюючи складні розгалужені
або навіть лабіринтові планувальні структури довжиною до 500 м кожна.
При цьому десятки підземних приміщень з’єднувалися між собою комунікаційними галереями, які відкривалися на поверхню лише одним або
кількома вхідними отворами. Як правило, у складі цих лабіринтів були
різнохарактерні споруди, згруповані за своїм функціональним призначенням на різних ділянках комплексу.
Найяскравішим зразком такого лабіринту є комплекс Гнілецьких печер на південній околиці м. Києва. Заснований у другій половині ХІ ст. Гнілецький печерний монастир проіснував до XVI ст. Нині він являє собою
цілісний чотириярусний лабіринт печерних камер та галерей загальною
довжиною близько 400 м. Приміщення лабіринту концентруються кількома угрупованнями, що репрезентують окремі функціональні ділянки
монастиря – житлову (з церквою та келіями), господарську (з коморами
та льохами) і поховальну (з криптами та костницями) [6, с. 54–58].
Окремі споруди цього комплексу мають певні аналогії в інших печерних монастирях Києва, а також скельних монастирях Криму та Дністра.
Тобто матеріальна і духовна культура мешканців давньокиївських печерних монастирів не надто відрізнялася від загальнохристиянської. Водночас, планування цих комплексів є абсолютно оригінальним і може бути
співставлене хіба що з так званими «підземними містами» візантійської
Каппадокії.
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Зрештою, започаткована близько середини ХІ ст. в Києво-Печерській
лаврі давньоруська традиція печерництва впродовж ХІІ–ХІІІ ст. поширилась далеко за межі монастиря і його філій (до яких, зокрема, належали
монастирі Гнілецький поблизу Києва та Болдинський у Чернігові). Зрештою, до 1240 р. лише в Києві існувало не менше п’яти монастирських
печерних комплексів.
У XIV–XVIІ ст. завдяки згадуваному вже ісіхазму відбувається кількісне
зростання печерних монастирів у Середньому Придніпров’ї, а також розширюється їхня географія: печерні монастирі у великій кількості виникають не лише на Київщині та Чернігівщині, але й на Черкащині, Полтавщині та Сумщині. Крім того, у цей час на південному сході України формується навіть окремий регіон поширення печерних монастирів – вздовж
басейну р. Сіверський Донець (найбільший серед них – Святогірський
монастир у крейдових скелях на Донеччині). При цьому печерні споруди цього регіону, хоча й виконані у скельній породі, намагаються копіювати зразки Києво-Печерської лаври та утворювати складні лабіринтові структури.
Загальна кількість печерних монастирів, які виникли на території
України в пізньому середньовіччі, за попередніми підрахунками, перевищує півтори сотні, а наслідування традиції печерництва києво-печерської
братії продовжувалося навіть за нового часу. Нині відомо близько десяти підземних чернецьких осередків, влаштованих у XVIII–XIX ст. (Китаївський та Преображенський у Києві, Антоніївський в Любечі тощо), а
окремі продовжували навіть виникати на початку ХХ ст. (зокрема, Аліпієві печери в Чернігові, Інокентіївський скит на Одещині).
2.2. Фортифікаційні та господарські підземні споруди.
Починаючи з Середньовіччя формування численних фортифікаційних
та господарських підземних споруд відбувалося не лише у взаємозв’язку,
а й у контексті загальноєвропейської містобудівної традиції, де розвиток
більш менш значних поселень зумовлювався існуванням певних укріплень, а отже, і відповідних підземних конструкцій.
Найраніші зразки таких своєрідних фортифікаційно-господарських
систем маємо в Гірському Криму, де в VI ст. виникає низка укріплених
поселень візантійських федератів, які захищали шляхи зі степу до кримського узбережжя. Ці поселення, що отримали в історіографії назву «печерних міст», насправді були потужними містами-фортецями з досить
щільною наземною забудовою та існували впродовж без малого тисячоліття. Нині від оборонних стін та міських наземних будівель залишилися
лише руїни, але є численні різнохарактерні підземні споруди, зосередже207
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ні як уздовж країв плато, так і на їх верхівках (Ескі-Кермен, Чуфут-Кале,
Мангуп та ін.)8.
Кількість штучних печер у межах одного «печерного міста» коливається від кількох на Киз-Кермені до кількох сотень на Тепе-Кермені [10].
Як правило, підземні споруди розташовуються в межах «печерних міст»
не рівномірно, а концентруючись певними групами. Серед споруд переважають камерні приміщення площею від 3 до 20 кв. м. Малочисельними
у цьому загалі є культові споруди, представлені печерними церквами, каплицями та поховальними криптами, а також технологічні печерні будівлі – шахтні колодязі, дренажні штольні та водозбірні цистерни.
Функціональна приналежність більшості підземних об’єктів визначається лише гіпотетично: печери, що фіксуються в межах міських кварталів на верхівці плато, вважають господарськими льохами-коморами 9, що
підтверджується й археологічними знахідками в них, а споруди, зосереджені по краях плато, – фортифікаційними казематами. Не заперечуючи в
цілому запропоновану градацію, уточнимо, що фортифікаційне призначення мала лише частина печер. Інші, ймовірно, відігравали роль своєрідних підземних комор фортеці або ж належали до тих періодів, коли
фортеця припиняла своє існування, поступаючись місцем не укріпленому поселенню або монастирю10. Зрештою, у випадку «печерних міст»
Криму взаємозв’язок різнохарактерних підземель вибудовується за такою схемою:
– побудова складних оборонних укріплень приводить до спорудження певної кількості фортифікаційних підземель (дозорних казематів, таємних виходів за межі укріплень), а також до жорсткого територіального
обмеження наземної забудови;
– зазначені обмеження приводять до появи досить просторих печерних комор, які дозволяють суттєво розширити життєвий простір у межах міської садиби.
Цей принцип містобудівного розвитку простежується і в середньовічних поселеннях на інших територіях України. Зокрема, ще в Х–ХІІІ ст. під
валами давньоруських городищ існували підземні галереї-потерни, що
слугували для таємного виходу за межі укріплень. Ці споруди простежені на таких городищах, як Любецьке (Чернігівщина), Райковецьке (Жи8
Найповнішу інформацію щодо характеру і складу печерних комплексів Південно-Західного Криму див.
у [16].
9
В літературі їх називають підвалами, але цей термін є неправильним. З точки зору архітектури, підвалом вважається невід’ємна частина наземної будівлі, обмежена її фундаментами. Підземні споруди «печерних міст» Криму хоча й розташовуються в межах наземної забудови, конструктивно з нею не
пов’язані.
10
Такі періоди простежуються дослідниками принаймні для окремих ділянок Ескі-Кермена та ТепеКермена [4; 8].
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томирщина), Чучинське (Київщина) та Карапчівське (Північна Буковина) [11; 20]. Печерні та напівпечерні давньоруські льохи у вигляді розгалужених галерей останнім часом досліджені в умовах щільної забудови міських кварталів Києва (на Подолі та в садибі Федорівського монастиря) [6, с. 33–34].
Втім, практика влаштування численних та значних за розмірами фортифікаційних і господарських споруд набула особливого поширення
лише з XVI–XVII ст. Активний розвиток міст та містечок як укріплених
населених пунктів привів до появи складних ансамблів фортифікаційногосподарських підземель на більшості території України.
Яскравим прикладом цього процесу можна вважати Київ, у якому в
другій половині XVII ст. було відновлено фортецю в межах давньоруських валів «Міста Ярослава» [6, с. 20–26, 34–39]. Під час цієї реконструкції
фортифікаторами закладено декілька десятків різноманітних підземних
споруд оборонного призначення. Зокрема, в багатьох місцях було споруджено потерни, крім того, всі бастіони фортеці мали з зовнішніх боків
розгалужені системи так званих контрмінних або «слухових» галерей,
призначених для підземного перехоплення ворожих підкопів. Ці печерні
галереї мали складну конфігурацію, іноді сягаючи кількасот метрів.
З іншого боку, відновлення Старокиївської фортеці призвело до активної, надзвичайно щільної забудови її внутрішнього простору, а це,
в свою чергу, спричинило появу розгалужених господарських льохів у
межах міських садиб. За своєю конфігурацією пізньосередньовічні льохи дуже подібні до вже згадуваних контрмінних галерей. Враховуючи, що
їх будівництво відбувалося майже одночасно, можна припустити, що до
створення господарських підземель мали причетність саме київські фортифікатори.
Аналогічні ансамблі фортифікаційно-господарських підземних споруд відомі в усіх історичних населених місцях України, на території різних регіонів (зокрема, в містечку Сокілець на Поділлі, в Полтаві на Лівобережжі Дніпра, в Очакові на Чорноморському узбережжі). І хоча вони
пов’язані з різними культурно-історичними спільнотами (українською,
російською, польською та турецькою), але, безумовно, є виявом загальноєвропейської містобудівної традиції пізньосередньовічного часу.
Пізніше – у XVIII–XIX ст. – в містобудівній практиці на території України фортифікаційні та господарські споруди припиняють своє сумісне існування, що пов’язано з розвитком військової справи та відповідним відокремленням фортець від власне населених місць. Надалі фортечні підземелля (потерни та споріднені з ними сортії, контрмінні галереї, каземати тощо) створюються лише в контексті новозбудованих укріплень,
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яскравим прикладом яких є Керченська фортеця, а господарські льохи
споруджуються у великій кількості в межах не укріплених торгівельноремісничих поселень, іноді формуючи складні лабіринтові системи на
зразок підземель Харкова, Бердичева або Миколаєва [13].
2.3. Інші підземні споруди.
Закінчуючи короткий огляд історії підземного будівництва на Україні,
згадаємо про інші різновиди штучних печер, які досі залишаються практично не вивченими. Зокрема, інженерні підземні споруди (водогінні галереї, каналізаційні та дренажні штольні) в більшості своїй мають відношення до будівельної практики нових часів. Наприклад, найдавніша дренажна штольня була побудована в Києві лише у другій половині XVIII ст.
Ми не маємо досі переконливих археологічних даних щодо існування галерейних водогонів або каналізаційних тунелів в античних містах Північного Причорномор’я. Водночас, за однією з гіпотез, складна за планіграфією печерна галерея в садибі Заміського храму візантійського Херсону мала призначення своєрідної водозбірної штольні. Невідомими залишаються також датування та призначення грандіозної гідротехнічної
споруди Тік-кую в підніжжі кримської фортеці Чуфут-Кале.
Аналогічна ситуація також з технологічними підземеллями. Історичні відомості про видобування в середні віки у підземних штольнях та
шахтах різних корисних копалин (солі, мідної руди, будівельних матеріалів) для території України залишаються не підкріпленими археологічними знахідками. Зокрема, відкриті нині грандіозні каменоломні Одещини утворилися впродовж кінця XVIII – початку XX ст.11; соляні шахти Закарпаття та Харківщини відносять до Середньовіччя лише за аналогією з
польськими та чеськими пам’ятками.
Нарешті, відкритим залишається питання про існування в Україні стародавніх печерних комплексів, пов’язаних з середньовічним троглодитизмом (мешканням у печерах). Нині археологічно підтверджено лише
нетривале перебування людей в окремих природних печерах, що використовувалися населенням Криму, Карпат та Дністровського басейну в
якості сховищ [17, с. 178–183]. Проголошений попередніми дослідниками селищний характер таких скельних комплексів Південно-Західного
Криму як Бакла або Качі-Кальон, не має належного обґрунтування. Більше того, для інших подібних комплексів (таких, як поселення на Загайтанській скелі в Інкермані або на місці Маріамполя в Бахчисараї) в останні роки здобуто матеріали, що свідчать на користь їх монастирського хаОдеські каменоломні є унікальними пам’ятками не лише науки і техніки, але й місцевої історії. На їх стінах збереглася велика кількість історично вагомих написів та малюнків, які залишили по собі каменярі.
Ці матеріали і досі залишаються здебільшого не зафіксованими.
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рактеру [5]. Таким чином, не враховуючи комплекси печерних монастирів, безсумнівно житловими для території України можна вважати лише
нечисленні печерні жебрацькі житла XIX ст., зокрема, відомі за розкопками у Києві, на Черкащині та Одещині [6, с. 70].
Такою на сьогодні уявляється загальна тенденція історичного розвитку підземного будівництва в Україні. Подальші спелео-археологічні дослідження, безумовно, дозволять доповнити та відкоригувати змальовану картину, але, на нашу думку, навряд чи вона зазнає кардинальних змін.
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ПЕЩЕРНЫЕ УБЕЖИЩА СЕВЕРНОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ЧАНЛЫКИЛИСЕ В ЗАПАДНОМ
ПОГРАНИЧЬЕ КАППАДОКИИ
Грек И.О., Колчин К.Б. Пещерные убежища Северного поселения Чанлыкилисе в западном пограничье Каппадокии. В статье рассматриваются
два комплекса пещерных убежищ, расположенных на территории исторической провинции Каппадокия в центральной Турции. Данные комплексы
представляют собой яркие образцы скальных сооружений, имеющих
явные признаки организации эшелонированной обороны. Археологические
материалы позволяют предполагать возможность их возникновения в
период арабских завоеваний VII–VIII вв.
Исследования скальных сооружений Каппадокии чрезвычайно
важны для понимания истоков и закономерностей в формировании
средневековых пещерных комплексов Юго-Восточной Европы, в частности, расположенных в Украине на Крымском полуострове. Это обусловливает наш интерес к проблемам каппадокийских «подземных городов», знакомству с которыми Одесский спелеоклуб «Поиск» посвятил
целый ряд научных путешествий1.
Следует отметить, что среди великого многообразия пещерных сооружений Каппадокии особое место занимают сложные, подчас лабиринтового плана, подземные структуры, служившие местным жителям убежищами. Отсутствие систематических исследований этих памятников до
сего дня лишает специалистов возможности проследить их хронологию,
позволяя местным «краеведам» датировать их в диапазоне от хеттов до
осман. Тем весомее представляются единичные случаи, когда некоторые
из этих подземных сооружений, благодаря своему расположению, могут
быть соотнесены с конкретным историческим периодом.
В частности, к таким объектам следует отнести пещерные убежища,
расположенные в пределах так называемого Северного поселения в раПредварительные результаты некоторых из них изложены в ряде публикаций, в частности: Бобовский
Т.А., Грек И.О. Пещерные комплексы Каппадокии: итог и перспективы исследований // Праці Науководослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень. – Випуск 6. – Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика». 2011. – С. 116–137.: Букаренко А.В., Грек И.О. Каменоломня на северном склоне горы Актепе. Материалы международной конференции по спелеологии и спелеостологии Россия. Набережные
Челны, 2011; Грек И.О., Долотов Ю.А. Подруцкая Н.Б. Подземный город в долине реки Мелендиз.
Материалы международной конференции по спелеологии и спелеостологии. Россия. Набережные
Челны. 2010, Грек И.О., Старостин Г.С., Добыча камня и искусственные пещеры Каппадокии. Материалы
ІІІ научнопрактической конференции «Освоение подземных пространств Харьковщины». Харьков. 2010.
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йоне знаменитого памятника Чанлы-Килисе к югу от г. Аксарая на западном пограничье Каппадокии. Немногочисленные археологические находки и архитектурно-исторический контекст этого поселения позволили Р. Остерхауту отнести его к достаточно узкому хронологическому
диапазону, датировав VI–VII вв. н.э2. Важно отметить, что по свидетельству исследователя в комплекс Северного поселения, помимо остатков
наземных строений, входил некий подземный тоннель, место которого
было обозначено на соответствующем плане3 (Рис. 1).
Во время посещений Чанлы-Килисе мы неоднократно осматривали Северное поселение и, после ряда неудачных попыток, в 2010 год нам удалось
обнаружить вход в один из его подхемных комплексов (Рис. 2). Однако положение этого входа на местности не соответствовало точке, указанной
на плане Р. Остерхаута, поэтому в 2012 году поиски в Северном поселении
Чанлы-Килисе были продолжены. Это привело к открытию еще одного пещерного комплекса (Рис. 3). Ниже приводятся описания обоих комплексов,
представляющих несомненный научный интерес4.

Комплекс 1 (Рис. 2)
Вход в подземную полость обнаружен нами в 2010 году среди
огромных каменных блоков, отколовшихся от невысокого обрыва, немного южнее места, указанного на плане Р. Остерхаута (Рис. 1/комплекс 1).
Тоннель 1 вблизи входного отверстия перекрыт двумя последовательно установленными задвигающимися круглыми каменными дверями 2
(Рис. 3). Этот тоннель приводит в камеру 3 высотой 1,8 м, площадью около
18 кв. м, почти прямоугольной в плане формы. В полу помещения прослеживаются цилиндрические ямы-хранилища 4 диаметром более метра, с
квадратными горловинами. В стенах помещения 3 устроены крупные
ниши-камеры для хранения припасов 6.
К юго-востоку от помещения 3 расположена камера 7 площадью 15 кв. м.
Пол ее на значительную высоту покрыт грунтом, замытым с поверхности. Вход в помещение 7 первоначально осуществлялся, вероятно, через
тоннель 14 и выход 21. В северном углу этой камеры была устроена яма
для хранения припасов. Видимо, на более позднем этапе небольшие тоннели 15 соединили помещения 3 и 7. При этом была разрушена зерновая
2
Ousterhaut R. A Byzantine settlement in Cappadocia. Dumbaton oaks studies. XLII. Harvard University, 2005.
P. 115–117.
3
Ibid, p. 117-118, 405, il. 199.
4
В обоих комплексах нами были зафиксированы следы интенсивных раскопок, осуществленных в последние годы неизвестными «диггерами», надо полагать, совершенно нелегально. К сожалению, применительно к каппадокийским пещерным памятникам эта практика является повсеместной: как правило,
аматорскими раскопками занимаются местные жители либо в надежде отыскать клад, либо с целью создания коммерческого туристического объекта.
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яма в помещении 7 и ниша-камера для хранения припасов 6а. Вероятно,
на этом этапе тоннель 14 был засыпан, а вместо него – проложена более
протяженная галерея 12. Характерная форма прохода позволяет предположить, что здесь – на участке 13 – планировалось установить круглую
задвигающуюся каменную дверь, однако эти работы почему-то не были
завершены.
После объединения помещений 3 и 7 в единую систему начался следующий этап развития этого комплекса. Очевидно, существующие пещерные сооружения жителям Северного поселения казались
ненадежными в плане защиты. Поэтому в дальнейшем был создан
изогнутый тоннель 16 и помещение 5. У входа в него установлена еще
одна круглая задвигающаяся каменная дверь (в настоящее время она
опрокинута на пол). Прямоугольный колодец 17 ведет из камеры 5
вниз на глубину 3,4 м и посредством тоннеля 18 соединяется с помещением 19 высотой 1,6 м с цилиндрическим сводом. В северо-восточной
стене помещения расположена прямоугольная ниша-лежанка 9, а в
боковых стенах – вырезаны ниши для светильников (Фото 4). Нишалежанка камеры 19 по своему устройству напоминает погребальную
локулу, хотя никаких следов захоронения в настоящее время не наблюдается. В восточном направлении из камеры 19 уходит тупиковый туннель 8, оставшийся, вероятно, неоконченным. В западном же направлении через полутораметровый перепад высот помещение 19 соединяется с камерой 20, высота которой составляет 2 м, а площадь – 6 кв. м.
Перепад высот между камерами 19 и 20, судя по всему, играл роль последней линии обороны всего комплекса. Длинный тоннель 11, выходя
из помещения 20 и изгибаясь в южном направлении, заканчивается тупиком, немного не доходя до выхода 1. По нашему мнению, этот специально оставленный неоконченным тоннель предназначался для
вскрытия убежища изнутри в ситуации, когда обычные входы могли
быть уничтожены или заблокированы.
Таким образом, перед нами небольшое убежище, с двумя входами и
эшелонированной обороной. Этапы создания этого комплекса хорошо прослеживаются. Очевидно, что первоначально камеры 3 и 7 создаются как отдельные убежища и только впоследствии объединяются в
единый комплекс. Об этом свидетельствует разрушенная при соединении яма-хранилище в помещении 7 и прорезанная проходом камерахранилище 6а. То, что помещение 3 защищено двумя последовательно установленными каменными дверями, а камера 7 лишена подобной
защиты, также свидетельствует об их первоначальной изолированности друг от друга.
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Важно отметить, что развитие данного комплекса, в отличие от многих других каппадокийских пещерных убежищ, происходило вглубь по
вертикали. Это, вероятно, обусловлено высокой прочностью камня в
приповерхностном слое и небольшой мощностью скального обнажения
в данном месте.

Комплекс 2 (Рис. 3)
Вход в этот комплекс указан на плане Р. Остерхаута довольно точно5.
(Рис. 1/комплекс 1). Неширокий лаз 1, одна сторона которого разрушена, приводит в большую камеру 3, южная часть которой завалена обрушившимися каменными обломками. Не исключено, что еще один вход в
подземный комплекс, открывающийся в этом направлении, существовал
здесь ранее. На восточной стене помещения 3 вырезан крест6. В северной
части берет начало узкий и невысокий тоннель 5 (Рис. 6), который, изгибаясь в западную сторону, приводит к небольшому колодцевидному перепаду высот 6 (Фото 8), открывающемуся на высоте 1,5 м в следующую
камеру 10 (Рис. 7).
В помещении 10 на восточной стене сохранились изображения
двух крестов с расходящимися лучами, заключенные в прямоугольные
рамки (Рис. 8). И в камере 3, и в помещении 10 под изображениями
крестов прослеживаются остатки свежих грабительских раскопов в
виде ям неправильной формы. В камере 10 также можно видеть следы
недавней расчистки выходящего из нее тоннеля 7. Изгибаясь, лаз 7
выходит в небольшую полость 8, практически полностью замытую
грунтом с поверхности. Короткий туннель 9, выходящий из помещения 8 в северо-восточном направлении, не был завершен и заканчивается тупиком.
Изображения крестов в камерах 3 и 10, по нашему мнению, вовсе не фиксируют какие-либо захоронения, как это, вероятно, предполагали неизвестные «диггеры». Скорее всего, указанные изображения, сосредоточенные на восточных стенах помещений, использовались
в молитвенной практике. Это указывает на то, что данные подземные
комплексы использовались в качестве убежищ христианским населением.
Комплекс 2, так же как и комплекс 1, по нашему мнению, не является единовременным сооружением. Можно предположить, по крайней
мере, два варианта его развития, в зависимости от направления, в котором разрабатывался тоннель 77. Если предположить, что разработIbid, p. 405, il. 199.
В настоящее время изображение креста освобождено от патины, возможно, «диггерами», производившими здесь раскопки. Поэтому рисунок креста выглядит новодельным, хотя, на самом деле, несомненно существовал здесь и ранее.
7
Ныне тоннель 7 сильно замыт грунтом и направленность следов инструмента на его поверхностях про5
6
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ка хода осуществлялась из камеры 10 в направлении выхода 8, то перед
нами убежище с двумя линиями обороны – в камерах 3 и 10, – а также с
запасным либо вскрытым изнутри выходом 8.
Разработка тоннеля 7 в противоположном направлении позволяет предположить, что на первом этапе существования комплекс был
разделен на две отдельные полости: одна состояла из входа 8, тоннеля
7 и камеры 10, другая – из входов 1, 2, 4 и камеры 3. Впоследствии обе
подземные полости были соединены тоннелем 5. О вероятности второго
варианта развития комплекса косвенно свидетельствует разница в начертаниях крестов из помещений 3 и 10. Интересно отметить, что классические оборонительные элементы, такие как задвигающиеся круглые
каменные двери, в этом комплексе не использовались.
В комплексе 1, так же как и в комплексе 2, мы видим некоторое количество входов, расположенных близко друг к другу8. Для комплекса 2
среднее расстояние между входами составляет всего 6 м, для комплекса 1 – не превышает 15 м. При этом очевидно, что более надежная защита убежища может быть обеспечена единственным входом. Наличие нескольких близко расположенных выходов, по нашему мнению, указывает
на то, что первоначально здесь было создано несколько примитивных
убежищ, впоследствии объединенных в более совершенные и лучше
защищенные комплексы. Также это свидетельствует о том, что обитатели поселения ожидали настолько внезапных нападений противника, что
вынуждены были располагать свои убежища на минимальном расстоянии друг от друга.
Развитие пещер-убежищ в обоих подземных комплексах Северного поселения Чанлы-Килисе завершается на этапе создания эшелонированной
обороны. В то же время этап возникновения лабиринтовых структур,
характерный для многих «подземных городов» Каппадокии (таких, как
Мазы-1, Мазы-2, Гельвери-1), здесь не зафиксирован. Если предположить, что развитие систем подземных убежищ происходит синхронно,
под влиянием изменяющейся исторической обстановки, то типологическая характеристика обследованных нами комплексов может иметь особое значение. Как уже указывалось, по мнению Р. Остерхаута, археологические находки позволяют предполагать гибель Северного поселения
Чанлы-Килисе в результате арабских завоеваний VII–VIII вв. Это позволяет рассматривать указанный период как возможный хронологический
репер формирования подобного типа убежищ на территории византийской Каппадокии.
следить практически невозможно.
8
Два входа в комплексе 1 и не менее 3–4 в комплексе 2.
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Рис. 1 План Северного поселения с обозначением мест
расположения пещерных убежищ.

Рис. 2 Схема пещерного комплекса №1 на терриотории
Северного поселения.
218

Дослідження об’єктів археологічної спадщини

Рис. 3 Схема пещерного комплекса №2 на терриотории
Северного поселения.

Рис. 4 Пещерный комплекс №1
Каменные двери на входе в камеру №3.
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Рис. 5 Пещерный комплекс №1
Ниша в торце помещения №19.

Рис. 6 Пещерный комплекс №2
Вход в тоннель №5 из помещения №3.
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Рис. 7 Пещерный комплекс №2
Колодец №6 в помещении №10.

Рис. 8 Пещерный комплекс №2
Изображение креста на стене помещения №10.

У статті розглядаються два комплекси печерних сховищ, розташованих на території історичної провінції Кападокія у центральній Туреччині. Данні комплекси являють собою яскраві зразки скельних споруд, що
мають відчутні ознаки організації ешелонованої оборони. Археологічні
матеріали дозволяють припускати можливість їх виникнення в період
арабських завоювань VII – VIII ст.
The article discusses the two complexes of cave shelters, located in the
historical province of Cappadocia in central Turkey. These complexes are clear
examples of rock structures, with signs of organizing underground defense in
depth. Archaeological data can expect the possibility of their occurrence during
the Arab conquest VII – VIII centuries.
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АРХЕОЛОГІЧНА СПАДЩИНА ПЕРВОМАЙСЬКА
Стаття присвячена характеристиці археологічної спадщини м. Первомайська. У роботі подано нарис вивчення археологічної спадщини міста, охарактеризовано основні пам’ятки й об’єкти, запропоновано шляхи
їх вивчення та збереження.
Первомайськ – місто, районний центр у Миколаївській області. Протягом 2012 року НДІ пам’яткоохоронних досліджень здійснював розробку
історико-архітектурного опорного плану міста. Тоді, серед іншого, були
зібрані та проаналізовані матеріали про стан збереженості його культурної спадщини, у тому числі археологічної, та запропоновані заходи щодо
її охорони.
Ці дослідження спиралися на певну базу, адже вивчення археологічної
спадщини Первомайська триває вже понад століття. Спочатку воно мало
аматорський характер і було пов’язане з діяльністю Одеського товариства історії та старожитностей, створеного у 1839 році. Саме на сторінках «Записок Одеського Товариства історії та старожитностей» (з 1872
р. – «Записок Імператорського Одеського Товариства історії та старожитностей») публікується інформація про перші знахідки, здійснені на території сучасного Первомайська.
Також на кінець ХІХ – початок ХХ ст. припадають самочинні розкопки
Первомайських курганів з метою пошуку скарбів; інформація про тодішні знахідки, природно, є уривчастою. Наприкінці 20-х років П. Харлампович розкопав декілька курганів – це були перші наукові археологічні дослідження, проведені на території міста та його околиць [8; 9]. У 1930
році ним же опубліковано «Матеріяли з історії та археології Первомайщини»; серед інших матеріалів він подає перелік усіх відомих на той час
курганів [8].
Протягом 1930–1932 рр., у зв’язку з проектом спорудження каскаду
електростанцій по р. Південний Буг та перспективою підтоплення окремих земель, були проведені масштабні розвідки вздовж течії ріки. Бузькою археологічною експедицією під керівництвом Ф.А. Козубовського виявлено і оглянуто низку археологічних об’єктів, у тому числі на території Первомайська. Увесь цей час діяльності експедиції на території
району активно сприяв Первомайський краєзнавчий музей (створений
1927 р.), тому за рішенням Ф.А. Козубовського більшість знахідок передано саме йому. На жаль, ці матеріали було втрачено в роки Другої світо222
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вої війни. Короткий звіт про діяльність експедиції було опубліковано у
1933 році [2].
У 1949–1950 роках археологічною експедицією під керівництвом Е.О.
Симоновича було здійснено дослідження берегів вздовж течії Південного Бугу. Особлива увага приділялася пам’яткам черняхівської культури,
відомими з розвідок 30-х років та записок П. Харламповича. В результаті на території Первомайська було визначено два черняхівські поселення. У подальшому аналіз цих матеріалів дозволив Е.О. Симоновичу реконструювати характер заселення регіону та траси торгових шляхів у пізньоримський час.
Систематизація відомостей про археологічну спадщину Превомайська була здійснена І.В. Фабріциусом у 1951 році. У «Археологічній карті
Причорномор’я Української РСР» зібрано всі відомості про кургани, укріплення, поселення та поодинокі знахідки, відомі на той час [6].
У 1966 році краєзнавець В.А. Якименко передав Миколаївському краєзнавчому музею невелику колекцію кременів та фрагментів кераміки,
зібраних в околицях с. Конецьпіль. Місцевість у подальшому обстежувалася співробітниками музею, завдяки чому було відкрито залишки багатошарового поселення (нині ця ділянка – територія міста Первомайська). Археологічних розкопок в той час на території пам’ятки не проводилося, лише багаторазові обстеження та збір підйомного матеріалу.
Останній був систематизований В.М. Фоменком [7].
Розвідки окраїн Первомайська продовжилися у 1986 році, коли в рамках підготовки «Зводу пам’яток історії та культури УРСР» експедиція Миколаївського краєзнавчого музею обстежила низку курганів у північних
та західних околицях міста.
Взагалі з того часу, як П. Харлампович у 20-ті роки дослідив декілька
курганів, археологічні розкопки на території міста не здійснювалися. Ситуація дещо змінилася лише наприкінці ХХ ст. Протягом 1998–1999 років
проводилися дослідження багатошарового поселення Конецьпіль, що на
південно-східній околиці Первомайська, експедицією під керівництвом
В.Н. Станко та за участю студентів і викладачів Первомайського інституту Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
Цей короткий огляд дозволяє окреслити основні проблеми, пов’язані
з вивченням і збереженням археологічної спадщини міста. Перш за все,
маємо взяти до уваги, що при, здавалося б, значній кількості експедицій
переважна більшість досліджень на території Первомайська мали лише
поверховий характер. За винятком розкопок курганів та поселення Конецьпіль, вони значною мірою обмежувалися збором підйомного матеріалу. Виявлені археологічні об’єкти не були належним чином описані у
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археологічних звітах; вони дуже розпливчато прив’язувалися до місцевості та позначувалися виключно на крупномасштабній карті (масштаб
1:500 000). Як наслідок, на сьогодні складно достеменно визначити територію поширення та потужність культурного шару. Більше того, саме
місце розташування поселень та стоянок може визначатися лише гіпотетично і зі значною похибкою. Окрім того, частину матеріалів було втрачено в роки Другої світової війни, тому археологічні об’єкти, відомі з розвідок 30-х років, а також кургани можуть бути датовані дуже приблизно,
зазвичай в рамках епох.
Нинішній стан джерельної бази та ступені вивченості території міста дозволяють окреслити розташування лише однієї археологічної
пам’ятки – багатошарової стоянки-поселення Конецьпіль.
Стоянка та поселення Конецьпіль (Х–VІІІ, друга половина ІV – початок ІІІ тис. до н.е.) знаходиться на південно-західній околиці сучасного м.
Первомайська, біля с. Конецьпіль. Пам’ятка розташована на язикоподібному мисі низької тераси Південного Бугу, недалеко від місця впадіння
у нього р. Кодими. Мис оточений старицями і під час весняних повеней
може перетворюватися на острів. За переконанням дослідників, основна
частина поселення нині затоплене водами Південного Бугу.
Пам’ятка була відкрита місцевим мешканцем В.А. Якименком, який у
1966 році передав Миколаївському краєзнавчому музею невелику колекцію кременів та фрагментів кераміки, знайдених в околицях с. Конецьпіль. Під час обстеження місцевості співробітник музею В.І. Нікітін знайшов додатковий підйомний матеріал, що дозволило приблизно локалізувати поселення. Протягом 1998–1999 років на пам’ятці працювала археологічна експедиція під керівництвом В.Н. Станка; здійснена нею шурфовка допомогла краще визначити характер залягання культурного шару.
За отриманою інформацією пам’ятка є двошаровою. Нижній шар сформований матеріалами пізньомезолітичної стоянки, датованої Х–VІІІ тис.
до н.е. Знахідки представлені крем’яним інвентарем: платівками, скребачками, різцями, а також нуклеусами. Усі вони чітко співвідносяться з
кукрецькою археологічною культурою [7, с. 50].
Верхній шар є залишками поселення пізнього етапу трипільської
культури (друга половина ІV – початок ІІІ тис. до н.е.). Серед знахідок –
знаряддя праці та фрагменти поліхромної розписної кераміки. Специфічною рисою є відсутність характерних для трипільської культури глинобитних жител [7, с. 53].
Знайдені матеріали знаходяться у Миколаївському краєзнавчому музеї та лабораторії археології і етнології України Первомайського інституту Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
224

Дослідження об’єктів археологічної спадщини

Культурний шар частково зруйнований місцевими мешканцями під
час видобутку глини. Нині поверхня пам’ятки подекуди задернована (використовується як пасовища), а подекуди затоплена.
Пам’ятка місцевого значення, взята на облік Рішенням виконкому
Миколаївської обласної ради народних депутатів № 357 від 2 липня
1971 року.
Окрім стоянки і поселення Конецьпіль, на території Первомайська відома низка археологічних об’єктів, локалізація яких потребує подальших
уточнень. Вони стосуються в першу чергу локалізації поселень та стоянок, а також визначення меж їх територій, потужності та стану збереженості культурного шару тощо. Цілеспрямовані дослідження дозволять
визначити доцільність постановки цих об’єктів на облік та визначення
для них зон охорони.
Перш ніж перейти до описання цих об’єктів варто зазначити, що у
першовідкривачів усі ці поселення та стоянки отримували назву «Первомайськ» з порядковим номером. Оскільки кожен автор дослідження запроваджував власну нумерацію, яка не збігається з іншими, ми, щоб не
додавати плутанини, її опускаємо.
Місцезнаходження (пізній неоліт, VI–IV тис. до н.е.) було відкрите
1930 року Бузькою археологічною експедицією під керівництвом Ф.А.
Козубовського. Експедиція рухалася вздовж правого берега Південного
Бугу. Тоді в урвищах було знайдено «кілька невеличких черепків пізньонеолітичного типу з «щипаним» орнаментом на вінці». Точної локалізації
об’єкта дослідник у публікаціях не подав, зазначивши лише, що воно розташоване за «100 м на схід від залізничного мосту» через Південний Буг
[2, с. 24]. Матеріали втрачено в роки Другої світової війни. Слідів потужного культурного шару тими розвідками виявлено не було.
Стоянка і поселення (пізній неоліт, черняхівська культура, VI–IV тис.
до н.е.; III–IV ст.) – є ще одним об’єктом, виявленим у 1930 році Бузькою
археологічною експедицією. Він розташований «у районі «кочегарки»
штучного зрошення комунальних городів, проти обох островів Богу та на
висоті 10 м від рівня води. /.../ Місце знахідки було за 250 м на південь від
річки і припало на дорожнє заглиблення положистого супіскового горба,
очевидно, первинно-еолового походження». Там знайдено крем’яні платівки та відщепи, «подібні до «чорноташлицьких»», а сам шар визначений як «пізньо-неолітичний» поряд на схилах ріки виявлено фрагменти
кераміки черняхівської культури [2, с. 24–25]. Матеріали не збереглися.
Варто зазначити, що перелік археологічних об’єктів, виявлених експедицією, здійснюється із заходу на схід відповідно до маршруту. Це, а
також схематичне позначення об’єкта на карті [11, рис. 1] дозволяють
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припускати, що згадана стоянка розташовувалась на правому березі
Південного Бугу, у східній частині міста (імовірно, між балками Санавицькою і Бедровою).
Поселення (черняхівська культура, III–IV ст.) знаходиться на правому
березі р. Південний Буг, недалеко від місця впадіння у нього р. Кодими.
Воно виявлено розвідками Е.О. Симоновича у 1949–1950 роках (поселення Первомайськ-2 за здійснюваною дослідником нумерацією) [11, рис.
1]. Тоді під час розвідок знайдено окремі фрагменти кераміки [4, с. 152].
Поселення локалізується дуже умовно зважаючи на те, що фактично не
було прив’язане першовідкривачами до місцевості (лише позначене на
крупномасштабній карті).
Поселення (мезоліт, неоліт, пізня бронза, черняхівська культура; X–VII
тис. до н.е.; VI–IV тис. до н.е.; друга пол. II тис. до н.е.; III–IV ст.) розташоване в центральній частині сучасного міста, на території парку культури
і відпочинку ім. Г.І. Петровського. Знаходиться на правому березі р. Південний Буг, на положистому підвищенні (близько 2 м над рівнем води),
недалеко від мосту. Поселення наведено у дослідженнях В.Б. Гребеннікова як «Первомайськ-ІІ».
Територія сучасного Первомайська тривалий час становила землі кочовиків. Це населення залишило по собі низку поховальних
пам’яток – курганів. Слідом за П. Харламповичем І.В. Фабріциус, у своїй
«Археологической карте Причерноморья Украинской ССР» зібрав інформацію з різних, у тому числі дореволюційних, джерел щодо їх розташування. За його підрахунками в межах Первомайська та його околиць нараховувалося близько 40 курганів [6, с. 94–95]. Найбільш визначні з них були розкопані ще наприкінці ХІХ ст.; частина вже на початку ХХ ст. значною мірою втратила насипи. Що то були за кургани і
кому з кочівницьких племен належали – нині сказати важко. У 20-ті
роки ХХ ст. П. Харлампович здійснив розкопки кургану, розташованого
на території Богополя. Тут було виявлено два поховання. У центральному на підстилці з осоки лежав трохи скорчений, на лівому боці кістяк, орієнтований головою на північ. Навпроти грудей виявлено зітліле дерево та мідну застібку. Поховання було перекрите дерев’яним настилом. Друге поховання знаходилося за 1,8 м від попереднього і було
перекрите осоковим настилом та складеною з каміння «пірамідою».
Виявлений кістяк лежав на правому боці у позі адорації, орієнтований на північний схід; череп сильно деформований. Супровідний інвентар представлений фрагментами посудини та кістками корови [8,
c. 69–70]. На підставі цього опису можна з певною долею імовірності
датували зведення кургану епохою бронзи.
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Що стосується решти курганів Первомайська і околиць, то на жаль,
абсолютну більшість їх на сьогодні неможливо локалізувати внаслідок
втрати насипів та відсутності чітких прив’язок до місцевості. Експедиція
Миколаївського краєзнавчого музею 1986 року заново фіксує вісім курганів в околицях Первомайська [10, с. 10–11].
Один з них розташований на східній околиці міста, за 150 м на південь від шляху Первомайськ – Голованів, на території старого єврейського кладовища. Курган відомий з переліку І.В. Фабріциуса [6, с. 95, під номером 13]; у подальшому його зафіксувала археологічна експедиція під
керівництвом В.І. Нікітіна та оглянуто під час інвентаризації в ході складання даного історико-культурного опорного плану. Курган має висоту
до 2 м, діаметр – близько 40 м. Поверхня насипу задернована.
Отже, можемо підсумувати, що археологічна спадщина Первомайська
залишається мало дослідженою. У межах міста розташована лише одна
пам’ятка археології місцевого значення – стоянка і поселення Конецьпіль;
зона її охорони на сьогодні є не визначеною. Архівні дані та публікації дозволили виявити також низку об’єктів – поселень, стоянку, кургани, які потребують подальшого вивчення та уточнення локалізації. Лише цілеспрямовані дослідження та розробка спеціальної документації дозволять визначити
необхідність взяття їх під охорону. В рамках розробки історико-культурного
опорного плану таких повноважень ми не мали, тому мусили обмежитись
лише наданням переліку цих об’єктів (з позначенням вірогідного місця розташування) та коротких довідок на них. Місця імовірної локалізації археологічних об’єктів запропоновано включити до зон охорони культурного шару з
режимом здійснення археологічного спостереження під час проведення земельних робіт. Сподіваємося, що ці заходи допоможуть забезпечити захист
та збереження археологічної спадщини м. Первомайська.
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Статья посвящена археологическому наследию г. Первомайска Николаевской области. В работе дан краткий очерк исследования археологии
города, описание основных памятников и объектов, предложены пути
охраны культурного наследия.
The article is dedicated the archaeological heritage of Pervomaysk (Mykolaiv
region). It provides a brief outline of the study of archeology of the city, a
description of the major monuments and sites, the ways of protection of the
cultural heritage.
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К ВОПРОСУ О СИМВОЛИКЕ ДРЕВНЕРУССКИХ
МОНАШЕСКИХ ПОЯСОВ
С ТИСНЕННЫМИ ИЗОБРАЖЕНИЯМИ1
У статті розглядається символіка зображень на давньоруських чернечих поясах, виявлених під час археологічних розкопок в похованих комплексах печерних монастирів Києва. Аналізується алегоричне тлумачення
цієї символіки в середньовічних богословських творах, поширених у Візантійській імперії і на Русі. Особлива увага приділяється інтерпретації вказаної теми в аскетичних повчаннях знаменитого давньоруського богослова Кирила Туровського.
В ходе археологических раскопок, проводившихся в древнерусских
пещерных комплексах на территории Киева, было обнаружено большое
количество фрагментированных кожаных монашеских поясов 2. Отличительной чертой этих находок является наличие на них многофигурных
изображений, выполненных в технике художественного тиснения. Пояса изготовлены из нешироких (около 3 см) полос выделанной кожи, длиной не менее 60–70 см, стягивавшихся шнурками, продетыми в отверстия по краям. На внешних поверхностях этих изделий располагаются
рельефные оттиски в виде иконографических изображений, очерченных
прямоугольными рамками со сторонами в среднем 2х3 см. Сюжеты
изображений однотипны и представлены схемами так называемых
двунадесятых праздников: «Благовещенье», «Рождество Христово»,
«Сретенье», «Крещение Христово», «Преображение», «Воскрешение Лазаря», «Вход в Иерусалим», «Распятие Христово», «Сошествие в ад», «Вознесение Христово», «Сошествие св. Духа», «Успение пресв. Богородицы».
В единичных случаях зафиксированы и другие иконографические
сюжеты – «Крестовоздвиженье» и «Взятие пророка Ильи на небеса» 3.
Автор высказывает искреннюю признательность к.и.н. Бобровскому Т.А. за содействие в написании настоящей работы и предоставление иллюстративного материала. Статья представляет собой
расширенный и исправленный текст доклада, сделанного на IV международной конференции «Церковная археология и археография: Культура храма: от внешнего к внутреннему» (Севастополь, 21–23 сентября 2005 г.).
2
При исследованиях Зверинецкого пещерного монастыря в 1888, 1912–13, 1991–93 гг. было выявлено
свыше 20 фрагментированных поясов, при расчистке в начале XX в. пещерных лабиринтов Гнилецкого монастыря их было найдено не менее десятка, наконец, около 50 поясов и их фрагментов было обнаружено в ходе исследований Ближних и Дальних пещер Киево-Печерской лавры в 1934–37, 1968–69
и 1978–79 гг. Подробнее см.: Бобровський Т.А., Воронцова О.А. Середньовічні чернецькі шкіряні вироби
з тисненими зображеннями (попереднє повідомлення) // Культурна спадщина Києва: Дослідження та
охорона історичного середовища.: К.: АртЕк, 2003. – С. 88–95.
3
Каманин И.М. Зверинецкие пещеры в Киеве (их древность и святость). – К., 1914.
1
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Немногочисленные аналогичные находки, происходящие из княжеских погребений Московского Кремля, монашеских захоронений Новгорода и Смоленска, датируются (по сопутствующему погребальному инвентарю) в пределах первой половины XIII–XIV вв4. Кроме того, для одного
из киевских поясов имеется калиброванная радиоуглеродная дата – первая половина XII в5. Таким образом, данная категория артефактов была
распространена на территории Руси в XII–XIV вв.
Несмотря на очевидную ценность этих древностей, они практически не введены в научный оборот, не истолковано их назначение, а также
символика как собственно самих поясов, так и изображений на них. Исходя из весомой роли изобразительного элемента в сакральной сфере духовной жизни, в частности в литургийной обрядности и церковном искусстве, в данной работе предлагается собственное толкование символики монашеских поясов, что может помочь в дальнейшем при уточнении их функционального назначения, времени появления и последующего бытования в церковном обиходе на Руси.
Одновременное использование в монашеском быте поясов с
тисненными изображениями и без них обусловливалось, по всей видимости, той разницей, что существовала в рамках монастырской аскезы
между большой и малой схимой. Если малосхимниками в повседневной
церковной жизни именовались обычные иноки, составляющие самый
значительный слой монастырских насельников, то великая схима являлась отличием небольшой прослойки монахов, которые возлагали
на себя бремя дополнительных, более суровых обетов 6. Внешние различия между этими двумя духовными сословиями прослеживались, в
частности, в одеяниях, которые они носили. Великосхимники, кроме
традиционной верхней ризы темного (преимущественно, черного) цвета, называвшейся палией или мантией, одевали также особый островерхий наголовник – кукуль, который покрывал главу и плечи со всех
сторон и ниспадал на живот и ноги в виде широкого и длинного плата, расшитого крестами. Простые иноки (малосхимники) зачастую носили открытую плоскую или цилиндрическую камилавку, либо клобук.
Другим отличием облачений великосхимников был пояс – неширокий
Каргер М.К. Раскопки и реставрационные работы в Георгиевском соборе Юрьева монастыря в Новгороде (1933–1935) // Советская археология. – 1946. – №8. – С. 206, 208; Орлов А.С. Библиография русских
надписей XI–XV вв. – М. – Л., 1952. – С. 100.
5
Бобровський Т.А., Воронцова... – С. 94.
6
О последовании малой и великой схимы см.: Прот. Дебольский Г.С. Православная церковь в ее таинствах,
богослужении, обрядах и требах. – М, 1994. – С. 428–435; Архиеп. Нижегородский и Арзамасский Вениамин. Новая Скрижаль или объяснение о церкви, о литургии и о всех службах и утварях церковных. –
Т. 2. – М., 1992. – С. 400–407 (малая схима), 408–412 (великая схима). Чин пострижения в монахи в Древней Руси описан еще в „Житии Феодосия Печерского» преп. Нестора (Памятники литературы Древней
Руси. – М., 1978. – С. 334–335).
4
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кожаный ремень, украшенный изображениями крестов и монограммами имени Иисуса Христа.
В научной литературе не приведено убедительных объяснений, откуда происходит упомянутая традиция художественного оформления монашеских поясов, хотя даже внешне она воспринимается как вызов
суровым аскетическим предписаниям, бытующим в данной среде. Естественно, что нанесение рисунка на отдельные части одежды являлось
не утилитарным средством декорирования, а скорее символом какой-то
скрытой информации, содержание которой остается для нас утраченным
или непонятным, хотя в свое время, надо полагать, она играла весьма существенную роль в градации духовно-иерархических степеней. Данная
проблема требует основательного специального исследования.
Следует подчеркнуть, что еще в ветхозаветные времена пояс считался важным элементом верхней одежды как духовного, так и мирского чина. Сам Господь в Церкви Небесной изображается облаченным «в
пояс от сапфира о чреслах Его». Пояс был в числе священных одежд и
у ветхозаветных священников (Исх. XXIX, 5) 7. В повседневной жизни он
предназначался для того, чтобы сдерживать длинные полы одеяний во
время движения или работы. Отсюда происходит выражение «препоясати чресла» (подпоясать бедра), которое указывало на готовность человека к активной физической деятельности, несению службы или преодолению жизненных невзгод и опасностей. В то же время выражение
«снять пояс» означало погрузиться в безделье и состояние беззаботного покоя. В таком смысле этот оборот неоднократно встречается в Библии (IV Цар. IV, 29; Иов. XXXVIII, 3; Ис. V, 27; Иер. I, 17; Лк. XII, 35; Деян.
XII, 8; I Петр. I, 13).
Вместе с тем, плотное прилегание пояса к телу приобрело у
ветхозаветных пророков аллегорическое значение как образ полной
преданности и покорности Богу, готовности к чистосердечному служению Ему (Иер. XIII, 11). У пророка Исайи опоясывание чресел символизирует справедливость и правдивость Предреченного Мессии (Ис. XI, 5).
Пояс входил и в одеяния Иисуса Христа – Иерея по чину Мелхиседекову – при омовении ног учеников на Тайной вечери (Иоан. XIII, 4). В Новом Завете он означает духовную готовность и способность к богослужению. Такое знаменование соединяет с употреблением пояса и св. Дионисий Ареопагит (О Иерархии небесной, гл. XV, §4) и св. Иоанн Златоуст (Беседа XXVI на 1 послание к Коринфянам; Беседа III на Книгу Бытия,
5). Симеон Солунский дает свое толкование этому представлению: «Пояс
показывает Спасителево служение о нас, которое Он как совершал за нас
7

Прот. Дебольский Г.С. Православная церковь… – С. 352.
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здесь, так обещался совершать ради нас и впоследствии... Пояс, лежащий
на чреслах, образует также крепость и могущество силы Иисуса Христа и вместе с тем целомудрие и чистоту тела и души священника. Это
объясняют и слова, читаемые при опоясывании в чине св. Литургии: благословен Бог, препоясуй мя силою, и положи непорочен путь мой»8.
Из раннехристианских источников узнаем, что пояса стали неотъемлемой частью монашеской одежды еще в поздней античности. Об этом, в частности, свидетельствует древнейший (начала IV в.) монастырский устав преп. Пахомия, согласно которому «поясом опоясывали они (монахи. – Авт.) чресла свои, в подражание полагавшим начатки чина иноческого, в Ветхом Завете, Илье и Елисею, а в Новом, св. Иоанну Предтече и в означение всегдашней готовности на брань
мысленную, при трезвении и внимании себе»9. При этом выдвигалось
требование, дабы пояс был непременно суконным (холщовым), а не
кожаным10, и никогда не снимался с тела иночествующих, даже во время сна11. Впрочем, египетские монахи уже в VI–VII ст. стали использовать
кожаные пояса; некоторые из них были даже украшены тисненными
изображениями орнаментально-геометрического характера12.
Последнее обстоятельство является очень важным для понимания
эволюции монашеской одежды, поскольку позволяет обосновать предположение, что переход к новым разновидностям материала, из которого изготовлялись отдельные части одеяний, способствовал развитию
новых декоративно-отделочных технологий и широкому внедрению
в аскетическом быте оригинальных символико-изобразительных тем
(применение же архаичной полотняной основы ограничивало данные
возможности в связи с негласным запретом использовать полихромные
краски для расписывания тканей, что противоречило строгой ригористической морали раннехристианской Церкви). Кроме того, употребление кожаных (или «усменных» – изготовленных из мертвой кожи) поясов как нельзя лучше соответствовало природе монашеского служения,
поскольку символизировало умерщвление греховных помыслов и духовное обновление. Симеон Солунский писал об этом: «вместе с поясом он
(монах) обложил умерщвление плоти и целомудрие в себе, так как препоясался по чреслам, дабы быть мертвым для пожелания и мужественным
в добродетели»13.
Архиеп. Нижегородский и Арзамасский Вениамин. Новая Скрижаль… – Т. 1. – С. 136.
Древние иноческие уставы. – М., 1892. – С. 108–109.
Параман, согласно уставу блаженного Иеронима, также изготовлялся из полотна (Древние иноческие
уставы... – С. 107), что указывает на применение однообразных приемов при изготовлении различных
элементов и деталей монашеской одежды.
11
Там же. – С. 107.
12
Patrich I. Sabas, Leader of Palestinian Monasticism. – Washington, 1995. – P. 213–214, fig. 71.
13
Архиеп. Нижегородский и Арзамасский Вениамин. Новая Скрижаль... – Т. 2. – С. 404–405.
8
9

10
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Остается лишь выяснить, какое функциональное назначение и
смысловую нагрузку исполняли изображения, нанесенные на монашеских поясах, и каким образом осуществлялось заимствование их сюжетов и символики в христианской ойкумене. Иными словами, важно
установить, чем являются искомые древнерусские образцы: примитивной имитацией, своего рода механическим воспроизведением случайно подсмотренных иконографических сюжетов или осознанным наследованием литургийным изображениям, изготовленным по архаическому шаблону и выполняющим важные спиритуальные функции в церковной практике.
Данный вопрос до сих пор оставался чисто риторическим, поскольку специалисты по церковной археологии не проявляли должного интереса к атрибутации изображений на монашеских поясах, а в отдельных
случаях даже отрицали само их существование. В частности, К. Акентьев утверждает, что подобные пояса с изображением праздничных сцен
якобы абсолютно не известны в археологическом материале (?! – Авт.).
Это заявление совершенно не соответствует действительности, разве
что исследователь вкладывал в свои слова какой-то особый, не вполне
понятный для нас смысл. (Во избежание обвинений в предвзятости, процитируем автора полностью: «Существование подобных поясов с изображением праздников не подтверждается имеющимся археологическим материалом»14. Хронологические и географические характеристики упомянутого материала при этом полностью замалчиваются).
Важные свидетельства для реконструкции средневековых представлений о назначении и символической роли монашеской одежды
можно найти в одном из сказаний знаменитого древнерусского богослова Кирилла Туровского, занимавшего одноименную епископскую кафедру в конце 60-х–70-е годы XII в. (по крайней мере, до 1182
г.)15. Это произведение-притча написано в жанре аскетического поучения и имеет полное название: «Êþðèëà åïèñêîïà Òóðîâúñêàãî ñêàçàíèå î
÷åðíîðèçú÷úñòýìú ÷èíó, îò âýòõàãî çàêîíà è íîâîãî: îíîãî îáðàç íîñÿùà, à ñåãî
äýëû ñúâüðøàþùà»16. Считается, что упомянутое Сказание было написано Кириллом еще до получения им святительского сана, то есть, по
крайней мере, в середине – второй трети XII в. Главной темой произведения было обращение к христианским неофитам, которые лишь недавно приняли монашеский постриг и нуждались в наставлении и вра14
Цит. за: Герхард Подскальски. Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988–1237) //
Византинороссика. – Т. 1. – СПб., 1996. – С. 516, прим. *43.
15
Поппэ А. Епископы Древней Руси (конец X – средина XII в.). – В кн.: Щапов Я.Н. Государство и церковь
Древней Руси X–XIII вв. – М, 1989. – С. 208.
16
Здесь и далее все цитаты приводятся по изданию: Еремин И.П. Литературное наследие Кирилла Туровского // Труды отдела древнерусской литературы. – Т. XII. – М. – Л., 1956. – С. 354–361.
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зумлении относительно символики и значения иноческих одеяний и
монашеского образа жизни. Отдельный раздел притчи (под названием «Î Àðîíÿõ ðèçàõ, è î ñêèìíîìü îáðàçý, è î ñòèõàðè, è î ïîÿñý, î ïîäèðè, î
îáúäåõ, è î åôóäý, è î ÷åòâúðîñêóòúíý ðèçý, è î îìåòè, è î êèäàðè») составляют размышления о воплощении монашеской одежды в ветхозаветных
образах.
Все основные разновидности и детали иноческих облачений получили у Кирилла Туровского свое символическое толкование на основе
осмысления событий библейской (ветхозаветной) истории от Адама.
Здесь перечислены багряный (пурпурный) стихарь, пояс, подир (верхняя риза), золотые украшения, ефод, прямоугольная риза, кидарь (митра), ометь (оторочка верхней одежды). Детализированное описание
всех перечисленных предметов церковного облачения является крайне
важным для богословской концепции Кирилла, поскольку делает наглядной их духовную функцию17. Так, стихарь напоминает о фиговой листве
(листве смоковницы), которой опоясывал себя Адам. Подир выступает
знаком грехопадения первого человека. Золотые украшения служат напоминанием об изгнании из Рая. Ефод («на персех») с 12-ю драгоценными
каменьями уподобляется 12-м коленам Израилевым. Четырехугольная
риза символизирует тучу, из которой выпала манна небесная в пустыне,
а кидарь (в оригинале «íàãëàâíûé óøúâ», т.е. плат) – осенение Святым Духом. Ометь указывает на Адама, который сошел в Ад, и одновременно
на весь священнический сан и левитов, патриархов и пророков Ветхого
завета, которые не следовали предписаниям Божьего закона и были за
это наказаны. (Аллегорическое толкование символики поясов оговорим
ниже в отдельной рубрике).
В следующем разделе под названием «Ðàçóì î ñëîæåíèè îáîþ çàêîíó, Õðèñòîâà èåðýèñòâà è ñêèìíàãî îáðàçà» Кирилл Туровский дает толкование ранее
перечисленным одеяниям уже с точки зрения христианской экзегетики,
чтобы показать тесную связь ветхозаветного и евангельского закона.
Спаситель облачается в пурпурную одежду как наследник Ааронового
священства и искупитель Адамового греха; цвет одеяния символизирует добровольную жертву и отречение от греховного самоуправства, что
считается главной добродетелью православного монашества. Золото
выступает в качестве одной из императорских инсигний и служит напоминанием о добровольном согласии Христа сдаться в руки римского прокуратора как верховного прислужника римской власти. Ефод напоминает о повязке, которой было покрыто чело Иисуса на судилище иудейскоДля развернутой характеристики монашеского облачения мы воспользовались комментариями Герхарда Подскальского из книги: Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988–1237) //
Византинороссика. – Т. 1. – СПб., 1996. – С. 257–58, 259–60.
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го первосвященника Каиафы и которая уподобляется малой ризе – мантице христианских монахов. Кидарь символизирует терновый венец
Христа, а четырехугольная риза – одежды Иисуса, разделенные на Голгофе между римскими легионерами, олицетворяющими воинов Христовых
черноризцев. В подире воплощен образ пригвожденных к кресту грехов
мира; в монашеском одеянии ему соответствует кукуль, который служит
символом Христового смирения. Ометь считается отметиной Адама, которого Иисус вознес на своих плечах из ада на небеса; у христианских
епископов она приравнивается к омофору, указующему на попечительство иереев в спасении своей паствы от адских соблазнов.
Особое значение в Сказании для нас приобретают те места, которые
связаны с толкованием значения монашеских поясов. В Ветхом завете
пояс выступает в качестве символа тленности («ïîÿñ æå óñüÿíú êîæüíûÿ
ðèçû ÿâëÿÿ ìüðòâîñòü»), в Новом завете он трактуется как знак осуждения на крестную смерть (распятие), на которую Христос идет связанным
(опоясанным путами), чтобы «обожествить» Адама («ïîÿñ æå – êðåñòúíûÿ
ñìåðòè îñóæåíèå, åþ æå Àäàìà îáîæè, çà íü æå ñâÿçàí âîäèì áûñò, ïî ïèñàíèþ»). Эта
главная аксиома христологии была впервые сформулирована Афанасием
Александрийским: Бог стал человеком, чтобы мы обожились. В таком понимании христианские богословы, по всей видимости, и толковали преемственную связь между двумя Божественными Заветами. В XII в. Кирилл
Туровский торжественно возвещает: «è ïî ñåìó îáðàçó ñêèìíûé, ñ ïðàçäúíèêû,
ïîÿñ, îò Àäàìà è äî Àðîíà, è îáîþ çàêîíó Õðèñòîì ñúâúðøåí» (в дословном переводе: «...и поэтому пояс с изображением праздников служит символом
схимы, который от Адама и до Аарона и в обеих законах в совершенстве
раскрыт Христом»). Не вполне понятной для позднейших интерполяторов
(в т.ч. современных исследователей) осталась лишь символика празднества, о которой говорится в приведенном выше пассаже.
По мнению К. Акентьева, здесь идет речь об особой разновидности
пояса (или «лентия»), который приравнивал праздничную одежду схимника к одеяниям иерея. Предполагая, что образ праздника у Кирилла Туровского олицетворяет обычную евхаристическую службу, исследователь связывает это место со студийской традицией, допускающей совершение чина предложения (преподания святых даров) на священной литургии обычными диаконами. Последние при этом получали право надевать пояс, подобный священническому. Впрочем, это предположение
следует признать несколько натянутым. Следует напомнить, что упомянутая духовная практика студийских монахов, несмотря на ее почтенный
возраст, рассматривалась в византийской Церкви как вопиющее самоуправство и порой становилась даже поводом к резким конфликтам, как,
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например, во времена константинопольского патриарха Михаила Кируллария в 1040-е годы18.
С другой стороны, совершение проскомидии без участия священников, когда диаконы «преже попом проскомидии творяща», вызывало
недвусмысленные кривотолки, а также решительно осуждалось и на
Руси: достаточно вспомнить о Правилах киевского митрополита Кирилла II (1242/1247–1281), оформленных на церковном соборе во
Владимире-Залесском в 1273 году19. Учитывая, что недопустимое нарушение канонических действий в храме, в том числе и присвоение прерогатив духовной власти лицам, не имеющим надлежащего посвящения,
было осуждено еще раннехристианской Церковью на Лаодикейском и I
Никейском соборах, трудно поверить в то, чтобы такой прославленный
духовный писатель, как Кирилл Туровский, мог позволить себе вольности в толковании священных таинств, символов и реликвий. Одновременно следует отметить, что в Сказании Кирилла ощущается архаический исторический контекст, не связанный напрямую со студийской традицией и указывающий на использование более древнего литературного прототипа.
Аллегорическое толкование богослужебных одеяний у Кирилла Туровского, по наблюдению немецкого исследователя Герхарда Подскальского, было сориентировано скорее на образы воплощения и страстей
Христовых, заимствованные или списанные из богословских сочинений
предшествующей эпохи. По мнению ученого, множество параллелей (и
отчасти дословных) к образам, присутствующим у Кирилла, можно найти в трактате константинопольского патриарха Германа I (715–730)20.
Это произведение впервые переведено на церковнославянский язык на
рубеже IX–X вв. в Болгарии21 и пользовалось большой популярностью у
православных авторов. Впоследствии оно получило широкую известность на Руси22, следовательно, знакомство с ним Кирилла Туровского,
в смысле широкого цитирования и переосмысления этого произведения
в его богословских трудах, должно было явиться лишь делом времени.
Вместе с тем логично предположить, что авторство упомянутых аллегоПоппэ А. Русско-византийские церковно-политические отношения в середине XI в. // История СССР. –
№ 3. – 1970. – С. 115.
19
Щапов Я.Н. Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в XI–XIII вв. – М, 1978. –
С. 181–184.
20
Rerum eccl. contemplatio // Migne J.-P. Patrologiae cursus completus. Series graeca. – T. 98. – Col. 392 C–396B.
21
Красносельцев Н.Ф. Сведения о некоторых литургических рукописях Ватиканской библиотеки. – Казань, 1885. – С. 316–322; Thomson F.J. Constantine of Preslav and the Old Bulgarian Translation of
the «Historia ecclesiastica et mystica contemplatio» Attributed to Patriarch Germanos I of Constantinople //
Palaeobulgarica. – T. 10. – 1986. – P. 41–48.
22
Красносельцев Н.Ф. «Толковая служба» и другие сочинения, относящиеся к объяснению богослужения в Древней Руси до XVIII в. (библиографический обзор) // Православный собеседник. – Т. 5. – 1875. –
С. 3–43.
18
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рических толкований принадлежит отнюдь не патриарху Герману, лишь
унаследовавшему более древние спиритуалистические мотивы.
В.М. Лурье обратил внимание на самобытное осмысление монашеской аскезы в раннехристианских писаниях, связанных с именами св. Антония Великого, св. Пахомия и скитских подвижников. Там монашество
трактуется в категориях Нового Исхода, уподобляющегося Исходу библейских патриархов Моисея и Авраама. Перефразируя св. Иринея Лионского (II в. н.э.), через пришествие Господа явилась та вера, которая доселе «была в Аврааме и прочих праведниках», завет же Авраама – это завет духовного странничества и оставления греховного мира ради Нового Завета. В посланиях св. Антония сформулировано учение о трех видах
призвания к монашескому служению через отречение от мира, которое
взыскуется посредством Закона Завета, заключенного с Богом. Св. Пахомий трактует монашеское общежитие как стан Нового Израиля, несущего «стражбу Божию» и прокладывающего путь Новому Исходу. Через обновление «веры необрезанных, как соединяющей конец с началом» и пролегает незримая связь двух божественных Законов. Сыны Нового Израиля вошли в Новый Завет с Богом через Антония и Пахомия, каждый из
которых был одновременно Законоположником и Отцом, Новым Моисеем и Новым Авраамом23.
Обобщая изложенное выше, можно высказать предположение, что в
изобразительном материале, запечатленном на древнерусских кожаных
поясах, в завуалированной форме отражена попытка показать воспреемство монашеского чина средневековой эпохи от своих далеких предшественников, составляющих духовное воинство Старого Завета – как
«îíîãî îáðàç íîñÿùà, à ñåãî äýëû ñúâüðøàþùà». Эта попытка основывалась
на прямых аллюзиях из хорошо известной в те времена экзегетической
традиции. В то же время нет смысла отрицать, что на обнаруженных в
ходе археологических изысканий поясах в большинстве своем, конечно же, отражена иконография двунадесятых праздников, соответствующая христологическому культу. (Подобным образом могло запечатлеться предвзятое отношение к паремийным текстам и ветхозаветной символике в сознании православного духовенства24.) Однако присутствие
здесь отдельных сюжетов, выходящих за рамки новозаветных писаний,
в частности «Восхождения пророка Ильи на небо», может указывать на
стремление подтвердить незримую связь между двумя историческими
эпохами, или, по словам древнерусских богословов, «ñëîæèòü îáîþ çàêîíó,
Лурье В.М. Призвание Авраама. Идея монашества и ее воплощение в Египте. – СПб., 2000. – С. 55–78.
Сравни, например, указание Печерского патерика на отрицательне отношение печерских монахов
к преподобному Никите Затворнику, отличившемуся знанием книг Ветхого Завета: «Бытіе, и Исход,
Левгыты, Числа, Cyдiu, Царства и вся Пророчьства по чину, и вся книгы Жидовъскыа» (Абрамович Д.І.
Києво-Печерський патерик. – К., 1931. – С. 126).
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Õðèñòîâà èåðýèñòâà è ñêèìíàãî îáðàçà», указующего путь «от Адама и Арона»
до Христа. К сожалению, интерпретация сюжетов на означенных поясах
остается все еще незавершенной, а следовательно, предложенная выше
трактовка требует дополнительных разысканий, пока не будут собраны
исчерпывающие данные по этой теме25.

Рис. – Фото образцов кожаных поясов с тиснениями,
обнаруженных при археологических исследованиях
Ближних пещер Киево-Печерской лавры в 1977–79 гг.
(из фондов Национального Киево-Печерского
историко-культурного заповедника).

В статье рассматривается символика изображений на древнерусских монашеских поясах, обнаруженных в ходе археологических раскопок
в погребальных комплексах пещерных монастырей Киева. Анализируется аллегорическое толкование этой символики в средневековых богословских сочинениях, бытовавших в Византийской империи и на Руси. Особое
внимание уделяется интерпретации указанной темы в аскетических поучениях знаменитого древнерусского богослова Кирилла Туровского.
The article is examined the symbolism of images on the Ancient Rus monastic
belts, discovered during archaeological excavations in the funeral complexes
of cave monasteries of Kiev. There is analyzed allegoric interpretation of this
symbolism in the medieval theological works, widespread in the Byzantine
empire and at Kievan Rus. The special attention is spared to interpretation of this
theme in ascetic homilies of the famous Ancient Rus theologian Cyril of Turov.

Когда эта статья уже была сдана в печать, мне стало известно о более ранней публикации на эту же
тему, в которой скрупулезно проанализированы археологические источники. См.: Мусин А. Богословие
монашеского делания в Древней Руси и его археологические реалии. – В кн.: Монастырская культура:
Восток и Запад. – СПб., 1999. – С. 211–220.
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ЦІКАВА ЗНАХІДКА ПЕРІОДУ ДРУГОЇ
СВІТОВОЇ ВІЙНИ
У статті розглянуто проблему застосування у бойових діях вересня
1941 року учбових курсантських підрозділів службових собак – винищувачів танків. Наводиться конкретний випадок знахідки останків протитанкового собаки, котрий загинув під час бою біля хутора Майського Ямпільського р-ну Сумської обл.
Події Великої Вітчизняної війни, незважаючи на величезну кількість
публікацій, кінофотодокументів, різного виду мемуарної літератури, залишаються одними з найменш досліджених у нашій історії. Білою плямою на тлі цієї великої війни є її початок, а саме 1941 рік. Епізодичні публікації тільки частково або уривками відображають справжню картину трагедії перших днів. Ще меншою кількістю публікацій вирізняється
тема використання тварин у збройних силах.
Найбільш широкого застосування як у допоміжних роботах по обслуговуванню військ, так і безпосередньо у бойових діях набули собаки. Ця проблема у військовій літературі освітлена мало, оскільки подібна зброя тривалий час була секретною. Військовому собаківництву присвятили свої роботи Г.П. Медвєдєв, П.О. Аптекар, О.П. Мазовер, П.В. Добров. Окремої уваги заслуговує тема використання собак у якості так званих рухомих мін. Г.Ф. Бірюков та Г.В. Мельников у книзі «Боротьба з танками» наводять приклади використання собак-протитанкістів під час боїв під Курськом [1]. Досить критично підійшов до питання застосування собак-винищувачів Ю.Г. Веремєєв.
У даній статті автор описує конкретний випадок археологічної знахідки решток собаки-камікадзе, що загинув у бою біля хутора Майського
Ямпільського р-ну Сумської обл.
Бойові дії на території Сумщини розгорнулися наприкінці серпня – на
початку вересня 1941 року. У зв’язку з тим, що бої охопили майже всю
область, яка частково вже була окупована німецькими військами, кілька
тисяч призовників так і не встигли дійти до обласного центру. Більшість
із них змушена була повернутися додому.
У перших числах вересня німці підійшли до Глухова, а 7 вересня, після короткочасних вуличних боїв, він був окупований [2]. Місто стало центром базування 2-ї танкової групи під командуванням генералполковника Г. Гудеріана [3, 49].
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6 вересня Гітлер підписав директиву про генеральний наступ на Москву. Операція отримала кодову назву «Тайфун» [4]. Саме в районі Глухова
готувався стартовий майданчик для головного танкового удару на Тулу,
а потім і на столицю.
Щоб «паралізувати» цей наступ, Ставка Верховного командування радянських військ спланувала операцію у смузі Брянського фронту. Було
вирішено «міцним і рішучим ударом покінчити з угрупуванням противника в районі Шостки, Глухова, Путивля, Конотопа і з’єднатися з військами Південно-західного фронту». Для цього дозволялося призупинити наступ на Рославльському напрямку, підсилити 13-ту армію за рахунок 50-ї
з додаванням 13-й армії танкових частин.
Для реалізації наміченого було сформовано дві оперативні групи. До
складу першої на чолі з генерал-майором А. Єрмаковим увійшли 21-ша
та 55-та кавалерійські дивізії, 283-тя стрілецька дивізія, 121-ша (20 танків) та 150-ша (18 танків) танкові бригади. Другою командував полковник А.З. Акименко. До її складу увійшли 127-ма та 160-та стрілецькі дивізії, 753-й артилерійський полк ПТО, Рильський курсантський загін, два
винищувальні ескадрони та 511-й саперний батальйон.
З 18 на 19 вересня частини 127-ї та 160-ї стрілецьких дивізій, які були
перекинуті до Глухова з-під Смоленська, у складі Рильської бойової дільниці ще продовжували звершувати марш у район південно-східніше Глухова, звідки з групою генерал-майора А. Єрмакова вони повинні були перейти у наступ проти глухівського угрупування противника. Прямо на
марші було отримано наказ, що за бої під Єльнею 127-ма стрілецька дивізія однією з перших отримала звання гвардійської й була перейменована
у 2-гу гвардійську стрілецьку [3, 47].
Близько 11-ї години 20 вересня передові підрозділи зав’язали бій з супротивником в семи кілометрах на схід від Глухова. Праворуч діяли підрозділи 121-ї танкової бригади. Головні сили дивізії продовжували рухатися у район с. Чернєве. Штаб дивізії на той час розміщувався у населеному пункті Козине [5].
20 вересня 1941 року 2-га гвардійська стрілецька дивізія нанесла рішучий удар по позиціях супротивника на схід від Глухова і вийшла на рубіж Сваркове–Калюжне–Холопкове. В цей час 160-та стрілецька дивізія,
що зосередилася на рубежі Веселе – Баничі, готувалася форсувати річку
Клевень. Саме в цих боях була застосована не зовсім звична бойова одиниця – собаки – винищувачі танків (Рис. 1).
Службові собаки у Червоній Армії офіційно почали використовуватися ще у 1924 році, коли наказом від 23 серпня 1924 р. №1089 були створені перші школи військових та спортивних собак. Та тільки в середині 30-х
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Рис. 1. Підрозділ інструкторів із собаками-винищувачами
виходить на бойові позиції

Рис. 2. Тренування собаки за допомогою працюючого танка
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років почалися розробки тактики ведення боротьби з танками за допомогою собак. Спеціальні міни були розроблені Центральною школою собаківництва та вперше застосовані у 1939 році на Халхін-Голі. Вони навіть не мали спеціального індексу та маркування, оскільки ще тільки
проходили випробування в бойових умовах у вересні – жовтні 1941 року.
Що ж являла собою підготовка собаки-підривника? Спочатку його не
годували декілька днів, потім давали їжу під днищем танка з виключеним двигуном. Після того, як тварина звикала їсти під машиною, заводили двигун, і знову йшов процес адаптації до незвичних умов (Рис. 2).
Останнім етапом було годування під танком, який починав повільно рухатися. Коли собака був готовий до «використання», на його спину навішувалися спеціальні підсумки з вибухівкою у вигляді тротилових шашок
чи двох протитанкових мін.
Міна являла собою собачий в’юк з брезенту з двома бічними сумками, у яких знаходилися два заряди тротилу по 6 кг в кожній, і невеликим
дерев’яним сідлом, де розміщувався вибуховий пристрій. Датчиком, що
приводив пристрій у дію, був підпружинений дерев’яний штир заввишки близько 20 см (Рис. 3). Вибуховий пристрій, що знаходився на спині

Рис. 3. Собака з навісною системою у вигляді брезентових
підсумків та механізму-підривника
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собаки, складався з металевої коробки з відкидною кришкою, приклепаною до дошки, під яку вкладалася 400-грамова тротилова шашка (Рис. 4).
За задумом творців міни собака, навчений знаходити свій корм під
танком, випускався з траншеї у напрямку атакуючих німецьких танків,
біг до машини і пірнав під його днище. При цьому штир, зачепившись за
дно танка, нахилявся й змушував спрацьовувати детонатор. Вибух 12,4
кг тротилу в безпосередній близькості від днища проламував його, що
призводило до пожежі всередині машини, вибуху боєкомплекту і знищення екіпажу (Рис. 5). Таким чином кількамісячна підготовка собаки закінчувалася. Його місія була банально простою і трагічною – зброя одноразового використання.
Фактично собаки – винищувачі танків були секретною зброєю. Саме
тому поява на бойових позиціях замінованих собак спочатку не викликала у німецьких танкістів особливих побоювань. Здебільшого тварин вважали або собаками-санітарами, або просто не звертали на них уваги, що
й давало їм можливість безперешкодно наблизитись до бойової техніки
й зробити свій останній смертельний марш-кидок. Несподівану зброю німецькі солдати стали називати «hundeminen», що в перекладі означало
собаки-міни.
На початку липня 1941 року на фронт був відправлений перший батальйон службових собак-підривників. Всі школи собаківництва переве-

Рис. 4. Схема вибухового пристрою, який закріплявся
на спині протитанкового собаки
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Рис. 5. Танк, підірваний собакою

Рис. 6. Залишки вибухового пристрою
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ли на підготовку загонів собак – винищувачів танків. Три курсантських батальйони у вересні 1941-го були відправлені під Гомель, Брянськ та Глухів.
Вперше під Глуховом підрозділ вожатих із собаками вступив у бій з
танками у районі сучасної вулиці Хрєннікова. На той час тут розташовувалися будівлі Всесоюзного науково-дослідного інституту конопель. За
свідченням очевидців тих подій, на східній околиці Глухова, де проти німецьких танків були задіяні собаки-винищувачі, ще кілька днів після бою
зустрічалися зголоднілі пси з навішеними на них брезентовими сумками,
у яких знаходили предмети, схожі на бруски мила.
Глухівський пошуковий загін «Обеліск», займаючись пошуковими роботами біля радгоспу Іванівки (південно-східна околиця Глухова), ще в
1990-х роках виявив в одному з окопів кістки собаки. Поряд з останками
собаки була знайдена шкіряна планшетка. Оскільки жодних незвичних
пристроїв тоді не знайшли, на знахідку особливої уваги ніхто не звернув,
та й досвід роботи у пошуковців був ще незначним. Пізніше, згадавши
про це і зіставивши деякі деталі розповідей очевидців бою, з’ясувалося,
що саме на полі, яке знаходилося поряд з місцем знахідки, і бачили собак
з навішеними на них брезентовими сумками.
Колишній командир 2-ї гвардійської стрілецької дивізії А. Акименко
у своєму повоєнному листі до сім’ї загиблого полкового комісара М. Пивоварова в подробицях описав епізод бою, у якому були задіяні собакивинищувачі: «В районе Чернево и Холопково мы встретили уже организованное наступление врага. На левом фланге против полка вашего отца (мається на увазі 395-й стрілецький полк 2-ї гв. стрілецької дивізії. – Прим. авт.) противник бросил десятка два танков и пехоту. Завязался сильный бой. В то время наша дивизия, вернее боевой участок,
имел два эскадрона (200 голов) собак – истребителей танков. Я приказал против танков противника выпустить два отделения по десять собак.
Результаты были ошеломляющие: на командный пункт вожатых вернулись 6 собак, а 14 сработали: были подбиты и уничтожены 14 танков. Это
первая часть нашего боя…» [6]. Також у своїх спогадах колишній солдат
Вермахту Карел Пауль наводить приклади досить вдалого застосування
радянськими військами протитанкових собак [7].
У липні 2012 року під час однієї з розвідок пошукового загону «Обеліск» поблизу хутора Майського Ямпільського району були виявлені
рештки собаки-протитанкіста. Вони знаходилися на дні окопу поряд з
останками червоноармійця, потрощеними вибухом. Серед особистих речей воїна пошуковці знайшли медальйон (на жаль, записку прочитати не
вдалося), сталеву каску, шомпол від трьохлінійки, а на кістках собаки –
пряжки від навісної системи і вибуховий пристрій (Рис. 6). Антенка ме245
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ханізму знаходилася у спущеному положенні. Коробочку, в якій мав бути
проміжний заряд у вигляді 400-грамової тротилової шашки, розірвало
вибухом. Мабуть, детонатор спрацював без заряду, а його сили вистачило, щоб розірвати бляшану коробку. На черепі собаки було два отвори від
куль (Рис. 7). Одна з них потрапила у ніс, друга – в голову над лівим оком
і вийшла з потилиці, розірвавши при цьому череп. Собака, мабуть, був поранений, і швидше за все, німець добив його з пістолета. Після ретельного огляду кісток було знайдено 9-мм кулю німецького виробництва (патрон 9 x 19 Luger / Parabellum).
Знахідку решток бойової протитанкової собаки можна вважати рідкісною, навіть сенсаційною, оскільки загиблих тварин, боєкомплект яких
не спрацював, німці намагалися захопити як трофей для вивчення невідомого для них різновиду зброї. У бойових донесеннях жовтня 1941 року
описані випадки знищення кулеметно-гвинтівочним вогнем протитанкових собак та захоплення їхніх трупів німецькими солдатами, котрі з ризиком для життя під обстрілом виносили їх з поля бою [8].
За даними на 27 вересня 1941 року, в боях під Глуховом радянські війська
втратили убитими, пораненими та пропалими безвісти майже п’ять тисяч
солдатів і офіцерів. Цікаво, що на шпальтах центральних газет Радянського
Союзу повідомлялося лише про героїзм бійців Червоної Армії під маленьким
українським селом Чернєве та про три тисячі загиблих з німецького боку.
Скільки ж загинуло чотириногих бійців, які були до останнього подиху вірні
своїм господарям, ми, мабуть, ніколи вже не дізнаємося...

Рис. 7. Череп собаки з двома кульовими отворами
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В статье рассматривается проблема применения в боевых действиях сентября 1941 года учебных курсантских подразделений служебных
собак – истребителей танков. Приводится конкретный случай находки
останков противотанковой собаки, погибшей во время боя у хутора Майского Ямпольского р-на Сумской обл.
The paper touches upon the issue of using of training cadet units dogs - tank
destroyers in fighting in September 1941. We consider the specific occurrence
of finding the remains of dog - tank destroyer, who died during the battle at the
village of Maiskyi Yampolskyi district, Sumy region.

247

І.Р. Михальчишин

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ПАМ’ЯТОК ТА ОБ’ЄКТІВ
АРХЕОЛОГІЇ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
У статті наведено результати інвентаризації археологічної спадщини в 13-ти районах області. Під час обстежень пам’яток і об’єктів археології отримано матеріали, на підставі яких можна внести корективи в
типологічну, хронологічну, культурну приналежність та розміри території деяких пам’яток. Виявлено та обстежено об’єкти, що не перебувають на державному обліку.
Необхідність інвентаризації пам’яток та об’єктів археології назріла
давно, адже відомі випадки, коли пам’ятки зруйновані, але продовжують
перебувати на державному обліку, в обліковій документації неправильно вказано місце розташування, датування, тип та культурна приналежність. Ще не всі об’єкти археології, відомі з археологічної літератури минулих століть, знайдені та включені до Державного реєстру, внаслідок
чого вони можуть бути зруйновані або вже зруйновані. Окрім того, низка об’єктів були взяті на державний облік помилково і т.п. Отже, необхідно навести лад у сфері обліку археологічної спадщини.
Протягом кількох років Відділ охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій області співпрацює з НДІ пам’яткоохоронних досліджень, а точніше з Відділом формування державного реєстру нерухомих
пам’яток з проблем інвентаризації та паспортизації на території області.
Організаторами планомірних пошукових робіт та активними учасниками польових досліджень були В.В. Яцишин – працівник обласного управління культури, завідувачі обласного Відділу охорони пам’яток М.Г. Царук та С.М. Шпаковський.
Інвентаризація пам’яток археології здійснювалася з метою перевірки
наявності, стану збереженості і відповідності даних облікової документації їхньому розташуванню, розмірам, хронології, зокрема тих об’єктів
(переважно курганів та городищ), котрі згадуються в археологічній літературі початку ХХ ст., та пам’яток археології.
Спочатку, у 2005 році, було проведено інвентаризацію 11 пам’яток
археології національного значення: 8 городищ, 4 з яких літописні, одне,
широко відоме в археологічній науці поселення черняхівської культури
біля с. Лепесівка, скельний печерний монастир літописного міста Бакота
та земляний оборонний вал, так званий Траянів вал. Територія городищ
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знаходиться переважно в хорошому стані, але в обліковій документації
свідоцтва про них дуже скупі, генпланів городищ немає, лише схематичні
плани укріплень-дитинців без прив’язки до місцевості. Наведемо результати обстеження деяких з них.
Городище ХІ–ХІІІ ст. літописного міста Тихомль (с. Тихомель Білогірського р-ну) знаходиться біля південної околиці села в ур. Палацисько, або Каплиця. В обліковій документації пам’ятки йдеться лише про земляне укріплення (дитинець), а посад – велика складова частина городища – не згадується. Територія городища простяглася вздовж плато правого обривистого берега р. Горинь щонайменше на 600–700 м. Укріплення-дитинець знаходиться у середній частині території городища на невеликому мисі 100х90 м.
Воно захищене підковоподібним у плані валом, котрий своїми кінцями виходить до обривистого схилу мису. Поверхня дитинця задернована, але є три
ями 2,50 х 2–1 х 0,50 м, глибиною 0,80–0,90 м. За межами його поверхня городища розорюється, на ґрунті помітні фрагменти ліпного посуду та крем’яні
вироби трипільської культури і фрагменти гончарного посуду Київської
Русі. На східній ділянці посаду споруджена цегляна аріанська каплиця ХVІ ст.
Біля сусідніх сіл Пилипи Хребтіївські та Хребтіїв Новоушицького району обстежено два давньоруських городища, форма яких та фортифікація характерні для лівого берега Дністра у Хмельницькій області. Їхні дитинці займають трикутні у плані скельні миси берега річки. Двома сторонами трикутника укріплень є прямовисні кам’яні стіни мисів висотою 15–20 м над рівнем води водосховища Могилів-Подільської ГЕС, третьою стороною у Пилипах-Хребтіївських є один земляний вал з боку плато довжиною 190 м, а у Хребтіїві – два вали довжиною близько 80 і 150 м
(рис.1). У ХІХ ст. на Хребтіївському городищі була знайдена кам’яна статуя [12, с. 294]. Дослідник городища 1951–1952 рр. М.Ю. Брайчевський зазначив: «На городищі немає ніяких ознак культурного шару; не виявлений він і в кількох ямах… Не вдалося також виявити жодних ознак культурного шару і за укріпленою площадкою городища (на посаді. – М.І.)».
На городищі дослідник зібрав лише кілька дрібних уламків ліпного посуду, очевидно раннього залізного віку та «кілька уламків кружального
посуду, характерного для найранішого періоду Київської Русі» [2, с. 176].
М.Ю. Брайчевський дійшов висновку, що, зважаючи на відсутність культурного шару та знахідку кам’яної статуї, городище було культовою спорудою [2, с. 177]. Оборонний вал та рів з боку поля частково пошкоджені
невеликим, нині не діючим, кар’єром з видобутку вапняку.
На валах обох городищ місцеві общини старовірів встановили дерев’яні
хрести. В паспортах на планах зображені лише укріплені частини територій, і вони не прив’язані до місцевості, навіть русло річки не показане.
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І
ІІ
Рис. 1. Плани укріплень городищ ІХ–ХІІІ ст.:
І – с. Пилипи – Хребтіївські; ІІ – с. Хребтіїв Новоушицького району.

Складно було встановити місце находження городища ХІ–ХІІІ ст.
біля с. Княжпіль Кам’нець-Подільського району, оскільки у паспорті
воно не прив’язане до навколишньої місцевості, яка вирізняється дуже
складним рельєфом та вкрита густим лісом, навіть дві річки, що зливаються біля городища, на Схем-плані не позначені. У процесі пошуків
було встановлено місце розташування пам’ятки. Городище знаходиться на відстані одного кілометра від південно-східної околиці села в ур.
Городисько. Розташоване на плато мисоподібної висоти (близько 80 м
на рівнем заплави річок), з надзвичайно крутими та обривистими схилами, між руслами рік Тарнава та Гниловодка, які зливаються біля південного підніжжя мису. На південній ділянці плато, у найвужчому місці площадка городища перегороджена по лінії схід – захід валом висотою 2–2,50 м і замуленим ровом глибиною 0,50–0,70 м. Так утворилося укріплення на південному кінці плато. По північно-східному краю
площадки укріплення також насипано вал довжиною 40 м, який значно оплив. У південній частині є виходи на поверхню скельних порід
та скупчення уламків зруйнованих у наш час скель. Визначити територію посаду городища, який, очевидно, знаходився на північ від валу
і рову, складно, тому що поверхня плато густо заросла лісом і погано
простежується.
Сама назва городища свідчить, що воно існувало в період Київської
Русі. До того ж періоду відноситься пам’ятка археології національного
значення – городище біля села з промовистою назвою Княгинин сусіднього Кам’янець-Подільського району.
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Земляний вал, так званий Траянів вал, в обліковій документації значився як дві пам’ятки – біля с. Лісоводи Городоцького району та біля м.
Городок. В ході обстеження виявилося, що це один археологічний об’єкт,
котрий має природний розрив руслом струмка. На лівому березі його,
біля північної околиці села, висота валу становить 0,50–1 м, ширина – 7 м,
рів не простежується. Від повної руйнації вал зберегли дерева лісопосадки на його поверхні. Він продовжується на правому березі струмка в бік
м. Городок і має висоту переважно 1–2,5 м і рів з північного боку. На цій
ділянці є три сучасних розриви, через один з яких прокладена дорога. Поверхня валу густо вкрита лісовою рослинністю. У 1988–1989 рр. пам’ятку
досліджував археолог М.П. Кучера [6, с. 48–50]. Хронологічні рамки виникнення валу точно не визначено, відомо лише, що він насипаний раніше давньоруського періоду. Про це свідчить виявлений культурний шар
ХІІ–ХІІІ ст., тобто в період, коли вал був уже занедбаний. Також вал не виявляє жодного зв’язку з Римською імперією і був призначений для захисту від кочівників [6, с. 49]. У процесі дослідження М.П. Кучера дійшов висновку, що він був споруджений племенами фракійського гальштату для
захисту від скіфів [6, с. 50]. Під час нашого обстеження на розораній ділянці валу, що на схилі берега струмка біля Лісоводів, знайдено кілька
дрібних фрагментів ліпного чорнолощеного посуду, який можна віднести до скіфо-фракійського часу [9, с. 3]. В обліковій документації вал датується першою половиною І тис. н.е.

Рис. 2. Скельний печерний монастир ХІ–ХІV ст. с. Гораївка
Кам’янець-Подільського району. Вид з північного заходу.
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Ще одна цікава пам’ятка національного значення – скельний печерний монастир ХІ–ХV ст. – знаходиться на лівому березі р. Дністер, поблизу затопленого водосховищем Могильов-Подільської ГЕС с. Бакота, в ур.
Монастирисько і нині відноситься до с. Гораївка Кам’янець-Подільського
району. Вперше згадується в писемних джерелах ХІV ст. як вже існуючий
монастир. Пам’ятку досліджував В.Б. Антонович у 1883, 1891–1892 рр. [1,
с. 108–116], а в 60–80-х роках ХХ ст. О.Л. Баженов, В.П. Мегей, І.С. Винокур
і І.П. Горішній [3, с. 198–281]. Вапнякова скеля («Біла гора»), у якій видовбані печери монастиря, має висоту 120–130 м, а печери 70 м над рівнем
води Дністра. У скелі чотири печери (рис. 2), 17 ніш, у скельній підлозі
печер знайдено 19 гробниць. У одній печері знайдено жертовник культури шнурової кераміки ІІ тис. до н.е. Біля монастиря виявлено жертовник
бронзового віку та два жертовники черняхівської культури [3, с. 209].
Хронологічні рамки виникнення і функціонування монастиря визначені

Рис. 3. Схемплан городища Х–ХІІІ ст. с. Іванківці
Городоцького району.
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на підставі речового матеріалу та писемних джерел, зокрема написів на
скелі. Оскільки входи в печери знаходяться вище рівня тераси майданчика, то для зручності доступу до них у наш час споруджена платформа
з прямокутних кам’яних блоків. Вище входів монолітність скелі під дією
природних чинників дещо порушена. Крім того, добре помітні горизонтальні шари відкладів каменю, перемішаних з крем’яними конкреціями,
які слабко скріплені між собою (рис. 2).
В ході інвентаризації обстежені не тільки пам’ятки археології місцевого значення, але й щойно виявлені об’єкти, в тому числі ті, що згадуються
в археологічній літературі початку ХХ ст., місце розташування яких встановлено нашою експедицією.
На території Городоцького району встановлено місце розташування та обстежено 12 курганів (об’єкти). Три кургани з трупоспаленнями
і один з трупопокладенням пограбовані, через один курган прокладена
польова дорога. Ще п’ять не знайдені, очевидно зруйновані.
Двічі було обстежено городище (об’єкт), котре вважається городищемсвятилищем. Зауважимо, що публікацій по його дослідженню немає. Воно
знаходиться на відстані 2 км від південно-західної околиці с. Іванківці Городоцького району, в ур. Криничка, справа від польової дороги до с. Романівка Чемеровецького району (рис. 3). Городище розташоване на мисі лівого крутого та обривистого берега р. Збруч між двома ярами та болотистою заплавою річки. Від плато площадка мису відокремлена валом висотою 1,50–2 м та ровом глибиною 1,50 м і шириною 8 м. У рові б’ють джерела з-під вапнякових відкладів. Вал насипаний по краю площадки укріплення з північного заходу, півночі та південного сходу, площадка підпрямокутної форми 80х120 м. Південна її ділянка вирівняна бульдозером. Поверхня укріплення вкрита густою лісовою рослинністю. Біля північного кута у яру, з-під кам’яних брил витікає велике джерело, яке до наших днів вважається священним. Місцеві православні віруючі встановили біля нього металеву ікону. Біля джерела лежить кам’яна брила, на поверхні якої викарбувані якісь знаки. Територія городища простежується за межами валу; на плато та на його схилі знайдено дрібні фрагменти
гончарного посуду Х–ХІІІ ст., грудки випаленої глини.
У Деражнянському районі обстежено два городища раннього залізного віку, два вали, поселення черняхівської культури, дві курганні групи
та два кургани.
Культурний шар та вал городища раннього залізного віку (пам’ятка)
біля с. Згарок значно зруйновані колгоспними фермами. Біля нього виявлено два земляні вали (об’єкт), які простягнулися майже паралельно по
краю плато в бік заплави струмка (рис. 4). Довжина валу № 1–615 м, валу
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Рис. 4. Схемплан городища VІІ–V ст. до н.е. і вали земляні № 1, 2.
с. Згарок Деражнянського району.

Рис. 5. Схемплан городища раннього залізного віку,
с. Загінці Деражнянського району.
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№ 2–345 м, висота 2–1,50 м; рови не простежуються. За зовнішнім виглядом вали можна віднести до пізнього середньовіччя.
Місцезнаходження городища (об’єкт) біля с. Загінці встановлено за допомогою лісника І.М. Чубатого і сільського голови В.В. Катеринчука. Воно
згадується у Довіднику »Археологічна спадщина Хмельницької області [5,
с. 55.]. Знаходиться на відстані 1,5 км від західної околиці села і розташоване на плато (висота 367), обмеженому з півночі і заходу ярами з обривистими схилами та болотистою заплавою струмка. Основне укріплення (дитинець) 112х170 м займає найвищу ділянку плато і захищене підковоподібним у плані валом висотою 1,50–2 м та ровом глибиною 0,70–1 м, які двома кінцями виходять до урвища яру, що з північного боку городища (рис.
5). На пологому схилі плато з півдня та сходу насипаний ще один вал висотою 2–3 м і довжиною 250 м та викопаний рів глибиною 1,50 м. Із заходу
схили городища ескарповані. З півночі на південь городище простягнулося на 220 м, а із заходу на схід – на 240 м. У відслоненнях ґрунту на городищі знайдено дрібні фрагменти ліпного посуду, котрий за технологією виробництва можна віднести до раннього залізного віку.

Рис. 6. Схемплан поселення трипільської культури,
с. Загінці Деражнянського району.
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На відстані 2,5 км від південно-західної околиці с. Загінці, на високому
(20 м) плато 500х180 м, в ур. Городище виявлене поселення трипільської
культури, обмежене з півдня і півночі глибокими ярами, а із заходу долиною пересохлого струмка (рис. 6). На поверхні розораного ґрунту помітна велика кількість дрібних фрагментів ліпного посуду, крем’яні вироби
та грудки випаленої глини. Територія поселення розорюється з 80-х років ХХ ст., а глибока оранка здійснювалася у 1992–1993 років.
У Новоушицькому районі обстежено дві групи курганів і залишки курганного могильника. Два кургани біля с. Антонівка, що знаходяться на
двох плато, розділених улоговиною, і розташовані на відстані 0,8 км один
від одного, вважаються однією пам’яткою. Встановлено місце розташування групи з чотирьох курганів, два з яких згадуються Є. Сіцінським
[12, с. 298]. Вони розташовані на прямокутному у плані полі, обмеженому по периметру лісосмугами та дорогами, на інтервалах 50–120 м. Кургани зруйновані розкопками, залишилися лише підошви насипів 35–58 м
в діаметрі, з прямокутними ямами посередині 10 х 8–18 х 6 м. Враховуючи висоту дерев і кущів, що виросли у ямах, можна зробити висновок, що
вони зруйновані 10 років тому.
Обстежено курганний могильник на східній околиці с. Тимків в ур.
Брусся. Ще кілька десятків років тому тут було 13 насипів, нині простежуються п’ять (у паспорті пам’ятки – 13 курганів) висотою 0,50–1 м і 5–8
м у діаметрі. Споруджені, очевидно, в період Київської Русі. Хто і коли їх
розкопував, невідомо. З розповідей очевидців розкопок відомо, що, поховання в курганах були здійснені за обрядом трупопокладення.
У Славутському районі обстежено курган, місце розташування ґрунтового могильника черняхівської культури, поселення. Курган знаходиться на південно-східній околиці с. Крупець, поблизу залізничної колії. До його північного краю примикають будівлі сільської садиби, частково зруйнований схил насипу, поли підорюються. В центрі насипу знаходиться замулена яма. Мешканці села розповіли, що під час Великої Вітчизняної війни тут стояла німецька зенітна гармата. Курган насипаний,
ймовірно, у бронзовому віці.
Обстежено місце розташування могильника біля північно-західної
околиці с. Кутки (вул. Шкільна, ур. Бузина). Він розташований на підвищенні довжиною близько 100 м, серед болотистої заплави р. Корчик. У
найвищій ділянці помітні виходи базальтових порід. За свідченнями місцевих жителів та учасників археологічних розкопок могильника у 1953
році, розкопи були закладені на північно-східному схилі підвищення.
Всього розкопано три тілопальних поховання. Одне з них розкопав археолог Є.В. Махно у 1953 році [8, с. 54].
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Біля смт Нетішин обстежено ур. Буслів Горб на лівому березі р. Горинь, де значилося поселення бронзового віку та черняхівської культури
(Паспорт №1031). Поселення не виявлені, очевидно, вони зруйновані під
час спорудження гідротехнічного комплексу водосховища Хмельницької
АЕС. У траншеях та на поверхні відвалів піску знайдено фрагменти ліпного посуду бронзового віку та крем’яні відщепи.
На відстані одного кілометра від південно-східної околиці селища, в
ур. Козацькі могили, обстежено поселення скіфського періоду. Воно розташоване на пісковій дюні, на краю болотистої заплави правого берега
р. Горинь. У двох давніх шурфах, стінки яких осипалися, помічено дрібні
уламки ліпного посуду скіфського періоду. Територія поселення густо заросла деревами та кущами.
Спільно з працівниками Державного історико-культурного заповідника «Садиба Самчики» у с. Самчики Старокостянтинівського району на
північний захід від заповідника, на лівому березі р. Случ, обстежено чотири археологічних об’єкти, виявлені С. Демидко у 1999 році [12, с. 219]
і дві пам’ятки археології – курганний могильник та групу курганів. Давньоруське поселення на березі річки біля поміщицького палацу заповідника значно зруйноване земляними роботами.
На поселенні черняхівської культури, що знаходиться на відстані 0,5 км
від заповідника і розташоване на мисі берега річки, ліс вирубаний, поверхня
розорюється і частково забудована. На поверхні ґрунту помітні дрібні фрагменти гончарного посуду черняхівської культури. На поселенні трипільської культури, що розташоване на мисі високого берега річки за 1,5 км від
заповідника, ліс також вирубаний, територія засіяна модриною. На поверхні ґрунту помітні дрібні фрагменти ліпного посуду трипільської культури.
Обстежено курганний могильник, що знаходиться на відстані 2,3 км
від заповідника, на плато, за 0,8 км від обриву високого берега річки. У
складі могильника – 40 насипів висотою 0,50–1 м та в середньому 5–8 м у
діаметрі. За розмірами курганів їх можна віднести до ранньослов’янськодавньоруської культур.
Група з трьох курганів, ймовірно, бронзового віку розташована на відстані 300 м на південний схід від курганного могильника в ур. Біля Чорного лісу. Діаметр насипів курганної групи 20–25 м, висота – 1,50–2 м. На
південному схилі кургану №1 – дві ями 1,50 х 1,70 м, 2,50 х 1,20 м, глибиною 1 м. Поверхня курганів та могильника густо вкрита лісовою рослинністю і погано простежується.
У Старосинявському районі обстежено городище ХІІ–ХІІІ ст., яке знаходиться за 2 км від південно-східної околиці с. Теліженці. Воно розташоване на високому, з пологими схилами, мисі правого берега р. Іква,
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Рис. 7. Схемплан городища ХІІ–ХІІІ ст.
с. Теліженці Старосинявського району.
Відстань від городища до села без масштабу близько 200 м.
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в ур. Вали. Дитинець городища 110 х 100 м займає північний відрізок
мису. Він захищений трьома рядами підковоподібних у плані валів і ровів, які виходять до русла річки (рис. 7). Збереженість дитинця хороша,
але сліди земляних робіт помітні на його території та біля південногосхідної ділянки зовнішнього валу. Перекопані також південно-західні
кінці валів і ровів біля русла річки. Межі території посаду не визначені, його поверхня розорюється. Розкопки на дитинці проводив археолог
В.І. Якубовський у 1974–1975 рр. Відкрито житла та весь набір знарядь,
зброї, ювелірних виробів того часу, зерна злаків [13, с. 378–379. 14, c.
412.]. Кістяки людей на городищі та сліди великої пожежі свідчать про
те, що воно було спалене, як і інші міста Болохівської землі, можливо,
військом Данила Галицького у 1241 та 1256 рр. [7, с. 399, 416]. На думку І.С. Винокура і В.І. Якубовського, городище є залишками літописного
міста Городець [4, с. 9–10].
У Теофіпольському районі встановлено місця розташування та обстежено кургани у восьми пунктах. Повністю розорані два кургани біля с. Борщівка та чотири біля с. Ульянове. Не знайдений курган, що згадується в археологічній літературі початку ХХ ст. в околицях с. Малі Жеребки, очевидно, давно зруйнований. Поверхня поселення трипільської культури біля південної
околиці с. Вовківці, на мисі з високими та крутими схилами, між правим берегом р. Полква і лівим берегом р. Улияна розорюється, на поверхні помітні
дрібні фрагменти ліпного посуду трипільської культури, крем’яні вироби та
грудки випаленої глини. Біля південно-західного схилу мису стоїть курган
15х19 м висотою 2 м. Його насип підорюється і дещо зруйнований земляними роботами. Південно-західний схил зруйнований на ширину 1,50 м, на поверхні помітні уламки ліпного посуду та черепної кришки людини. На кургані стояв кам’яний хрест, який тепер лежить на насипі.
У Хмельницькому районі обстежено два кургани. Один знаходиться
на північній околиці м. Хмельницький, розташований на плато в мікрорайоні міста Заріччя. Працівникам обласного відділу охорони пам’яток
надано рекомендації стосовно визначення меж і охоронної зони об’єкта.
Обстежено щойно виявлений курган, що знаходиться на відстані 2 км
від східної околиці с. Стуфчинці, у лісі. Він розташований на плато, з південного боку дороги Стуфчинці–Шпичинці. Насип кургану висотою 0,80
м, діаметр – 13х15 м. Відноситься приблизно до ІІ–І тис. до н.е.
У Чемеровецькому районі обстежено 22 археологічних об’єкти, в тому
числі 11 пам’яток, 11 об’єктів, з яких сім щойно виявлені. Біля східної околиці с. Карачківці обстежено два давньоруських городища. Вони розташовані, подібно до фортеці м. Кам’янець-Подільського, на мисах в петлях
русла-каньйону р. Смотрич, що нагадують форму латинської літери «S».
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Рис. 8. Схемплан городища VІІ–V ст. до н.е., ХІІ–ХІІІ ст.
Карачківці І, с. Карачківці Чемеровецького району.
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Вузький перешийок, через який мис сполучався з корінним берегом річки, був перегороджений валом і ровом. З усіх сторін городище надійно
захищене глибоким каньйоном з кам’яними прямовисними стінами висотою 10–15 м. Городище Карачківці І, яке в обліковій документації значиться як «Насипні вали ХV–ХVІ ст.», знаходиться на лівому березі річки
(рис. 8). Зі сходу городища насипано дуговидний у плані вал висотою 10
м і викопано рів глибиною 3 м і шириною до 10 м. На захід від валу на інтервалах 20–40 м насипано ще два вали висотою 2–1,50 м, з дещо замуленими ровами глибиною 1 м. Між другим і третім валами знаходиться малий вал висотою 0,70–1 м. Він характерний для городищ раннього залізного віку. Вали одним кінцем виходять до каньйону річки, а другим до сучасного крутого схилу корінного її берега. Площа укріплення городища
200х100 м, розорюється. Поверхня посаду за межами укріплення також
розорюється і зайнята сільськими садибами.
Територія посаду за останнім західним валом зайнята сільськими будівлями. На розораній поверхні городища помітні дрібні фрагменти ліпного посуду раннього залізного віку та гончарного посуду Київської Русі
ХІІ–ХІІІ ст., грудки випаленої глини, кістки тварин.
Друге городище ХІ–ХІІ ст. Карачківці ІІ знаходиться на мисі правого берега, у петлі русла річки, на відстані 0,4 км від городища Карачківці І. Його територія має видовжену овальну форму 300х150 м, тимчасово не розорюється (рис. 9). У паспорті пам’ятки городище датується Х–ХІV ст., а в його описанні зазначено: »археологічний матеріал датується ХІ–ХІІ ст.»
Стародавня частина с. Черче знаходиться на мисі в петлі правого берега р. Смотрич, а перешийок, який сполучає мис з корінним берегом річки, був перегороджений валом і ровом, які нині повністю зруйновані. На
розораних ділянках ґрунту території села знайдено фрагменти пізньосередньовічного гончарного посуду. Два невеличких земляних укріплення,
які у паспорті значаться як городища, знаходяться біля південної околиці села на лівому березі річки, біля підніжжя мисоподібної висоти на відстані 130 м одне від одного (рис. 10).
Укріплення Черче І розташоване на краю скелястого урвища на відстані 25–30 м від сучасного русла річки, зі сходу його обмежує глибокий
яр. У плані укріплення еліпсовидне. З півдня захищене валом довжиною
40 м і висотою 1,50 м та нині замуленим ровом, який простежується на
глибину до 0,50–0,70 м. Вал і рів у формі дуги своїми кінцями виходять
до урвища каньйону та яру. Довжина площадки укріплення вздовж урвища 35 м, а ширина – 13 м. Очевидно, значна частина його території була
зруйнована під час добування каменю.
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Рис. 9. Схемплан городища ХІІ–ХІІІ ст. Карачківці ІІ,
с. Карачківці Чемеровецького району.
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Укріплення Черче ІІ розташоване на захід від Черче І, нижче урвища,
на відстані 20 м від русла річки. З півдня воно також захищене дуговидним у плані валом 0,50–0,70 м висотою, 83 м завдовжки. Біля нього помітний замулений рів. Із заходу на схід довжина площадки 80 м, ширина 20 м. Територія обох укріплень та навколишня поверхня густо заросла лісом.
Між укріпленнями знаходиться курган куполоподібної форми – 4 м в
діаметрі, 1,40 м висотою (рис. 10). Відноситься, очевидно, до слов’яноруського періоду. На городища та курган облікової документації немає,
датування не відоме.
Городище з матеріалами трипільської культури, гальштатського періоду та черняхівської культури виявлено біля східної околиці с. Кугаївці. Воно розташоване на плато великого мису між двома ярами на лівому
березі р. Жванчик (ліва притока р. Дністер). Західний та північний схили
мису обривисті, 10–15 м заввишки, південний більш пологий. Укріплення городища займає західний кінець мису, від поля відокремлене валом
Г-подібної форми заввишки 1,50–2 м та ровом завширшки 6 м і 1 м глибиною (рис. 11). Одним кінцем вал і рів виходять до північного яру, а на
півдні під прямим кутом повертають до західного крутого схилу, захищаючи об’єкт з півдня, де схил плато пологий. Північний кінець валу, біля
яру, розкопаний для проходу худоби, тут же знаходиться велике джерело
води. Паралельно до східного схилу валу та рову насипаний вал висотою
0,40 м і шириною 0,60 м. На південному відрізку валу викопана траншея,
у викидах ґрунту з якої знайдено фрагменти ліпного посуду трипільської
культури, а в стінці траншеї, на глибині 0,30 м від сучасної поверхні –
грудки випаленої глини та фрагменти товстостінного посуду кінця бронзового – початку раннього залізного віку. Знайдено також вінця гончарної миски черняхівської культури. На схід від укріплення між двома ярами простягнулося рівне плато довжиною близько 300 м. Поверхня плато
тимчасово не розорюється. Очевидно, тут знаходиться посад городища.
За інформацією сільського голови с. Жабинці обстежено три об’єкти:
поселення раннього залізного віку та черняхівської культури, курганну
групу з трьох насипів, два з яких розорані і ледь помітні на поверхні, та
поселення трипільської культури в ур. Збрижське поле. Поселення розташоване біля західної околиці села на плато високого та крутого лівого
берега р. Збруч поблизу греблі ГЕС (рис. 12). Північно-західна ділянка території поселення зруйнована кам’яним кар’єром (нині не діючий), у відслоненнях ґрунту помітні фрагменти ліпної кераміки та крем’яні вироби трипільської культури, грудки випаленої глини. На розораній поверхні плато, на схід від кар’єру, артефакти не виявлено.
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Рис. 10. Схем-план розташування городищ І, ІІ та кургану ІІІ,
с. Черче Чемеровецького району.

Рис. 11. Схемплан городища трипільської культури,
раннього залізного віку, черняхівської культури,
с. Кугаївці Чемеровецького району. Вал без масштабу.
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Рис. 12. Схемплан городища трипільської культури, с. Жабинці
Чемеровецького району.
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Рис. 13. Схемплан городища раннього залізного віку, с. Городнявка
Шепетівського району. Михальчишин І.Р., Маярчак С.П., 2010, 2011.

Рис. 14. Схемплан городища раннього залізного віку,
с. Іванківці Ярмолинецького району.
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На відстані 650 м від східної околиці с. Летава, за 350 м на північ від
шосе Летава–Зарічанка та 250 м на південь від ЛЕП, на плато (висота 279
м) виявлено курган приблизно ІІ–І тис. до н.е., висотою 1,50 м і 35 м у діаметрі. Поверхня насипу кургану розорюється.
У Шепетівському районі обстежено сім пам’яток археології та два нововиявлені об’єкти. Площадка та західний схил давньоруського городища ХІ–
ХІІІ ст. у с. Гриців щільно зайняті похованнями місцевого кладовища, очевидно, що культурний шар там вже не зберігся. Посад зайнятий сільськими будівлями та присадибними земельними ділянками. Оборонні споруди
на городищі не простежуються, лише з боку посаду помітні залишки рову.
Територія виявленого у 2010 році городища раннього залізного віку в
болотистій місцевості на відстані одного кілометра від південної околиці
с. Городнявка обстежено лише частково за браком часу та внаслідок того,
що територія об’єкта густо заросла лісом і погано простежується. Детально обстежене лише центральне укріплення та східні й західні відрізки чотирьох оборонних валів і ровів [10, с. 413–415]. У 2011 році його частково
обстежив хмельницький археолог С.П. Маярчак (рис. 13). За даними обстеження, городище попередньо відноситься до милоградської культури
VІ–ІІІ ст. до н.е. [10, с. 414–415].
У Ярмолинецькому районі обстежено шість пам’яток археології та чотири об’єкти. Серед них інтерес представляє городище раннього залізного віку біля с. Іванківці. Воно мало досліджене, у паспорті немає плану та фото городища. Знаходиться на відстані 400 м від південно-східної
околиці села в ур. Городище, на правому березі струмка (права притока
р. Вовк). У паспорті помилково зазначено, що пам’ятка розташована на
правому березі р. Вовк, русло якої проходить за 2,7 км на північ від городища. Городище розташоване на мисі з надзвичайно крутими схилами,
лише північний схил трохи пологий. Його площадка (близько 600х400 м)
захищена з півночі і півдня валами та ровами (рис. 14). Фрагменти валу
помітні біля західного та східного схилів. Східний схил переважно ескарпований. З півночі через городище прокладена лісова дорога. Поверхня
його густо вкрита лісовою рослинністю.
Обстежено територію мису 600х200 м на лівому березі р. Вовчок та
правому березі струмка в ур. Єврейське містечко біля с. Шкарівка. Схили мису круті та обривисті, і з’єднується він з корінним берегом річки
вузьким перешийком. Поверхня сильно перекопана та забудована сільськими будівлями, проводиться будівництво великих споруд. У відслоненнях ґрунту будівельних котлованів, на глибині 0,50–1 м виявлено
фрагменти кераміки ХІХ–ХХ ст. Культурний шар та артефакти давньоруського періоду не виявлено. З розповідей місцевих жителів відомо,
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що на мисі було єврейське торгово-ремісниче містечко, територія була
густо забудована.
Перевірено стан збереженості археологічного об’єкта біля с. Савинці,
що у паспорті називається городищем ХІІ–ХІІІ ст. На його поверхні зібрана невелика кількість дрібних фрагментів давньоруського посуду, відзначено наявність залишків оборонного валу та рову біля південного схилу.
Нами встановлено, що об’єкт знаходиться на відстані 300 м від
південно-західної околиці села, в ур. Городище, або Городисько, за 0,5 км
на захід від висоти 366. Він розташований на мисі з крутими схилами лівого берега струмка (права притока р. Студениця). Із заходу і сходу мис
обмежений двома глибокими ярами. Західний називається «Янків яр».
Площадка його – 250х70–100 м поступово підвищується на схід. Біля її
південного краю бульдозером знято шар ґрунту, на поверхні якого помітні фрагменти давньоруського посуду ХІІ–ХІІІ ст. та дрібні грудки випаленої глини. Вали і рови не простежуються. Можливо, від поля, між двома ярами, мис був захищений валом і ровом, які тепер не простежуються.
Поверхня його тимчасово не розорюється.
Інвентаризація пам’яток місцевого значення та об’єктів проводилася щороку в окремих районах області спільно з науковими співробітниками обласного відділу охорони культурної спадщини. Активну участь в
цій справі брав археолог С.П. Маярчак. Обстежено 111 стародавніх поселень та городищ, курганів, відзначено також місця зруйнованих курганів, звірено розташування пам’яток і об’єктів з їх планами в обліковій документації, складено схематичні плани деяких пам’яток та щойно виявлених об’єктів. Встановлено наявність, стан збереженості об’єктів археології, відомих з літератури кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., не взяті на державний облік. Отримано нові дані про розташування, територію, стан збереженості деяких відомих пам’яток і об’єктів. У процесі досліджень виявлено матеріали, на підставі яких внесено корективи в їх типологічну, хронологічну та культурну приналежність. Зроблено фотофіксацію давніх городищ, поселень та курганів і складових їхньої території.
Матеріали інвентаризації використані для визначення меж, охоронних
зон, паспортизації пам’яток археології, взяття на облік щойно виявлених
об’єктів.
На основі наших польових досліджень внесено зміни до переліку
пам’яток та об’єктів археології.
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В статье приведены результаты инвентаризации памятников археологии. Инвентаризация проводилась в 13 районах области. В ходе обследований получены материалы, на основании которых можно внести
коррективы в типологическую, хронологическую, культурную принадлежность и размеры территории некоторых памятников. Также были
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выявлены и обследованы объекты, не находящиеся на государственном
учете.
The article presents the results of the inventory of archaeological heritage in
13 districts. The inventory was conducted in 13 districts. During surveys received
materials on which to make adjustments to the typological, chronological,
cultural identity and size of the several attractions. Also been identified and
examined the objects that are not on the state account.
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Ю.Е. Овчинников

КИТАЇВСЬКЕ ГОРОДИЩЕ
НА ПІВДЕННІЙ ОКОЛИЦІ КИЄВА1
Стаття присвячена вивченню та реконструкції земляних укріплень
Китаївського городища (літописного Пересічина) – унікальної пам’ятки
давньоруської фортифікації, що входила до складу південного поясу оборони Давнього Києва. Вперше аналізується складна система земляних укріплень городища, яка знаходить аналогії серед пам’яток оборонного зодчества Західної Русі.
Організація оборони Давнього Києва належить до кола надзвичайно
важливих питань давньоруської археології. Археологічні матеріали дозволяють віднести початок існування укріплених городищ Києва до VI–
VIII ст. Вже у ІХ–Х ст. поселення і городища складають єдине місто і займають значну територію. Потужні укріплення на Старокиївській горі,
тау зване «Верхнє місто», розширювалися поступово, утворивши в ХІ ст.
складну потужну фортецю з укріпленими міськими посадами 2. Суттєву
роль в обороні міста відігравали приміські села і слободи, заміські монастирі, князівські двори, городища-фортеці. В обов’язки цих пунктів входило відбиття першого удару, контроль сухопутних та водних шляхів 3.
Особливе місце у загальній системі оборони Києва займало Китаївське городище – літописний Пересічин, розташований південніше гирла
Либеді. Городище було безпосередньо пов’язане з Либідсько-Сирецьким
оборонним поясом4 і прикривало підходи до Києва з півдня (рис. 1/7).
Китаївське городище є чи не єдиним збереженим серед давньокиївських укріплень. Плани цієї унікальної пам’ятки або мають істотні недоліки, або досить схематичні. Археологічні розкопки городища проводилися на відносно невеликій площі, а їх результати недостатньо широко
висвітлені у науковій літературі. Головне ж та, що дотепер невирішеною
є проблема цілісного сприйняття Китаївського городища як археологічної пам’ятки, відсутня фіксація його складних за будовою оборонних споруд, не з’ясовано остаточно призначення та хронологія тощо. Саме цим
питанням і присвячена ця стаття.
Стаття Ю.Е. Овчинникова публікується за рекомендацією журі Київсього міського конкурсу наукових
робіт Малої Академії Наук як одне з кращих учнівських досліджень 2012 р. На момент захисту роботи її
автор – учень 11 класу Українського коледжу ім. В.О. Сухомлинського у м. Києві. Науковий керівник роботи – к.і.н. Е.В. Овчинников, педагогічний керівник – О.М. Кухарська.
2
Толочко П.П. Історична топографія стародавнього Києва.– К.: Наукова думка, 1972.
3
Мовчан І.І. Давньокиївська околиця.– К.: Наукова думка, 1993. – С. 162–163.
4
Там само. – С. 125–137.
1
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КИТАЇВСЬКИЙ АРХЕОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС.
Китаїв5 – місцевість на південній околиці Києва (Голосіївський район),
що розташована між Багриновою горою, Корчуватим і Мишоловкою, за
12 км південніше Старокиївської гори. До Китаївського археологічного
комплексу входять залишки городища, трьох курганних груп, укріпленого поселення та пізньосередньовічних печерних споруд (рис. 2).
Курганний могильник (рис. 2/2) вперше досліджувався у 1874 р. Д.Я.
Самоквасовим. Пізніше на ньому працювали В.М. Науменко, В.В. Хвойка
та В.О. Городцов (1899), О.Д. Ертель (1911–1914 pp.)6. У 1961 і 1963 рр. А.І.
Кубишев та В.І. Бідзіля розкопали два кургани, а у 1973, 1984, 1987–1988
рр. І.І. Мовчаном досліджено ще 13 курганів7. Останні розкопки двох курганів здійснювалися в серпні 1998 р. Старокиївською експедицією ІА
НАН України8.
Виникнення Китаївського могильника слід відносити до другої половини X ст., можливо, за часів Володимира Святославича 9.
Давньоруське селище (рис. 2/3) знаходиться на протилежному від
городища і могильника березі струмка, де він робить вигин, утворюючи
мис. Струмок, який раніше впадав у Дніпро, зараз перетворено на ланцюг
ставків, вздовж якого залишки давньоруського селища помітні більш як
на 1 км.
У 1960–70-х роках тут закладено розвідкові шурфи, що дали можливість визначити наявність культурного шару давньоруського часу 10. Перше житло X–XI ст. на селищі виявлено у 1947 р. у зрізі біля дороги по вулиці Китаївській11. У 1987–1988 рр. Києво-окольний загін Київської експедиції провів тут значні археологічні дослідження 12.
Печерні лабіринти також входять до складу Китаївського археологічного комплексу. Печери під городищем були відкриті у 1858 р 13. Вони
досліджувалися у 1993–94 рр. співробітниками відділу «Київ підземний»
Назва місцевості походить або від тюркського слова «китай» — укріплення, фортеця (мається на увазі городище), або від давнього імені Китай (може походити від давньослов’янського слова «кита» –
«зв’язаний в пучок»). Легенда, відома з 2-ї пол. XVIII ст., твердить, що на городищі мав свій двір Андрій
Боголюбський. Легенда, очевидно, виникла завдяки підробленій у XVI ст. грамоті — єдиному документі, де вказується, що другим (нехристиянським) іменем князя було Китай (http://uk.wikipedia.org/wiki/
Китаїв).
6
Мовчан І.І. – С. 13.
7
Там само. – С. 149–158.
8
Мовчан І.І., Климовський С.І. Дослідження Китаївського городища та могильника // Археологічні відкриття в Україні. 1998–1999 рр. – К., 1999. – С. 31–32.
9
Мовчан І.І. Там само. – С. 157
10
Кубишев А.І. Стародавній Китаїв // Археологія. – 1964 – Т. 17. С. 43–55; Мовчан І.І. Давньокиївська околиця. – К.: Наукова думка, 1993. – С. 140.
11
Лінка Н.В. Роботи експедиції «Великий Київ» за 1947 р. // Археологічні пам’ятки УРСР. – Т. ІІІ. –
1952. – С. 50.
12
Мовчан І.І. Там само. – С. 140–148.
13
Мовчан І.І. Так само. – С. 159.
5
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Музею історії Києва14. За результатами досліджень ці підземні споруди
визначено як пізньосередньовічний печерний монастир. Нині печери
упорядковані, тут освячено храм св. Досифія (рис. 2/4).
Другий печерний лабіринт, який знаходиться приблизно за кілометр
на південний захід від городища, досліджувався у 1912 р. О.Д. Ертелем
(рис. 2/5). Ці підземелля слід датувати XVII ст.15
Китаївське городище розташоване на високому правому березі Дніпра, по краю надзаплавної тераси якого, найвірогідніше, проходив давній
шлях від Києва на південь. Городище знаходиться на пануючій височині і
відокремлене від селища струмком, який сьогодні являє каскад штучних
водоймищ (рис. 2/1).
Залишки укріплень городища неодноразово фіксувалися у 1914, 1947,
1961, 1973 рр. Вважалося, що за розмірами дитинця і посаду його можна
віднести до значних для свого часу міських утворень. М.О. Максимович та
В.Б. Антонович ототожнювали Китаївське городище з давньоруським літописним містом Пересічин16.
Археологічно територія городища досліджувалася Н.В. Лінкою у 1947
р. Тоді під час шурфування нею була знайдена кераміка VIII ст. та давньоруського часу, що дозволило дослідниці датувати його VIII–ХІІІ ст. і класифікувати городище як міський дитинець, аналогічний київському 17.
У 1998 р. Старокиївською експедицією Інституту археології НАН України вперше проведено масштабні дослідження на майданчиках №1–3 Китаївського городища (рис. 3). Загальна розкрита площа на майданчиках
1 і 2, які є найбільш зручними для заселення, перевищила 70 м2. За отриманими даними територія Китаївського городища була заселена ще за
доби середньої бронзи. Пізніше тут деякий час існувало поселення зарубинецької культури, а у VІІІ–ХІІІ ст. городище функціонувало як сторожова фортеця18.

ФОРТИФІКАЦІЙНІ СПОРУДИ КИТАЇВСЬКОГО ГОРОДИЩА.
За структурою укріплень Китаївське городище належить до типу
«складно-мисових городищ» (за П.О. Раппопортом) і об’єднує п’ять укріплених майданчиків. Його територія дуже своєрідна, розчленована балБобровський Т.А. Китаївські печери // Звід пам’яток історії та культури України. Київ. – Кн. 1. – Ч. 1. – К.:
Українська енциклопедія, 1999. – С. 467.
15
Мовчан І.І. Там само. – С. 158–159.
16
Кучера М.П. Поселения Среднего Поднепровья // Древнерусские поселения Среднего Поднепровья (археологическая карта). – К.: Наукова думка, 1984. – С. 23; Толочко П.П. Киев и Киевская земля в эпоху феодальной раздробленности ХII–ХIIІ веков. – К.: Наукова думка, 1980. – С. 140; Махновець Л.Є. Київський
литопис. – К., 1984. – С. 106.
17
Лінка Н.В. Роботи експедиції «Великий Київ» за 1947 р. // Археологічні пам’ятки УРСР. – Т. ІІІ. – К.,
1952. – С. 30, 47, 49.
18
Мовчан І.І., Климовський С.І. Там само. – С. 32.
14
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ками, ярами, штучними валами та ровами. Схили мису в деяких місцях
мають чіткі сліди ескарпування (рис. 4).
Перша частина («дитинець») (0,27 га) займає південно-західну частину підвищеного майданчика на вершині мису. По краях першого укріплення збереглися залишки невеликого валу, а схили мису мають сліди
ескарпування. Характерною деталлю напівкільцевого у плані валу є майже прямий кут, який повторюється і в невеличкому рові, що підсилює вал
іззовні (рис. 4/1).
Друга частина городища (0,29 га) примикала до першої з півдня й
відокремлена від неї валом та ровом. З напільного південного боку захищена широким і високим валом, насипаним на місці природного підвищення. По його східному краї простежуються залишки невеликого насипу (рис. 4/2).
Третя частина (1,5 га) примикала до перших двох з північного сходу і займала найбільш похилий схил мису. На її території нами зафіксовані дві додаткові лінії валів і ровів поганої збереженості, але з характерними ознаками – вони розташовані фронтально до найнижчого майданчика між зовнішніми потужними валами (рис. 4/3; 5). У нижній лінії укріплень повторена характерна деталь валу першого майданчика – «дитинця» – прямий кут.
В’їзд на городище знаходився з північного боку цієї його частини. Добре простежується западина між зовнішніми потужними валами. Шлях
до верхніх (1-ї та 2-ї) частин городища йшов від входу ліворуч, поміж
двох фронтальних оборонних ліній 3-ї частини, далі – під кутом повертав
праворуч на гору (рис. 6).
Всі три частини оточено двома досить потужними валами, що проходять нижче, по краю мису (рис. 4). Подвійну лінію зовнішніх валів добре
видно на плані з монографії І.І. Мовчана, хоча в описах ця важлива деталь
не відзначена19. Відсутня подвійна лінія зовнішніх валів і на досить схематичному плані, наданому пізніше С.І. Климовським20.
Четверта (0,05 га) і п’ята (0,11 га), на нашу думку, могли бути облаштовані як бойові площадки для бічного прострілювання схилів ярів та
ровів (рис. 4/4, 4/5). На це вказують розташовані над східними схилами
мису пласкі заокруглені майданчики на кожній з цих частин городища.
Отже, з напільного (південного) боку доступ на городище був неможливий – цьому заважали глибокі природні яри та щільна система оборонних споруд.
Слід зазначити, що при будівництві в’їзного брами та прилеглої до неї
місцевості – найбільш вразливої ділянки городища, – було використано та19
20

Мовчан І.І. Там само. – С. 138–139, рис. 46.
Мовчан І.І., Климовський С.І. Там само. – С.31.
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кий оборонний прийом як «захаб». На подібне припущення нас наштовхнув
схематичний план С.І. Климовського, де виступаючий в напрямку поля від
основної оборонної лінії відрізок валу пунктирно з’єднується із винесеним
за межі городища валом21. Таким чином перед воротами утворювався замкнений майданчик, який добре прострілювався з усіх боків (рис. 4/3).
Отже, система фортифікації Китаївського городища значною мірою
відповідає топографічним умовам. Природна стрімкість схилів, панівне
положення узвишшя над оточуючою територією, а також штучні укріплення робили його неприступною фортецею. Це було вже відзначено
дослідниками22. Наші обстеження городища та вивчення існуючих планів додали декілька важливих елементів фортифікації, які робили перешкоди неподоланними навіть у найбільш вразливих його частинах, зокрема на в’їзді.

АНАЛОГІЇ ДЛЯ УКРІПЛЕНЬ КИТАЇВСЬКОГО ГОРОДИЩА.
За даними розкопок 1998 року була висунута версія, що у VІІІ–ХІІІ ст.
городище функціонувало як сторожова фортеця-сховище23. Б.О. Тимощуком встановлені археологічні ознаки городищ-сховищ за даними досліджень 37 городищ у Чернівецькій області24. За цими ознаками до цієї категорії пам’яток цілком можна віднести й городище у Китаєві, вважає С.І.
Климовський25.
Час виникнення та існування Китаївського городища – VIII–Х ст. – цілком узгоджується з появою аналогічних городищ на Буковині. Слід також зазначити, що розташоване нижче нього на виступі плато поселення
також з’являється у VIII ст.26 Отже, описане городище могло відігравати
функцію городища-сховища для цього та інших сусідніх поселень. Воно
має відповідне топографічне положення, на ньому відсутній культурний
шар та забудова, властиві дитинцям міст Давньої Русі27.
Разом зі спільними рисами, притаманними городищам-сховищам, Китаївське мало й певні відмінності у порівнянні зі своїми буковинськими
аналогами. Конструкції укріплень у Китаєві значно потужніші. Натомість
прямокутність фронтальної лінії оборони, поєднана з округлістю загального плану укріплень третьої частини Китаївського городища, є характерною для городищ «волинського типу». До речі, на Волині існувало таЦя ділянка на плані О.Д. Ертеля з монографії І.І. Мовчана показана неправильно.
Мовчан І.І. Там само. – С.137.
Климовський С.І. Городище-сховище у київському Китаєві // Стародавній Іскоростень і слов’янські гради VIII–X ст. (Збірка наукових праць). – К., 2004.
24
Тимощук Б.А. Археологические признаки восточнославянских городищ-убежищ // КСИА. – 1985. – Вып.
195. – С. 15. Тимощук Б.А. Восточнославянская община VI–X вв. – М., 1990. – С. 20.
25
Климовський С.І. Там само.
26
Мовчан І.І. Там само. – С. 140.
27
Климовський С.І. Там само.
21
22
23
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кож досить багато складних мисових і великих городищ з кількома оборонними лініями давньоруського часу28.
Близькими Китаївському городищу можна вважати також оборонні
споруди Болохівської землі, де склалася особлива група укріплень. Ця територія в ХІІ ст. тяжіла не до Волинського, а до Київського князівства, однак у ХІІІ ст. вона була тісно пов’язана з Волинню. Тут у другій половині
ХІІ – першій половині ХІІІ ст. існували укріплення подібні Китаївському,
тобто складніші за будовою, ніж в інших районах Руської землі, з трьома
і більше лініями валів та ровів29.
Отже, є підстави вважати, що будівництво Китаївської цитаделі здійснювалося за участі вихідців із західно-руських земель та відбувалося
поступово. За П.О. Раппопортом напівострівне, мисове розташування городищ з укріпленнями лише з напільного боку характерне для періоду
VIII–Х ст. Це збігається з останнім датуванням початку формування Китаївського городища за матеріалами розкопок 1998 року. Але спорудження земляних укріплень, що складалися з кількох паралельних ліній валів
і ровів, з’являється лише на рубежі Х–ХІ ст.
У плануванні Китаївського городища відчутно також ще один тип планування, яке з’являється не раніше другої половини ХІ ст. – надання укріпленню більш-менш правильної округлої або напівокруглої форми. Прагнення до такого планування укріплень спостерігається у ХІІ–ХІІІ ст., – навіть у фортецях, розташованих в умовах складного гірського рельєфу30.
На нашу думку, саме потужна та ідеально спланована система земляних
валів у поєднанні з природними перепонами робила Китаївське городище непохитною цитаделлю. Для посилення цих перешкод достатньо було
звести по валах лінії частоколу, а у відповідних місцях зробити бойові площадки для стрільців (рис. 9). Найбільшого захисту потребував вхід. Ймовірно, що тут було збудовано потужні дерев’яні ворота з баштою, реконструкції яких зроблені для інших давньоруських фортець. Додаткове укріплення вхідної частини – «захаб» прикриває ворота з боку Дніпра.

КИТАЇВСЬКЕ ГОРОДИЩЕ У СИСТЕМІ ОБОРОНИ
ДАВНЬОГО КИЄВА.
В обороні Давнього Києва особливу увагу приділяли найнебезпечнішому південному напрямку, звідки найчастіше здійснювали свої набіги
кочівники. Фортеця Пересічин (комплекс Китаївського городища) розтаРаппопорт П.А. Военное зодчество западнорусских земель Х–ХІV вв. – Л.: Наука, Ленингр. отд., 1967. –
(МИА / АН СССР. ИИМК; №140). – С. 51–57.
29
Там само. – С. 72–74.
30
Раппопорт П.А. Очерки по истории русского военного зодчества Х—ХІІІ вв. – М.– Л.: Наука, 1956. – (МИА
/ АН СССР. ИИМК; №52). – С. 20–65.
28
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шовувалася за 12 км південніше від історичного ядра Києва. В обов’язки
цього пункту, де постійно перебував гарнізон, входило відбиття першого удару, контроль сухопутних та водних шляхів, що зв’язували Київ з південними областями держави. На початку походів на південь тут могло
збиратися військо31.
Так, у літописній статті 1154 р. повідомляється, що київський князь
Ростислав разом зі Святославом, готуючись до спільного походу проти
половців, які загрожували Переяславу, концентрували свої дружини в Пересічині32. Наведений факт засвідчує значну роль цього військового центру як збірного пункту князівських дружин.
Останні дослідження змушують переглянути визначення Китаївського городища як міського утворення. Воно не перетворилося на феодальний замок або міський дитинець. Те, що еволюція городища не пішла у
вказаному напрямку, найбільш вірогідно обумовлювалося його топографічним положенням. На думку С.І. Климовського, мешканцями городища
були тільки військові змінної сторожі33. У новій історичній ситуації воно
перетворилося на одне з добре відомих у Середньому Подніпров’ї та Лівобережжі ХІ–ХІІІ ст. сторожових укріплень34.
Насамкінець слід зазначити, що у середньовічній військовій стратегії
були відомі особливості ведення бойових дій в гірській місцевості, де невелика кількість захисників може стримувати велике військо 35. На нашу
думку, саме на таку «гірську країну» було перетворено мис у Китаєві. За
тогочасними фортифікаційними стандартами на територіально обмеженій місцевості, якою є кінець мису, будівельники звели максимальну
кількість оборонних рубежів. Китаївське підвищення було перетворено
на складну систему потужних земляних валів, підсилених ескарпами, ровами та проходами між ними. Ця система могла бути повністю контрольованою навіть невеликим за кількістю гарнізоном.
Безперечно, додатковою перешкодою для ворога і прикриттям для
захисників служили дерев’яні стіни, а для стрільців ймовірно були влаштовані бойові майданчики, які, на жаль, не збереглися.
Вважається, що штурм стін давньоруських фортець застосовувався
досить рідко, тому необхідність у фланкуючому обстрілі була відсутня.
Проте у Китаївському городищі фланкуючий обстріл повинен був застосовуватися, наприклад, захисниками 4-ї і 5-ї його частин. Якщо не
вежі, то бойові майданчики для обстрілювання схилів мису в бік ДніМовчан І.І. Там само. – С. 159–160.
ПСРЛ: Летопись по Ипатовскому списку. – СПб., 1871. – Том II (издание 2). – С. 471.
Климовський С.І. Там само.
34
Моргунов Ю.Ю. Функциональное назначение пограничных городищ Юго-Восточной Руси // Археологические исследования на Полтавщине. – Полтава, 1990. – С. 108.
35
Люттвак Э.Н. Стратегия Византийской империи. – М., 2012. – С. 262–280.
31
32
33
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пра могли бути влаштовані на сплощених округлих виступах цих частин фортеці.
Отже, у Китаєвському городищі були застосовані всі відомі на той час
фортифікаційні прийоми, у тому числі такі специфічні, як «захаб». Будівництво й удосконалення городища охопило період з VІІІ до ХІІІ ст., а
участь у зведенні цієї цитаделі могли брати, на нашу думку, будівельники із західно-руських земель.

Мал. 1. Схема розміщення районів давньокиївської околиці:
1) Угорське, 2) Берестове, 3) Печерський монастир, 4) Красний двір,
5) Звіринецькі печери, 6) Видубицький монастир, 7) Китаїв,
8) Предславине, 9) Язинь, 10) Шелвове, 11) селище в районі станції
метро Берестейська, 12) Кирилівський монастир, 13) Дорогожичі,
14) Лиса гора, 15) Клов.
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Мал. 2. План Китаївського археологічного комплексу
(за І.І. Мовчаном, 1993 р.).
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Мал. 3. План Китаївського городища
(за І.І. Мовчаном, С.І. Климовським, 1999 р.).
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Мал. 4. План Китаївського городища
(за результатами авторського обстеження, 2012 р.).
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Мал. 5. Схема та профіль укріплення схилу 3-ої ділянки
Китаївське городище (за результатами авторського
бстеження, 2012 р.).

Мал. 6. План укріплення 3-ої ділянки перед входом до Китаївського
городища (за результатами авторського обстеження, 2012 р.).
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Мал. 7. Реконструкція укріплення 3-ої ділянки перед входом
до Китаївського городища (за результатами авторського
обстеження, 2012 р.).

Мал. 8. Профіль південної (4-ої та 5-ої) ділянки Китаївського городища
(за результатами авторського обстеження, 2012 р.).
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Мал. 9. Реконструкції давньоруських деревно-земляних
укріплень, аналогічних укріпленням Китаївського городища
(за В.І Лук’янченко).

Статья посвящена изучению и реконструкции земляных укреплений
Китаевского городища (летописного Пересечина) – уникального памятника древнерусской фортификации, входившего в состав южного пояса обороны Древнего Киева. Впервые анализируется сложная система
земляных укреплений городища, находящая аналогии в оборонном зодчестве Западной Руси.
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АРХЕОЛОГІЧНА СПАДЩИНА НАЦІОНАЛЬНОГО
ІСТОРИКОКУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА
ГЕТЬМАНСЬКА СТОЛИЦЯ В м. БАТУРИН
ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЗОН ОХОРОНИ
АРХЕОЛОГІЧНОГО КУЛЬТУРНОГО ШАРУ
Археологічна спадщина міста Батурин репрезентована різночасовими
та різнохарактерними об’єктами, однак кількісно переважають давньоруські та пізньосередньовічні пам’ятки. Коротко описано зони охорони археологічного культурного шару.
Місто Батурин Бахмацького району Чернігівської області розташоване за 20 км від районного центру та залізничної станції «Бахмач», та на
відстані 185 км від обласного центру Чернігова. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. №878 «Про затвердження
Списку історичних населених місць України» Батурин включено до Списку історичних населених місць України.
Інвентаризація археологічної спадщини Батурина проводилася навесні 2011 року. Ці роботи передбачали натурні обстеження, фотофіксацію, а також аналітичні дослідження із залученням друкованих джерел
та картографування об’єктів археологічної спадщини. За цей час обстежено 15 археологічних пам’яток місцевого значення.
Археологічні джерела свідчать, що у ІV–ІІІ тис. до н.е. Батуринське
Посеймів’я було контактною зоною двох великих культурно-історичних
спільнот первісної доби: тут зустрілися носії дніпро-донецької та ямковогребінцевої культур. Ця доба представлена уламками кераміки та кременевими виробами.
Нечисленні і невеликі за площею поселення археологічних культур
епохи бронзи розташовувалися на високих берегах річок, озер та стариць. З каменю і кварциту виготовлялися сокири та долота для деревообробки. Безпосередньо бронзові вироби, зокрема сокири-кельти, відомі
у невеликій кількості.
У ранньому залізному віці на високому мисі лівобережної тераси річки Сейм виникає невелике городище юхнівської культури – осілих сучасників скіфів. Знахідки цієї доби репрезентовані уламками грубих ліпних горщиків, прикрашених орнаментом із вдавлень на шийці посудини, фрагментами керамічних важків до вертикального ткацького верста285
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та, керамічними ж пряслицями, фрагментом ливарної форми з пісковику для виготовлення наконечників списів, великими грузилами для рибальських сіток.
У перші століття нової ери на пагорбах та підвищеннях серед заплави
р. Сейм оселяються племена, які ототожнюють з безпосередніми пращурами слов’ян – пізньозарубинецької, київської та колочинської культур.
З метою контролю за північно-східною ділянкою кордонів Задесення
та р. Сейм і захисту південних рубежів Чернігівщини наприкінці ХІ ст. на
місці колишнього юхнівського городища і слов’янських поселень будується давньоруське місто.
Як і в більшості малих міст Київської Русі, ядром батуринського граду
був дитинець-городище, захищений потужними дерево-земляними укріпленнями. Давньоруський матеріал представлений фрагментами посуду,
скляних браслетів, прикрас із кольорових металів, залізних та кістяних
виробів.
Восени 1239 р. татари, знищивши Чернігів і пограбувавши центральні
райони князівства, рушили на схід, Батуринське городище, вірогідно, також упало під їх натиском. В будь-якому разі, матеріали другої половини
XII–XV ст. в окрузі зафіксовані лише на трьох поселеннях.
Протягом 1995–2011 рр. у м. Батурин діє Чернігово-Сіверська археологічна експедиція Інституту археології НАН України та Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка під керівництвом д.і.н. О.П. Моці, к.і.н. В.П. Коваленка та с.н.с. Ю.М. Ситого. За цей період експедицією здійснювалися розвідки, шурфування, закладання стаціонарних археологічних розкопів та проведення охоронних археологічних досліджень.
Середньовічний Батурин розташований на високому лівому березі р.
Сейм і займає центральну, південно-східну та північно-західну частини
Батурина.
Пам’ятка є багатошаровою і включає такі складові:
1. Культурний шар доби неоліту, бронзової доби.
2. Поселення – юхнівської культура VІ–ІІІ ст. до н.е.
3. Дитинець часів Київської Русі (кінець ХІ – середина ХІІІ ст.).
4. Поселення давньоруської доби, ХІІ–ХІІІ ст.
5. Фортеця ХVІІ – 1648 р.
6. Козацький період Батуринської фортеці 1648–1669 рр.
7. Гетьманський період Батуринської фортеці 1669–1708 рр.
Найдавніший культурний шар містить окремі пам’ятки (кераміку) неоліту, бронзової доби, раннього залізного віку; відкрито також рештки
жител епохи бронзи, юхнівської культури (ранній залізний вік); зафіксо286
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вано окремі знахідки кераміки сосницької, роменської та київської культур, що зустрічаються на території та в околицях сучасного Батурина.
Городище часів Київської Русі мало фортифікаційні споруди (вали) на
території Литовського замку та передмістя; в ході археологічних досліджень розкопані житла даної епохи та знайдено значну кількість керамічного посуду, а також скляні браслети, ножі, пряслиця.
Місто 20–60-х років XVII ст. та періоду Гетьманщини складалося із
Замку (дитинець), фортеці (окольне місто) та відкритих передмість і заміських садиб козацької старшини.
Дитинець (Литовський замок) був оточений дерев’яними клітями, від
яких залишився вал, і двома ровами, рештки яких збереглися. Вал складався з 3–4 ліній, взаємно ув’язаних дубових зрубів, розташованих у шаховому порядку.
З описів відомо, що Замок мав башту над воротами і три «глухі» башти.
Східний кут майданчика городища має видовжену форму (15 х 30 м) і з півночі обмежений невеличким рівчаком. За формою та місцезнаходженням
це місце якнайкраще підходить для розташування тут однієї з трьох «глухих» башт. За 50 м західніше від неї фіксується невеличкий пагорб у південному кутку Замку, біля рову та краю рівчака – імовірно, місце розташування другої «глухої» башти. На північно-західному краї, де починається
рів, що обмежував Замок з північного заходу, імовірно, знаходилася третя
«глуха» башта. Башта з воротами, або брама, могла бути там, де і зараз проходить дорога з мостом на Замок. Вона знаходилася відносно північної та
південної «глухих» башт приблизно на однаковій відстані.
В ході археологічних досліджень на Литовському замку було простежено житлові та господарські приміщення 20–60-х років XVII ст., частина
поховань при Замковій церкві також припадає на цей час. Знахідки представлені численними фрагментами кераміки, кахлів, побутових речей.
Укріплення фортеці ще й досі візуально добре помітні на деяких ділянках. Наприклад, з південного боку – уздовж вул. І. Самойловича до
вул. Центральної (Ющенка), на городах садиб помітно рів глибиною 2 м і
вал заввишки до 0,7 м. На інших ділянках вони не простежуються через
сучасну приватну забудову.
Загальний вигляд фортеці у плані дещо подібний до овалу, витягнутого по осі південний схід – північний захід, з баштами, що виступають назовні за лінію валу на 15–25 м. Башти та брами розташовані з
південно-західного боку фортеці приблизно через рівні проміжки відстані; південно-східну ж частину фортеці займав Замок. Розміри фортеці по лінії південний схід – північний захід – 600 м; по лінії південний захід – північний схід – 400 м.
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Укріплення фортеці, згідно з описом, мали три проїзди та три «глухих» кутових («наугольних») башт, які становили з укріпленнями Замку
єдину фортифікаційну систему.
На інших ділянках пам’ятки відкрито житлові та господарські споруди зазначених періодів; знахідки представлені керамічним і скляним посудом, кахлями, металевими предметами, цеглою тощо.
Городище-дитинець «Литовський Замок» розташований у центрі сучасного Батурина, на високому мисі лівобережної тераси р. Сейм. У плані
Литовський Замок нагадує прямокутник із заокругленими кутами (100
х 130 м).
Культурний шар городища-дитинця простягнувся із заходу на схід на
130 м, з півночі на південь – на 100 м і розташовується по краях пласкої
частини горба.
Культурний шар переважно втрачений в ході перебудов на території
Литовського замку реконструкцій площі, археологічних досліджень (на
площі 1900 кв. м).
Окольне місто «Батуринська фортеця» розташоване на високому
мису, на лівому березі р. Сейм, у південно-східній частині Батурина.
Територія Батуринської фортеці досить щільно забудована приватними будинками, за виключенням ділянки, що межує з Литовським
Замком (територія парку та біля будинку культури). Площа пам’ятки –
близько 24 га.
Загальний вигляд фортеці у плані овалоподібний, витягнутий по осі
південний схід – північний захід, з баштами, що виступають назовні за
лінію валу на 15–25 м. Башти та брами розташовані з південно-західного
боку фортеці приблизно через рівні проміжки; південно-східну ж частину фортеці займав Замок. Розміри фортеці по лінії південний схід – північний захід – 600 м; по лінії південний захід – північний схід – 400 м.
Укріплення фортеці, згідно з описом, мали три проїзди та три «глухих» кутових («наріжних») башти. Вони починалися від Замку таким чином, щоб становити з його укріпленнями єдину фортифікаційну систему.
Перша «глуха» башта знаходилася, вірогідно, на подвір’ї школиінтернату, над рівчаком, де простежується пагорб заввишки 1,5 м і діаметром 7 м.
Друга башта могла стояти на краю тераси, навпроти північної башти
замку, відокремлюючись від неї ровом.
Третя – у північно-західному куті фортеці, на краю тераси р. Сейм. Зараз нижче цього місця провулок Кооперативний спускається з тераси під
гору. На садибі, що межує з провулком, видно рів, який у цьому місці дуже
вигинається через те, що башта була винесена на лінію валу назовні на
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15 м. У плані це місце трикутникоподібне, довжиною 20 і шириною 25 м
(у найширшому місці).
За 120 м на південь від попередньої, там, де зараз перехрещуються вул. Партизанська і пров. Кооперативний, знаходилася одна з брам.
Вона також була винесена назовні лінії валу, але про її розміри судити
важко через значні зміни рельєфу. На користь того, що ця башта була
проїзна, свідчить напрям сучасної вул. Партизанської, яка, без сумніву,
повторює напрям даної вулиці, що йшла від замкових воріт на край тераси р. Сейм і далі по у напрямку Нових Млинів; вулиця поділяла фортецю навпіл.
Ще одна «глуха» башта розміщувалася за 160 м від попередньої. Вона
також була винесена назовні і також дуже пошкоджена (на її місці побудовано магазин, що стоїть на краю базарної площі).
За 140 м на південний схід від неї знаходилася друга брама (на розі
вул. Центральної та І. Самойловича). Через неї проходила вулиця, що
йшла від церкви Живоначальної Трійці на Борзну. Саме ця башта, ймовірно, зображена центральною на вищезгаданому рисунку. Дві башти зліва і
справа на рисунку – «глухі».
П’ята «глуха» башта знаходилася за 180 м на південний схід від вищеописаної, на перетині вулиці, що йде від їдальні школи-інтернату та вул.
Івана Самойловича. Як і попередні, вона була винесена назовні.
Посередині між останньою («глухою») баштою та ровом Замку міг
знаходитися третій виїзд із фортеці, але місцевість на цьому відрізку оборонних споруд значно пошкоджена спуском вулиці І. Самойловича до річки, тому можна позначити (і то досить умовно) лише район його вірогідного розташування. Ймовірно, із Замку на ці ворота виходила вулиця з
подальшим напрямом на Конотоп.
Зрештою, якщо на місці спуску по сучасній вул. Центральній існував
спуск і в давнину, то цілком можливо, що шоста «глуха» башта контролювала цей спуск і схили тераси р. Сейм. Відстань від рову Замку до північнозахідного кута фортеці досить значна (понад 500 м). Тераса на цій ділянці йде півколом з вигином у бік річки, тому на всій відстані не простежується. Саме тому приблизно посередині ділянки, біля спуску, могла знаходитися шоста «глуха» башта, хоча остаточно перевірити це припущення
можна буде лише шляхом додаткових археологічних досліджень.
Поселення (посад середньовічного Батурина) розташований на терасі лівого берегу Сейму. З північного сходу він примикає до батуринської
фортеці, яка розділяє його умовно на дві частини – південну і північну.
Поверхня посада загалом рівна, трохи похила з півдня на північ, лише
уздовж кромки мису перерізана ярами.
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Культурний шар поселення поширюється з північного заходу на південний схід на 2250 м, з північного сходу на південний захід на 430 м.
Досліджена пам’ятка представлена культурними шарами та залишками археологічних об’єктів різних часів.
Поселення – Поділ середньовічного Батурина – розташований на північ від центру і фортеці, між лівобережною терасою Сейму та його руслом. Поверхня поселення нерівна, трохи похила з південного заходу на
північний схід.
Культурний шар поселення (Подолу середньовічного Батурина) займає заплаву лівого берегу Сейму. Зі сходу він обмежується лівим берегом річки, з півдня і заходу – нижнім краєм мису. Площа пам’ятки становить близько 500 000 м2.
Забудова всіх підвищених ділянок заплави і відсутність культурного шару на ділянках понижених – одна з особливостей забудови Подолу. Плями культурного шару ХVІІ – початку ХVІІІ ст. фіксуються від
підвищень навпроти палацу К. Розумовського до кладовища на північнозахідній околиці сучасного Батурина на відстань понад 4 км уздовж берега Сейму. Найбільш насиченими археологічним матеріалом є ділянки,
розташовані уздовж нижнього краю тераси – їх порівняно більша висота
пояснюється товщиною культурного шару, що відкладався протягом тисячоліть освоєння заплави Сейму.
Культурний шар поселення частково поруйнований археологічними
розкопами та спорудами сучасних приватних садиб.
Заміська садиба І. Мазепи на Гончарівці площею близько 9,5 га розташована на високій терасі (до 10 м) лівого берега Сейму, на південь від
траси Київ – Москва, між яром, що входить у заплаву р. Сейм, та руїнами
цегляного заводу, в урочищі «Гончарівка» за 2 км на південь від центру
Батурина.
Територія заміської садиби І. Мазепи простягається з північного заходу
на південний схід на 570 м і з північного сходу на південний захід – на 270 м.
З півночі вона обмежена рівчаком з урвистими схилами, а з заходу та
півдня – оборонними укріпленнями у вигляді валу та рову із п’ятьма бастіонами.
У середині 1970-х років на городищі був закладений кар’єр, що розпочинається за 50 м на південний схід від Західного бастіону і закінчується
за 40 м на північний захід від Південно-Західного. Кар’єр зруйнував центральну частину городища (близько чверті його площі) та повністю знищив укріплення на відстані 260 м, а також Центральний бастіон.
Пам’ятка є залишками заміської садиби І. Мазепи і представлена наступними складовими:
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1. Оборонні споруди.
2. Залишки палацу.
Укріплення заміської садиби І. Мазепи складалися з п’ять бастіонів,
з’єднаних ровом і валом.
Бастіон №1 (Північний) розташований за 260 м від гирла яру, у
північно-західному куті садиби. Він має трапецієвидну форму (25 х 10–20
м) із заокругленими кутами. Висота від рівня майданчика – 3 м. Із заходу
та півночі бастіон оточує рів глибиною близько 3 м. Від північного кута
бастіону на південь виходить вал висотою 1,0–2,0 м, ширина підошви 10
м, глибина рову – 3,0 м, ширина – 10–15 м.
Бастіон №2 (Західний) розташований за 75 м від північного, який знівельований до рівня майданчика (20 х 7 – 15 м). Можливо, саме через
нього проходила дорога до садиби. Від бастіону вал та рів повертають на
південний схід.
Бастіон №3 (Центральний) розташовувався на відстані 160 м від Західного бастіону, (повністю зруйнований кар’єром).
Бастіон №4 (Південно-Західний), розташований за 160 м від Центрального, також має трапецієвидну форму (10 – 30 х 35 м), заввишки
1,8 м. Від нього вал та рів зберігають свій попередній напрям та за 110 м
повертають з невеликим відхиленням на схід, де за 50 м на краю тераси
Сейму знаходиться бастіон №5 (Південний).
Бастіон №5 (Південний), овальної форми (20 х 35 м), висота 4 м. Рів
шириною 8–12, глибиною – 1,5–2 м, вал висотою 1,5–2 м, ширина підошви насипу 10–12 м. У 1995 р. було зроблено розріз цих укріплень. Роботи показали, що рів мав глибину 2,8 м, ширину 6 м. Вал насипаний з шарів гумусу, глини та суглинків, що були переміщені з рову. Ширина підошви валу – 9 м, висота – 1,5 м. Між валом та ровом зроблений невеликий
уступ – берма завширшки 1,2 м. Розрізом не зафіксовані будь-які оборонні конструкції у тілі валу.
Шурфування території заміської садиби І. Мазепи, здійснене у 1995 та
2003 рр., підтверджує наявність забудови тільки навколо палацу, на відстані 150 м від будинку. Крім палацу, тут виявлені котловани ще двох споруд другої половини ХVІІІ ст. Знахідки представлені переважно гончарною керамікою та кахлями, виробами зі скла, металу кінця XVII – початку XVIII ст.
Стратиграфія шурфів демонструє, що материковий викид часів будівництва палацу, розміщувався на культурному шарі раннього залізного
віку (денна поверхня кінця ХVІІ ст.). Це є ще одним переконливим свідченням того, що на період, коли Мазепа розпочав будівництво своєї садиби на Гончарівці, ця територія ще не була забудованою.
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Залишки палацу розташовані на території заміської садиби Мазепи на
Гончарівці. Дворище обмежене рівчаком з урвистими схилами. Його майданчик має невеликий природний нахил із заходу на схід. Територія Дворища обмежена із заходу та півдня оборонними укріпленнями у вигляді
валу та рову з п’ятьма бастіонами.
У палаці на Гончарівці наприкінці 1704 р. господар приймав Жана де
Балюза, надзвичайного посла короля Франції Людовіка ХІV до царя Петра І. Жану де Блюзу належать найцікавіші свідчення сучасника про гетьмана. Є в них і опосередковані відомості про гетьманський палац на Гончарівці (лист зберігається у Національній бібліотеці в Парижі). Зі свідчень де Балюза, наведених у листі, можна зробити деякі висновки щодо
устрою, облаштування, звичаїв батуринського палацу гетьмана Мазепи.
Це була досить велика, простора й імпозантна палацова будівля. Тут
були особисті покої, кабінет та канцелярія гетьмана, бібліотека, музей
зброї, історичних реліквій і коштовностей, галерея історичних портретів.
У палаці мешкали секретарі, канцеляристи, охоронці, обслуга. Тут були
зали, де приймали дипломатів та почесних гостей, відбувалися урочисті,
музичні та хорові концерти, бенкети.
Головним джерелом для дослідження архітектури і декору палацу на
Гончарівці є малюнок його руїн, який зберігається у Національному музеї
Стокгольму. Автор – німецький мемуарист Фрідріх-Вільгельм фон Бергхольц (1699–1771 рр.), який створив серію цінних малюнків визначних
світських і церковних споруд українських міст. В 1744 р. він подорожував
з Москви до Києва через Батурин та Козелець у складі почту імператриці Єлизавети.
В ході археологічних розкопок, які впродовж десяти років (1995–2011
рр.) проводить Батуринська археологічна експедиція Інституту археології НАН України та Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка (з 2002 р. – Міжнародна українсько-канадська археологічна експедиція), вдалося локалізувати місце розташування палацу,
дослідити його планувальну структуру та оздоблювальний декор.
Шурфовка укріпленої території дозволяє стверджувати, що культурний шар XVII – початку XVIII ст. лежить навколо палацу на відстані 150 м, займаючи загалом до 2,4 га. При цьому у заповненні палацу І.
Мазепи під час розкопок не зафіксовано жодних слідів пожежі (повністю відсутні вуглики), але опис Батурина 1726 р., що відзначає «двор с
садом на Гончаровке … где Мазепа сам жил … каменные палаты пустые
и разбитые…», свідчить, що палац все ж був частково зруйнований і
після подій 1708 р. стояв спустошений, поки рештки його не розібрали на цеглу.
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Результати досліджень дозволили деталізувати розташування ґанків,
що вели до наземної та підвальної частин палацу, а також визначити загальний план гетьманського палацу.
Матеріал, зібраний під час досліджень, відноситься до часу побудови
та руйнації палацу. Нечисленні уламки кераміки (з родючого шару) вказують на використання цієї території у ранньому залізному віці.
За креслеником Бергхольца, палац Гетьмана Мазепи у Батурині мав
симетричну центричну композицію, був компактним, триповерховим.
Четвертий поверх, мансардовий, завершувався великим бароковим
фронтоном-аттиком із заокругленим вікном у центрі. Будівлю оперізував розвинутий цоколь. Ззовні поверхи відокремлювалися один від
одного карнизами. Наріжжя головного фасаду палацу на кожному поверсі фланкували колони чи напівколони з базами й капітелями коринфського ордера. Лінію колон над головним карнизом завершували
два щипцеподібні фронтони, облямовані волютами. По центру розміщено головний вхід до палацу, обрамлений порталом з аттикам, у якому колись був герб гетьмана. За входом розміщувався вестибюль з парадними сходами на три поверхи. Покрівлі на кресленику немає, але,
судячи з археологічних знахідок, будинок мав дах, покритий керамічною полив’яною черепицею. Первинно стіни палацу були, очевидно,
потиньковані й побілені. На видимій частині будівлі із заокругленими бічними стінами-ризалітами бачимо 15 великих прямокутних вікон, облямованих лиштвами з трикутниками й лучковими сандриками. Зважаючи на очевидну симетричність будівлі, така ж кількість вікон могла бути й на протилежному фасаді палацу. Палац мав розвинутий цокольний поверх з глибокими мурованими підземеллями. Як випливає з Бергхольцевого кресленика, перекриття батуринського палацу були не склепінчастими, а пласкими, по дерев’яних балках. Це давало можливість створити просторіші, вищі, світліші, імпозантніші палацові зали та приміщення.
Садиба «Кочубея» розташована в глибині тераси, на лівому березі р.
Сейм, у південно-східній частині Батурина. Площа пагорбу, на якому вона
стоїть, складає близько 1,5 га. Поверхня його нерівна, трохи похила.
На території садиби є парк, стадіон, будинок генерального судді В. Кочубея, пам’ятник видатному бджоляру П.І. Прокоповичу, братські могили
періоду Великої Вітчизняної війни.
У серпні 2003 р. Міжнародна українсько-канадська археологічна експедиція Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.
Шевченка та Інституту археології НАН України вперше провела на території садиби археологічні дослідження. Було закладено розкоп площею
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110 м2, п’ять шурфів та обстежено траншеї теплотраси. Вибір місця для
проведення археологічних досліджень був зумовлений початком реставраційних робіт у будинку В. Кочубея.
Поселення «Батурин» (багатошарове) розташоване на високому мисі,
на лівому березі Сейму, у південно-західній частині Батурина. Площа
мису близько 1,5 га, висота над заплавою – 11 м. Товщина культурного
шару – 1 м; поверхня його нерівна, похила з півночі на південь.
Культурний шар поселення поширюється з північного заходу на 430
м, на південний схід на 130 м і простежується по краях пласкої частини
мису. За 60–70 м на південний схід від поселення проходить шосейна дорога Москва – Київ.
Вперше про поселення стало відомо після розвідки в 1983 р., проведеної експедицією АН УРСР з метою складання «Зводу археологічних
пам’яток Чернігівської області». У 1983 р. на поселені здійснена шурфовка, в результаті якої встановлено наявність культурного шару потужністю 1 м.
Дослідження 2003 р. були обумовлені будівельними роботами по реставрації палацу К. Розумовського, які розпочалися згідно з урядовою
програмою. Археологічні дослідження проводилися у котловані теплопункту, а також було здійснено шурфування території пам’ятки.
Пам’ятка є залишками багатошарового поселення, представленого
наступними складовими:
1) ІІ тис. до н.е. (доба бронзи, сосницька культура);
2) ІV–ІІІ ст. до н.е. (юхнівська культура);
3) VІІІ–ІХ ст. н.е. (волинцівсько-роменські старожитності);
4) ХІІ–ХІІІ ст. (давньоруська культура);
5) ХVІІ–ХІХ ст. (нові часи).
Поселення могло продовжуватися уздовж країв рівчака, що розташований на схід від палацу і утворився на місці спорудженого К. Розумовським з’їзду з тераси в заплаву.
Культурний шар поселення частково поруйнований внаслідок будівництва палацу Розумовського та археологічними розкопами на площі
близько 500 кв.м.
Пам’ятка є залишками виробничого комплексу з виготовлення
кахлів. До її складу входять два невеличкі пагорби, що краще помітні взимку. Вони знаходяться у заплаві р. Сейм на відстані 30–40 м від
нижнього краю тераси і за 70–100 м на схід від гирла рівчака Гончарівка. Пагорби тягнуться з південного заходу на північний схід. Північний пагорб близький за формою до овалу і має розміри 30 х 45 м та
висоту 0,5 м над рівнем заплави. За 10 м від поли північного пагорбу
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знаходиться другий. Він також має видовжену форму (20 х 35 м), його
висота сягає 1 м.
У 1995 р. експедиція Інституту археології НАН України та археологічна експедиція Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка під керівництвом д.і.н. О.П. Моці, к.і.н. В.П. Коваленка
та с.н.с. Ю.М. Ситого провела розвідки в заплаві Сейму поблизу урочища
Гончарівка. Тут було закладено шурф площею 4 кв.м, у якому знайдено
відходи гончарного виробництва. Протягом сезону 2000 та 2011 рр. північну стінку рівчака Гончарівка в місці його гирла оглянуто ще раз зібрано підйомний матеріал – кераміку ХVІІІ ст. Об’єкт визначено як виробничий комплекс з виготовлення кахлю.
Багатошарове поселення «Цегельний завод-І» в урочищі «Ятки» розташоване за 0,4 км на південний схід від цегельного заводу, на підвищенні лівобережні заплаві р. Сейм в урочищі «Ятки». Загальна довжина 900 м
при ширині 100–150 м.
Вперше поселення відоме після розвідки 1995 р., проведеної експедицією Чернігівського педінституту ім. Т.Г. Шевченка під керівництвом
Ю.М. Ситого. Розвідувальним шурфуванням встановлено наявність культурного шару з прошарками різних епох.
Пам’ятка є залишками багатошарового поселення, представленого
наступними складовими:
1. Поселення доби неоліту (друга чверть ІV–ІІІ тис. до н.е., культура
ямково-гребінцевого неоліту), площа близько 0,5 га.
2. Поселення доби бронзи ІІ тис. до н.е. (сосницька культура), площа
близько 5 га.
3. Поселення раннього середньовіччя (VІІ–VІІІ ст. н.е., волинцевська
культура), площа близько 5 га.
Поселення в урочищі «Шлях» розташоване на високому мисі лівого
берега р. Сейм, в південно-східній частині Батурина між Гончарівкою та
шосе Київ – Москва. Площа пам’ятки близько 6,4 га.
Вперше про поселення стало відомо після розвідки 1983 р., проведеної
експедицією АН УРСР з метою складання «Зводу археологічних пам’яток
Чернігівської області».
Пам’ятка є залишками поселення доби бронзи, межі пам’ятки визначаються на площі поширення археологічного культурного шару.
Поселення «Кар’єр» розташоване на північній околиці Батурина, біля
дороги Батурин – Обмачів, на місці піщаного кар’єру. Пам’ятка займає підвищення, що домінує над місцевістю.
Поселення «Кар’єр» відкрито 1989 р. під час розвідок, які здійснювала
археологічна експедиція під керівництвом Ю.М. Ситого. Знайдений під295
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йомний матеріал дозволяє датувати поселення раннім залізним віком (І
тис. до н.е.). Межі території пам’ятки визначаються площею поширення
археологічного культурного шару.
Поселення «Заплава» знаходиться за 0,5 км на північ від Батурина.
Поселення розташоване у заплаві р. Сейм. Поверхня нерівна, заросла
травою.
Поселення відкрите 1992 р., коли експедиція під керівництвом Ю.М.
Ситого та В.П. Коваленка проводила археологічні розвідки у межиріччі
Десни і Остра. На основі підйомного матеріалу поселення було датоване
(ХІІ–ХІІІ ст. н.е., середньовіччя).
У заплаві річки Сейм існувало тимчасове поселення рибалок давньоруського часу. Розвідки свідчать, що культурний шар має потужність 0,1
м і залягає плямами на площі приблизно 0,3 га. Підйомний матеріал (кераміка) дозволяє датувати його ХІІ – сер. ХІІІ ст.
Дворище І. Мазепи на Поросючці розташоване за 2 км на захід від с.
Халімонове та за 1 км на північ від північно-східної околиці м. Бахмач,
пам’ятка знаходиться на острові посеред р. Бахмачка. Межі території
пам’ятки визначаються уздовж берегів острову по урізу води. Острів має
у плані форму овалу розмірами 370 х 180 м. На території пам’ятки будівлі
відсутні. Поверхня культурного шару задернована, вкрита трав’яним покривом та лісом, частково розорюється.
Ревізія 1726 р. з приватних володінь І. Мазепи називає двори у містах
Батурин і Любеч та селах Великий і Малий Самбір, Мале Устя, Голінку та хутір Поросючку, який розташований в околиці сотенного містечка Бахмач.
За описом 1726 р. на хуторі Поросючка Бахмацької сотні чернігівського полку «договорного листа нет, кроме что імеются в том футори наемние люди» З 1721 р. хутором володів ніжинський полковник граф Толстой.
У другій половині ХVІІІ ст. Поросючка належала українському гетьману К. Розумовському. В описі Новгород-Сіверського намісництва у
1779–1781 рр. зроблено запис: «Хутор Поросючка (сотни Бахмацкой
расстояніем) от хутора козака Годанки между ветраними мельниками
имеющагось, в 3-х верстах. Лежит при болоте, по одной стороне котрого
дом его сіятельства господина генерала фельдмаршала сенатора и разних орденов кавалера графа Кирилла Григорьевича Розумовского деревянной обветшалой и при нем приказчичих 3 хаты, а по другой под
лесом каменной, з двумя деревяними (строенія) флигилями (пустой).
В сим хуторе никакого болем строения нет, а земли пашенной к оному
принадлежащей немалое пространство, также и лесу строевого и дровяного довільно. Хлеб там пашут подданіе других деревень и употребляется оной на экономические расходы». Після смерті гетьмана К. Ро296
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зумовського в 40-х роках ХІХ ст. згадані будинки бахмацька громада розібрала для побудови церкви.
У 1887 р. хутір придбав росіянин Астаф’єв – син петербурзького чиновника поліції. На початку ХХ ст. Поросючку було перейменовано у Богодаровку (Богдаровку), але ця назва не прижилася.
У 1995 р., з метою складання «Зводу археологічних пам’яток Чернігівської області», в садибі була здійснена шурфовка, в результаті якої встановлено наявність культурного шару потужністю 1 м.
З метою забезпечення збереження та доцільного використання
пам’яток та об’єктів культурної спадщини Національного історикокультурного заповідника «Гетьманська столиця» у м. Батурин Чернігівської області шляхом розроблення Плану організації території заповідника та проекту меж і режимів використання території заповідника та
зон охорони пам’яток. Було розроблено зони охорони археологічного
шару та режими використання територій пам’яток археології, їх охоронних зон та зони охорони археологічного культурного шару:
1. Зона охорони археологічного культурного шару І категорії
пам’яток середньовічного Батурина, яка включає пам’ятки: городищедитинець «Литовський Замок», окольне місто «Батуринська фортеця»,
поселення посад середньовічного Батурина, поселення – поділ середньовічного Батурина, садибу «Кочубея» парк та багатошарове поселення «Батурин».
2. Зона охорони археологічного культурного шару ІІ категорії (навколо пам’ятки заміська садиба І. Мазепи на Гончарівці та поселення в урочищі «Шлях»).
3. Зона охорони археологічного культурного шару ІІІ категорії.
Зона охорони археологічного культурного шару ІІІ категорії визначається довкола територій окремих пам’яток археології та зон охорони археологічного культурного шару І і ІІ категорії з метою збереження вже відомих об’єктів археологічної спадщини, а також таких, що можуть бути
виявлені у майбутньому. Тому зовнішні межі цієї зони пропонується визначати у межах адміністративної міської території.
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Археологическое наследие города Батурин представлено разновременными и разнохарактерными объектами, но количественно превосходят древнерусские и позднесредневековые памятники. Коротко
описаны зоны охраны археологического культурного слоя.
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С.В. Переверзєв, А.А. Сорокун

РОЗВІДУВАЛЬНІ ТА ОХОРОННІ РОБОТИ В ЗОНІ
ВІДЧУЖЕННЯ У 2012 РОЦІ
У статті надано короткий аналіз робіт, які були проведені сектором
археології та пам’яткознавства Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф в зоні відчуження
у 2012 році. Представлено результати комплексних археологічних розвідок та охоронних робіт у м. Чорнобилі. В резюме коротко висвітлюються
проблеми охорони пам’яток археології в розглянутому регіоні.

Розвідувальні роботи
У 2010 р. Державним науковим центром захисту культурної спадщини від техногенних катастроф (Центр) започатковано програму, що передбачає комплексні археологічні розвідки в зоні відчуження та півночі
Іванківського району Київської області. Основною метою розвідок є пошук нових археологічних пам’яток, а також перевірка даних про вже відомі пам’ятки регіону. Крім того, поставлено завдання додаткових досліджень у місці локалізації Чорнобильського городища.
Роботи експедиції традиційно проводилися за принципом маршрутних та локальних розвідок прирічкових територій. Зони обстежень обиралися попередньо у відповідності з результатами прогнозного моделювання археологічних ситуацій, наявністю необхідних картоматеріалів та
оцінкою ступеня дослідженості обраних мікрорегіонів.
Під час розвідок проведено такі роботи: досліджено місце можливого
розташування подолу середньовічного Чорнобиля та уточнені межі городища Чорнобиль; обстежено 32 виселених села та м. Поліське в зоні
відчуження, а також 11 сіл в Іванківському районі Київської області та їх
околиці. На цей час відкрито 42 пам’ятки археології (у т.ч. три кургани) та
перевірено стан 14-ти раніше відомих пам’яток.
Основними труднощами при проведенні робіт в зоні відчуження стала відсутність необхідних картоматеріалів відселення населення, а відповідно – майже повна відсутність господарської діяльності в межах сіл
та залісненість досліджуваної території. При цьому слід зауважити появу
останнім часом численних мисливських будинків, а іноді і мисливських
«фортець», огороджених трьохметровими парканами.
За результатами досліджень буде сформовано список нововиявлених
пам’яток для «Реєстру археологічних пам’яток зони відчуження».
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Першочерговим завданням подальших досліджень літописного городища має стати остаточне встановлення його розмірів, виявлення та фіксація захисних споруд, а також виявлення його інфраструктури з метою
встановлення охоронних зон пам’ятки, зон охоронюваного ландшафту,
зон охорони археологічного культурного шару, умови можливої експлуатації та інше.

Охоронні роботи
У березні 2012 р. експедиція у складі співробітників сектора археології Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф виїхала на місце прориву комунікації водогону в м.
Чорнобилі по вул. Леніна. Під час технічних робіт було викопано котлован розміром близько 2 х 3 м, що мав неправильну, підпрямокутну форму
та орієнтований кутами по сторонах світу. У процесі зачистки він отримав назву – траншея 1.
Важливо відзначити, що територія на місці траншеї входить до історичної частини міста і, можливо, відноситься до периферії середньовічної фортеці ХV–XVIII ст.
У процесі робіт було сфотографовано південно-західну і північнозахідну стінки та графічно зафіксовано північно-західну стінку траншеї
та ділянку і рівні материка під північно-західною стінкою.
Ділянка, де знаходиться траншея, має нахил рельєфу у східному напрямку. Загальна глибина котловану складала від 2 до 2,2 м. Від рівня
денної поверхні до глибини 1,6 м залягав чорний гумусований супісок з
побутовим сміттям ХХ ст., що вказує на перекопування цієї ділянки під
час прокладання комунікацій міста. Під цим шаром знаходився прошарок сірого супіску потужністю до 0,1 м, який відклався після викопування котлована у ХХ ст. і накрив оголений культурний шар, що не піддався
руйнування. Прошарок матеріалів не містив (рис. 1).
На глибині 1,7 м виявлено дві плями об’єктів, що заповнені світлокоричневим супіском.
Об’єкт 1 увійшов до траншеї частково – на 0,4 м з північно-західної та
на 0,6 м з північно-східної стінки. Пляма об’єкта, що увійшла до розкопу,
мала прямокутні абриси з ямою в куті (діаметр 0,3 м, глибина 0,25 м). Через те, що об’єкт потрапив до траншеї лише частково, повністю він не досліджувався. З верхнього заповнення споруди походять: фрагмент бронзового окладу на книгу, залізний цвях, денце склянки та бокалу з гутного скла (рис. 3). Керамічний матеріал представлений фрагментами вінець, стінок та покришок від горщиків та полумиска кінця ХVII – початку XVIII ст. (рис. 2).
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Рис. 1. Чорнобиль 2012. Траншея.
Стратиграфія (I) та планіграфія (I I) зачистки.
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На південний захід від залишків споруди виявлено ще одну пляму
округлої форми, заповнену світло-коричневим супіском. Об’єкт отримав назву «Яма 1». Яма виходить з північно-західної стінки і заходить у
південно-західну на всю ширину розчистки. Матеріалів не містила.
Під виявленими об’єктами до глибини 2–2,2 м залягав світло-сірий супісок, що містив поодинокі уламки стінок кругового посуду.
Таким чином, в результаті досліджень на об’єкт траншея 1 було виявлено частину споруди ХVII–XVIII ст. та яму невідомого часу. Це підтверджує поширення культурного шару пізнього середньовіччя на даній ділянці сучасного Чорнобиля. Незначні археологічні роботи не дозволяють
у повній мірі зрозуміти характер забудови даної ділянки, що зумовлює
необхідність більш масштабних досліджень та вжиття заходів для взяття історичної частини міста під охорону.

Резюме
На сьомому році свого існування Державний науковий центр захисту
культурної спадщини від техногенних катастроф відзначить нарешті своє
внесення до Державного реєстру наукових установ України. Після минулорічної реорганізації МНС Центр був «урочисто» переданий під крило Державного агентства України з управління зоною відчуження (Агентство).
Проте повноваження організації та сутність її діяльності щодо питань охорони культурної спадщини в зоні відчуження та на забруднених територіях,
здається, залишаються незмінними. Ну, звичайно, якщо не брати до уваги
просторове звуження «підконтрольної» території та поширення «повноважень» виключно на зону відчуження. Основними завданнями Центру є формування бази даних про врятовані культурно-історичні цінності, розробка
основ і методів їх захисту, а також організація охорони культурної спадщини. Якщо два перших пункти є зрозумілими, то третє завдання і залишається нездійсненним без «доброї волі» керівництва Агентства, в структурі якого відсутні будь-які органи з охорони пам’яток. Вже декілька років підготовлені паспорти та облікові карти декількох пам’яток залишаються пунктом
звіту про виконану роботу. Позиція чиновників, для багатьох з яких культура – це концерт Вєрки Сердючки або Лепса, піддається поясненню. До того
ж, взяття на облік та охорона пам’яток – це додаткові бюджетні кошти, яких
звичайно обмаль, і це теж зрозуміло. Але чому в Міністерстві культури вважають, що зона відчуження – це закордонна територія, а, наприклад, літописний Чорнобиль, виявлений ще у 2003 році, не гідний бути пам’яткою національного значення, не зрозуміло. Можна констатувати факт, що, не маючи своїх структур або представників в Адміністрації, Міністерство культури
самоусунулося від виконання своїх функцій на певній частині України.
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Рис. 2. Чорнобиль 2012.
Траншея, об’єкт 1. Керамічні вироби

Таким чином, територія зони відчуження є регіоном, де пам’ятки археології абсолютно беззахисні перед будь-яким свавіллям господарників, які безкарно і далі можуть господарювати, та «мисливців», яким, здається, ніхто не заборонить приїхати розважитись не тільки з рушницею,
а й з металодетектором. І це буде продовжуватися до тих пір, поки Міністерство культури на самому високому рівні не зверне на це увагу або ж
керівництво Адміністрації нарешті не проявить «добру волю».
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Рис. 3. Чорнобиль 2012. Траншея. Знахідки з об’єкту 1.
1 – кольоровий метал; 2,4 – скло; 3– залізо.

В статье дается краткий анализ работ, которые были проведены сектором археологии и памятниковедения Государственного научного центра защиты культурного наследия от техногенных катастроф в зоне
отчуждения в 2012 году. Представлены результаты комплексных археологических разведок на территории зоны отчуждения и охранных работ
в г.Чернобыль. В резюме кратко освещаются проблемы охраны памятников археологии в рассматриваемом регионе.
An article includes the short analyze of works made in the exclusion Zone in
2012 by the sector of Archaeology of State Scientific Center of Protection of the
Cultural Heritage from disasters. Results of complex research on the territory of
an exclusion Zone and protecting works in Chernobyl city are represented here.
The summary highlights problems of the protecting of archaeological settlements
in particular region.
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НОВІ НЕОЛІТИЧНІ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
РОМАНКІВ 4–7 НА КИЇВЩИНІ
У статті висвітлюються результати археологічних розвідок в районі с. Романків Обухівського району Київської області. Надано короткий
аналіз виявленого неолітичного матеріалу, його попередня культурнохронологічна інтерпретація. Розглянуто подальші перспективи археологічного дослідження регіону.
Останніми роками дослідження неолітичних пам’яток на Київщині значно пожвавилися. Сприяла цьому, на жаль, лише активна забудова
околиць Києва, що викликала потребу в негайних дослідженнях вже відомих пам’яток та розвідувальних робіт щодо виявлення нових У місцях
будівництва. Таким чином, комплексні розвідувальні роботи, як правило, пов’язані тільки з виконанням узгоджень щодо будівництва. І це при
тому, що дивним чином територія навколо Києва виявляється одним з
найменш досліджених регіонів.
За останнє десятиріччя стаціонарні дослідження неолітичних
пам’яток на півдні Київщини проводилися І. Готуном на поселеннях
Ходосівка-Заплава [1] та Ходосівка-Рославське [5], а також С. Переверзєвим у 2009 і 2012 рр на вузлі пам’яток Романків [2, 3, 4]. На особливу увагу заслуговують чотири нових місцезнаходження неподалік с. Романків.
Перші археологічні дослідження в околицях Романкова відбулися в середині 80-х років ХХ ст. під керівництвом Д.Я. Телегіна. Так, у 1984–1985
рр., під час будівництва дороги Київ – Обухів, виявлено багатошарове поселення Романків 1 та проведено розкопки [6].
У 2009 р., експедицією ОАСУ Інституту археології НАН України під
керівництвом С. Переверзєва, були проведені стаціонарні дослідження
пам’ятки Романків 1 та двох, виявлених того ж року, багатошарових поселень Романків 2–3.
У 2012 р. було продовжено дослідження багатошарового поселення Романків 3. Одночасно з розкопками обстежено південно-східну
околицю Романкова на східному березі болота Клопотовське. Результатами візуальної розвідки, стало виявлення чотирьох неолітичних
пунктів Романків 4–7. Нові місцезнаходження розташовані південніше відомих пам’яток – між лісовим масивом та залізничним полотном
(рис.1).
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Рис. 1. Неолітичні пам’ятки на східній околиці
с. Романків, за [Google Earth, 2012].
Позначки Romankiv 1–7 відповідають поселенням Романків 1–7.

Романків 4. Місцезнаходження розташоване за 160 м на південь від
пам’ятки Романків 2 (рис.1). Матеріал траплявся в протипожежній траншеї, та її викидах, на відрізку з паралельними опорами лінії електропередач №75–76. Колекція складається з 15-ти фрагментів кераміки та двох
крем’яних виробів (медіальний перетин пластини та первинний відщеп
з нерегулярною ретушшю). Найчисельнішою групою є неолітична кераміка – 13 фрагментів, з яких 5 є орнаментованими (рис. 2, 2–6), та один
з отвором ремонту (рис. 2, 1). Інші два відносяться до енеоліту та доби
бронзи.
Романків 5. Пункт розташований за 800 м на південь від пам’ятки
Романків 2 (рис. 1). Знахідки виявлено в протипожежній траншеї та на
оголених ділянках, на відрізку з паралельними опорами лінії електропередач №89–90. До колекції входить сім фрагментів кераміки та один
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Рис. 2. Керамічні вироби.
I. 1–6 – Поселення Романків 4,
II. 7–9 – Поселення Романків 5.

крем’яний відщеп. В більшості керамічні вироби відносяться до неолітичного часу – шість фрагментів, з яких три орнаментовані (рис. 2, 7–9).
Доповнює колекцію вінце доби енеоліту.
Романків 6. Пам’ятка знаходиться на відстані 1,15 км на південь від поселення Романків 2 (рис. 1). Підйомний матеріал зібрано в протипожежній
траншеї та на оголених ділянках, на відрізку з паралельними опорами лінії електропередач №96–97. Колекція складається з 24-х фрагментів кераміки, та трьох відщепів. Більшість матеріалу відноситься до неолітичного
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Рис. 4. Романків–7 2009. Керамічні вироби.

часу (рис. 3, 1–5), з яких три належать одній посудині (рис. 3, 5). Виключенням є один фрагмент денця доби бронзи – раннього залізного віку.
Романків 7. Місцезнаходження розташоване на відстані 1,3 км на південь від поселення Романків 2 (рис. 1). Знахідки зібрано з протипожежної траншеї та на оголеній ділянці площею 30 х 70 м, на відрізку з паралельними лініями електропередач №100–102. Матеріал складається з
13-ти фрагментів кераміки та одного крем’яного уламка зі слідами перебування у вогні. Керамічні вироби є різночасовими – сім фрагментів відносяться до неоліту (рис. 4, 1–7), п’ять – до енеоліту та один фрагмент
вінця до бронзового – раннього залізного віку.
Висновки. Всі нововиявлені місцезнаходження є багатошаровими.
Особливу увагу привертають неолітичний матеріал, що складає більшість знахідок і на який зроблено основний акцент у даній статті. Т, що
на відрізку в 1,5 км сконцентровано сім поселень доби неоліту, дає підстави говорити про повноцінний вузол неолітичних пам’яток.
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Попередньо неолітичний матеріал можна віднести до так званого «розвиненого – пізнього етапу київського варіанту києво-черкаської
культури». Питання синхронізації останніх з матеріалами поселень Романків 1–3 залишається відкритим. Також поки що не з’ясовано площу
пам’яток та умови збереженості культурних шарів. Враховуючи топографічні особливості розташування поселень – на межі краю схилу гряди параболічних дюн з торфовищем – пам’ятки є перспективними для подальших досліджень.
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В статье освещаются результаты археологических разведок в районе
с. Романьков Обуховского района Киевской области. Дается краткий анализ выявленного во время разведок неолитического материала, его предварительная культурно-хронологическая интерпретация. Рассматриваются дальнейшие перспективы археологического исследования региона.
Particular article highlights results of archaeological discovers in v.
Romankiv in Obuhiv district of Kiev region. The article provides the short analyze
and previous cultural-chronological interpretation of the Neolithic material,
received during this research. This work suggests further perspectives of the
archaeological research of this region.
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ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ПАМ’ЯТОК
АРХЕОЛОГІЇ м. ХЕРСОНА
Протягом 2012 року робочою групою Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень проведено інвентаризацію пам’яток
та об’єктів культурної спадщини м. Херсона для виготовлення історикоархітектурного опорного плану міста.
Загалом археологічна спадщина території Херсонської міської ради
представлена наступними пам’ятками археології: скіфськими поселеннями, залишками середньовічного міста, курганами енеоліту, доби бронзи, раннього залізного віку та середньовіччя, а також могильником
доби бронзи. Більшістю об’єктів археологічної спадщини є поховальні
пам’ятки – кургани. Найбільш визначною пам’яткою регіону є залишки
літописного міста давньоруського часу – Олешшя.
На території Херсонської міської ради проведено археологічні дослідження лише кількох курганів. Вивчалися різночасові поховання, внаслідок чого отримано цікаві археологічні матеріали (у т.ч. унікальні скіфські
речі). Результати досліджень частково опубліковані. Поселення та залишки літописного Олешшя досліджувалися лише методом шурфування. Встановлено, що абсолютна більшість курганів піддавалась розорюванню насипів, від чого пам’ятки частково втратили наукову інформативність. Майже половина курганів мають частково або майже повністю знищені насипи. Деякі піддавалися пограбуванню. Від 56 з них, що фіксувалися на зазначеній території на кінець 1960-х років, на 2004 рік залишилося менше півтора десятка. А на сьогодні можна нарухувати лише декілька.
Історія археологічних досліджень поблизу Херсона не мала того масштабного характеру, як на інших територіях України. Збереглася інформація, що наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. розкопки курганів під Херсоном
проводив перший херсонський професійний археолог, засновник Херсонського музею старожитностей В.І. Гошкевич. У 1910 році в них брав
участь і А.В. Добровольський, який за консультуванням Гошкевича здійснив дослідження одного кургану, що було першою археологічною практикою відомого у подальшому українського вченого.
Останні роботи з інвентаризації пам’яток та об’єктів археології проведено у першій половині 2000-х років М.П. Оленковським. Результати
цих досліджень були викладені автором у каталозі-довіднику, а також
при складанні паспортів на пам’ятки археології. Але на сьогодні, майже
після десяти років, результати проведених робіт не завжди задовольня311
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ють потреби фахівців у сфері охорони культурної спадщини. Не уявляється можливим знайти ті чи інші пам’ятки через їх руйнацію, а недосконалість креслеників та топооснови не дають можливості встановити
точне місцезнаходження об’єктів.
Згідно з переліками пам’яток та об’єктів культурної спадщини, на обліку, в межах м. Херсона, перебуває одна пам’ятка археології місцевого
значення. Відповідно до розпорядження голови Херсонської обласної
адміністрації №244 від 03.03.2000 р. під державну охорону взято об’єкт
«Кургани /6/» за адресою: м. Херсон. Одразу слід зазначити, що документ
складено не зовсім коректно, оскільки слід було вказати більш детальну адресу або місце розташування пам’ятки, адже не зрозуміло, де конкретно вона знаходиться у місті. Найбільшою помилкою є власне назва
пам’ятки: не зрозуміло чи це окремі пам’ятки (шість курганів), чи курганна група, яка складається з шести курганів. Якщо це окремі пам’ятки, то у
переліку пам’яток археології в розпорядженні слід було вказувати кожен
курган як окрему пам’ятку (на які також треба вказувати їх місцерозташування (адресу), а не лише назву міста).
У подальшій роботі було враховано паспорт на пам’ятку археології,
виконаний у 2004 році М.П. Оленковським, де в її найменуванні вказано
назву «Кургани (5)». Відповідно до поданого у паспорті розпорядження
з’ясовано, що саме ці кургани бралися на облік вищезгаданою постановою. Але слід зауважити, що в розпорядженні голови облдержадміністрації вказано кількість курганів – 6, в той час як у паспорті фігурує – 5. Постає закономірне запитання: де шостий? На жаль, на даний час місце розташування ще одного кургану залишається відкритим. Отже, некоректність у складанні документів призвела до плутанини, насамперед відсутні адреси або хоча б більш-менш приблизні прив’язки.
При наявному паспорті на пам’ятку археології також виникає низка
запитань. Згідно паспорта вона складається з двох курганних могильників. Для документа даного рівня це неприпустимо, оскільки на кожен
з курганних могильників має бути виготовлена окрема облікова документація.
Кургани датовано у межах ІV–І тис. до н. е. Умовно їх поділено на два
курганні могильники. Перший складається з двох курганів і знаходиться
за 0,4 км на північ від Другого Таврійського та за 0,3 км на схід від Північного мікрорайонів міста, на плато. Відкритий та обстежений М. Оленковським у 1983–2004 роках. Основним є курган висотою 2,6 м та діаметром
54 м, круглий у плані, з наявністю в насипі вапнякового каміння та брил.
За 30 м від нього, на південний схід – курган висотою 0,8 м та діаметром
близько 34 м. Розкопки не проводилися. Насипи обох курганів розорю312
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валися. Верхівка більшого зрізана та пошкоджена грабіжницькою ямою
другої половини 1980-х років. Другий візуально не фіксується.
Другий курганний могильник складається з трьох курганів і знаходиться за 0,5 км на північний схід від Другого Таврійського мікрорайону,
на плато. Відкритий та обстежений М. Оленковським у 1983–2004 роках.
Утворюють ланцюжок, витягнутий меридіанно, з відстанню між насипами 40–60 м. Висота курганів 0,5–1,1 м, діаметр – 29–40 м, у плані неправильної овальної форми. Розкопки не проводилися. Насипи дуже сильно розтягнуті багаторічною оранкою і на сьогодні візуально не простежуються.
Загалом єдина пам’ятка археології на території міста потребує додаткових досліджень для встановлення точних меж її території та виготовлення облікової документації встановленого зразка.
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